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2 Política  Manaus, quinta-feira,
23 de junho de 2022

 Os deputados estaduais 
da Assembleia Legislati-
va do Amazonas (Aleam) 
aprovaram 29 matérias le-
gislativas das 30 matérias 
constantes na pauta de vo-
tação, na Ordem do Dia, na 
quarta-feira (22).

Entre as aprovações 
está o Projeto de Lei (PL) 
nº 259/2022, oriundo da 
Mensagem Governamen-
tal n. 38/2022, e que dis-
põe sobre a concessão de 
remissão e renegociação 
de dívidas de operações 
de financiamentos rea-
lizadas pela Agência de 
Fomento do Estado do 
Amazonas (Afeam), no 
âmbito do Fundo de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas e ao Desenvolvi-
mento Social do Estado do 
Amazonas (FMPES), aos 
produtores rurais, micro 
e pequenos empresários e 
profissionais autônomos 
de baixa renda.

Reconhecendo a dificul-
dade dos produtores ru-
rais, micro e pequenos em-
presários e profissionais 
autônomos de baixa renda, 
o Governo do Amazonas 
enviou a mensagem que 
trata sobre a concessão 
dos benefícios que ficará 
limitada aos municípios 
que tiveram reconhecidos 
a calamidade pública ou 
estado de emergência, pela 
Defesa Civil do Estado do 
Amazonas ou Secretaria 
Nacional da Defesa Civil, 
em decorrência dos efeitos 
da excepcional enchente 
de 2022.

Deputados como Wilker 
Barreto (Cidadania), Carli-
nhos Bessa (PV), Dermil-
son Chagas (Republica-
nos) e Fausto Junior (União 
Brasil) manifestaram-se 
a favor do Projeto, dada a 
importância da renegocia-

Deputados aprovam PL que proíbe 
instalação de medidores aéreos 

Divulgação

Sinésio Campos sustentou a falta de necessidade de se instalar medidores no Amazonas

DE OLHO 
NO PODER

CURTIR     

NÃO CURTIR   

  
O abandono que três 

crianças sofreram em 
Manaus. Três irmãs, be-
bês, sendo duas gêmeas 
de 7 meses e uma de 18 
meses foram resgatadas 
de uma situação de aban-
dono, na segunda-feira 
(20), em uma residência 
localizada no bairro Tan-
credo Neves, na Zona 
Leste da capital. Confor-
me repassado pelas con-
selheiras que atenderam 
a denúncia, as crianças 
estavam no chão, sem 
roupa e sem fraldas. 

A Sessão Ordinária de 
quarta-feira (22), na As-
sembleia Legislativa do 
Amazonas (Aleam), trans-
correu com debates diver-
sos entre os parlamenta-
res estaduais. Denúncias 
a respeito de processo de 
desapropriação pelo Go-
verno do Amazonas, situ-
ação da Saúde estadual e 
campanha contra assédio 
sexual estão entre os prin-
cipais temas trazidos ao 
plenário Ruy Araújo. Es-
tiveram presentes à Ses-
são representantes dos 
candidatos dos concursos 
públicos da área de Se-
gurança Pública, que pe-
dem a aprovação do PL nº 
77/2022, e de defensores 
das crianças e adolescen-
tes que vieram acompa-
nhar a votação da criação 
do Centro Integrado de 
Crianças e Adolescentes.

 

O montante de R$ 320 
milhões que a prefeitura 
vai injetar na economia 
local até o final deste mês. 
O valor será possível com 
a antecipação do 13º salá-
rio dos servidores públicos 
municipais, anunciado, na 
quarta-feira (22), pelo pre-
feito David Almeida. Mais 
de 33 mil servidores rece-
berão, ainda neste mês de 
junho, a primeira parcela 
do décimo terceiro. 

Barreto chamou a atenção 
que devem estar previstos na 
LDO os recursos necessários 
e se não estiverem previstos, 
emendas nesse sentido de-
vem ser feitas pelos deputa-
dos para efetivar a criação do 
Centro. Já a deputada Joana 
Darc (União Brasil) já anun-
ciou que vai destinar 500 mil 
reais em emendas para a im-
plantação do centro.

Também foi aprovado e pro-
mulgado o Projeto de Decreto 
Legislativo (PDL) nº 13/2022, 
do deputado Adjuto Afonso 
(União Brasil), que susta os 
efeitos do Decreto nº 39.442, 
de 15 de agosto de 2018, que 
autoriza a cessão de uso do 
Distrito Industrial de Micro-
empresas e Empresas de Pe-
queno Porte do Amazonas 
(Dimpe) “Ozias Monteiro Ro-
drigues”, à Universidade do 
Estado do Amazonas (UEA), 
com a interveniência da Fun-
dação Universitas de Estudo 
Amazônicos (F-UEA).

ção das dívidas e o papel 
da Afeam na concessão de 
crédito.

Medidores
Amparados na defesa 

do deputado estadual Si-
nésio Campos (PT) que 
sustentou a falta de ne-
cessidade de se instalar 
medidores que não favore-
cem o acompanhamento 
por parte dos usuários, os 
deputados também apro-
varam, na extra pauta, o 
Projeto de Lei nº 267/2022, 
de autoria dos deputados 
Sinésio Campos, Fausto 
Junior e Carlinhos Bessa e 
que dispõe sobre proibição 
das concessionárias e per-
missionárias do serviço de 
fornecimento de energia 
elétrica e água a realizar 
a instalação de medidores 
do Sistema de Medição 
Centralizada (SMC) ou Sis-
tema Remoto Similar.

O Projeto vem ao encon-

tro da Política Nacional de 
Relações de consumo em 
que o consumidor deve 
estar em condições de 
igualdade com o fornece-
dor, condição prejudicada 
pela localização dos medi-
dores. “O local onde esses 
medidores são instalados 
impossibilita os consumi-
dores de verificar a ligação 
da sua unidade consumi-
dora, não deixando outra 
alternativa senão confiar 
na concessionária”, afir-
mou Sinésio.

Na extra pauta também 
foi aprovada a criação do 
Centro Integrado de Aten-
ção à Criança e ao Ado-
lescente, vítimas ou tes-
temunhas de violência no 
âmbito do Estado do Ama-
zonas e o seu Conselho 
Gestor, através do Projeto 
de Lei nº 284/2022, oriun-
do da Mensagem Governa-
mental nº 45/2022.

Na discussão, Wilker 



Cidade

 

Manaus, Quinta-feira,
23 de junho de 2022

 O prefeito de Manaus, 
David Almeida, anunciou, 
na quarta-feira (22), a an-
tecipação do 13º salário 
dos servidores públicos 
municipais. Mais de 33 
mil servidores receberão, 
ainda neste mês de ju-
nho, a primeira parcela do 
décimo terceiro. Somados 
à folha de pagamento, a 
prefeitura injetará um 
montante de aproxima-
damente R$ 320 milhões 
na economia local até o 
final deste mês.

“Essa é a boa notícia do 
dia. Hoje, anunciamos o 
pagamento da primeira 
parcela do décimo tercei-
ro dos servidores da Pre-
feitura de Manaus, já para 
o mês de junho. No próxi-
mo dia 30, estaremos co-
locando o pagamento do 
salário normal, junto com 
o décimo terceiro, algo em 
torno de R$320 milhões 
na economia da cidade de 
Manaus”, disse Almeida 

David Almeida anuncia 
pagamento do 13º do município 

Divulgação

David anunciou o pagamento do 13º dos servidores para dia 30 deste mês

nhamento na Atenção Pri-
mária à Saúde (APS) é um 
dos requisitos para a per-
manência das famílias no 
programa. O público-alvo 
são crianças menores de 7 
anos de idade, e mulheres 
entre 14 e 44 anos.

“Desde o Bolsa Família, 
que foi substituído pelo 
Auxílio Brasil, o acom-
panhamento em saúde 
é exigido pelo governo 
federal, mas muitas pes-
soas não estão compare-
cendo. O procedimento é 
essencial para a promo-
ção da saúde das famílias 
em vulnerabilidade so-
cioeconômica, e também 
para que o benefício não 
seja cortado”, disse.

Lia informou que 
237.140 usuários são espe-
rados no primeiro semes-
tre. Até a última terça-
-feira, 21/6, apenas 84.071 
foram acompanhados 
(sendo 15.716 crianças e  
68.355 mulheres). 

Cidade 3

Pontos turísticos e estra-
tégicos do município de Pa-
rintins (a 369 quilômetros 
de Manaus) começaram a 
receber, na quarta-feira (22), 
os ecopontos da campanha 
“Recicla, Galera!” – promo-
vida pelo Governo do Ama-
zonas em parceria com a 
Coca-Cola Brasil.

Ao todo, 30 ecopontos fo-
ram distribuídos por diver-
sas zonas da cidade, onde há 
fluxo intenso de moradores 
e visitantes. As estruturas 
vão funcionar como Pontos 
de Entrega Voluntária (PEVs) 
de resíduos recicláveis – 

plásticos, metal e papel.
Segundo a secretária exe-

cutiva-adjunta de gestão 
ambiental da Sema, Fabrí-
cia Arruda, a instalação dos 
PEVs visa diminuir a quan-
tidade de resíduos que vai 
parar no aterro da cidade no 
período do Festival Folclórico.

“Parintins já começou a 
receber turistas e é natural 
que a quantidade de resí-
duos gerados também au-
mente nesse período. Essa 
é uma das frentes de atua-
ção da campanha ‘Recicla, 
Galera!’, para que Parintins 
possa ter o maior Festival 

Folclórico de todos os tem-
pos, também, na área am-
biental”, destacou.

Todos os resíduos reci-
cláveis coletados aos eco-
pontos serão destinados à 
Associação de Catadores de 
Parintins (Ascalpin), geran-
do renda sustentável para 
20 associados.

Sobre o ‘Recicla, Galera’
A campanha atua em qua-

tro frentes distintas: educa-
ção ambiental, destinação 
de resíduos dos bumbás, 
fortalecimento dos catado-
res e estruturação da coleta 

Ecopontos da campanha ‘Recicla, Galera’ chega a Parintins
Divulgação

“Recicla Galera” terá vários 
pontos na cidade de Parintins 

 

 

seletiva em Parintins, com 
ações antes, durante e de-
pois do festival.

A parceria foi firmada 
por meio da Secretaria de 
Estado do Meio Ambien-
te (Sema) e do Instituto 
de Proteção Ambiental do 
Amazonas (Ipaam).

.A execução operacional 
da campanha ocorre por 
meio da Impact Hub Ma-
naus. O projeto também 
conta com o apoio da Secre-
taria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa (SEC), da 
Solar Coca-Cola e da empre-
sa Santa Luzia.

em suas redes sociais.
A primeira parcela do 

13º será depositada nos 
mesmos dias do calen-
dário de pagamento dos 
servidores municipais. O 
secretário Municipal de 
Finanças e Tecnologia 
da Informação (Semef), 
Clécio Freire, destacou 
que o adiantamento da 
primeira parcela do 13º é 
compromisso do prefei-
to David Almeida e fruto 

também do bom trabalho 
realizado pelas demais 
secretarias.

“Já estamos rodando a 
folha, para que no dia 30 
possamos efetivar o pa-
gamento. Ano passado, a 
parcela foi paga em julho, 
esse ano excepcional-
mente, o prefeito anteci-
pou para o mês de junho, 
reflexo do trabalho de ex-
celência que todas as se-
cretarias vêm realizando”, 

completou o secretário.
O calendário de paga-

mento dos servidores 
está disponível no site da 
Secretaria Municipal de 
Administração, Planeja-
mento e Gestão (Semad), 
no endereço http://semad.
manaus.am.gov.br.

Auxílio 
A Prefeitura de Manaus 

informa que apenas 35% 
dos beneficiários do pro-
grama Auxílio Brasil, do 
governo federal, procura-
ram as unidades básicas 
para atualizar o acompa-
nhamento em saúde no 
primeiro semestre deste 
ano. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde (Semsa) 
alerta que as famílias com 
o atendimento pendente 
têm até o dia 30 deste mês 
para atualizar a situação.

 De acordo com a coorde-
nadora das ações de Saú-
de Nutricional da Semsa, 
Lia Ferreira, o acompa-



 

Manaus, Quinta-feira,
23 de junho de 2022

Maiara Ribeiro 

Faltando dois dias para o 
Festival Folclórico de Parin-
tins, o Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transporte (DNIT) fechou o 
porto da “Ilha da Magia” por 
questões técnicas que esta-
vam inviabilizando o pleno 
funcionamento da estrutura. 
A entidade já está em con-
tato com outros órgãos para 
retomada das operações na 
quinta-feira (23). 

De acordo com a Prefeitu-
ra de Parintins, a interdição 
aconteceu devido ao proble-
ma de atracação dos barcos. 
Inicialmente, a própria prefei-
tura, junto com o Governo do 
Estado e a Marinha do Brasil, 
havia decidido somente pelo 
embarque e desembarque de 
passageiros, estando as em-
barcações proibidas de fica-
rem atracadas no porto - es-
sas embarcações teriam que 
buscar portos alternativos.

A Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários 
(Antaq) já havia iniciado as 
fiscalizações no Porto de 
Parintins na terça-feira (22), 
para garantir a eficiência da 
operação portuária na insta-
lação pública do município, 
mas foi interrompida pela in-
terdição do porto.

De acordo com a Prefeitu-
ra de Parintins, a decisão do 
DNIT pegou todos de surpre-
sa, visto que até a noite de 
terça-feira (21), o porto estava 
funcionando normalmente. 
Após uma reunião on-line 
entre DNIT, Prefeitura de Pa-
rintins, Governo do Estado e 
Marinha do Brasil na tarde 
desta quarta-feira (22), o pre-
feito do município, Bi Garcia, 
lamentou a decisão do DNIT 
de manter o porto fechado.

DNIT fecha porto de 
Parintins no Festival 

Divulgação

Porto de Parintins foi interditado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT)

“É lamentável a atitude do 
DNIT de fechar o porto de 
Parintins. Eles ficam fazen-
do uma comparação com o 
porto de Manaus, que tem 
mais de cem anos de funda-
ção. O porto de Parintins tem 
16 anos que ele foi inaugura-
do, foi no ano de 2006 e la-
mentavelmente desde a sua 
inauguração esse porto vem 
dando problema para cidade. 
Esse porto vive mais fechado 
do que aberto. E a prefeitura 
de Parintins tem sido cola-
boradora no sentido de bo-
tar funcionários para que o 
porto possa funcionar. Nesse 
momento importante para 
cidade, para economia da 
cidade, para geração de em-
prego e renda e oportunidade 
de trabalho para população 
parintinense, o DNIT resolve 
fechar o porto quando nós te-
mos controle total, com apoio 
da Marinha do Brasil”, relatou 
o prefeito.

Bi Garcia também afirmou 
que a Prefeitura de Parintins 

tem ajudado o DNIT. 
“Nós estamos tendo reu-

niões para ver se a gente 
encontra um caminho para 
solucionar o problema junto 
com o DNIT. Mas, como pre-
feito da cidade, eu só tenho 
a lamentar a irresponsabili-
dade com que o DNIT cuida 
do porto de uma das portas 
de entrada da nossa cidade”, 
lamenta. 

Nota do governo
O Governo do Amazonas 

também emitiu uma nota co-
municando a decisão do de-
partamento. Leia na íntegra:

“O Governo do Amazonas 
informa que, tão logo foi co-
municado pelo Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
de Transporte (DNIT) sobre a 
decisão do órgão federal de 
interromper a operação do 
Porto de Parintins, a partir 
da quarta-feira (22), iniciou 
tratativas com a Marinha 
do Brasil e a Prefeitura de 
Parintins para solucionar a 

necessidade de atracação de 
embarcações e operações de 
embarque e desembarque 
em Parintins. O Governo do 
Amazonas já mobilizou a 
Secretaria de Segurança Pú-
blica (SSP-AM), o Corpo de 
Bombeiros Militar (CBMAM) 
e a Polícia Militar do Ama-
zonas (PMAM) para, o mais 
breve possível, apresentar 
uma solução para atender 
as centenas de embarcações 
que precisam aportar na ci-
dade. Tão logo se encontre 
a solução, o Governo do Es-
tado divulgará as alternati-
vas adotadas. O Governo do 
Amazonas esclarece, ainda, 
que, até a noite de ontem (21), 
o Porto de Parintins estava 
operando regularmente com 
a devida autorização do DNIT 
e da Marinha”.

O Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
porte (DNIT) também se ma-
nifestou sobre a interdição do 
porto. Leia a nota:

“O Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT) informa que 
identificou, na Instalação 
Portuária Pública de Peque-
no Porte (IP4) de Parintins, no 
Estado do Amazonas, ques-
tões técnicas que inviabili-
zam o funcionamento pleno 
da estrutura. Desta forma, 
em conjunto com os demais 
órgãos envolvidos no funcio-
namento da instalação, está 
em elaboração um plano de 
contingência para retoma-
da das operações da IP4 a 
partir da quinta-feira (23). A 
diretoria do Departamento 
já determinou a apuração de 
responsabilidades a respeito 
do caso”.

Donos de embarcações que 
costumam atracar no porto 
da cidade no período festivo 
estão preocupados e já en-
frentam dificuldades devido 
essa interdição. É o caso de 
Jeane Printes, responsável 
por um navio que faz o traje-
to até o município.

“Nós sempre prezamos 
pela segurança dos nossos 
passageiros, entendemos 
que essa talvez seja uma 
medida de segurança. O pro-
blema é que não oferecem 
outro porto para gente operar 
no desembarque dos mes-
mos, não temos opção, não 
sabemos agora como fazer 
para atracar”, enfatiza Jeane.

Além dessas dificuldades, 
Jeane afirma que há outro 
problema para que a embar-
cação possa atracar em um 
porto alternativo.

“Isso gera todas as dificul-
dades possíveis, temos ido-
sos, crianças a abordo, vai ser 
muito ruim para atracar nos 
portos particulares, vendo 
que eles só operam com car-
ga e descarga”, se preocupa  
a empreendedora.

Cidade  4



 
 

Manaus, quinta-feira,
23 de junho de 2022

Operários e máquinas 
vão transformar a ro-
dovia estadual AM-010, 
uma das mais importan-
tes estradas do Amazo-
nas, em um canteiro de 
obras. Com o fim do perí-
odo de chuvas intensas, o 
governador Wilson Lima 
determinou, na quarta-
-feira (22), a retomada 
dos trabalhos, que, des-
sa vez, serão executados 
por uma nova construto-
ra. O consórcio anterior 
teve o contrato rescin-
dido de forma amigável 
devido ao ritmo lento da 
intervenção.

“A gente está trabalhan-
do na base e sub-base. É 
por isso que a gente tem 
que tirar esse asfalto que 
estava aqui antes. Há 40 
anos não havia nenhu-
ma intervenção. O asfalto 
que estava aqui era uma 
vergonha. O que a gen-
te vai colocar aqui não 
pode ter menos de cinco 
centímetros”, enfatizou o 
governador Wilson Lima, 
durante vistoria na frente 
de obra instalada no Km 
166 da rodovia estadual.

Até o final do ano, a 
meta do governo é que as 
obras sejam concluídas 
em cerca de 100 quilôme-
tros da rodovia, que liga 
Manaus ao município de 
Itacoatiara (a 176 quilô-
metros da capital). Serão 
montadas quatro frentes 
de pavimentação, além 
de tapa-buraco, limpeza 
de dispositivos de drena-
gem, roçagem e limpeza 
lateral ao longo de toda  
a rodovia.

O projeto de moderni-
zação da AM-010 é de 
responsabilidade da Se-
cretaria de Estado de 

Wilson Lima determina retomada 
das obras de recuperação da AM-010

Trabalhos na rodovia começaram em 2021, mas tiveram de ser interrompidos por conta das chuvas

Infraestrutura e Região 
Metropolitana de Ma-
naus (Seinfra) e prevê 
intervenção em 250 qui-
lômetros da rodovia. Ele 
compreende o trecho que 
vai do Km 13 ao Km 263 
e inclui terraplanagem, 
pavimentação, drenagem 
e sinalização. O investi-
mento total planejado é 
de R$ 366 milhões.

“Até 20 de julho teremos 
dez frentes de trabalho 
para executar as obras da 
rodovia AM-010. É mais 
do que uma expectativa, 
é um planejamento que 
a gente tem para essa 
região”, explicou Carlos 
Henrique Lima, secretá-
rio de Infraestrutura.

Antes da rescisão con-
tratual, a obra estava 
sendo tocada pelo Con-
sórcio AM, que venceu 
o processo licitatório. 
Formado pelas empre-
sas Pomar Construções; 
Compasso Construções; 
Iza Construções; Ecoagro 
Comércio e Serviços e 
Best Construções, o gru-
po cumpria, entre outros, 
o requisito de capacidade 

Com a nova constru-
tora, os trabalhos foram 
iniciados imediatamente, 
com o levantamento em 
campo, mobilização de 
equipamentos e mão de 
obra para realização dos 
serviços mais urgentes, 
visando a melhoria da 
trafegabilidade e a pre-
paração para terraplana-
gem e pavimentação.

A partir do novo contra-
to, o operador de trator, 
Miracildo Félix, 44, conse-
guiu emprego. “É empre-
go para pais de família, 
jovens que estão traba-
lhando aqui com a gen-
te. E a melhora de todo 
o povo porque o trânsito 
fica melhor para Itaco-
atiara, Silves e Itapiran-
ga, que precisam dessa 
estrada para ir para Ma-
naus. Nós estamos aqui 
para concluir mais uma 
obra”, disse.

Metas de trabalho
O Governo do Estado es-

tabeleceu como meta a 
conclusão dos trabalhos 
de pavimentação em 100 
quilômetros da rodovia, 
em três trechos distintos.

O plano de trabalho 
apresentado pela Seinfra 
prevê intervenções do 
Km 117 ao Km 167; do Km 
187 ao Km 224; e do Km 
243 ao Km 253.

Para alcançar esses nú-
meros, o governador de-
terminou a mobilização 
de cinco frentes de pavi-
mentação. Em cada tre-
cho, haverá disposição de 
duas equipes trabalhan-
do, no sentido Manaus–
Itacoatiara e a outra em 
sentido contrário. A me-
dida deve conferir maior 
celeridade aos serviços.

Cidade  5
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técnica e econômica para 
execução de uma obra 
dessa complexidade.

Os trabalhos do con-
sórcio na rodovia come-
çaram em julho de 2021, 
mas tiveram de ser in-
terrompidos em dezem-
bro por conta das chu-
vas. Antes da parada, as 
máquinas avançaram 
em três trechos equiva-
lentes a 33,4 quilôme-
tros de extensão não li-
near da estrada.

Conforme a Seinfra, em 
cinco meses, o consórcio 
executou obras nos tre-
chos que vão do Km 13 ao 
Km 32; do Km 225 ao Km 
228; e do Km 254 ao Km 
263,40.

Em maio deste ano, o 
Governo do Estado deter-
minou a volta dos traba-
lhos de recuperação da 
rodovia, já que as chuvas 
começaram a cessar. O 
grupo de construtoras, 
contudo, não conseguiu 
dar ritmo adequado. Ofi-
ciado pela Seinfra, o Con-
sórcio apresentou diver-
sas alegações, entre as 
quais, a de que o projeto 

era de grande comple-
xidade e que a rodovia 
recebia fluxo intenso de 
veículos pesados, como 
caminhões e carretas. 
Por isso, pediram a resci-
são amigável.

A partir disso, análi-
ses técnica e jurídica re-
alizadas pela Seinfra e 
Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) concluíram 
que, neste momento, a 
rescisão causaria menos 
prejuízos sociais à popu-
lação, diante da possibili-
dade jurídica de convocar 
a segunda colocada no 
certame, a construtora 
Etam Ltda.

Novo contrato
A mudança na empre-

sa responsável pela exe-
cução dos trabalhos de 
modernização da AM-010 
implicou em novo con-
trato. O orçamento para a 
obra pela nova construto-
ra é de R$ 343,9 milhões. 
Os três trechos executa-
dos pelo consórcio ante-
riormente à frente do ser-
viço foram descontados 
do valor inicial do projeto.
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Suspeito de matar 
professor é preso 

Divulgação
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Suspeito de matar professor de dança se entrega a Polícia Civil 

 

 

Suyanne Lima  

Diego Ribeiro da Silva, de 
30 anos de idade, foi preso 
na tarde terça-feira (21), por 
volta das 17h30, pela autoria 
do homicídio do professor 
de dança Alex Rene Mota de 
Carvalho, que tinha 46 anos. 
O crime ocorreu na noite de 
domingo (19), na rua Parana-
pua, no bairro Coroado, na 
Zona Leste de Manaus. 

De acordo com a delegada 
Deborah Barreiros, adjunta 
da Delegacia Especializada 
em Homicídios e Seques-
tros (DEHS), a vítima e o 
autor mantinham relacio-
namento amoroso há pelo 
menos cinco anos e o crime 
aconteceu após uma dis-
cussão entre os dois. 

“Testemunhas afirmam 
que os dois mantinham um 
relacionamento conturbado 
e que as vezes era necessá-
ria a polícia para conter os 
ânimos. Após a briga, Diego 
puxou uma faca e desferiu 
um golpe no peito de Alex 
que não resistiu ao ferimen-
to e morreu na hora”, expli-
cou a delegada. 

A autoridade policial des-
tacou que Diego já tem ficha 
extensa criminal com três 
processos por lei Maria da 
Penha, além de estelionato e 
desacato à autoridade. 

Diego se apresentou na 

Polícia

Um motorista de aplica-
tivo de mobilidade urba-
na passou por momentos 
de terror na madrugada 
da quarta-feira (22), du-
rante um assalto realiza-
do por três criminosos. 
Durante ação policial, 
um dos suspeitos foi pre-
so na rua Santa Isabel, no 
bairro Jorge Teixeira, na 
Zona Leste de Manaus. 

De acordo com as equi-
pes das Rondas Osten-

sivas Cândido Mariano 
(Rocam), denúncias in-
formaram que crimino-
sos em um carro modelo 
Volkswagen Gol, de cor 
branca estavam reali-
zando arrastões naquela 
área da cidade e que o 
motorista de app estava 
sendo mantido refém pe-
los criminosos. 

Durante diligências, os 
policiais localizaram o 
carro abandonado na rua 

Girassol, no bairro Jorge 
Teixeira, e os suspeitos 
já haviam fugido a pé. 
Apenas um foi capturado 
com uma arma de fogo 
falsa e pertences do mo-
torista. 

O homem recebeu voz 
de prisão em flagrante 
e foi apresentado no 14° 
Distrito Integrado de Polí-
cia (DIP), onde foram ado-
tados os procedimentos 
cabíveis. (SL)

Motorista de App vive momentos de ‘terror’ 
Divulgação

Criminosos foram presos e levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia 

 

 

6

DEHS espontaneamente 
acompanhado de um advo-
gado e teve o mandado de 
prisão temporária cumpri-
do. Na saída para o exame 
de corpo de delito, Diego 
falou para imprensa que co-
meteu o crime por legítima 
defesa, versão já descarta-
da pela polícia. 

Diego irá responder por 
homicídio e irá ficar à dis-
posição da Justiça na Cen-
tral de Recebimento e Tria-
gem (CRT,).

Presos por morte 
Um homem identificado 

como Patrick Nélio Pican-
ço de Oliveira está sendo 
procurado pela Polícia Civil 
do Amazonas (PC-AM), por 
meio da 44ª Delegacia In-
terativa de Polícia (DIP) de 
São Sebastião do Uatumã, 
por envolvido no homicídio 
e ocultação de cadáver de 
Adileide Batista da Silva, que 
tinha 30 anos.

O crime ocorreu no dia 
22 de abril deste ano, na-
quele município. De acordo 
com policiais civis lotados 
na 44ª DIP, a motivação 
do crime seria, suposta-
mente, pelo fato da vítima 
ter roubado cerca de 40 
gramas de droga de Patri-
ck, que está procurado no 
Amazonas.

“Ao descobrir que Adelai-
de tinha roubado o entor-
pecente, Patrick decidiu ar-
mar uma emboscada para a 
mulher, juntamente com os 
outros quatro indivíduos”, 
informou a equipe policial 
do município.

Disque-denúncia
Quem tiver informações 

acerca da localização de 
Patrick, deve entrar em 
contato pelo número 181, da 
Secretaria de Estado de Se-
gurança Pública (SSP-AM). 
A identidade do informante 
será preservada.
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Mulher baleada durante 
execulção de chapeito 

Divulgação
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Chapeiro foi baleado e morto no local de trabalho, na avenida Constantino Nery, Chapada, Zona Centro-Sul 

 

Manaus (AM) – O chapeiro 
Elias Machado de Jesus, de 
19 anos, foi assassinado a 
tiros na noite da terça-feira 
(21), após ser surpreendido 
por criminosos no momen-
to em que trabalhava em 
uma lanchonete na avenida 
Constantino Nery, no bairro 
Chapada, na Zona Centro-
-Sul de Manaus. Na ação cri-
minosa, uma mulher de 34 
anos também foi baleada.

Testemunhas informa-
ram à polícia que a lancho-
nete estava funcionando 
normalmente, quando dois 
indivíduos não identificados 
chegaram no local e efetua-
ram vários disparos no es-
tabelecimento. Elias ainda 
tentou sair correndo, mas foi 
atingido com dois tiros nas 
costas.

Já a mulher de 34 anos 
foi baleada no peito. Os dois 
foram socorridos e encami-

7Polícia

Parintins (AM) – Um 
crime brutal foi regis-
trado em Parintins (a 
369 quilômetros da 
capital) na madruga-
da da quarta-feira (22). 
Um homem identifica-
do como Marconi Cos-
ta Moutinho foi morto 
com várias facadas 
pelo corpo e pelo rosto. 

De acordo com a Po-
lícia Militar, o corpo do 
homem foi encontrado 
ainda com as vísceras 
expostas na rua Oito, 
do bairro União em 
Parintins. As autorida-
des foram acionadas e 
fizeram a remoção do 

corpo do homem para 
o Instituto Médico Le-
gal (IML).

Até o momento não 
há nenhuma informa-
ção sobre as circuns-
tâncias do crime e so-
bre a autoria. A Polícia 
Civil a partir de agora 
deve ouvir testemu-
nhas e buscar ima-
gens de câmeras nas 
proximidades do local 
para traçar uma linha 
de investigação. 

Outro caso 
O corpo do adolescen-

te Isaque Garcia, de 14 
anos, foi no último fim 

de semana, em uma 
área de mata no con-
junto Braga Mendes, no 
bairro Cidade de Deus, 
na Zona Norte de Ma-
naus, com marcas de 
tortura.

De acordo com in-
formações repassadas 
pelo pai do menino à 
imprensa, Isaque desa-
pareceu ao sair de casa 
no bairro Jorge Teixeira, 
na Zona Leste de Ma-
naus, para comprar co-
mida.

O corpo do sexo mas-
culino estava seminu, 
com marcas de tortu-
ra, mãos amarradas e 

Morto a facadas na cidade de Parintins 

Homem estava com as vísceras expostas por conta das facadas 

 

 

nhados ao Hospital e Pronto-
-Socorro 28 de Agosto, na Zona 
Centro-Sul de Manaus, no en-
tanto Elias acabou dando en-
trada já em óbito na unidade 
hospitalar. A mulher continua 
internada.

O corpo dele foi encaminhado 
ao necrotério do local e removi-
do pela equipe do Instituto Mé-
dico Legal (IML), onde vai passar 
por exame de necropsia. 

A motivação do crime 
será investigada pela Polí-
cia Civil e até o momento se- 
gue desconhecida.

Outra execução
Um homem identificado 

como Diego Lennon Kenne-
dy Rodrigues Lima, de 35 anos 
foi morto após ser baleado 
durante uma briga de trânsi-
to que ocorreu nosábado (11), 
na avenida Paraíba, no bair-
ro Adrianópolis, Zona Centro-
-Sul da capital amazonense. 
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Em São Gabriel da Ca-
choeira (a 852 quilômetros 
de Manaus), o Governo do 
Amazonas entregou mais 
de R$ 250 mil em recursos 
para o fomento ao esporte. 
A verba é originária do edi-
tal de Jogos do Interior “Mais 
Esporte” e vai beneficiar o 
24º Festival Cultural das Tri-
bos Indígenas do Alto Rio 
Negro (Festribal). O evento 
conta com um torneio de 
jogos indígenas e vai reunir 
mais de 2 mil atletas indíge-
nas da região.

 O edital foi criado pelo 
governador Wilson Lima 
como forma de impulsio-
nar a prática esportiva em 
todo o estado.

“O município de São Ga-
briel da Cachoeira está re-
cebendo todo o apoio do 
Governo do Amazonas, na 
pessoa do governador Wil-
son Lima, que tem um olhar 
sensível ao esporte. O edital 
Mais Jogos no Interior é uma 

Governo investe em 
esporte de São Gabriel

Divulgação 

Esporte de São Gabriel da Cachoeira recebe inventivo financeiro 

das nossas ferramentas 
para continuar no caminho 
do desenvolvimento espor-
tivo da região”, disse Jorge 
Oliveira, diretor-presidente 
da Fundação Amazonas de 
Alto Rendimento (Faar).

No município, o governo 
estadual fez a entrega de 
materiais esportivos para to-

Masculino Indígena e Femi-
nino Indígena. As modalida-
des esportivas coletivas para 
as categorias Masculina e Fe-
minina serão futebol de cam-
po, futebol de salão, voleibol e 
handebol. As modalidades in-
dividuais serão corrida de rua 
- 10km, corrida de velocidade 
- 100 metros, judô, jiu-jitsu  
e wrestling.

Já nas modalidades coleti-
vas para as categorias Mas-
culino e Feminino Indígena, 
os esportes disputados serão 
o cabo de força, futebol de 
campo, além dos desportos 
e jogos tradicionais especí-
ficos coletivos de cada etnia.

Nas modalidades indivi-
duais, os esportes serão o 
arco e flecha, arremesso de 
lança, canoagem, corrida 
com tora, corrida de resis-
tência, corrida de velocida-
de, lutas corporais e os des-
portos e jogos tradicionais 
específicos individuais de 
cada etnia.

das as modalidades do Proje-
to Esporte Lazer na Capital e 
Interior (Pelci), como bolas de 
futebol, futsal, handebol, vô-
lei, apitos, cartões e redes de 
campo. Para as modalidades 
de Jiu-jitsu e judô foram en-
tregues 50 quimonos.

Para o morador Cristiano 
Santiago, incentivos como 

esses são importantes para 
que a juventude do municí-
pio possa se sentir motivada 
a integrar um projeto social 
na sua comunidade. “Sa-
bemos que o interior guar-
da muitos talentos, então 
quando o poder público 
chega para incentivar esse 
jovem, ele mostra compro-
metimento com o futuro ci-
dadão”, disse.

O Festribal volta a aconte-
cer após dois anos de parali-
sação devido à pandemia de 
Covid-19, e conta com o apoio 
da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Ama-
zonas, da Empresa Estadual 
de Turismo do Amazonas 
(Amazonastur) e Agência 
Amazonense de Desenvolvi-
mento Cultural (AADC).

 
Edital
O Jogos do Interior “Mais 

Esporte” prevê os jogos sendo 
divididos nas seguintes cate-
gorias: Masculino, Feminino, 

O presidente da Comissão 
de Arbitragem da CBF, Wil-
son Seneme, comunicou, na 
quarta-feira (22), uma mu-
dança importante nos pro-
tocolos do árbitro de vídeo. A 
partir da próxima rodada, as 
linhas de impedimento se-
rão traçadas ao vivo durante 
a transmissão dos jogos do 
Campeonato Brasileiro.

“A gente vai disponibilizar 
a construção da linha do im-
pedimento na transmissão 
ao vivo. Não vai mais enviar 
a foto da jogada para a trans-
missão colocar na sequên-

cia. A gente entende que 
quando as pessoas que estão 
acompanhando a transmis-
são começarem a acompa-
nhar a construção da linha, 
vão entender melhor o final 
dela”, disse Seneme.

As mudanças foram co-
municadas durante cerimô-
nia para anunciar os novos 
membros da Comissão de 
Arbitragem da CBF.

O presidente da comissão 
afirmou, ainda, que os árbi-
tros passarão novos treina-
mentos para aperfeiçoar as 
linhas. Os impedimentos de-

cididos pelo VAR estão cau-
sando bastante polêmica no 
Campeonato Brasileiro.

“A gente quer dar treina-
mento diário para esses 
árbitros para que possam 
melhorar essa linha de in-
tervenção, é o que estamos 
buscando”, afirmou Seneme.

A CBF comunicou, tam-
bém, que publicará mais 
vídeos e áudios expondo as 
conversas entre a cabine do 
VAR e os árbitros de campo. 
Atualmente, a confederação 
divulga somente os lances 
revisados e, a partir de agora, 

CBF traçará as linhas de impedimento ao vivo nos jogos 
Divulgação

Linha de impedimento será mos-
trada ao vivo durante transmissão

 

 

passará a disponibilizar lan-
ces que deveriam ser checa-
dos pelo VAR, mas passaram 
em branco.

O executivo afirmou, ain-
da, que as publicações esta-
vam em ritmo lento e com 
poucos conteúdos. No entan-
to, Seneme garantiu que terá 
mais pessoas no setor e, as-
sim, vídeos e áudios serão di-
vulgados mais rapidamente. 
Segundo ele, os vídeos dos 
lances polêmicos da partida 
entre Inter e Botafogo, no úl-
timo domingo, serão publica-
dos nesta quarta-feira (22).
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Botafogo sonda craque 
James Rodrigues 

 

 
  

 

 

A operação é considera-
da muito complicada, até 
porque o desejo do colom-
biano é de retornar para a 
Europa. As conversas tem 
sido tocadas diretamente 
por John Textor, que vê no 
meio-campista o jogador 
para ser a “estrela” do proje-
to - algo que ele busca des-
de que assumiu o Glorioso.

O Al-Rayyan também não 
promete ser um facilitador 
nesse meio de caminho. Ja-
mes tem contrato até o meio 
de 2024 com o clube, que 
pediu 5,5 milhões de dólares 
(R$ 28,3 milhões, na cotação 
atual) para negociá-lo.

A vontade de James em 
sair pode acontecer, mas o 
Brasil, em curto prazo, não é 

a prioridade do jogador, como 
informou primeiramente a 
“Win Sports TV”, da Colôm-
bia, e o LANCE! confirmou. 
Internamente, a impressão 
ainda é totalmente positiva 
por um possível final feliz.

O nome nem sequer foi 
passado internamente pelo 
departamento de mercado 
pelo Botafogo - que não con-
siderava o jogador pelos al-
tos valores envolvidos -, mas 
chegou diretamente por John 
Textor, que vê James como o 
grande objetivo.

De qualquer jeito, o em-
presário sonha. O estadu-
nidense iniciou conversas 
por volta do mês passado 
e vê em James Rodríguez 
a “peça do quebra-cabeça” 
que falta para o primeiro 
ano do projeto.

Na última temporada, Ja-
mes marcou cinco gols e deu 
sete assistências em 14 jogos 
disputados na Liga do Qatar.

Divulgação

Divulgação

 

Diferente do que acon-
teceu no domingo (19), a 
delegação do Flamengo 
seguirá em Belo Horizonte 
após o jogo contra o Atlé-
tico-MG, na quarta-feira 
(22), às 21h30. Por opção 
de Dorival Júnior e sua co-
missão técnica, os atletas 
descansarão após a parti-
da no Mineirão, farão um 
treino pela manhã ainda 
em Belo Horizonte e, só 
depois, voltarão ao Rio.

A opção foi visando a 
melhor recuperação dos 
atletas, uma vez que, já 
no sábado, o Rubro-Negro 
volta a campo e enfrenta 
o América-MG, no Mara-
canã. A atividade será no 
Sesc da cidade. No domin-

go, após o revés para o 
Atlético pelo Brasileirão, o 
retorno ao Rio de Janeiro 
teve grande repercussão, 
devido ao novo encontro 
com o rival desta noite.

Na ocasião, a delegação 
do Flamengo saiu do Mi-
neirão para o Aeroporto de 
Confins, e se reapresentou 
no Ninho do Urubu.

Segundo o L! apurou, a 
decisão foi tomada levan-
do em consideração a se-
gurança e o conforto dos 
atletas, devido ao temor 
de que foguetórios fos-
sem realizados perto do 
hotel em Belo Horizonte, 
além da estrutura e equi-
pamentos disponíveis no 
Ninho do Urubu.

Fla permanecerá em Minas após duelo com o Galo

Divulgação

Por opção da comissão técnica, Flamengo ficará em Belo Horizonte, após partida contra o Atlético-MG

 

 

John Textor sonha com James Rodrigues, desde que comprou o Botafogo
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Ocorre entre os dias 30 
de junho e 2 de julho, das 
14h às 20h, no Centro de 
Convenções do Amazo-
nas – Vasco Vasques, a 
ExpoAmazônia BIO&TIC 
2022, que promete aque-
cer o ecossistema de tec-
nologia e bioeconomia da 
cidade de Manaus. A ação 
visa alavancar os polos 
digitais da região Norte e 
os polos de bioeconomia, 
com a intenção de fomen-
tar o desenvolvimento de 
matrizes econômicas viá-
veis e sustentáveis.

Com o tema “A Revolu-
ção da Amazônia”, a Ex-
poAmazônia apresentará 
dois vetores econômicos 
fundamentais no desen-
volvimento da localidade: 
a bioeconomia e a tecno-
logia de informação e co-
municação (TIC).

Durante os três dias de 
evento, haverá palestras e 
exposições em estandes, 
com a presença garantida 
também de áreas de expo-
sição destinadas a diver-
sas instituições, que vão 
desde órgãos públicos até 
institutos de inovação e 
bioeconomia, universida-
des, startups, incubado-
ras e aceleradoras e, até 
mesmo, fundos de inves-
timentos já confirmaram 
presença. O evento é gra-
tuito e o público precisará 
se inscrever para obter o 
credenciamento.

Espaços disponíveis e 
estrutura

De acordo com Vânia 
Thaumaturgo, diretora-
-presidente da Associação 
do Polo Digital de Manaus 
(APDM), a procura pela 
participação no evento 
tem sido muito positiva. 
“Os institutos, empresas, 
startups e demais atores 

do ecossistema de inova-
ção de Manaus estão pro-
curando cada vez mais 
espaços para expor suas 
inovações. Apesar, de es-
tarmos a poucos dias do 
início do evento, ainda 
estamos fechando patro-
cinadores e expositores. 
Estamos montando cerca 
de 60 estandes de diver-
sos tamanhos, a partir de 
9m² até 54m², e ainda te-
mos os totens que já vêm 
prontos, destinados para 
os startups apresentarem 
seus serviços e produ- 
tos”, afirma.

A diretora informa que 
estão sendo preparados 
locais para atender ao pú-
blico de maneira satisfató-
ria. “Além disso, estamos 
construindo uma praça 
de alimentação, um au-
ditório incrível para 600 
pessoas, quatro salas de 
palestras, uma sala para 
batalha de programadores 
chamada `Code Challen-
gé . Para se ter uma ideia, 
estamos com mais de 70% 
dos espaços de estandes 
fechados e 60% dos espa-
ços disponíveis para start-
-ups”, ressalta.

Haverá no evento dois 
espaços exclusivos para 
atrair e incentivar crian-
ças e adolescentes a co-
nhecerem melhor o uni-
verso da programação. 
“Estimular crianças e jo-
vens a ingressar no uni-
verso da programação é 
uma das premissas da 
Associação Polo Digital 
de Manaus, pois esta área 
é carente de profissionais 
no mundo todo, e em Ma-
naus não é diferente. Por-
tanto, criamos a ‘Arena 
Maker’ e ‘Arena Kids’ com 
atividades que estimu-
lam os jovens na progra-
mação de criação de ro- 
bôs”, informa.

A estimativa é de que 
cerca de 20 mil pessoas 
visitem a ExpoAmazônia 
ao longo de toda a progra-
mação e que gere em tor-
no de R$ 20 milhões em 
negócios. “A ExpoAmazô-
nia receberá um grande 
público, dentre o qual exe-
cutivos das indústrias do 
PIM, comerciantes, educa-
dores e agências governa-
mentais, que possuem de-
mandas tecnológicas para 
seus negócios. Será um 

ExpoAmazônia 2022 irá focar 
em tecnologia e bioeconomia

Divulgação

Estimativa é que cerca de 20 mil pessoas visitem o espaço e que gere R$ 20 milhões em negócios
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ótimo momento para bus-
car soluções e fazer negó-
cios”, Vania pontua.

A ExpoAmazônia 
Bio&TIC 2022 é uma rea-
lização da Associação do 
Polo Digital de Manaus 
(APDM), do Centro de Bio-
tecnologia da Amazônia 
(CBA), da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tec-
nologia e Inovação (Sedec-
ti), do Instituto de Conser-
vação e Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas 
(Idesam) e da Superinten-
dência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa).

Os interessados em ad-
quirir espaço na Expo po-
dem entrar em contato 
por meio do telefone (92) 
98480-0848 ou enviar um 
e-mail (associacao@po-
lodigitaldemanaus.com). 
Para mais informações 
acerca do evento, aces-
se ao site (https://expoa-
mazonia.com/). E para o 
público participar, basta 
baixar o aplicativo SASI e 
seguir as orientações que 
estão disponíveis no (ht-
tps://expo-bio-2022.sasi.
com.br/).

Preço da ga-
solina chega a 
R$ 7,95 no AM

O aumento no preço dos 
combustíveis já virou par-
te da rotina dos brasilei-
ros nos últimos anos. Na 
terça-feira (21), a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) divulgou uma pes-
quisa, feita entre os dias 12 
e 18 de junho, onde preço 
do combustível chega R$ 
7,95 na capital amazonen-
se, sendo a 15ª capital mais 
cara segundo a pesquisa.

De acordo com o pre-
sidente do Conselho Re-
gional de Economia do 
Amazonas (Corecon-AM), 
Marcus Evangelista, o 
problema do aumento de 
combustível não é só na 
questão de abastecer o 
carro. “Quando temos o 
aumento no diesel, isso 
afeta diretamente no valor 
do frete, ou seja, da nossa 
alimentação, pois pratica-
mente tudo que nós con-
sumimos no Amazonas 
vem de fora”, disse Marcus.

Os postos de gasolina de 
todo o país já começam a 
repassar aos consumido-
res o valor do reajuste da 
gasolina e do diesel, anun-
ciados pela Petrobras, na 
última sexta-feira (17), po-
dendo causar grande im-
pacto, aumentando ainda 
mais a inflação, que atual-
mente está em 11,73.

Segundo a pesquisa feita 
pela ANP, o preço médio 
do litro da gasolina no país 
recuou de R$ 7,24 para R$ 
7,23, uma queda de 0,21%, o 
maior valor foi de R$ 8,99. 

“Infelizmente nós não 
temos um transporte pú-
blico de qualidade então 
dificilmente a pessoa que 
tem um carro vai deixar o 
seu carro na garagem para 
andar de ônibus. Meu con-
selho é economizar o má-
ximo de carona comparti-
lhada, procurar percursos 
mais curtos, evitar aqueles 
horários de “pico”, enfim, 
fazer manobras”, diz Mar-
cus Evangelista.
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O ex-ministro da Edu-
cação Milton Ribeiro foi 
preso pela Polícia Federal 
(PF) na quarta-feira (22). 
Além de Ribeiro, outros 
dois pastores, suspeitos 
de operar um “balcão de 
negócios” no Ministério da 
Educação (MEC) e na libe-
ração de verbas do FNDE 
(Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação) 
foram presos na operação, 
batizada de Acesso Pago.

O FNDE é um órgão liga-
do ao MEC e controlado por 
políticos do chamado “cen-
trão”, bloco político que dá 
sustentação ao presidente 
Jair Bolsonaro. Esse fundo 
concentra os recursos fe-
derais destinados a transfe-
rências para municípios.

A ação investiga a práti-
ca de “tráfico de influência 
e corrupção para a libera-
ção de recursos públicos” 
do FNDE.

Ribeiro e pelo menos um 
dos pastores, Gilmar San-
tos, já foram detidos.

No mandado de prisão 
de Ribeiro, o juiz Renato 
Borelli, da 15ª Vara Fede-
ral em Brasília, enumera 
os crimes investigados e 
que teriam sido cometidos 
pelo ex-ministro: corrup-
ção passiva, prevaricação, 
advocacia administrativa 
e tráfico de influência.

O magistrado também 
ordenou que Ribeiro seja 
transferido para a supe-
rintendência da PF no Dis-
trito Federal.

A PF também cumpre 
mandados de busca e apre-
ensão em endereços de Ri-
beiro, de Santos e de outro 
pastor, Arilton Moura.

Ligados ao presidente Jair 
Bolsonaro (PL), os pastores 
são apontados como lobis-
tas que atuavam no MEC.

Questionado por jornalis-

PF prende Milton Ribeiro por 
suposto esquema na Educação

Terremoto 
mata 920 no 
Afeganistão

Divulgação

Divulgação

Áudio mostrou que Ribeiro estaria atendendo  aum pedido de Bolsonaro
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tas sobre a prisão de Ribei-
ro, Bolsonaro disse que ele 
deve responder por seus 
atos. “Ele que responda pe-
los atos deles.”

Segundo o presidente, o 
ex-ministro mantinha “con-
versa informal demais com 
pessoas de confiança dele” 
e, em sua opinião, isso pode 
tê-lo prejudicado.

Bolsonaro acrescentou 
que a operação da PF é um 
sinal de que a corporação 
atua sem interferência polí-
tica em seu governo.

“Se a PF prendeu, tem um 
motivo”, disse.

A declaração contrasta 
com seu posicionamento 
quando Ribeiro pediu de-
missão do cargo, no fim de 
março. À época, Bolsonaro 
saiu em defesa do ex-mi-
nistro ao dizer que “estão 
fazendo uma covardia” 
com ele.

“O Milton coisa rara de eu 
falar aqui. Eu boto minha 
cara no fogo pelo Milton”, 
afirmou o presidente, em 
transmissão ao vivo pela 
internet na ocasião.

Operação
Foram mapeados indí-

cios de crimes na libera-
ção de verbas do FNDE 

com base em documentos, 
depoimentos e um relató-
rio da CGU (Controladoria-
-Geral da União).

Ao todo, estão sendo cum-
pridos 13 mandados de bus-
ca e apreensão e cinco de 
prisões em Goiás, São Pau-
lo, Pará e Distrito Federal.

Os pastores Gilmar San-
tos e Arilton Moura são 
considerados figuras-cha-
ve no esquema criminoso 
descoberto dentro do mi-
nistério, então sob o co-
mando de Ribeiro.

Eles negociavam com 
prefeitos a liberação de re-
cursos federais mesmo 
sem ter cargo público, se-
gundo mostrou o jornal Fo-
lha de S. Paulo.

Esses recursos vinham 
do FNDE, órgão liga-
do ao MEC e controlado  
pelo centrão.

Contrariando sua pro-
messa de campanha, o pre-
sidente recorreu ao apoio 
desses parlamentares 
quando se viu ameaçado 
por uma série de pedidos de 
impeachment.

A contrapartida geral-
mente se dá via troca de 
cargos e repasses de ver-
bas federais.

Pedidos de propina até 

em ouro foram relatados 
por prefeitos.

Ao menos desde janeiro 
de 2021, os pastores Gilmar 
Santos e Arilton Moura ne-
gociavam a liberação de 
empenhos para obras de 
creches, escolas, quadras 
ou para compra de equipa-
mentos. Os recursos são ge-
ridos pelo FNDE.

Eles tinham livre trân-
sito no governo, organiza-
vam viagens do ministro 
com lideranças do FNDE e 
intermediavam encontros 
de prefeitos na própria resi-
dência de Ribeiro.

Ambos tinham, em um 
hotel de Brasília, uma espé-
cie de QG para negociação 
de recursos. Ali, recebiam 
prefeitos, assessores muni-
cipais e também integran-
tes do governo.

A atuação deles junto ao 
MEC havia sido revelada 
inicialmente pelo jornal O 
Estado de S. Paulo.

Em áudio revelado pelo 
jornal Folha de S. Paulo, 
Ribeiro afirma que sua 
prioridade no MEC são 
as prefeituras que mais 
precisam e, em seguida, 
“todos que são amigos do 
pastor Gilmar”. Segundo o 
ex-ministro, isso atendia a 
uma solicitação do presi-
dente Jair Bolsonaro.

“Foi um pedido especial 
que o presidente da Repú-
blica fez para mim sobre a 
questão do [pastor] Gilmar”, 
diz o ministro na conversa 
da qual participaram prefei-
tos e os dois religiosos.

Na gravação, o ministro 
acrescenta que o pedido 
de apoio não é segredo 
e que visa a construção  
de igrejas.

Uma semana após a re-
velação pela Folha, Ribei-
ro deixou o cargo, no fim  
de março. 

Tremor foi sentido no Paquis-
tão, Afeganistão e Índia

Um terremoto de magni-
tude 6,1 matou, na quarta-
-feira (22), 920 pessoas no 
Afeganistão, disseram au-
toridades de gerenciamento 
de desastres. Houve mais de 
600 feridos, e o número de 
mortos deve crescer à me-
dida em que as informações 
chegam de vilas remotas 
nas montanhas.

Fotos na mídia afegã mos-
tram casas reduzidas a es-
combros, com corpos envol-
tos em cobertores no chão. 
Helicópteros foram mobili-
zados no esforço de resga-
te para chegar aos feridos 
e transportar suprimentos 
médicos e alimentos, disse 
Salahuddin Ayubi, autorida-
de do Ministério do Interior.

“O número de mortos pro-
vavelmente aumentará, 
pois algumas das vilas es-
tão em áreas remotas nas 
montanhas e levará algum 
tempo para coletar deta-
lhes”, acrescentou.

O terremoto desta quarta-
-feira foi o mais mortal des-
de 2002. Ele ocorreu a cerca 
de 44 quilômetros da cidade 
de Khost, no sudeste, perto 
da fronteira com o Paquis-
tão, de acordo com o Serviço 
Geológico dos Estados Uni-
dos (USGC).
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Em Parintins faltando um dia para o Festival, 
a movimentação é grande, festas, ensaios, 
concentrações em bares e praças tomam 
conta da ilha. O repórter fotográfico Francis-
co Cabral(China), está registrando tudo.

Graça Tome

Camila Penteado

Cesão Carvalho

Renato Soares

Israel Paulain – Apresentador

Juscelino Mota

Gleyce Simas – Rainha  
do FolcloreFabio Rodrigues – Empresário

Dodó e Iêda Carvalho Socorro e Paulo Carvalho

O jornalista Azulado  
Anderson Farias

Vereadora da Ilha  
Brenna DianáO Peara  Clemilton Pinto

Jane e Waldemir Souza

VIP’S Ari Motta
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Libra

CRUZADINHA 

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 
terça-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 sucedidos 
estão à vista. Vai ser difícil deci-
dir entre as suas pioridades e fu-
tilidades. Nesta terça-feira, pense 
sobre o seu progresso pessoal e 
olhe para o futuro com determi-
nação. Não fique chateado pelas 
aparências e tente entender as 
razões por trás dessa mudança.

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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Separados após 14 anos 

de casamento, Simaria 
e Vicente Escrig agora 
travam uma batalha na 
Justiça. O casal tem dois 
filhos e imóveis no Brasil 
e na Espanha. O espanhol 
falou pela primeira vez so-
bre o assunto por meio de 
uma nota, em que acusou 
a cantora de querer distor-
cer fatos para atrair a opi-
nião pública e lamentou a 
exposição da vida íntima 
prejudicando as crianças.

“Foi com absoluta cons-
ternação que o Sr. Vicente 
tomou conhecimento de 
que a Sra. Simaria Men-
des Rocha teria divulga-
do, inclusive em uma en-
trevista exclusiva, fatos 
discutidos no bojo de um 
processo que tramita em 
segredo de Justiça. Além 
de vilipendiar o sigilo que 
acoberta os referidos fa-
tos, a Simaria afrontou o 
que é mais grave os supre-
mos interesses dos filhos 
comuns, dando publicida-
de e exposição midiática a 
questão que deveria per-
manecer confinadas ao 
âmbito familiar. Embora 

Ex-marido de Simaria acusa 
cantora de distorcer fatos 

14 TV e Novelas 

Receitas

Torta de espinafre de liquidificador

todas as informações não 
sejam condizentes com 
a realidade, foram elas, 
com efeito, distorcidas 
por Simaria a fim de ar-
regimentar a opinião pú-
blico a em benefício pró-
prio, o senhor Vicente, por 
ter como único objetivo 
na contenda instaurada 
a proteção dos bem estar 
dos filhos, não irá se ma-
nifestar sobre o ocorrido”, 
diz o trecho assinado pela 
advogada de Vicente.

Em informações já di-
vulgadas por diferentes 
colunistas, Simaria teria 
alegado que Vicente se re-
cusou a deixar o imóvel da 
família após a separação. 
Há ainda relatos de confu-
são na porta da escola das 
crianças, com uma visita 
de Vicente não programa-
da e com uma suposta dis-
cussão do espanhol com 
a babá das crianças. A 
irmã de Simone também 
deu entrevistas dizendo 
que o ex-marido não cui-
dava das crianças como 
deveria, já que ele alega 
ter abandonado a carreira 
para cuidar dos filhos, en-

panholas, que agora são pro-
priedade total do ex. Além 
disto, a artista tenta recorrer 
a assumir o comando de-
finitivo de um restaurante 
que os dois possuem na re-
gião, enquanto o ex-marido 
estaria de olho nos imóveis 
da artista aqui no Brasil.

Simaria e Vicente Escrig 
anunciaram o fim do casa-
mento em agosto de 2021, 
por meio de um comunica-
do publicado na conta ofi-

cial do Instagram de ambos, 
após 14 anos juntos, e se tor-
naram pais de dois filhos, 
Giovanna e Pawel.

Recentemente, Simaria 
anunciou pausa na car-
reira e, consequentemen-
te, o afastamento de suas 
atividades em dupla com 
a irmã, Simone, dias após 
as declarações polêmicas 
dadas durante entrevista 
para o jornalista Leo Dias, 
do portal Metrópoles.

INGREDIENTES

Massa básica:
3 ovos
3/4 xícaras de óleo
1 xícara de leite (leite de 

soja opcional)
2 colheres de chá de fer-

mento em pó
1 colher de chá de sal (ou 

a gosto)
1 copo de farinha de trigo
1/2 copo de farinha inte-

gral
3 colheres de queijo ra-

lado
Recheio:
2 maços de espinafre 

cozido, refogado no alho e 
picado

MODO DE PREPARO
Massa: Bater no liqui-

dificador os ovos, o óleo 
e o leite. Adicione o quei-
jo ralado e o sal. Depois 

Vicente Escrig acusou a cantora de querer distorcer fatos para atrair a opinião pública e lamentou a exposição

acrescentar a farinha peneirada 
aos poucos. Bater até ficar homo-
gêneo. Se necessário, acrescentar 
um pouquinho mais de leite (mas-
sa mole). Por último acrescentar o 
fermento em pó. Montagem: Unte 
uma forma de 20X30 cm aproxi-
madamente e reserve. Despeje a 
massa na panela com o espinafre 
refogado e picado. Misture bem e 
despeje na assadeira. Leve ao for-
no pré-aquecido à 200°C e asse 
por 45 a 50 minutos.

Divulgação

quanto ela seguia com a 
vida musical.

Disputa
A cantora Simaria, da 

dupla com Simone, perdeu 
uma disputa movida con-
tra o ex-marido, o empresá-
rio Vicente Escrig, na Justi-
ça da Espanha, país no qual 
ele nasceu.

De acordo com informa-
ções, a sertaneja perdeu o 
apartamento nas terras es-



Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo perfeito e 
com curvas impressionantes, a carioca Camila Nóbrega atua como modelo, influenciadora e criadora de conteúdo, encanta nas redes 
sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma e por isso bomba com milhares de seguidores.
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A Prefeitura de Manaus, 
por meio do Instituto Mu-
nicipal de Mobilidade Ur-
bana (IMMU), realiza nos 
dias 22 e 23 de junho, a 111ª 
Reunião do Fórum Nacional 
de Secretários e Dirigentes 
Públicos de Transporte Ur-
bano e Trânsito. O evento 
discute temas pertinentes 
à modernização dos seto-
res e promove troca de ex-
periências bem-sucedidas  
nessas áreas.

Gestores das áreas de trân-
sito e transporte de várias ci-
dades brasileiras participam 
do encontro, organizado em 
todo o Brasil pela Associa-
ção Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP). O evento 
iniciou às 9h, desta quarta-
-feira, 22, no hotel Intercity 
Manaus, na rua Marciano 
Armond, 544, Adrianópolis, 
zona Centro-Sul.

 A abertura da reunião 
contou com as presenças 
do diretor-presidente do 
Instituto Municipal de Mo-
bilidade Urbana (IMMU), 
Paulo Henrique Martins;  do 

novo presidente do Fórum 
Nacional e superintenden-
te de Transporte e Trânsito 
de Aracaju, Renato Telles; 
do prefeito de Paranaguá, 
Marcelo Roque; do secretá-
rio Executivo do fórum, Ale-
xandre Resende;  além de  
outros convidados.

Os palestrantes deram 
início à discussão com o 
tema “Cidade de Manaus em 
Destaque”, coordenado por 
Renato Teles. A apresenta-
ção da cidade foi feita pelo 

diretor-presidente do IMMU, 
Paulo Henrique Martins, 
que destacou os principais 
desafios da cidade na área 
de mobilidade urbana. “En-
tre os desafios da área de 
transporte estão a melho-
ria operacional do sistema. 
Tínhamos duas empresas 
operando muito mal. Uma 
conseguimos tirar do siste-
ma e a outra reduziu-se pela 
metade a frota. Outro desafio 
é a modernização da frota 
envelhecida que o desequilí-

Manaus sedia Fórum de 
Trânsito e Transportes

Divulgação
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Evento discutiu modernização do transporte nas cidades do Brasil 

brio financeiro não deu con-
dições às empresas de subs-
tituir os carros, e depois veio 
a pandemia com a falta de  
passageiros”, apontou. 

Paulo Henrique citou a 
melhoria da infraestrutura 
do transporte, como a mo-
dernização de terminais de 
integração e a recuperação 
de paradas. “Outro desafio é 
a manutenção da tarifa, sen-
do esse o maior dos desafio 
das cidades, porque tem au-
mentado o custo e temos 
que manter a tarifa acessível 
à população”, destacou.

O superintendente da 
ANTP, Luiz Carlos Nespoli, 
falou sobre recursos para 
fazer frente às necessidades 
do sistema de transportes. 

“Está muito claro para to-
dos que os recursos advin-
dos dos passageiros não 
são suficientes para a ma-
nutenção e para arcar com 
os custos do sistema de 
transporte. Para aumentar a 
qualidade, é necessário tra-
zer recursos e estes estão 
disponíveis, via Congresso 

Concurso nº 5674 - 22/06/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 88753 R$ 500.000,00
2º 03700 R$ 27.000,00
3º 45050 R$ 24.000,00
4º 48121 R$ 19.000,00
5º 22662 R$ 18.329,00

CONCURSO  2381 - 21/06/2022

04 10 15 18 35 41

07 09 15 17 18 47

 01 02 04

05         07           08          09           11           13          14            17          18          19          21        25

Concurso n. 2553 - 22/06/2022

05 14 16 18 21

24 29 31 35 37

45 46 53 64 70

85 87 88 99 00

Lotomania 2329 - 22/06/2022

Concurso n. 2493 - 22/06/2022

04 09 37 43 44 56

03 16 21 25 60 66 71

Concurso n. 5880 - 15/06/2022

Concurso n. 1798 - 21/06/2022

46 56 65 69 76

Nacional. A médio e longo 
prazos deve-se fazer uma 
revisão profunda no mo-
delo de gestão, contratação 
e operação no sistema de 
transporte em todo o Brasil. 
Isso também já está no Con-
gresso como regulamenta-
ção do Marco Nacional dos 
Transportes, que vai tratar 
do custeio, financiamento 
de infraestrutura e também 
sobre transparência, ou 
seja, todas as pessoas de-
vem saber como o sistema é  
organizado”, afirmou.

Para Renato Telles, presi-
dente do Fórum da ANTP, o 
encontro é importante para 
a troca de experiências en-
tre gestores de mobilidade 
urbana do país.

Telles elogiou os servi-
ços da cidade de Manaus. 
“Fiquei bem impressionado 
com a cidade que está bem 
sinalizada. Chegar em uma 
cidade e ver que temos mui-
tas experiências que pode-
mos levar a outros locais, 
além de avanços, é muito 
bom”, destacou.


