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2 Política  Manaus, quarta-feira,
21 de junho de 2022

 Gabriela Brasil

Com a aproximação do 
período eleitoral, o gover-
no federal tem buscado 
artifícios para frear o au-
mento do preço dos com-
bustíveis, problema que 
corrói boa parte da renda 
dos brasileiros e uma das 
principais insatisfações 
no momento. Diante dis-
so, mais um presidente da 
Petrobras pediu demissão, 
assim como há a articula-
ção da aprovação da Medi-
da Provisória (MP) que al-
tera a Lei das Estatais para 
fornecer maior controle da 
estatal pelo estado. 

Pressionado por aliados 
para sair do cargo, como 
também do próprio gover-
no em realizar reajustes 
nos preços, José Mauro Co-
elho pediu demissão, na 
segunda-feira (20), da pre-
sidência da Petrobras. 

Anteriormente, outras 
duas pessoas ocuparam a 
posição, e também pediram 
para deixar o cargo. Horas 
após o anúncio, o governo 
informou que o atual dire-
tor executivo de Exploração 
e Produção da Companhia, 
Fernando Borges, será o 
presidente interino.

Conforme o senador 
Plínio Valério (PSDB), as 
trocas do comando da Pe-
trobras provocam muita 
insegurança, e que “é péssi-
mo, sempre que o presiden-
te é trocado, gera especu-
lação e deixa a suspeita de 
que a condução está sendo 
política”, disse. 

Indo no mesmo sentido, 
a saída do presidente, para 
o cientista político Carlos 
Santiago, também é uma 
péssima notícia, sendo in-
fluenciada e pressionada 
pelo presidente da repúbli-
ca Jair Bolsonaro.

Plínio Valério diz que troca na 
Petrobras gera insegurança

Divulgação

Governo tem buscado artifícios para frear preços dos combustíveis
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A Justiça ter soltado 
Elias Araújo Leite, de 33 
anos em audiência de 
custódia na segunda-fei-
ra (20). Elias com sinais 
de embriaguez atropelou 
o motorista de ambulân-
cia Francisco das Chagas 
Ribeiro Cavalcante Junior, 
49 anos, que morreu no 
local, e um cadeirante, 
no último domingo (19), 
na rua próxima ao Teatro 
Amazonas, na avenida 
Eduardo Ribeiro, Centro.

Durante audiência pú-
blica na Câmara dos De-
putados na terça-feira 
(21), o ministro de Minas 
e Energia Adolfo Sach-
sida voltou a defender a 
privatização da Petrobras. 
“A privatização tem efei-
tos maravilhosos sobre a 
competição, quando é bem 
desenhada. Um projeto 
de privatização que traga 
competição ao setor, que 
traga mais players, mais 
empresas, vai gerar um 
tremendo ganho de bem-
-estar aos consumidores 
e à população brasileira. 
Acredito eu que esse é o 
caminho de longo prazo 
que deveria ser seguido”, 
defendeu. Sachsida se po-
sicionou contrário à cria-
ção de um fundo de esta-
bilização com dividendos 
da Petrobras para segurar 
o preço dos combustíveis. 

 

A atuação da prefeitura 
no combate a Covid-19 em 
Manaus. Na terça-feira (21), 
o órgão municipal ampliou 
o segundo reforço (quarta 
dose) da vacina para o pú-
blico de 40 anos ou mais. 
A quarta dose está dispo-
nível nos pontos de vaci-
nação da Semsa e, para 
ter acesso ao imunizante, 
o usuário deve apresentar 
documento de identifica-
ção com foto e a carteira de 
vacinação. 

Medida Provisória 
Outra estratégia articu-

lada pelo governo federal 
para diminuir os preços dos 
combustíveis é a alteração 
da Lei das Estatais por meio 
de uma Medida Provisória 
(MP). A discussão a respei-
to da MP já ronda a Câmara 
dos Deputados, conforme o 
deputado federal Bosco Sa-
raiva (Solidariedade), e tem 
como objetivo dar maior po-
der de interferência do go-
verno sobre a Petrobras.

Segundo o deputado, os 
debates em torno da clare-
za a respeito dos preços dos 
combustíveis têm aqueci-
do uma série de propostas 
para questão, como a MP 
que pode ser uma alternati-
va para a solução de “proble-
mas passageiros”. 

“Há desde proposta de CPI 
já protocolada até sugestão 
de que medidas imediatas 
sejam tomadas por Medida 
Provisória, que é o instru-
mento mais rápido para es-
tabelecer normas precisas 
sobre qualquer assunto e que 
tem prazo limitado. Creio que 
a edição de medidas provisó-
rias são o modelo ideal para 
se resolver problemas pas-
sageiros, como é o caso do 
aumento descontrolado dos 
preços dos combustíveis no 
Brasil”, afirmou.

A Lei das Estatais foi im-
plementada em 2016, no go-
verno Michel Temer, com a 
finalidade de definir atua-
ções técnicas para compor 
os cargos dirigentes da esta-
tal, sendo proibido assumir 
os cargos secretários, sindi-
calistas e parlamentares, o 
que evitaria a indicação de 
pessoas por questões ideoló-
gicas e partidárias. Além de 
normatizar a contratação na 
empresa, a Lei também es-
tabelece outras normas refe-
rentes a compras e licitações.

“Isso é ruim para a com-
panhia, para o mercado, e 
para o ambiente político 
no Brasil, que fica ainda 
mais acirrado por confli-
tos envolvendo a Petrobras, 
o Congresso Nacional e a 
Presidência da Repúbli-
ca. E mais, não resolve o 
principal problema do con-
sumidor brasileiro, neste 
momento, que são os pre-
ços dos combustíveis ele-
vados por conta da política 
de preço da Petrobras, que 
está ligado ao preço do bar-
ril de petróleo no mercado 
internacional”, afirmou.

Além disso, Santiago 
ressalta que a Petrobras 
possui uma posição es-
tratégica na economia do 
país, e que o resultado da 
disparidade de preços dos 
combustíveis advém de 
decisões políticas toma-
das pelo governo federal, 
o qual é o maior acionista 
da empresa e é quem de-
cide a maioria dos dirigen-
tes que vão compor o con-
selho da estatal. 

“A instabilidade econô-
mica e política que o país 
atravessa vem inclusive 
da própria classe política 
que toma as decisões mui-
tas vezes erradas. Entre 
elas foi ligar os preços dos 

combustíveis no Brasil 
com os preços do petróleo 
no mercado internacional. 
Foi uma decisão política 
no passado. A saída é o 
diálogo e buscar um ca-
minho em que todos ga-
nhem”, explicou.

A política que iguala o 
preço dos combustíveis 
produzidos no Brasil, pela 
Petrobras, ao preço do bar-
ril de petróleo na cotação 
internacional, é a Política 
de Preços de Paridade de 
Importação (PPI), definida 
no governo Michel Temer, 
e continuada pelo governo 
Bolsonaro. Conforme o eco-
nomista Mourão Junior. 

Neste momento, o preço 
internacional do petróleo 
sofre com a alta de preços 
influenciada por crises 
como a guerra da Ucrânia. 
Consequentemente, o preço 
dos combustíveis no Brasil 
também é impactado.

“Nós estamos com uma 
economia internacional 
muito alterada devido à cri-
se provocada pela guerra 
entre a Rússia e a Ucrânia. 
Isso vem abalando os pre-
ços de determinados pro-
dutos, entre eles, a própria 
commoditie, que é o que 
está relacionado ao petró-
leo”, pontuou. 



Cidade

 

Manaus, Quarta-feira,
22 de junho de 2022

 O prefeito de Manaus, 
David Almeida, anun-
ciou, na noite da segun-
da-feira (20), reajuste 
salarial de 11,73% para os 
servidores da rede muni-
cipal de saúde. A propos-
ta de reajuste, que deve 
ser concedido em duas 
etapas, nos meses de 
julho e novembro, será 
encaminhada nos próxi-
mos dias à Câmara Mu-
nicipal de Manaus (CMM) 
para aprovação.

Além da melhoria sala-
rial para servidores efe-
tivos, David Almeida in-
formou que a prefeitura 
vai promover ajustes no 
organograma da Secre-
taria Municipal de Saú-
de (Semsa), que também 
ainda devem ser aprova-
dos pela CMM, garantin-
do melhores condições 
salariais aos ocupantes 
de cargos em comissão, 
responsáveis pelo traba-
lho de gestão e coordena-
ção técnica.

“Temos a melhor Saú-
de Básica do país e que-

Prefeito anuncia aumento
para servidores da saúde 

Divulgação

Prefeito vai enviar a Câmara proposta de aumento dos servidores 

grama mede a qualidade 
dos serviços de atenção 
primária em saúde e 
serve de base para o fi-
nanciamento das ações  
nos municípios.

O titular da Semsa, 
Djalma Coelho, também 
destacou o trabalho rea-
lizado pelos servidores.

“Manaus é referência 
na área de Saúde, que-
remos continuar avan-
çando e com isso quero 
agradecer e demonstrar 
nosso orgulho e todo o 
empenho e dedicação 
prestados pelos servido-
res da Semsa, que atu-
am diretamente com a 
população. Além disso, o 
ajuste no organograma 
vai resgatar uma dívida 
antiga com os que ocu-
pam cargos de coorde-
nação, como os diretores 
das Unidades Básicas de 
Saúde”, concluiu Djalma.

A Semsa conta com 
mais de 11 mil servi-
dores, entre efetivos e 
ocupantes de cargos  
em comissão.

Cidade 3

A Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delega-
dos e Contratados do Ama-
zonas (Arsepam) continua 
os trabalhos da Operação 
Parintins Para Todos, vol-
tada às embarcações que 
atuam no serviço de trans-
porte hidroviário intermu-
nicipal de passageiros.

Na Ilha Tupinambara-
na (a 369 quilômetros 
de Manaus), o objetivo 
da autarquia é impedir 

que ocorra a superlota-
ção dos barcos que saem  
da localidade.

A operação iniciou no 
último dia 16 em Manaus, 
no Porto de Manaus/Ma-
naus Moderna, e a par-
tir desta terça-feira (21) 
está sendo desenvolvida 
na Instalação Portuária 
Pública de Pequeno Por-
te (IP4) do município, no 
Centro de Parintins.

A estimativa da Agên-

cia Reguladora, com 
base em dados dispo-
nibilizados pela Capita-
nia Fluvial da Amazônia 
Ocidental (CFAOC), da 
Marinha do Brasil, é que 
mais de 60 mil pessoas 
deixem Manaus, em cer-
ca de 300 barcos, com 
destino ao município dos 
bois-bumbás Garantido 
e Caprichoso. O número 
compreende o período de 
16 a 27 de junho.

Arsepam realiza Operação ‘Parintins para Todos’ 
 

 

O coordenador do De-
partamento de Trans-
porte Hidroviário da Ar-
sepam, Afonso Almeida, 
explicou que em Parin-
tins a Agência Regulado-
ra trabalha em parceria 
com a Marinha do Bra-
sil, Agência Nacional de 
Transporte Aquaviários 
(Antaq) e o Departamento 
Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes (Dnit).

Afonso explicou ainda 

remos que os salários e 
as condições de trabalho 
sejam as melhores. Para-
béns à Saúde, parabéns 
aos servidores, agradeço 
cada um pela dedicação 
em prol da sociedade, 
em prol da nossa popu-
lação, esse aumento será 
dado a partir do mês de 
julho, aos efetivos e co-
missionados”, assegurou 
o prefeito, durante reu-
nião com representantes 
da Semsa, onde foi feito 
ainda o anúncio do paga-
mento da primeira par-
cela do 13º salário para 
o mês de julho e novas 
promoções e progres-
sões por desempenho e 
titulação.

David Almeida parabe-
nizou os trabalhadores 
da rede municipal de saú-
de pelo desempenho no 
programa do Ministério 
da Saúde, Previne Brasil, 
garantindo que Manaus 
se mantivesse em pri-
meiro lugar no ranking 
de capitais nas duas úl-
timas avaliações. O pro-

que, dentro da operação, 
a Arsepam está fazendo 
uma campanha de cons-
cientização, intitulada 
“Somos a Arsepam”, com 
o objetivo de apresentar à 
sociedade os trabalhos de 
competência da autarquia 
no serviço de transporte 
rodoviário intermunicipal, 
gás natural canalizado e, 
principalmente, no trans-
porte hidroviário intermu-
nicipal de passageiros.



 

Manaus, Quarta-feira,
22 de junho de 2022

O parque de diversões que 
estava funcionando irregu-
larmente na área externa do 
shopping Phelippe Daou, na 
Cidade de Deus, Zona Norte 
e palco de uma quase tragé-
dia no último domingo (19), 
foi interditado pelo Instituto 
Municipal de Planejamento 
Urbano (Implurb).

Fiscais do instituto foram 
acionados após denúncia, fa-
zendo ação nesta segunda-
-feira (20), verificando que o 
parque não tinha autoriza-
ção expedida pela Gerência 
de Comércio Fixo em Áreas 
Públicas (GFAP). A fiscaliza-
ção nos brinquedos é reali-
zada por órgão competente, 
como o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do 
Amazonas (Crea-AM) e Cor-
po de Bombeiros.

Cada parque necessita ter 
um engenheiro responsável 
por este serviço, funciona-
lidade dos equipamentos 
(brinquedos) e o que for 
necessário numa vistoria, 

Parque de diversão de Manaus 
é interditado pela prefeitura 

Divulgação

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) interditou parque de diversão na Zona Norte

além de apresentar uma 
Anotação de Responsabili-
dade Técnica (ART).

Para obter a autorização 
junto ao Implurb, o responsá-
vel pelo parque de diversões 
deve apresentar Auto de Vis-
toria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB), ART do engenheiro, 
laudo técnico de instalação, 

laudo técnico dos brinque-
dos, croqui de montagem 
dos equipamentos e ART do 
Crea-AM.

“Com a documentação, o 
interessado pode dar entra-
da no pedido de regulari-
zação junto à Prefeitura de 
Manaus. O funcionamento 
regular só é permitido após 

a autorização ser liberada”, 
explicou o gerente da GFAP, 
Roberto Carvalho.

Roda gigante do “medo”
No último domingo (19), 

um homem e uma criança 
caíram no chão após a ca-
deira de uma roda gigante se 
desprender, no mesmo par-

que. O acidente aconteceu 
durante o “Festival Folclórico 
da Zona Leste”, que acontece 
na área externa do shopping 
Phelippe Daou, na Avenida 
Camapuã, bairro Cidade de 
Deus, Zona Norte de Manaus

Um vídeo, gravado por ou-
tros frequentadores do local, 
viralizou nas redes sociais, 
foi filmado por outro usuário 
do brinquedo e mostra o mo-
mento em que o homem vai 
ao chão e a cadeira fica ba-
lançado no ar. A cena causou 
pânico nas pessoas que pre-
senciaram a situação. Não 
há informações de feridos.

Onde denunciar?
Denúncias sobre obras ir-

regulares, obstrução de pas-
seio público e afins são aten-
didas pelo número do Disque 
Ordem, o 161, de segunda a 
sexta-feira, de 8h às 14h, ex-
ceto feriados e pontos facul-
tativos, e por e-mail, para o 
diskordem.implurb@pmm.
am.gov.br. 

Cidade  4

Bebês são abandonados na Zona Leste de Manaus
Luana Lima 

Três irmãs, bebês, sendo 
duas gêmeas de 7 meses 
e uma de 18 meses, foram 
resgatadas de uma situa-
ção de abandono, na tarde 
da segunda-feira (20), em 
uma residência localizada 
no bairro Tancredo Neves, 
na Zona Leste da capital. 

Conforme repassado 
pelas conselheiras que 
atenderam a denúncia re-
passada por vizinhos, ao 
chegarem no endereço 
mencionado, as agentes en-

contraram as crianças no 
chão, e sem roupa, as bebês 
estavam na parte do quintal 
da casa. Além disso, segun-
do as agentes o portão da 
residência estava aberto.

De acordo com as infor-
mações, o resgate ocorreu 
após o Conselho Tutelar da 
região receber as denúncias 
relatando que a mãe das 
crianças tinha o costume 
de sair e deixar as filhas so-
zinhas na casa. Após cons-
tatar o fato, no momento 
em que a equipe ainda es-
tava na residência realizan-

do o resgate, a genitora das 
crianças chegou no local.

À equipe, a mulher alegou 
que “havia saído por alguns 
minutos para realizar uma 
ligação e que não tinha ido 
muito longe”. Porém, diante 
dos fatos, as bebês foram 
resgatadas e encaminha-
das para um abrigo. Já a 
mulher foi encaminhada 
para uma unidade de po-
lícia da capital onde após 
prestar esclarecimentos 
sobre o fato, recebeu voz de 
prisão e irá responder por 
abandono de incapaz.

Divulgação

Bebês foram abandonadas pelo própria mãe no Tancredo Neves 



 
 

Manaus, Quarta-feira,
22 de junho de 2022

Um novo pacote de 
obras, com investimentos 
da ordem de R$ 10,5 mi-
lhões, foi lançado pelo go-
vernador Wilson Lima em 
Santa Isabel do Rio Negro 
(a 630 quilômetros de Ma-
naus), na terça-feira (21). 
Em viagem pela calha do 
Rio Negro, o governador 
esteve no município e as-
sinou convênio com o pre-
feito José Ribamar Beleza 
para a recuperação e as-
faltamento de ruas.

O governador celebrou, 
também, um acordo para 
assumir o sistema de 
abastecimento de água e 
determinou uma avalia-
ção do sistema pela Com-
panhia de Saneamento do 
Amazonas (Cosama). Na 
cidade, o governo estadual 
mantém outros dois con-
vênios focados na infra-
estrutura. Eles represen-
tam investimento de R$ 8 
milhões para melhorar as 

Wilson Lima lança pacote de obras de 
R$ 10 mi em Santa Isabel do Rio Negro

Divulgação

Investimento vai recuperar e asfaltar ruas de diferentes bairros 

condições de mobilidade 
da população.

O novo pacote de obras 
garante pavimentação, 
construção de rede de dre-
nagem, entre outros itens, 
salientou o governador. 
“Esse convênio é para com-
pletar a pavimentação da 
cidade, para colocar sarje-
ta, construção de calçadas, 
com serviço de drenagem, 

pavimentação asfáltica, e 
meio-fio”, disse.

As obras vão melhorar a 
acessibilidade e mobilida-
de urbana para cerca de 25 
mil pessoas do município. 
Além disso, vão ser execu-
tados onze quilômetros de 
pavimentação em concre-
to asfáltico.

“A gente espera que San-
ta Isabel volte a ser chama-

quem viaja a cidade para 
trabalho ou turismo.

Saneamento
Em Santa Isabel do Rio 

Negro, Wilson Lima e o dire-
tor-presidente da Cosama, 
Armando do Valle, assina-
ram com a prefeitura uma 
cooperação técnica para fa-
zer um diagnóstico da atu-
al situação do sistema de 
abastecimento de água.

A meta é que a Cosama 
possa apresentar um pro-
jeto para a nova Estação 
de Tratamento de Água 
(ETA). “Hoje assumimos o 
abastecimento de água de 
Santa Isabel do Rio Negro. 
Isso é importante porque 
cada vez que a gente faz 
um investimento desses, 
de saneamento, estamos 
economizando na área 
da saúde e, principalmen-
te, preservando a saúde 
das crianças”, defendeu  
o governador.

Cidade  5

São Gabriel da Cachoeira recebe unidade do Prato Cheio
O governador Wilson 

Lima inaugurou, na terça-
-feira (21), mais uma uni-
dade do programa Prato 
Cheio no município de 
São Gabriel da Cachoeira. 
Na modalidade cozinha 
popular, o local vai servir 
400 litros de sopa por dia, 
de segunda-feira a sábado, 
atendendo a população 
em situação de vulnerabi-
lidade social e inseguran-
ça alimentar e nutricional.

Essa é a 17ª unidade do 
programa social inaugu-
rado no interior do estado. 

O programa é administra-
do pela Secretaria de Es-
tado da Assistência Social 
(Seas) e Agência Amazo-
nense de Desenvolvimen-
to Econômico, Social e 
Ambiental (Aadesam).

“Esse é um programa 
que me toca muito por-
que ajuda as pessoas que 
mais precisam, aquelas 
pessoas em condição de 
vulnerabilidade social. Es-
tamos inaugurando o nos-
so décimo sétimo restau-
rante popular, e eu só vou 
sossegar quando tiver um 

restaurante popular em 
cada município”, afirmou 
Wilson Lima.

O programa Prato Cheio 
é dividido em dois servi-
ços distintos: nos restau-
rantes populares, o almo-
ço é vendido pelo valor 
simbólico de R$ 1 real, de 
segunda a sexta-feira, das 
11h às 13h. Nas cozinhas 
populares, a sopa é gratui-
ta e cada pessoa atendida 
tem direito a 1 litro do ali-
mento, de sabores varia-
dos, de segunda a sábado, 
também das 11h às 13h. Local vai servir 400 litros de sopa por dia, de segunda-feira a sábado

Divulgação

da pelo nome de princesi-
nha do Rio Negro. Podemos 
observar que esse novo as-
falto é uma camada bem 
grossa, é uma camada de 
respeito, então a gente es-
pera que, com esse asfalto, 
a melhoria venha. Estou 
feliz porque o governador 
mostrou trabalho e vai 
mostrar mais ainda; e que, 
o bairro Santa Ana, seja 
beneficiado com esse tra-
balho”, disse o motorista 
Luiz Alberto Cavalcante, 
de 72 anos, morador há 
mais de 20 anos do bairro.

De acordo com o coorde-
nador executivo da Uni-
dade Gestora dos Projetos 
Especiais (UGPE), Mar-
cellus Campêlo, além da 
recuperação do sistema 
viário, há investimentos 
em curso para a revitali-
zação da estrada do ae-
roporto, o que melhora as 
condições para a popula-
ção local e também para 



Manaus, Quarta-feira,
22 de junho de 2022

Criminosos tocam o 
terror na linha 066

Divulgação
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Assaltantes tocaram o “terror” em passageiros da linha 066

 

 

Suyanne Lima  

Passageiros de um ônibus 
da linha 066 do transpor-
te coletivo urbano passa-
ram por momentos de ter-
ror durante um assalto, na 
noite de segunda-feira (20), 
no Ramal do Brasileirinho, 
no bairro Jorge Teixeira, na 
Zona Norte de Manaus.

De acordo com informa-
ções do motorista do ôni-
bus coletivo, dois homens 
entraram no ônibus se pas-
sando por passageiros e 
anunciaram o assalto com 
armas brancas.

As vítimas foram sub-
metidas a verdadeiros mo-
mentos de terror psicológico 
enquanto eram obrigadas a 
entregar todos os pertences 
como bolsas e aparelhos 
celulares. Após o crime, os 
suspeitos fugiram a pé por 
uma área de mata.

O crime foi formalizado no 
14° Distrito Integrado de Polí-

cia (DIP), porém mesmo após 
buscas os suspeitos não  
foram localizados.

Rota do terror 
Policiais militares da 30ª 

Companhia Interativa Co-
munitária (Cicom) detive-
ram na tarde do dia 6 de 
maio, quatro homens, de 19, 
22, 25 e 38 anos, após rou-
bo em um ônibus coletivo 
da linha 066, na zona leste 
de Manaus.

Os policiais, por meio do 
Linha direta, foram informa-
dos que uma quadrilha teria 
roubado um ônibus no Ra-
mal do Brasileirinho. Foram 
deslocados a equipe ao local 
da denúncia, onde a popu-
lação informou que os ho-
mens teriam fugido em um 
veículo Onix PHH-3F17. As 
descrições foram repassa-
das ao Centro de Operações 
para o Cerco Inteligente para 
rastrear o veículo.

As câmeras de monitora-

mento, do sistema paredão, 
identificaram o veículo sus-
peito na avenida Margarida e 
minutos depois na rua Ando-
rinha, bairro Cidade de Deus.

Os infratores estavam des-
cendo do veículo e ao verem 
os policiais tentaram fugir, 
mas foram interceptados e 
entregaram todo o material 
que estava com eles.

Foram apreendidos com 
o grupo uma motocicleta 
com restrição de roubo, um 
revólver Calibre 38, seis mu-
nições intactas, 18 relógios, 
três celulares, cinco cordões, 
sete anéis, carro Onix de pla-
ca PHH 3F17 e dinheiro no 
valor R$403,45.

Os quatro envolvidos fo-
ram conduzidos ao 14º Dis-
trito Integrado de Polícia 
(DIP) para procedimentos 
cabíveis. Na delegacia, foi 
verificado que três dos sus-
peitos já possuem passa-
gem pela polícia por roubo 
e assalto.

Polícia

Uma ação da operação 
Hórus, na noite da segunda-
-feira (20), resultou na apre-
ensão de mais de 10 quilos 
de entorpecentes em uma 
embarcação nas imediações 
do município de Coari (a 363 
quilômetros de Manaus). A 
operação conta com efetivo 
da Polícia Militar do Ama-
zonas (PMAM) e de todos os 
demais órgãos de Seguran-
ça Pública do Estado.

Por volta das 18h, as equi-
pes integradas da base flu-
vial Arpão abordaram o 

barco N/M GM Oliveira e, 
durante revista, foram en-
contrados sete tabletes de 
drogas, sendo 4,470 quilos 
de pasta base e 5,830 quilos 
de cocaína. O material esta-
va escondido em dois cole-
tes salva-vidas. A apreensão 
gerou um prejuízo ao crime 
estimado em R$ 310 mil.

Combate
A operação Hórus está no 

âmbito do Programa Nacio-
nal de Segurança nas Fron-
teiras e Divisas. Com a co-

ordenação da Secretaria de 
Operações Integradas (Se-
opi/MJSP), ela se consolida 
como uma ação integrada 
das forças de segurança pú-
blica no combate ao crime 
organizado e repressão aos 
delitos transnacionais.

Denúncias
A Polícia Militar orienta 

à população que informe 
imediatamente ao tomar co-
nhecimento de ações crimi-
nosas, por meio do disque-
-denúncia 181, ou do 190.

Drogas apreendidos dentro de coletes salva-vidas 

Divulgação

Cão ajudou a polícia a encontrar drogas dentro de colete salva-vidas
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Criança com Down é 
estuprada por padrasto

Divulgação

Homem foi preso por estuprar enteada de apenas 10 anos, com 
síndrome de Down 

 

 

Após a segunda fase da 
“Operação Acalento”, de-
flagrada pela Delegacia 
Especializada em Prote-
ção à Criança e ao Adoles-
cente (Depca), um homem 
de 45 anos foi preso nesta 
terça-feira (21) por estu-
prar a enteada, uma crian-
ça de 10 anos que possui 
Síndrome de Down. A pri-
são aconteceu no bairro 
Cidade de Deus, na Zona 
Norte de Manaus.

Segundo a delegada 
Joyce Coelho, titular da 
unidade especializada, o 
caso foi denunciado no dia 
26 de abril deste ano, após 
a genitora da menina rela-
tar que ela teria voltado da 
escola com as partes ínti-
mas machucadas.

“O exame no Instituto 
Médico Legal (IML) con-
firmou o abuso sexual e 

7Polícia

Elias Araújo Leite, de 
33 anos, foi solto pela 
Justiça em audiência de 
custódia na tarde da se-
gunda-feira (20). Ele atro-
pelou o motorista de am-
bulância Francisco das 
Chagas Ribeiro Caval-
cante Junior, 49 anos, que 
morreu e um cadeirante, 
no último domingo (19), 
na rua próxima ao Teatro 
Amazonas, na avenida 
Eduardo Ribeiro, Centro 
de Manaus.

Francisco atendia uma 
ocorrência quando teve 
o carro atingido por um 
veículo de modelo Jeep, 
Elias com sinais de em-

briaguez. Na tentativa 
de fuga, o suspeito ain-
da atropelou um cadei-
rante, que foi levado às 
pressas para o Hospital 
e Pronto Socorro 28 de 
Agosto, na Zona Centro-
-Sul da capital amazo-
nense. O deficiente físi-
co foi identificado, sendo  
Francisco Gama.

Mesmo após atropelar 
duas pessoas, o motorista 
do Jeep ainda continuou 
tentando fugir e bateu em 
outro veículo, sendo con-
tido por populares e agen-
tes de trânsito.

Após a chegada da po-
lícia, o homem foi preso 

e levado para o 1° Distri-
to Integrado de Polícia 
(1º DIP), depois de fazer 
o teste do bafômetro em 
um posto do Detran.

Ao chegar na delegacia, 
o motorista desceu da 
viatura sorrindo e ainda 
afirmou não lembrar do 
acidente ou que havia 
matado uma pessoa, se-
gundo relatos de popula-
res no local.

Na audiência de custó-
dia, a Justiça concedeu 
liberdade provisória a 
Elias mediante paga-
mento de fiança no va-
lor de 20 salários míni- 
mos. (SL)

Justiça libera motorista envolvido em morte

Homem sorriu no momento em que foi preso pela Polícia Militar 

 

 

inicialmente o caso foi 
denunciado na Delegacia 
Especializada em Apura-
ção de Atos Infracionais, 
pois havia a suspeita que 
o estupro pudesse ter 
sido realizado por algum 
adolescente da escola, 
mas com as investiga-
ções isso foi descartado e 
o caso veio para a Depca. 
Depois de um trabalho 
com psicólogos, a crian-
ça conseguiu verbalizar 
que o autor do crime se-
ria o padrasto”, explicou  
a delegada.

Conforme a autoridade 
policial, no dia do crime, 
foi o suspeito que ficou 
responsável por buscar 
a menina na escola e fi-
cou a sós com a criança. 
Acreditando na impuni-
dade, o homem chegou 
até a ir formalizar a ocor-

Divulgação

rência junto com a mãe 
da vítima. 

“É uma criança que 
tem dificuldade de 
verbalizar,mas com todo 
nosso trabalho especiali-
zado ela conseguiu apon-
tar o padrasto como autor 
do crime. Decidimos soli-
citar a prisão temporária 
dele para que ele saia do 
convívio com a menina. 
O relacionamento dele 
com a mãe era de aproxi-
madamente quatro anos, 
mas não há nenhum his-
tórico de abuso”, destacou  
a delegada.

O homem irá responder 
pelo crime de estupro de 
vulnerável e ficará à dis-
posição da Justiça. Ele será 
encaminhado à Central de 
Recebimento e Triagem 
(CRT) no quilômetro oito 
da rodovia federal BR-174.
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Com um grande espetá-
culo esportivo, coordena-
do pela Associação Ama-
zonense do Ministério 
Público, a sede do futebol 
amazonense recebeu as 
finais do XIX Torneio Na-
cional de Futebol Society 
do Ministério Público, no 
fim de semana. Na Arena 
Amazônia consagraram-
-se campeões os times do 
Ceará (Sênior), Rio Grande 
do Sul (Super Master), Mi-
nas Gerais (Master) e São 
Paulo (Força Jovem).

Em um jogo bastante 
disputado, a equipe cea-
rense levou a melhor con-
tra o Paraná na categoria 
Senior. A ACMP marcou 
dois gols contra 1 da equi-
pe adversária - APMPPR. 
Antônio Carlos do Paraná 
e José Evilazio Alexandre 
do Ceará marcaram um 
gol cada no primeiro tem-
po. A esperança para o 
título saiu dos pés do ca-
misa 15, Dr. Francisco Nil-
do Façanha. Placar final 
Ceará 2 x 1 Paraná.

O jogo que definiu o ter-
ceiro lugar da categoria 
aconteceu no campo dois, 
simultaneamente à dis-
puta do título. A AMPEM 
e a AMPERJ disputaram 
na raça até os últimos 
segundos. Quem abriu o 
placar foi a equipe carioca 
com o camisa 5, defendida 
pelo Dr. Eduardo Monteiro. 
No segundo tempo, o Ma-
ranhão empatou com o Dr. 
Lindonjonson de Souza. O 
gol da vitória da AMPERJ 
ficou por conta de Rubem 
José Bastos, o camisa 19. 
Placar final Rio de Janeiro 
2 x 1 Maranhão.

O Rio Grande do Sul ven-
ceu o Maranhão por 1 a 0, 

Campeões do Torneio 
Futebol Society do MP

Fotos: Divulgação 

Associação Amazonense do MP entregou medalhas aos campeões

consagrando-se o cam-
peão da categoria Super 
Master. Quem fez o gol da 
vitória foi o Dr. Dawi Lo-
pes Rodrigues, que usou 
a camisa 7. Na disputa 
pelo terceiro lugar quem 
se deu bem foi a equipe 
de São Paulo, que fez 3 a 
1 contra o time Paraíba/
Pernambuco. Pela equipe 
da APMP/SP os gols fo-
ram marcados por Marce-
lo Freire e Marcelo Orlan-
do. O terceiro saiu de um 
gol contra marcado pelo 
camisa 10 do time adver-
sário. Pela Paraíba/Per-
nambuco quem marcou 
foi o Dr. Muni Azevedo.

Na categoria Master, o 
título ficou com o time de 
Minas Gerais - que ven-
ceu o Paraná nos pênal-
tis. No tempo normal, o 
Paraná estava com 3 a 2, 
quando o Dr. Guilherme 
Roedel deixou tudo igual 
com um gol de falta. Nos 
pênaltis, William Garcia, 
Henrique Otero e Marce-
lo Fernandes marcaram 
para o time mineiro. Para 

Alto Rendimento (Faar), 
a Secretaria de Cultura 
(SEC), a Empresa Estadual 
de Turismo do Amazonas 
(Amazonastur) e todos 
os nossos patrocinado-
res. Então, eu acho que o 
XIX Torneio Nacional de 
Futebol Society do Mi-
nistério Público termina 
como começou: em gran-
de estilo. Um sentimento 
de alegria de amor muito 
grande ao esporte, à vida. 
O Amazonas mostra que 
é capaz de sediar gran-
des eventos como esse”,  
destacou Samartin.

O evento esportivo con-
tou ainda com o apoio da 
Multimarcas Consórcios; 
Latam; Gol; Azul; Fede-
raçao da Indústria Ama-
zonense (Fieam), do Sesi; 
Águas de Manaus; Câma-
ra de Dirigentes Lojistas 
de Manaus (CDL Manaus); 
Faber Castell, Saúde 
Atende; Sicredi; Softplan, 
Agência Amazonense de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Social e Ambiental 
(AADESAM), MAG Segu-
ros, Santa Cláudia, TV En-
contro das Águas e JSK 
Burgers.

o Paraná marcaram Gus-
tavo Bravo e Francisco de 
Carvalho.

Na disputa do terceiro 
lugar, o time Maranhão 
levou a melhor. A equipe 
venceu por 3 a 2 o time 
do Ceará nos pênaltis. 
Para o Maranhão marca-
ram Denys Lima, Felipe 
Augusto e Crystian Gon-
zales. Para o Ceará mar-
caram Rodrigo Manso e 
Wander de Almeida.

Na categoria Força Livre, 
São Paulo e Mato Grosso 
do Sul se enfrentaram na 
última final do torneio. 
Quem levou a melhor foi 
a equipe paulista com 
gols de Rafaele de Filippo, 
no primeiro tempo, e de 
Marcos Vieira no segun-
do. Já o Mato Grosso mar-
cou apenas um gol com 
Allan Carlos.

No terceiro lugar, Mi-
nas Gerais e Goiás se en-
frentaram sob o sol ma-
nauara. O primeiro tempo 
terminou em 0 a 0. No se-
gundo tempo da partida, 
a equipe goiana levou a 

melhor e fez um gol com 
Márcio Vieira, fechando o 
placar final.

Premiação
O momento da pre-

miação foi um dos mais 
especiais das finais da 
competição. A Associa-
ção Amazonense do Mi-
nistério Público entregou 
medalhas aos campeões, 
aos vice-campeões e para 
os times das associações 
que ficaram em terceiro 
lugar, de cada categoria. 
Nesta edição, foram es-
colhidos ainda o goleiro 
menos vazado de cada 
categoria, o melhor joga-
dor de cada categoria e o 
artilheiro do torneio.

“Chegamos no último 
dia do evento que é a con-
cretização de um sonho e 
fechamos com chave de 
ouro. O nível de alegria e 
satisfação é muito gran-
de, mas o maior senti-
mento é de gratidão. Gra-
tidão à equipe da AAMP, 
que está nessa batalha 
desde o primeiro momen-
to. Gratidão também ao 
Governo do Amazonas, a 
Fundação Amazonas de 
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Presidente não garante 
renovação de Neymar

 

 
  

 

 

O atacante Neymar não 
tem permanência garanti-
da no Paris Saint-Germain 
(PSG) e pode deixar o clube 
nesta janela de transferên-
cias. Pelo menos é o que 
deu a entender o presidente 
da equipe francesa, Nasser 
Al-Khelaïfi, em entrevista 
ao jornal espanhol “Marca”.

Questionado sobre a se-
quência do brasileiro de 30 
anos no time e se ele fazia 
parte do novo projeto, o di-
rigente desconversou e dis-
se que não poderia tocar no 
assunto no momento, afir-
mando que haverá mudan-
ças no elenco.

Não podemos falar sobre 
isso em público porque al-

guns jogadores vão chegar, 
alguns jogadores vão dei-
xar o clube. São negocia-
ções privadas - declarou o 
mandatário parisiense.

No mês passado, ao fi-
nal da temporada euro-
peia, diversos portais eu-
ropeus afirmaram que o 
jogador poderia deixar o 
PSG na próxima janela de 
transferências, mas o ca-
misa 10 afirmou que pre-
tendia seguir no Parque 
dos Príncipes.

Em maio de 2021, Ney-
mar renovou seu contrato 
com o Paris Saint-Germain, 
que era válido até o final 
deste mês. O acordo vai até 
junho de 2025.

Divulgação

 

O Flamengo divulgou a 
lista de relacionados para 
a partida contra o Atlético-
-MG, que acontece às 20h30 
(de Manaus), desta quarta-
-feira (22), pelo jogo de ida 
das oitavas de final da Copa 
do Brasil. As principais no-
vidades são os retornos de 
Thiago Maia e Santos.

O volante ficou de fora do 
jogo do fim de semana, pois 
se apresentou no sábado com 
febre e dor no corpo. O teste 
de Thiago Maia para Covid-19 
deu negativo e, como está re-
cuperado, fica à disposição de 
Dorival Júnior.

Santos, por sua vez, não 
joga desde o dia 4 de maio, 
quando o Fla empatou em 2 
a 2 com o Talleres, pela Li-
bertadores. O goleiro ficou 
ausente por mais de um 
mês por causa de uma lesão 

na coxa, mas, agora, volta a 
ser relacionado. 

As baixas no Flamengo, en-
tão, Fabrício Bruno, Matheus 
França, David Luiz e Bruno 
Henrique. O atacante, vale 
lembrar, sofreu uma lesão 
multiligamentar no joelho di-
reito e só volta em 2023.

Goleiros: Diego Alves, Hugo 
Souza e Santos

Zagueiros: Gustavo Henri-
que, Léo Pereira, Pablo e Ro-
drigo Caio

Laterais: Ayrton Lucas, Fi-
lipe Luís, Matheuzinho e Ro-
dinei

Volantes: Andreas Pereira, 
João Gomes, Willian Arão e 
Thiago Maia

Meias: Arrascaeta, Diego, 
Everton Ribeiro e Victor Hugo

Atacantes: Gabi, Lázaro, 
Marinho, Pedro e Vitinho

Fla terá mudanças contra Atlérico Mineiro 

Divulgação

FernandoFlamengo terá novidades para jogo contra o Atlético Mineiro, afirma Dorival Júnior 

 

 

Neymar pode não 
ter contrato reno-
vado pelo PSG  para 
próxima temporada
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O preço médio da cesta 
básica no Brasil, hoje de R$ 
663,29, representa cerca de 
55% do salário mínimo de 
R$ 1.212.

As informações são de 
um levantamento produzi-
do com base em dados do 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), que 
levou em conta o valor dos 
alimentos em 16 capitais do 
país, desde 1998, e compa-
rou com o respectivo salário 
mínimo de cada ano.

De acordo com o levanta-
mento, este ano acumula o 
maior percentual atingido 
desde 2004, quando a ces-
ta básica consumia uma 
parcela de cerca de 58% do 
salário mínimo.

Na época, o rendimento 
básico era de R$ 260 e os 
alimentos somavam, em 
média, R$ 150,72.

Dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), que produz 
o medidor da inflação no 
Brasil, o IPCA, apontam 
que o grupo de alimentos 
e bebidas costuma repre-
sentar mais de 20% do or-

çamento doméstico.
Entretanto, o professor 

Alberto Ajzental, da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), 
explica que para famílias 
mais pobres, com ganhos 
entre um e cinco salários, 
os gastos com alimentação 
chegam a somar até 35% 
dos ganhos.

“Quando a alimentação 
ocupa um espaço maior 
do salário, significa que 
estão perdendo poder de 
compra. Ou seja, elas dão 
preferência para os ali-
mentos e gastos básicos, 
e sobra menos dinhei-
ro para consumir. Então 
gasta mais em alimento, 
mas gasta menos com lo-
comoção, cultura, educa-
ção, vestuário. No fim das 
contas, a população mais 
pobre fica desassistida”, 
afirma o economista.

Ainda segundo o levan-
tamento, nos anos de 2012 
e 2018, a cesta básica atin-
giu o menor custo em re-
lação ao salário, chegan-
do a representar 40% do 
ganho mensal.

Em 2012, a cesta custa-
va em média R$ 248,36, 

Cesta básica consome cerca de 
55% do salário mínimo no Brasil

Divulgação

Preço médio da cesta básica no Brasil é hoje de R$ 663,29
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Aneel aprova aumento nos valores de bandeiras tarifárias

Divulgação

Proposta aprovada traz aumentos 
da ordem de 60% nos valores 

A diretoria da Ane-
el (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) aprovou 
na terça-feira (21) os novos 
valores de bandeira tari-
fária, montante que é co-
brado de forma adicional 
na conta de luz de acordo 
com as dificuldades de ge-
ração de energia.

A proposta aprovada 
traz aumentos da ordem 
de 60% nos valores das 
bandeiras tarifárias ama-

rela e vermelha 1.
O valor da bandeira ama-

rela terá aumento de 59,5%, 
de R$ 1,874 a cada 100 qui-
lowatts (kWh) consumidos 
para R$ 2,989. Já a bandeira 
vermelha 1 vai de R$ 3,971 
para R$ 6,500 a cada 100 
kWh, alta de 63,7%. O pata-
mar mais caro da bandeira, 
a vermelha 2, passou de R$ 
9,492 a cada 100 kWh para 
9,795, aumento de 3,2%.

A diretora-geral interina 

ção do poder público para 
garantir as condições mí-
nimas ou mais básicas 
de sobrevivência para  
essa população.

“Acredito que a gente, 
como nação, está falhando 
nisso”, completa.

Outro viés da perda do 
poder de compra é o efeito 
a longo prazo da educação 
dos mais jovens.

Alberto Ajzental avalia 
que familias em situação 
de vulnerabilidade tendem 
a inserir os jovens cada vez 
mais cedo no mercado de 
trabalho, comprometendo 
o futuro educacional das 
próximas gerações.

“Através da educação 
formal que esses jovens 
teriam uma chance de 
quebrar o ciclo, mas eles 
têm que ir cedo pro mer-
cado de trabalho. Então 
todo mundo tem que tra-
balhar desde cedo pra fa-
zer frente as altas despe-
sas. Isso é a perpetuação 
da miséria, porque quan-
do você consegue dar o 
básico, um filho consegue 
estudar e quebrar o ciclo”, 
finaliza o professor.

enquanto a remuneração 
básica era de R$ 622,00. 
Já em 2018, o salário mí-
nimo era de R$ 954, e a 
cesta básica média cerca 
de R$ 386,20. Já a partir de 
2019, o percentual passou 
a subir.

Segundo o 2º Inquérito 
Nacional sobre Insegu-
rança Alimentar no Con-
texto da Pandemia da 
Covid-19 no Brasil, divul-
gado pela Rede Brasileira 
de Pesquisa em Sobera-

nia e Segurança Alimen-
tar e Nutricional, o Brasil 
tem atualmente 33,1 mi-
lhões de pessoas sem ter 
o que comer.

São 14 milhões de brasi-
leiros a mais em insegu-
rança alimentar grave em 
2022, na comparação com 
2020, como consequência 
da pandemia da Covid-19.

Para Ajzental, a questão 
da insegurança alimen-
tar no Brasil é urgente e 
é preciso uma interven-

Camila Bonfim ressaltou 
que, apesar dos aumentos, 
os patamares seguem abai-
xo da chamada bandeira 
“Escassez Hídrica” que foi 
adotada entre agosto de 
2021 e abril deste ano para 
bancar os altos custos de 
geração diante da escassez 
hídrica vivenciada no perí-
odo. O patamar extraordi-
nário resultou em cobrança 
extra de R$ 14,20 a cada 100 
kWh consumidos.

Ela ressaltou ainda que 
a definição dos valores 
não significa sua aplica-
ção imediata uma vez que 
a bandeira tarifária é de-
finida mensalmente pela 
agência reguladora. Apesar 
da vigência dos novos pa-
tamares a partir de julho, a 
expectativa, por conta das 
condições hidrológicas, é 
que seja mantida verde nos 
próximos meses, ou seja, 
sem cobrança adicional.
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Pesquisa feita pelo Insti-
tuto Ideia sobre segurança 
pública revela que 62% dos 
brasileiros relatam algum 
tipo de ação de facções cri-
minosas em seus bairros. 
Somente 9% dos entrevis-
tados disseram não iden-
tificar nenhuma presença 
de grupos marginais onde 
residem e 29% dizem que 
essa atuação é baixa. A pes-
quisa foi feita para o Brazil 
Forum UK 2022, que é pro-
movido pela Universidade 
de Oxford, na Inglaterra.

Para Maurício Moura, 
CEO do instituto, essa é a 
revelação mais importan-
te do levantamento. “Para 
a maior parte do país, con-
viver com criminalidade é 
algo comum”, diz Maurí-
cio. “Somos uma socieda-
de com medo”. A pesquisa 
foi feita com 1552 pessoas 
entre os dias 31 de maio e 
9 de junho. A margem de 
erro é de 2.85% para mais 
ou para menos.

Quando perguntados se 
estão se sentindo mais se-
guros hoje do que há um 
ano, 53% dos pesquisa-

Pesquisa mostra que 51% dos brasileiros 
têm medo de sofrer violência policial

Testemunhas vinculam Trump aos ataques ao Capitólio

Divulgação

Pesquisa foi feita para o Brazil Forum UK 2022, da Universidade de Oxford
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dos discordam e somente 
20% concordam. Chega a 
56% o percentual de en-
trevistados que dizem ter 
medo de andar nas ruas 
do próprio bairro ao anoi-
tecer (20% responderam 
não ter medo).

O banditismo não é, po-
rém, a única fonte de in-
segurança, já que 51% das 
pessoas que responde-
ram à pesquisa disseram 
ter medo de sofrer violên-
cia da polícia.

A maior parte dos en-
trevistados (44%) respon-
sabiliza os governos dos 
estados pela segurança 
pública, enquanto 15% cul-

pam o presidente da Repú-
blica. Prefeitos são os res-
ponsáveis para 17%.

Apesar desse quadro, 
os brasileiros não concor-
dam com a tese do presi-
dente Jair Bolsonaro de 
que a população deve se 
armar para enfrentar a 
criminalidade. Para 46%, 
ter posse de arma não fa-
ria com que se sentissem 
mais seguros e 58% não 
acreditam que a socieda-
de ficaria mais segura se 
todas as pessoas andas-
sem armadas. Além dis-
so, 68% dos entrevistados 
nunca cogitaram comprar 
algum armamento para 

se proteger.
Ao responder sobre 

ações que podem reduzir 
a criminalidade, 57% dos 
pesquisados não acredi-
tam que a sociedade seria 
mais segura se os poli-
ciais matassem mais sus-
peitos (14% acreditam que 
sim), mas 41% concordam 
com a frase “bandido bom 
é bandido morto”. Nes-
sa aparente contradição, 
Maurício Moura acredita 
que as palavras “suspei-
to” e “bandido”, usadas nas 
duas perguntas, justifi-
quem a diferença das res-
postas.

Para 38%, quanto mais 
pessoas presas mais segu-
ra está a sociedade. Uma 
fatia de 54% não é favorá-
vel ao uso de tortura para 
extrair do preso informa-
ção que ajude a solucionar 
um crime (16% são a favor).

Sobre as milícias (gru-
pos de extermínio), 51% 
dos pesquisados discor-
dam que ajudem a dimi-
nuir o crime, 15% concor-
dam com essa afirmação.

A maior parte dos brasi-

Funcionários alegaram ter sofri-
do intimidações e ameaças 

leiros (55%) tem medo de 
ser atingida por bala perdi-
da na cidade onde mora.

Avaliação do governo 
Bolsonaro

A pesquisa também con-
sultou os entrevistados 
sobre outros temas, além 
da segurança. O principal 
deles foi a avaliação do 
governo federal. Para 30% 
a gestão de Bolsonaro é 
péssima e para 16% é ruim. 
Já 13% acham ótima e 16% 
classificam como boa.

O Brazil Forum UK ocor-
re desde 2016 e realiza 
pesquisas de opinião so-
bre assuntos diferentes 
a cada ano. Palestrantes 
brasileiros são convidados 
à Universidade de Oxford 
para compartilhar suas 
percepções pessoais e co-
nhecimentos adquiridos. 
Esse ano, o evento começa 
no sábado (25), com pales-
tras do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal Luis 
Roberto Barroso e da dire-
tora-executiva da Anistia 
Internacional do Brasil, Ju-
rema Werneck.

A audiência do Comitê da 
Câmara que investiga o ata-
que de 6 de janeiro de 2021 
ao Capitólio dos Estados 
Unidos na terça-feira (21) 
se concentrou em apurar 
os esforços do então presi-
dente Donald Trump para 
alterar os resultados das 
eleições de 2020.

Os depoimentos do se-
cretário de Estado da Ge-
órgia, Brad Raffensperger, 
de seu vice Gabe Sterling 
e do presidente da Câmara 
dos Deputados do Arizona, 

Rusty Bowers, explicam 
como o republicano esteve 
diretamente envolvido no 
esquema de apresentação 
de lista com falsos eleitores 
pró-Trump em estados-cha-
ve para derrubar a vitória 
legítima de Joe Biden.

Os depoimentos ainda 
revelaram que Trump rece-
beu ajuda de dois congres-
sistas republicanos,.

Além de apresentar eleito-
res falsos, a equipe também 
tentou cancelar a certifica-
ção dos votos de Biden no dia 

da confirmação das eleições 
em 6 de janeiro.

Ameaças
O colegiado reproduziu tre-

chos de um telefonema de 
2 de janeiro de 2021 entre o 
secretário de Estado da Geór-
gia e Trump, onde o ex-presi-
dente instou Raffensperger a 
“encontrar” votos para derru-
bar a eleição.

Durante as oitivas, os fun-
cionários alegaram ter so-
frido intimidações e ame-
aças após a consolidação 

do resultado. Denunciaram 
vazamento de dados pes-
soais, telefonemas diários, 
assédio online, ameaças de 
morte e invasão de domi-
cílio, além de protestos em 
frente às suas casas.

De acordo com o comitê, 
a campanha de Trump gas-
tou milhões de dólares em 
anúncios promovendo ale-
gações de fraude eleitoral 
e instando os americanos 
a ligar para seus legislado-
res e exigir que eles inspe-
cionem as urnas.

Divulgação
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Quem passeia pelas ruas 
de Parintins (a 369 quilôme-
tros de Manaus) já notou que 
um colorido diferente deu 
vida nova a vários pontos 
da cidade. O Roteiro das Ar-
tes, uma galeria a céu aberto 
com mais de dois mil metros 
quadrados espalhados pela 
Ilha Tupinambarana, expres-
sa a arte parintinense em 
suas variadas formas, cores 
e manifestações culturais.

Com o apoio do Governo 
do Amazonas, por meio da 
Secretaria de Estado de Cul-
tura e Economia Criativa e 
da Agência Amazonense de 
Desenvolvimento Cultural 
(AADC), a galeria a céu aber-
to conta com obras que en-
volveram 90 profissionais do 
município, gerando emprego 
e renda para os artistas do 
segmento de artes visuais. O 
roteiro faz parte do “Circuito 
+Cultura”, que traz diversas 
opções culturais gratuitas 
para a população.

A principal obra está na 
fachada do Centro Cultura 
de Parintins – Bumbódromo, 
que se transformou em um 
mural gigante, com quase 
800 metros quadrados. Inti-

Ruas e pontos turísticos de 
Parintins ganham galeria

‘Roteiro das Artes’ tem mais de dois mil metros quadrados e envolveu 90 artistas de Parintins

Divulgação

Figura obrigatória nos 
principais festivais de 2022 
no Brasil, Marina Sena está 
confirmada para show na 
capital amazonense em 
agosto. A cantora mineira 
revelação do pop no ano 
passado vai ser a atração 
principal do evento promo-
vido pela MIB Eventos no 
Pódium da Arena da Ama-
zônia.

Os fãs já podem se pro-
gramar para curtir um dos 
shows mais aguardados na 
cidade. Com seu álbum de 
estreia “De Primeira”, Mari-
na Sena tornou-se um dos 
grandes sucessos das pla-
taformas digitais. Entre as 
músicas mais conhecidas 
estão “Por Supuesto”, “Voltei 
Pra Mim” e “Me Toca”.

De acordo com a CEO da 
MIB Eventos, Mayara Bri-
lhante, o show terá muita 
música boa oferecendo ao 
público entretenimento de 
qualidade.

“Será um momento cheio 
de brasilidades para as pes-
soas se divertirem com os 
músicos multi-instrumen-
tistas e o suingue dançante 
das atrações que estão na 
programação”, declara.

A MIB Eventos divulgará 
a data do show e a venda 
dos ingressos. Mais infor-
mações podem ser adqui-
ridas no e-mail contato@
mibeventos.com.
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tulada “Vitória da Cultura Po-
pular”, a pintura é assinada 
pela dupla de artistas parin-
tinenses Curumiz, composta 
por Alziney Pereira e Kemer-
son Freitas.

“Para nós é uma honra es-
tampar o templo sagrado 
da arte parintinense, que é 
o Bumbódromo. Essa valo-
rização do Governo em de-
monstrar esse carinho pe-
los artistas depois de dois 
anos afastados do festival, 
enfrentando uma pandemia 
que levou várias vidas, isso 
é muito legal tanto para nós 
artistas quanto para os pa-
rintinenses e para quem está 
vindo para o festival”, ressal-
tou Alziney Pereira.

Para executar o mural, con-
cluído em 20 dias, a dupla 
contou com outros dois aju-
dantes. Foram utilizados 138 
litros de tinta líquida e em 
spray. A obra virou atração 
turística e motivo de orgulho 
para o duo Curumiz.

“A ideia principal é celebrar 
a nossa brincadeira, nossa 
cultura parintinense que vol-
tou depois de dois anos. É um 
êxtase como artista, a gente 
é parintinense, entregar essa 

obra feita por parintinen-
ses, para Parintins, no maior 
templo do festival. É um êx-
tase grande para a gente, é 
o nível máximo que a gente 
conseguiu como objetivo de 
artista”, declarou Kemerson 
Freitas.

O secretário da pasta, Mar-
cos Apolo Muniz, ressaltou o 
envolvimento de artistas no 
projeto.

“O governador Wilson Lima 
determinou que todos os pro-
fissionais envolvidos, dentro 
e fora da disputa entre Ca-
prichoso e Garantido, sejam 
filhos de Parintins e estamos 
orgulhosos desse projeto, 
que reúne talentosos artistas 
e trabalhadores da ilha dos 
bumbás, o que destaca ain-
da mais a qualidade da arte 
amazonense”, afirmou o se-
cretário.

Arte para todos 
Para além das ruas prin-

cipais, rota da maioria dos 
turistas que vão a Parintins, 
o Roteiro das Artes levou no-
vos ares também para áreas 
de bairros mais distantes 
do agito da Ilha. É o caso do 
muro da Mini Vila Olímpica 

da cidade, localizado no bair-
ro Palmares.

A obra “Entre a biografia e 
a arte”, do artista visual Josi-
naldo Mattos, traz um misto 
de vivências pessoais com 
o imaginário do caboclo pa-
rintinense. As pinturas per-
mitem uma interação com 
quem passa pelo muro.

“É muito importante, eu 
vejo como um reconheci-
mento dos artistas que tra-
balham a arte urbana em 
Parintins, que há muito tem-
po vêm lutando e fazendo 
seus trabalhos. A arte urba-
na é isso, é dialogar, a pessoa 
olha para a nossa arte, ela 
interage com a nossa arte 
e isso é muito gratificante 
para a gente como artista”, 
pontuou Josinaldo.

Mistura de estilos 
Já o artista Pito Silva ex-

perimentou a mistura de di-
versas técnicas para colorir 
o muro do Planeta Boi com 
a obra “Arte nas periferias 
de Parintins”.

“Eu me desafiei, usando 
várias técnicas que eu utili-
zo no meu trabalho em uma 
composição só. Parintins 
tem uma identidade artística 
e cultural que expressa a di-
versidade e tem muita coisa 
que vai além do boi bumbá”, 
apontou Pito.

“Todos nós olhamos para 
Parintins como a terra dos 
artistas. Muitas vezes essa 
cidade ficou apagada, prin-
cipalmente no período da 
pandemia, muitos artistas 
passaram por dificuldades, 
a arte como um todo foi afe-
tada. Um projeto como esse 
veio dar oportunidade e in-
centivar todo aquele poten-
cial que ficou guardado, isso 
nos deixa muito feliz”, acres-
centou o artista visual.

 

Manaus re-
cebe show de 
Marina Sena

Cantora mineira foi revelação 
do pop no ano passado 
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Resposta 
do anterior 

Se você permanecer fiel a si 
mesmo e fiel as suas ideias, você 
ficará de bom humor. Não ouça 
ninguém. O equilíbrio está a seu 
alcance e se você levar algum 
tempo antes de reagir, as coisas 
vão funcionar. Sua moral é a ra-
zão. Você vacila entre o desejo de 
tomar decisões mais radicais e a 
necessidade de se afastar nesta 
quarta-feira. Não há pressa.

Verifique suas fontes de in-
formação para não perder seu 
tempo inutilmente. Você vai es-
tar em sua melhor forma física. 
Aproveite a vida sem esperar 
pelos outros. Você vai ter que 
fazer algumas concessões para 
chegar a um acordo satisfatório. 
Você não vai se arrepender. Dei-
xe de lado restrições desneces-
sárias, isso não lhe faz bem.

As pessoas que o subesti-
mam estão apenas tentando 
provocá-lo. Justificar suas ações 
não serve para nada. Basta 
manter a sua forma habitual de 
fazer as coisas! Você vai estar 
cheio de energia mental e vai 
conseguir se reabastecer. Tire 
um tempo para recuperar o fôle-
go. Você está passando por um 
período de intensa reflexão.

Ouça as pessoas ao seu redor 
e esteja aberto a sugestões. Evite 
cometer erros. Cuidado para não 
se deixar ser dominado pelos 
outros e por suas preocupações. 
Pense antes de se envolver. Você 
será mais feliz do que o habitual. 
Sua necessidade de progresso 
traz você suavemente de volta à 
realidade. Você vai se concentrar 
completamente em seu trabalho.

Você percebe os erros que co-
meteu no passado e as circuns-
tâncias fazem você melhorar as 
coisas. Você está se recusando a 
aceitar suas fraquezas presen-
tes, o que é a razão da sua fadiga. 
Prender-se ao passado é colocar 
seus planos em espera. Resolva 
as coisas e deixe tudo claro hoje. 
Não tome decisões importantes 
que envolvam seus sentimentos.

Não tente impor seus pontos 
de vista sobre os outros. Seja fle-
xível e aberto às considerações! 
Tanto a falta de ação como fazer 
muitas coisas ao mesmo tempo 
é desgastante. Tente equilibrar 
seus esforços e você vai se sentir 
muito melhor. Uma vaga sensa-
ção de melancolia poderia dimi-
nuir seu entusiasmo. Isso reflete 
sua hesitação, mas não é objetivo.

Hoje é um dia para aprovei-
tar. Você tem um talento para se 
insinuar e seu charme vai abrir 
todas as portas! Se você fizer um 
esforço consistente para mode-
rar sua impaciência, você será 
um vencedor. O seu otimismo 
crescente está lhe dando mais 
energia. As pessoas vão admirar 
você simplesmente pelo fato de 
você ignorar diferenças.

O bom humor faz com que 
você seja simpático com as pes-
soas ao seu redor. Você sabe como 
propagar essa simpatia. Você vai 
estar em sua melhor forma. Não 
tente resolver todos os desafios de 
uma só vez. Pense sobre sua die-
ta. Há um ar vagamente criativo 
em torno de hoje. Você terá con-
versas agradáveis. Divertimentos 
e celebrações estão à vista!

As pessoas vão admirar você 
hoje. Seu charme irá abrir as 
portas! Se você conseguir con-
ter sua impaciência, vai ganhar 
com isso. Seu otimismo cres-
cente reforçará a sua energia. O 
fim de uma preocupação virá no 
momento certo para limpar sua 
cabeça e vai ser especialmente 
bom para a sua autoexpressão. 
Faça algo diferente hoje.

Seu otimismo e habilidades 
sociais vão lhe trazer sorte hoje. 
Relacionamentos bem sucedi-
dos estão à vista. Vai ser difícil 
decidir entre as suas pioridades 
e futilidades. Nesta quarta-feira, 
pense sobre o seu progresso 
pessoal e olhe para o futuro com 
determinação. Não fique chatea-
do pelas aparências e tente en-
tender as razões por trás dessa 

Você estará mais à vontade 
na empresa e é hora de cuidar 
corretamente do seu relaciona-
mento. Você precisa cuidar de si 
mesmo e compensar o período 
de negligência. Cuide da sua die-
ta para fazer alguns ajustes. Sua 
sede de progresso vai enchê-
-lo de espírito de luta. Continue 
mantendo seus valores, você 
está indo no caminho certo. 

Atividades em grupo e traba-
lho em equipe farão bem para 
seu ego. Você é o único que corre 
o risco de desgastar as pessoas 
ao seu redor! Poupe os nervos 
dos outros, assim como os seus 
próprios! Sua fé em seus pró-
prios valores intrínsecos será 
a sua força e você vai mostrar 
isso de uma maneira impressio-
nante. Você fará progressos.

Áries 

Gêmeos

Leão

Sagitário

Aquário Peixes

Capricórnio

Escorpião

Virgem

Câncer

Touro 
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Maiara e Maraisa, após a 

Justiça da Bahia impedi-las 
de usar a marca “As Patro-
as”, mudaram o nome do 
álbum que têm com Marília 
Mendonça. Elas alteraram 
de “Patroas 35%” para “Fes-
ta das Patroas 35%”. No en-
tanto, ainda vão enfrentar 
um processo por danos pa-
trimoniais e morais, além 
da decisão definitiva sobre 
o uso ou não da marca. A 
cantora Daisy Soares pede 
indenização mínima de R$ 
200 mil.

No documento, a cantora 
baiana pede à dupla Maia-
ra e Maraisa, e ao escritório 
Workshow, o pagamento de 
indenização por danos ma-
teriais de acordo com as ar-
recadações obtidas após o 
uso da marca “As Patroas” 
de forma, segundo a auto-
ra, indevida.

A líder da banda A Patroa 
diz ainda que o público foi 
enganado e “desconfiará de 
sua ética profissional” caso 
ela siga utilizando a marca 
“A Patroa”, registrada por 
ela, e justifica que Maiara e 
Maraisa são mais famosas 
e, por isso, podem confundir 
o público.

Líder de ‘A Patroa’ pede R$ 200 mil de 
indenização para Maiara e Maraisa
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Receitas

Arroz doce com leite condensado e coco

Em nota, Maiara e Marai-
sa, e a Workshow, por meio 
da equipe de assessoria de 
imprensa, explicaram o uso 
de “Festa das Patroas”:

“A WorkShow é titular de 
“Festa das Patroas” desde 
13/10/2015, projeto este que 
já teve participação de Ma-
rília Mendonça e Maiara & 
Maraisa. Ressaltamos que a 
empresa e a dupla sempre 
agiram com responsabili-
dade e prezam pela legali-
dade e o respeito às normas 
e marcas devidamente re-
gistradas. Toda e qualquer 
questão jurídica será devi-
damente tratada no proces-
so em questão, tão logo as 
partes sejam citadas e inti-
madas a se manifestar”, diz.

Apesar da tutela de proi-
bição do uso da marca “As 
Patroas”, Maiara e Maraisa 
e a Workshow ainda não 
sofreram com uma senten-
ça final e definitiva do pro-
cesso na Justiça, e podem 
reverter a decisão.

Baiana quer que ataques 
acabem

Em entrevista, Daisy So-
ares, que já havia contado 
que vem sofrendo amea-

ças e xingamentos nas re-
des sociais, relatou que não 
está satisfeita com a mu-
dança para “Festa das Pa-
troas 35%”.

“Vi a mudança, mas a 
grafia segue igual, a cor, 
tudo, igual a nossa. A sen-
sação que eu tenho é que 
só importa a história delas, 
né? O que me causaram 
pouco importa.”

Daisy diz que esperava 
que Maiara e Maraisa pedis-
sem aos fãs para que parem 
os ataques. “No mínimo elas 
não deveriam permitir tan-
ta violência contra a gente. 
Não estamos fazendo nada 
ilegal, somente buscando o 
que é de direito. Reparem o 
dano, tenha empatia. Queria 
que não olhassem só para a 
história delas, também te-
nho a minha e uma batalha 
de muito antes”, afirmou.

As redes sociais da banda 
“A Patroa” foram, segundo re-
lato da cantora, derrubadas.

Entenda o processo
Maiara e Maraisa foram 

impedidas pela Justiça de 
usar a marca “A Patroa”, 
seja no singular ou plural, 
após uma decisão deferida 

pelo juiz substituto Arge-
miro de Azevedo Dutra, da 
2ª Vara Empresarial de Sal-
vador, Bahia. A decisão foi 
proferida no dia 8 de junho.

Daisy Soares entrou na 
Justiça alegando que desde 
2013 se apresenta como “A 
Patroa” e que foi ganhan-
do espaço com o nome no 
mundo musical. A artista 
aponta que é fácil identifi-
car sua mensagem propos-
ta com a utilização de “A 
Patroa” desde seu primeiro 
show, em 2014. Com o su-
cesso da marca, Daisy con-
seguiu junto ao Instituto 
Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI) o registro de 
“A Patroa” em 2017, sendo a 

legítima titular da marca.
Ela conseguiu uma ante-

cipação de tutela, ou seja, 
conquistou o direito total 
da marca antes mesmo do 
fim do processo por conta 
de danos ou riscos. O juiz 
da Bahia deferiu a tutela 
e alegou que a Daisy Soa-
res conseguiu mostrar, por 
meio de documentos, que 
era proprietária da marca 
“A Patroa”.

Apesar da tutela de proi-
bição do uso da marca “As 
Patroas”, Maiara e Maraisa 
e a Workshow ainda não 
sofreram com uma senten-
ça final e definitiva do pro-
cesso na Justiça, e podem 
reverter a decisão.

INGREDIENTES

1 copo (tipo requeijão) de 
arroz branco cru

3/4 copo (tipo requeijão) 
de açúcar

1 lata de leite condensa-
do

1 vidro de 200 ml de leite 
de coco

2 gemas
600 ml de leite
50 g de coco ralado seco

Canela em pó para polvilhar

MODO DE PREPARO

Coloque o arroz sem lavar em 
uma panela e adicione água fria 
até atingir mais ou menos dois 
dedos acima do arroz. Leve para 
cozinhar em fogo baixo até que a 
água seque e o arroz esteja macio, 
caso a água seque e o arroz ainda 
esteja duro, coloque mais água 
para terminar o cozimento. Mexa 

Cantora Daisy Soares pede indenização mínima de R$ 200 mil

de vez em quando para não grudar no 
fundo. Bata as gemas com açúcar até vi-
rar uma gemada bem clara e fofa, reser-
ve. Assim que o arroz estiver cozido, co-
loque o leite, o leite condensado, o leite de 
coco, o coco ralado e a gemada. Misture 
bem, mantenha cozinhando em fogo bai-
xo até começar a borbulhar, conte 5 mi-
nutos, mexendo sempre para não derra-
mar e desligue o fogo. Transfira para uma 
travessa e deixe esfriar, polvilhe a canela 
em pó e leve para gelar por pelo menos 4 
horas antes de servir.
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Ela é linda, sexy, sensual, abusada, ama tirar fotos e leva todos à loucura com suas curvas. Musa fitness e criadora de conteúdo, 
Gabriela Satiro arrasa e encanta por onde passa chamando a atenção de todos com seu estilo sexy, autêntico e seu corpo escultural. 
Por isso ela bomba no Instagram ganhando cada vez mais destaque e aumentando seu engajamento, onde já conta com milhares 
de seguidores. Gabriela é considerada uma das modelos mais desejadas do momento, pois em seu histórico a beldade já participou 
do reality “Se sobreviver case” do canal Multishow, atua como atleta fitness na categoria wellness, além de participar do concurso 
Mais Belo Bumbum do Brasil.

Manaus, Quarta-feira,
22 de junho de 2022 15Gatas

Gabriela Satiro
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Manaus, Quarta-feira,
22 de junho de 2022

O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida, participou, na 
terça-feira (21), da 16ª edição 
do “ANTP Café”, evento orga-
nizado pela Associação Na-
cional de Transportes Público 
(ANTP), que discute soluções 
para a mobilidade urbana 
dos municípios brasileiros. O 
encontro aconteceu de forma 
híbrida, com o gestor muni-
cipal de Manaus e o prefeito 
de Paranaguá (PR), Marcelo 
Elias Roque, presentes no Ca-
sarão da Inovação Cassina, 
no Centro, enquanto os de-
mais participantes acompa-
nharam via aplicativo Zoom.

Representando a região 
Norte no evento, David Almei-
da destacou os investimen-
tos realizados pela Prefeitura 
de Manaus para subsidiar o 
transporte público, incluindo 
as gratuidades.

“É importante discutir so-
luções para o transporte 
coletivo, comentar um pou-
co das dificuldades que en-
frentamos em todo o país. A 
realidade é muito difícil. As 
prefeituras recebem a menor 

fatia do bolo da distribuição 
de recursos federais e esta-
duais, mas é no ‘para-choque’ 
do prefeito que tudo vem pa-
rar. A Prefeitura de Manaus, 
todos os meses, aporta R$ 25 
milhões para manter o trans-
porte coletivo funcionando. 
Em quatro anos, gastaremos, 
se nada mudar, R$ 1,2 bilhões 
apenas nessa demanda. 
Além disso, temos as gratui-
dades para os idosos e outros 
beneficiários. Tudo isso sai do 
cofre municipal. São recursos 

que poderiam ser utilizados 
em outras áreas, caso o apoio 
federal fosse maior”, enfati-
zou Almeida.

O chefe do Executivo muni-
cipal frisou que um dos prin-
cipais objetivos da atual ges-
tão é realizar a modernização 
da frota do transporte urbano. 
Vale ressaltar que até o final 
deste ano, 138 novos veícu-
los, incluindo 12 elétricos, já 
estarão rodando pela capital 
do Amazonas. Destacou tam-
bém que a Prefeitura de Ma-

Mobilidade urbana é 
destacada por David
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David participou de evento on-line da Associação Nacional de Transportes

naus assinou dois importan-
tes convênios com o governo 
do Estado para a construção 
do Terminal de Integração 
7 (T7), na Zona Norte, e a re-
estruturação do T6, que será 
transformado na nova rodo-
viária da cidade.

David Almeida também 
agradeceu o convite para se-
diar o evento e salientou a 
importância de mais inicia-
tivas como essa, para que os 
municípios recebam ideias 
que resultem em uma me-
lhora no serviço público.

“Eu agradeço a oportuni-
dade de participar do painel 
e me disponho a colaborar 
em outras edições na busca 
de soluções por meio desse 
programa. Que esses fóruns 
possam trazer ideias e apre-
sentar soluções às prefeitu-
ras do Brasil, para que pos-
samos melhorar o serviço 
prestado à população. Que 
o transporte coletivo possa 
causar menos prejuízos aos 
cofres municipais e que a po-
pulação seja a maior benefi-
ciada”, afirmou o prefeito.

O “ANTP Café” é um pro-
grama mensal de eventos 
com o intuito de apresen-
tar de forma objetiva, so-
luções práticas para que a 
qualidade e a eficiência do 
transporte público sejam al-
cançadas, assim como valo-
rizar lideranças técnicas e 
políticas, por meio de suas 
ações, apontando ideias que 
foram bem-sucedidas, aler-
tando erros e dificuldades, 
além de desmistificar críti-
cas infundadas.

A 16ª edição do encontro 
contou também com as 
presenças de prefeitos de 
outras regiões do país, em-
presários do setor de trans-
porte e técnicos da inicia-
tiva privada, e foi mediada 
pelo jornalista Alexandre 
Pelegi e pelo engenheiro e 
vice-presidente da ANTP, 
Cláudio Frederico.

 
Fórum nacional
Nesta quarta-feira (22), Ma-

naus irá sediar a 111ª reunião 
do Fórum Nacional de Trân-
sito e Transportes. 

Concurso nº 5671 - 11/06/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

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

Concurso n. 2378 - 11/06/2022

02        18         24       30         39        40

09         14          25       36         42        44

02         04         05 

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

Concurso n. 2546 - 13/06/2022

08         09            12           22            30

34           39           41            45            50 

54            61            65           69            74

76            83           88           90          92

Lotomania 2325 - 13/06/2022

Concurso n. 2490 - 11/06/2022

11          16            17            41             46            59

03            10           12            20             54             55            71

Concurso n. 5878 - 13/06/2022

Concurso n. 1795 - 11/06/2022

02            15            24             49            60


