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O governador Wilson Lima 
lançou, na quinta-feira (23), 
um novo pacote de investi-
mentos em infraestrutura 
para Coari (a 363 quilôme-
tros de Manaus). Os anúncios 
ocorreram durante viagem 
do governador ao município, 
que também recebeu a edi-
ção do mutirão de serviços 
Governo Presente. Os novos 
projetos incluem a recupera-
ção do sistema viário de qua-
tro bairros e a modernização 
do sistema de iluminação pú-
blica com luminárias de LED.

 Durante agenda na cidade, 
o governador também assi-
nou a ordem de serviço para 
reforma do Centro de Educa-
ção de Tempo Integral (Ceti) 
Manuel Vicente Ferreira Lima.

 “A gente vai colocar tam-
bém iluminação LED aqui no 
município. Já estamos com a 
estrutura pronta em Manaus 
para mandar. É um trabalho 
que a gente faz em aproxi-
madamente vinte, trinta dias. 
De noite aqui vai ser tipo dia. 
Também assinamos alguns 
convênios importantes para 
recuperação do sistema viá-
rio”, destacou o governador.

Para pavimentação, estão 
programados R$ 14 milhões. 
Serão recuperadas ruas dos 
bairros Nazaré Pinheiro; 
Grande Vitória; Ciganópolis 
e Urucu. Os recursos serão 
repassados ao município por 
meio da Unidade Gestora de 
Projetos Especiais (UGPE), em 
um convênio firmado entre o 
governador e o prefeito Keit-
ton Pinheiro.

Em 2019, o Governo do Esta-
do concluiu a pavimentação 
de outra parte do sistema viá-
rio do município com o inves-
timento de R$ 13 milhões por 
meio da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e da Região 
Metropolitana (Seinfra).

 O governador destacou 

que há outros dois convê-
nios com o município para a 
recuperação de ramais. Por 
meio da UGPE, o Estado está 
repassando recursos para a 
prefeitura pavimentar os ra-
mais Paraíso e Chico da Voz, 
localizados na Estrada Ma-
miá; e o Sol Nascente, Tar-
císio e Bom Viver, que ficam 
na estrada Itapeuá. Nesses 
projetos, estão sendo inves-
tidos R$ 24 milhões.

O governo estadual tam-
bém está pavimentando 
a Estrada Coari-Itapeuá. O 
investimento, por meio da 
Seinfra, é no valor de R$ 20 
milhões, os serviços con-
templam 19,94 quilômetros 
e a obra apresenta o percen-
tual de 67,44% de execução, 
com previsão de conclusão 
para dezembro deste ano. A 
estrada vai interligar o mu-
nicípio de Coari à comuni-
dade de Itapéua.

Wilson Lima anunciou 
que, em setembro, o Ilumina 
+Amazonas chega a Coari 
com investimento de R$ 8 
milhões. Serão substituídos, 
aproximadamente, 3.770 
pontos de iluminação públi-
ca. Luminárias antigas da-
rão lugar ao LED, tecnologia 
mais econômica e potente. 
Os trabalhos são coordena-
dos pela UGPE.

 
Setor primário
Durante o Governo Pre-

sente, o Governo do Amazo-

nas beneficiou instituições 
e associações ligadas à pro-
dução rural de Coari. Para a 
Associação União das Co-
munidades Indígenas e não 
Indígenas do Rio (Copea-Au-
cinirc), foi entregue um che-
que no valor de R$ 60 mil. 
Coari será o segundo muni-
cípio a receber a subvenção 
do pescado, atendendo a um 
total de 94 pescadores. A en-
trega do Estado é por meio 
da Agência de Desenvolvi-
mento Sustentável (ADS). 

Pelo Fundo de Promoção 
Social e Erradicação da Po-
breza (FPS) foram entregues 
um veículo Ducato Minibus 
para Colônia de Pescadores 
Profissionais e Artesanais 
de Coari Z-56 e um carro 
Fiat Argo, para dar suporte 
aos profissionais da Agên-
cia de Defesa Agropecuária 
e Florestal (Adaf).

Por meio do Instituto de 
Desenvolvimento Agrope-
cuário e Florestal Sustentá-
vel do Amazonas (Idam) e 
da Agência de Fomento do 
Amazonas (Afeam), Wilson 
Lima liberou operações de 
Crédito Rural no valor de R$ 
349,9 mil, focados em incen-
tivos aos negócios ligados à 
pesca e à agricultura.

 Ainda durante o evento, 
foram entregues 112 Cartões 
do Produtor Primário (CPP) e 
20 Declarações de Aptidão 
ao Pronaf (DAP) para benefi-
ciar os produtores rurais.

Investimentos de 
R$ 22 mi para Coari 

Divulgação

Governador Wilson Lima investe na infraestrutura da Cidade de Coari

Depois de dois anos de 
paralisação por causa da 
pandemia da Covid-19, o 
Festival Folclórico de Pa-
rintins está de volta neste 
fim de semana e simboli-
za um momento feliz em 
que o Amazonas se reen-
contra com a sua cultu-
ra e as suas raízes. Uma 
festa que orgulha um 
estado inteiro no ritmo 
da toada de boi-bumbá.  
Ir a Parintins é um tipo 
de viagem que todo bra-
sileiro deveria fazer pelo 
menos uma vez na vida. 
Como amazonense, te-
nho muito orgulho de 
conhecer a Ilha Tupi-
nambarana. E não falo 
da festa somente, mas a 
sua gente tão acolhedo-
ra e criativa. É impossí-
vel viajar – de barco, de 
preferência – para Parin-
tins e não se sentir abra-
çado logo na chegada.  
Os moradores da cida-
de do Baixo Amazonas 
talvez tenham sido os 
mais atingidos pelos 
efeitos socioeconômicos 
da pandemia, por isso 
me empenhei bastante 
em trabalhar como de-
putada e secretária pela 

destinação de recur-
sos ao município. Auxí-
lios emergenciais, Prato 
Cheio, emendas para áre-
as como Saúde, Assis-
tência Social, Educação, 
Cultura e Qualificação 
Profissional de Mulheres.  
A economia de Parintins 
vive do festival, que mo-
vimenta o turismo, o co-
mércio e os serviços, por 
isso a realização do even-
to é tão importante para 
o estado. Emprego e ren-
da que dá dignidade para 
quem mora no lado azul 
do Caprichoso e no lado 
vermelho do Garantido.   
Estarei lá em Parintins, 
se Deus quiser, levando 
ações do mandato duran-
te o dia e, à noite, vibrando 
na Arena com essa gente 
tão querida nesse prome-
te ser o maior festival fol-
clórico de todos os tempos. 
Os artistas parintinenses 
encantam o mundo intei-
ro com a poesia das to-
adas e as suas alegorias 
no Bumbódromo. Na Ilha, 
o calor é humano e estar 
de volta no município é 
retribuir o amor que sem-
pre recebi dos morado-
res. Viva Parintins 2022! 

A reinauguração do Cen-
tro de Atenção Integral à 
Criança e ao Adolescente 
(Caic+) Dr. Afrânio Soares, 
localizado no bairro Par-
que Dez, na Zona Centro-
-Sul de Manaus. A unidade 
é a quarta do tipo reinau-
gurada na capital, pelo go-
verno do Amazonas, neste 
ano. A unidade vai ofertar 
novas especialidades mé-
dicas para crianças e ado-
lescentes de 0 a 17 anos. 

A barbárie de criminosos 
do Comando Vermelho (CV) 
que executaram a tiros e 
decapitaram a terçadadas, 
Luciano da Silva Barbosa, 
de 32 anos, o “L7”, filho do 
narcotraficante José Rober-
to Fernandes Barbosa, o “Zé 
Roberto da Compensa”. Os 
traficantes levaram a ca-
beça do filho do narcotra-
ficante. O crime aconteceu 
na madrugada da quinta-
-feira (23). 

Parintins e o festival folclórico 
que orgulha um estado inteiro 

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

CURTIR NÃO CURTIR   

Alessandra Campêlo
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O governador do Ama-
zonas, Wilson Lima, rei-
naugurou na quinta-feira 
(23), o Centro de Atenção 
Integral à Criança e ao 
Adolescente (Caic+) Dr. 
Afrânio Soares, locali-
zado no bairro Parque 
Dez, na Zona Centro-Sul 
de Manaus. A unidade é 
a quarta do tipo reinau-
gurada na capital, neste 
ano, após passar por re-
vitalização e receber no-
vas especialidades médi-
cas.

Com o novo perfil, foi 
ampliado o atendimen-
to de crianças e adoles-
centes, passando de 0 
a 14 anos para de 0 a 17 
anos. A mudança é resul-
tado de ações do projeto 
Criança Amazonas, que 
faz parte do programa 
Saúde Amazonas, exe-
cutado pela Secretaria 
de Estado de Saúde (SES-
-AM).

“Esse é o quarto que es-
tamos entregando com 
esse novo conceito de 
Caic+. Não falamos ape-
nas sobre a questão da 
estrutura ou de acrés-
cimo de equipamentos, 
mas sobre o aumen-
to das especialidades 
e atendimento. Nessa 
unidade, eram feitos, em 
média, 300 atendimen-
tos por mês. Vamos au-
mentar, então são mais 
de 1.000 atendimentos a 
mais nessa unidade”, en-
fatizou o governador.

Com o Caic+, crianças 
e adolescentes passam 
a contar com novas es-
pecialidades médicas. 
Além da pediatria, serão 
oferecidos atendimentos 
em endocrinologia, neo-
natologia, reumatologia 
e nutrologia, com capaci-
dade para realizar 1.584 

Caic+ Dr. Afrânio Soares
reinaugurado no P 10

Divulgação

consultas por mês.
“Essa foi a estratégia do 

governador Wilson Lima 
em aumentar a comple-
xidade dos Caics, pois an-
tes eles só tinham aten-
ção primária, só tinham 
pediatria geral. O Estado 
realmente precisava ofe-
recer mais, e essa visão 
do governador levou a 
esse projeto, o Caic+ Es-
pecialidades. São mais 
de oito especialidades 
aqui, além da pediatria 
geral. É a saúde avan-
çando cada vez mais”, 
ressaltou Anoar Samad, 
secretário de Saúde.

De acordo com a SES-
-AM, a unidade também 
ofertará 2.860 atendi-
mentos nas especiali-
dades de enfermagem, 
cirurgião dentista, fono-
audiologia, nutricionis-
ta, psicologia e serviço 
social. O Caic+ contará 
ainda com serviços de 
imunização e triagem 
neonatal por demanda 
livre.

“Estou muito feliz por 
estar participando desse 
avanço na nossa unida-
de que agora passou a 
ser Caic+ Especialida-
des. No governo Wilson 
Lima, nós ganhamos 
muito, principalmente 
no crescimento da saú-
de, em especial na área 
das crianças, porque nós 
tínhamos um déficit e 
agora a gente está com 
crescimento. Isso é mui-
to importante para toda 
comunidade e toda a po-
pulação amazonense”, 
disse Valdirene Seixas, 
enfermeira do Caic Zona 
Sul.

A SES-AM planeja ain-
da a implementação do 
exame de apoio diagnós-
tico de eletroencefalo-
grama no Caic+ Afrânio 
Soares, além de espiro-
metria, que é o exame 
utilizado para medir a 
quantidade e o fluxo de 
ar que entra e sai dos 
pulmões.

 

Reformas
Ainda neste mês, o Go-

verno do Amazonas en-
tregará o Caic+ Josephi-
na Mello, localizado na 
Colônia Oliveira Macha-
do, na zona sul, que já 
se encontra com a obra 
100% concluída.

A reforma dos Caics é 
fruto da parceria entre 
a SES-AM, o Fundo de 
Promoção Social e Erra-
dicação da Pobreza (FPS) 
e a Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Re-
gião Metropolitana de 
Manaus (Seinfra), que 
executou os trabalhos. 
A revitalização do Caic+ 
Afrânio Soares, incluin-
do a reforma e mobiliá-
rio, contou com recursos 
do FPS no valor total de 
R$ 548.088,87.

 
Linha do tempo
Nos quatro primeiros 

meses de 2022, o gover-
nador Wilson Lima rei-
naugurou outros três 
Caics, no novo formato.

Em janeiro deste ano, 
foi reinaugurado o Caic+ 
Ana Braga, a primeira 
unidade deste tipo de 
atendimento totalmen-
te revitalizada. Com a 
reestruturação, os aten-
dimentos foram de 803, 
em 2021, para 2.218, em 
janeiro de 2022, um au-
mento de 170%.

Em março, foi entregue 
o Caic+ Alberto Carreira, 
que supre uma deman-
da de atendimentos es-
pecializados e era muito 
esperado por moradores 
do bairro Compensa. Cer-
ca de 90 mil pessoas mo-
ram no bairro, o quarto 
mais populoso de Ma-
naus, na zona oeste da 
capital.

Em abril, o governador 
Wilson Lima entregou o 
Caic+ Dra. Maria Helena 
Freitas de Góes, no bairro 
Novo Israel, zona norte 
de Manaus, onde crian-
ças e adolescentes são 
atendidas também nas 
especialidades de neu-
ropediatria, nutrologia, 
ortopedia, psiquiatria e 
infectologia.

 
Como receber atendimento
O agendamento para 

o Caic+ Especialidades 
ocorre via Sistema Na-
cional de Regulação (Sis-
reg), seguindo critérios 
de prioridade e gravida-
de. O paciente, de 0 a 17 
anos, realiza o atendi-
mento em uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 
e recebe o encaminha-
mento para os serviços 
do Caic+. O encaminha-
mento precisa ser inseri-
do no Sisreg na unidade 
de saúde que solicitou o 
atendimento especiali-
zado.

 Pais e responsáveis das 
crianças e adolescentes 
devem manter os dados 
do cadastro atualiza-
dos no Sistema Único de 
Saúde (SUS), para receber 
informações do status do 
seu procedimento, con-
sulta ou exame.

Governador Wilson Lima reinaugura Caic+ Dr. Afrânio Soares, no Parque Dez, Zona Centro-Sul
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O 55º Festival Folclóri-
co de Parintins acontece 
neste fim de semana, nos 
dias 24, 25 e 26 de junho 
e as “galeras” do Garan-
tido e Caprichoso já es-
tão na expectativa para 
viver esse momento de 
euforia depois de dois 
anos sem poder estar no 
Bumbódromo por causa 
da pandemia. No entan-
to, muita gente não pôde 
comparecer à “Ilha da 
Magia” para desfrutar do  
evento presencialmente.

É o caso do professor 
Hélder Mourão, 31 anos, 
que não foi ao festival 
por falta de tempo e di-
nheiro. Mourão disse que 
sua família toda está 
em Manaus e eles vão 
acompanhar a transmis-
são do festival pela te-
levisão e internet, e res-
salta que o momento do 
evento é uma questão de  
união familiar.

“A gente se junta para 
assistir, faz comida e be-
bida. Viramos jurados. 
A gente comenta tudi-
nho, todos os detalhes, 
acompanhamos o que fa-
lam pela internet”, relata  
o professor.

Para Hélder, a covid-19 
não foi uma influência 
para que ele, junto de sua 
família não pudessem 
estar no Bumbódromo 
presencialmente e a ex-
pectativa é que seu boi 
(Caprichoso) faça uma 
grande apresentação e 
vença o rival nas três noi-
tes do festival. 

“É um festival diferente 
e muito importante, en-
tão a disputa vai ser ain-
da maior. Mas eu acredito 
que o Caprichoso vença. 
O boi fez ótimas contrata-
ções na equipe artística. 
Nossos itens estão ótimos, 

Torcedores optam por 
assistir ao festival pela TV 
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Festival Folclórico de Parintins inicia nesta sexta-feira (24), a primeira noite de disputa entre Garantido e Caprichoso

De acordo com informa-
ções do próprio restau-
rante nas redes sociais, o 
espaço é aberto ao público 
em geral que queira apre-
ciar todos os momentos 
do festival com euforia e 
paixão. O restaurante irá 
transmitir as três noites 
do festival, além da apura-
ção das notas e a festa da 
vitória com bandas.

A segunda opção é o res-
taurante Luar de Uaicura-
pá, é o primeiro restauran-
te temático de boi-bumbá 
do país. Está localizado 
no conjunto Vieiralves, 
na avenida Rio Madei-
ra, bairro Nossa Senhora 
das Graças. O local fará a 
transmissão no telão para 
os “brincantes” durante os 
três dias de festividade.

A terceira opção para 
quem deseja acompanhar 
o 55º Festival Folclórico de 
Parintins é o espaço mul-
ticultural Casa da Miúda – 
Arte e Cultura, localizada 
na rua Major Gabriel, no 
Centro. O espaço irá trans-
mitir os três dias de festi-
val e acesso será livre.

temos um levantador de 
toadas incrível. E acredito 
o ensaio técnico do capri-
choso foi melhor e mais 
organizado”, comenta.

A autônoma Lucile-
ne Paixão, 30 anos, que 
também é torcedora do 
Caprichoso, diz que não 
foi à “Ilha da Magia” por 
questões financeiras e sa-
lienta que os custos para 
Parintins aumentaram 
muito desde passagens  
a hospedagem.

“Os custos aumentaram 
mais de 100%. Tanto nas 
passagens quanto nos 
ingressos. E aí a gente 
acaba priorizando outras 
coisas, infelizmente”, la-
menta Lucilene.

Mesmo com opções 
para transmissão ao vivo 
do festival, Lucilene pre-
fere ficar em casa acom-
panhando o mesmo pela 
rádio ou redes sociais.

A operadora de caixa 
Marcele Fonseca, 33 anos, 
torcedora do Garantido, 
relata o mesmo impedi-
mento para sua ausência 
no Festival Folclórico des-

te ano: falta de dinheiro e 
trabalho. Mas, afirma que 
se tivesse a chance, es-
taria participando, pois, 
a última vez que esteve 
presente em terras parin-
tinenses foi em 2018.

Fonseca afirma que se 
não puder estar em Parin-
tins, onde acontece toda a 
euforia do festival, prefere 
ficar em casa.

Acompanhados de suas 
torcidas

Para os “brincantes” que 
preferem estar no meio 
de suas “galeras”, mesmo 
que a distância do bum-
bódromo, há vários locais 
espalhados pela capital 
amazonense, que farão 
transmissões ao vivo do 
Festival e deixar todos que 
não puderam estar presti-
giando presencialmente, 
mais próximos do “calor” 
de seus bois.

A primeira opção é o 
restaurante Tupinamba-
rana, localizado na Praça 
do Caranguejo, conjun-
to Eldorado, no Parque  
10 de Novembro.

Cidade  4

 
Sem receber manuten-

ção desde o ano de 2000, 
a Feira Municipal do São 
Francisco, localizada na 
rua General Carneiro, 
zona Sul, será totalmente 
reformada pela Prefeitu-
ra de Manaus. A ordem 
de serviço foi assinada 
na quinta-feira (23), pelo 
prefeito David Almeida e 
o governador do Amazo-
nas, Wilson Lima. A ação 
faz parte do programa 
“Mais Manaus”, que visa 
recuperar mais de 30 fei-
ras e mercados da capital, 
totalizando R$ 25 mi-
lhões em investimento.

“Esse momento é mui-
to importante para mim. 
Antigamente, essa fei-
ra era no meio da rua e 
o meu pai foi adminis-
trador dela. Eu lembro 
que vinha para cá com 
ele quando era criança. 
Quando assumi, eu fa-
lei com o Renato Júnior 
que íamos mudar a re-
alidade das feiras e dos 
permissionários da ci-
dade de Manaus. Se nós, 
que temos origem nos 
mercados e feiras, não 
fizéssemos isso, nun-
ca mais essa classe se-
ria lembrada”, enfatizou 
o prefeito de Manaus  
David Almeida.

Feira do São 
Francisco será 
reformada

Divulgação

Prefeitura e Governo vão 
reformar feira do São Francisco 
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Em ritmo acelerado, 
em menos de dois me-
ses, o programa “Asfalta 
Manaus”, da Prefeitura 
de Manaus, beneficiou 
a população com a pa-
vimentação de mais de 
700 vias. A meta é que 
dez mil ruas sejam com-
pletamente atingidas 
pelas obras, com asfalto 
novo e de qualidade, em 
todas as zonas da cidade 
e, na quinta-feira (23), a 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seminf) 
contempla os bairros Pla-
nalto, Santo Antônio e 
Parque 10 de Novembro.

As equipes de frente 
de obras têm trabalha-
do incansavelmente de 
Norte a Sul, passando 
pelos trechos viários que 
há muito tempo não re-
cebiam nenhum tipo de 
infraestrutura. 

Na quinta-feira (23), o 
prefeito David Almeida 
e o secretário da Seminf, 
Renato Júnior, acom-
panharam de perto as 

equipes que estão dan-
do um “banho de asfalto” 
na capital amazonense. 
Na rua Domingos Leal, 
no bairro Parque 10 de 
Novembro, zona Centro-
-Sul, o tapete asfáltico já 

é uma realidade.
“Estamos trabalhando 

para empregar qualida-
de ao serviço e entregar 
o melhor da infraestru-
tura à população e, nes-
te bairro, pelo menos 30 

ruas serão asfaltadas. Já 
cumprimos os trabalhos 
em 21 vias, que foram 
entregues. Na gestão do 
prefeito David Almeida o 
nosso trabalho não para’’, 
assegurou o secretário 

Programa de asfaltamento 
avança na cidade de Manaus

Divulgação/Semcom

Prefeitura de Manaus avança nos serviços do programa ‘Asfalta Manaus’ em diversas zonas da cidade
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Comercios de Parintins recebem visita do Procon Amazonas 

A equipe do Instituto 
de Defesa do Consu-
midor (Procon-AM) já 
está na Ilha Tupinam-
barana para o 55º Fes-
tival de Parintins, que 
inicia nesta sexta-fei-
ra (24), com ações de 
fiscalização, orienta-
ção e conscientização 
relativas aos direitos 
do consumidor.

“Estar presente em 
Parintins é levar cida-
dania. Os consumidores 

estão recebendo orien-
tações e vamos conti-
nuar as fiscalizações 
para que as ofertas fei-
tas pelos comerciantes 
sejam cumpridas”, disse 
o diretor-presidente do 
Procon-AM, Jalil Fraxe.

 Na tarde desta quin-
ta-feira (23), os fiscais 
do Procon-AM estive-
ram no local onde vai 
acontecer a tradicional 
Festa dos Visitantes e lá 
os comerciantes foram 

orientados quanto à in-
formação dos preços 
dos produtos, para evi-
tar práticas abusivas.

 Além disso, será dis-
tribuído material infor-
mativo aos prestado-
res de serviços. E para 
quem está em Parintins 
e quer registrar uma 
reclamação ou tirar al-
guma dúvida basta pro-
curar o Procon-AM no 
Turistódromo, das 09h 
às 18h.

Procon orienta comerciantes em Parintins

Renato Júnior. 
Dando continuidade 

aos serviços do progra-
ma “Asfalta Manaus”, o 
conjunto Jardim Versal-
les, localizado no bairro 
Planalto, Zona Oeste, se-
gue o cronograma, tendo 
11 vias recapeadas, das 
dezoito programadas. 

A rua 22, que não rece-
bia asfalto novo há mais 
de 30 anos, também foi 
contemplada pelo paco-
te de obras e fiscalizada 
pelo chefe do Executivo. 
A moradora do conjun-
to, Socorro dos Santos, 
afirmou que há três dé-
cadas, as ruas não rece-
biam nenhum serviço  
de infraestrutura. 

“Moro neste bairro há 
bastante tempo, e há 
mais de trinta anos que 
a minha rua não recebia 
nenhuma obra. A rua 22 
estava intrafegável, mas 
agora com o olhar sensí-
vel e atencioso do prefei-
to, a realidade é outra, me 
sinto acolhida”, disse.
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O Departamento de Inves-
tigação sobre Narcóticos (De-
narc), deflagrou, na quarta-
-feira (22), por volta das 14h, 
operação policial que resul-
tou na apreensão de 1 tone-
lada de cocaína, avaliada em 
R$17 milhões, e prendeu, em 
flagrante, Jociclei Chota Cal-
das, de 41 anos, pelo crime de 
tráfico de drogas.

 A ação ocorreu na Rodo-
via Estadual AM-070, qui-
lômetro 59, Comunidade do 
Janauacá, zona rural do mu-
nicípio de Careiro Castanho 
(distante 88 quilômetros 
de Manaus), e contou com 
apoio do Gabinete de Gestão 

Integrada de Fronteiras e Di-
visas (GCI-F), da Secretaria 
de Estado de Segurança Pú-
blica (SSP-AM), da Coorde-
nadoria de Operações e Re-
cursos Especiais (Core), da 
PC-AM, e da Companhia de 
Operações Especiais (COE), 
da Polícia Militar do Amazo-
nas (PMAM).

 Durante a coletiva de im-
prensa, realizada na sede 
da Delegacia Geral, aveni-
da Pedro Teixeira, bairro 
Dom Pedro, Zona Centro-
-Oeste, estiveram presentes 
o delegado-geral adjunto da 
PC-AM, Bruno Fraga; a di-
retora e o diretor adjunto do 

Denarc, delegada Tamara 
Albano e delegado Antônio 
Rondon; o delegado Juan Va-
lério, coordenador da Core; o 
Comandante do Comando de 
Policiamento Especializado 
(CPE), Coronel Klinger Paiva 
e o Comandante da Compa-
nhia de Operações Especiais 
(COE), Capitão Szezypior 
Neto, da Polícia Militar do 
Amazonas (PMAM).

O delegado Antônio Ron-
don explicou que o material 
foi encontrado após as equi-
pes abordarem Jociclei na 
Ponte do Rio Negro e o ques-
tionarem acerca da localiza-
ção das drogas.

PC deflagra Operação e apreende 1 tonelada de cocaína

Homem é assassinado na 
rua Peixe Cavalo na ZL 

Divulgação

Divulgação

Droga apreendida pela Polícia Civil  está avaliada em R$ 17 milhões 
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Suyanne Lima 

Mais uma morte violen-
ta foi registrada na capital, 
desta vez, na rua Peixe 
Cavalo, na comunidade 
União da Vitória, no bairro 
Tarumã-Açú na Zona Oes-
te. Um homem identifica-
do como Marcelo Felipe, 
de 26 anos, foi executado 
a tiros.

De acordo com os poli-
ciais da 20° Companhia 
Interativa Comunitária (Ci-
com), eles receberam uma 
denúncia anônima infor-
mando que havia um corpo 
jogado no local supracita-
do.  Os policiais realizaram 
diligências e localizaram o 
corpo de Marcelo. 

O local do crime foi isola-
do pela polícia para a atu-
ação dos demais órgãos 
competentes. No local do 
crime, os moradores pre-
feriram manter a lei do si-

lêncio e não falaram nada 
para os policiais sobre a 
dinâmica do crime.

A perícia constatou que 
Marcelo foi atingido com 
três disparos na cabeça. 
O corpo dele foi removido 
pela equipe do Instituto Mé-
dico Legal e encaminhado 
para exame de necrópsia. 

As circunstâncias e mo-

tivação do crime serão in-
vestigadas pela Delegacia 
Especializada em Homicí-
dios e Sequestros (DEHS).

Executado no Centro
Márcio Sardinha de Sou-

za, de 54 anos, foi assassi-
nado a tiros na tarde desta 
quinta-feira (23), por volta 
das 15h, na rua Quintino 

Bocaiúva, no bairro Centro, 
na Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemu-
nhas, Márcio estava com o 
filho bebê no colo quando 
foi surpreendido por um 
homem em uma motoci-
cleta e alvejado a tiros.

Após o crime, o suspeito 
fugiu e o local ficou mar-
cado pelo sangue da viti-

Policiais isolaram o local onde o homem foi executado, no bairro Tarumã-Açu, na Zona Oeste de Manaus 

ma. A esposa de Márcio 
informou que o homem já 
havia sido preso por tráfi-
co de drogas, mas que ele 
saiu do mundo do crime 
e atualmente trabalhava 
em uma feira. 

A mulher ainda afirmou 
conhecer o executor do 
marido e indicou aos po-
liciais que ele é venezue-
lano e também reside no 
bairro Centro. 

O local foi isolado pela 
Polícia Militar para atu-
ação dos demais órgãos 
competentes. A perícia 
deve indicar a quantidade 
de disparos que atingiram 
a vítima..

O corpo de Márcio será re-
movido pela equipe do Ins-
tituto Médico Legal e levado 
para exame de necropsia.  

O caso será investiga-
do pela Delegacia Espe-
cializada em Homicídios  
e Sequestros.
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Filho de Zé Roberto é 
decapitado por traficantes 

Divulgação

“L7” foi morto a tiros, em seguida, decapitado e sua cabeça foi levada pelos traficantes de drogas 

 

 

Luciano da Silva Barbo-
sa, de 32 anos, o “L7”, filho 
do narcotraficante José Ro-
berto Fernandes Barbosa, o 
“Zé Roberto da Compensa”, 
foi executado e brutalmen-
te decapitado a terçadadas, 
por volta das 4h30, da quin-
ta-feira (23). Os criminosos 
levaram a cabeça de “L7” 
como se fosse um troféu. 

Ele teve a casa invadida 
por pelo menos 20 homens 
na comunidade Santa Ma-
ria, Zona Rural de Anamã (a 
161 quilômetros de Manaus ). 
“L7” era considerado o cabe-
ça de uma organização cri-
minosa que atua no Estado.

Além de “L7”, o padrasto 
dele Silviney Oliveira Araújo 
também foi morto a tiros no 
ataque. No momento do cri-
me estavam os dois mortos 
e a mãe de “L7” na residência.

Conforme os relatos da 
única sobrevivente, cerca 
de 20 homens encapuzados 
e fortemente armados che-
garam de lancha no local 
e arrombaram a residência 
da família. O ataque foi dire-
cionado a “L7” que foi atin-
gido com vários tiros e teve 
a cabeça “arrancada” a ter-
çadadas pelos criminosos. 
O vídeo da barbárie circula 
nos grupos de WhatsApp. 

O padrasto dele Silviney 
tentou correr e pular a ja-
nela momento em que foi 
atingido por disparos e 
morto. Após a brutal exe-
cução, os criminosos ainda 
fugiram levando a cabeça 
de “L7” considerada como 
prêmio para facções rivais.

Um Boletim de Ocorrência 
foi registrado na 81° Delega-
cia Interativa de Polícia (DIP) 
que irá investigar o caso.

 
Mandante de crimes 
Luciano Barbosa foi preso 

Suyanne Lima 
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Morte na Compensa 
Um jovem identificado 

como Adriel de Souza Lima, 
de 22 anos, o “Batoré” foi 
executado a tiros em plena 
luz do dia na tarde desta 
quinta-feira (23), na rua 1° 
de junho, no bairro Com-
pensa, na Zona Oeste de 
Manaus. O crime já pode ser 
uma retaliação à execução 
de Luciano da Silva Barbo-
sa, o “L7”.

De acordo com policiais da 
8° Companhia Interativa Co-
munitária (Cicom), testemu-
nhas afirmaram que Adriel 
estava segurando a filha de 
apenas sete meses na fren-
te da casa da sogra quando 
foi surpreendido por crimi-
nosos. Só deu tempo de ele 
soltar a criança e ele acabou 
sendo atingido a tiros. 

“Tem uma foto do rapaz 
fazendo a sigla L que pode 
ser do “L7”. Possivelmente 
esse crime seja uma reta-
liação da morte dele. Ele 
pode ter trocado de facção 
e aconteceu isso. Testemu-
nhas confirmam aqui que 
ele era usuário de drogas”, 
relatou um policial que pre-
feriu não se identificar.

Quanto ao “modus ope-
randis” dos criminosos, as 
testemunhas do crime pre-
feriram manter a lei do si-
lêncio e não comentaram 
nada sobre quantos sus-
peitos eram e de que forma 
eles chegaram. 

Divulgação

Homem foi executado a tiros, horas depois da morte de Luciano, o“L7”

 

pela última vez no dia 2 de 
setembro do ano passado 
no Fórum Ministro Henoch 
Reis, ocasião em que o sus-
peito participaria de uma 
audiência no local.

L7” foi apontado como sus-
peito de ordenar as mortes 
de Talyson dos Santos Souza 
e Rodrigo de Oliveira Lima, 
que tinham 24 e 32 anos res-
pectivamente, conforme in-
formado pela polícia. O crime 
ocorreu em fevereiro do ano 
passado no Compensa, Zona 
Oeste da cidade.

Ele é apontado como líder 
de uma facção criminosa 
que, além do crime de tráfico 
de drogas, é suspeito de pra-
ticar lavagem de dinheiro, 
evasão de divisas, roubo, ho-
micídios, sequestro e tortura.

Saída do mundo do crime
Em uma das últimas apa-

rições, Luciano gravou um 
vídeo dentro do sistema 
penitenciário onde afirmou 
que queria deixar o mun-
do do crime para buscar a 
Deus e sua família.

“L7” gravou um vídeo, 

onde explicou que não quer 
mais fazer parte do mundo 
do crime e mandou um re-
cado para um amigo cha-
mado “Chico Velho”.

“Eu estou abrindo mão de 
tudo, quero mais não, para 
mim chega. Se não minha 
vida só vai ser essa aqui, 
cadeia ou morto. É de cora-
ção, espero que ele me en-
tenda eu fiz o que pude. Não 
dá não senão vou acabar 
que nem meu pai. Eu não 
tive nem a oportunidade 
de ver meu filho, não estou 
nem há um ano na rua e já 
fui perseguido de novo. Chi-
co Velho, tu é meu irmão, 
mas para mim já deu. Que-
ro que você tenha uma boa 
sorte aí que eu vou buscar a 
Deus e a minha família que 
está sofrendo muito. As-
sim como eu, eu não estou 
bem”, afirmou Luciano.

“L7” era investigado por 
ordenar uma série de homi-
cídios na capital e a morte 
dele pode gerar retaliações 
entre facções criminosas.

Luciano da Silva Bar-
bosa cumpria pena no 

regime semiaberto (Pro-
cesso n.º 0226940-
08.2015.8.04.0001) e era 
monitorado com uso de 
tornozeleira eletrônica. Re-
centemente a Secretaria 
de Administração Peni-
tenciária (SEAP) comuni-
cou à Vara de Execuções 
Penais sobre o desliga-
mento do dispositivo de  
monitoramento eletrônico.
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Agora é oficial: a Copa do 
Mundo de 2022 terá 26 jo-
gadores por seleção. A Fifa 
anunciou a mudança para 
o torneio, que até a última 
edição tinha apenas 23 
convocados. A mudança já 
era esperada, mas, só nesta 
quinta-feira (23), foi confir-
mada pela entidade em co-
municado oficial.

Além da possibilidade de 
três novos atletas, o Mun-
dial do Qatar terá também 
15 jogadores no banco de 
reservas. Esta novidade, po-
rém, precisou de aprovação 
da International Board (Ifab), 
responsável pelas regras do 
jogo, que foi alterada. Além 
dos 15 substitutos, a Fifa co-
municou que somente 11 
integrantes da comissão 
técnica (sendo um deles 
obrigatoriamente um médi-
co) poderão ficar no banco 
durante as partidas.

Outra novidade divulga-
da pela Fifa é o aumento 
da pré-lista de convocados 

para o Mundial. Anterior-
mente, as seleções tinham 
a obrigação de enviar 35 no-
mes. Para a Copa do Mundo 
do Qatar, a pré-lista foi au-
mentada para 55 nomes.

A Fifa também determinou 
a data limite para que os jo-
gadores convocados façam 
seu último jogo por clubes. 
De acordo com a entidade, 23 
dos 26 atletas terão até o dia 

13 de novembro para atuar 
em suas ligas.

No dia 1º de abril, no Con-
gresso da Fifa em Doha, 
técnicos de seleções confir-
madas na Copa do Mundo 
conversaram sobre o tema 
e se mostraram favoráveis 
às mudanças.

As cinco substituições, 
que passaram a ser adota-
das após a volta do futebol 

em meio à pandemia da Co-
vid-19, também estão manti-
das. As mudanças seguem 
valendo apenas em três pa-
ralisações. Em caso de pror-
rogação, mais uma janela 
será aberta.

Última convocação
A Seleção Brasileira entra 

na sua reta final de prepa-
ração para a Copa do Mundo 
2022, que acontece entre 21 
de novembro e 18 de dezem-
bro, no Catar. A convocação 
final para a Copa deve sair 
entre a última semana de 
outubro e a primeira de no-
vembro, onde Tite definirá os 
26 convocados.

Sendo assim, os últimos 
compromissos da Seleção 
Brasileira antes da defini-
ção do elenco, serão na Data 
Fifa de setembro. Com jogos 
contra México, em amisto-
so ainda sem data definida, 
e Argentina, em jogo atra-
sado das Eliminatórias, no 
dia 22, resta um último ad-

versário a ser escolhido.
Com as seleções sul-

-americanas fora do 
planejamento pela alta 
reincidência de jogos e 
as europeias ocupadas 
com a Nations League, 
restam apenas seleções 
asiáticas e africanas 
dentre as classificadas 
para o Catar para reali-
zar um amistoso de um 
bom nível preparatório.

Como acabou de enfren-
tar Coreia do Sul e Japão na 
Data Fifa de junho, a CBF 
partiu para uma seleção 
africana. Segundo jornalista 
Pedro Ivo, da ESPN, o Mar-
rocos, que está no Grupo F 
com Bélgica, Canadá e Croá-
cia, deve ser o escolhido.

A escolha, diante das 
opções, é boa, mas deve 
causar polêmica entre os 
torcedores mais exaltados, 
que exigem que a Seleção 
enfrente adversários euro-
peus ou de maior tradição 
no futebol mundial.

Fifa permite convocação 
de 26 atletas para Copa 

Divulgação

Tite fará a última convocação para testes antes da Copa na próxima semana 

De olho em reforços para o 
setor ofensivo, o Barcelona 
está no mercado em busca 
de um atacante e pode ter 
um retorno de um dos ídolos 
recentes da equipe. Segundo 
o diário ‘SPORT’, o clube cata-
lão sondou a possibilidade de 
contar com Luis Suárez.

O atacante uruguaio dei-
xou o Barcelona em 2020 e 
atualmente está sem clube 
depois de deixar o Atlético 
de Madrid. Por isso, o clube 
catalão teria perguntado as 
chances de ter Suárez nova-

mente no Camp Nou.
No entanto, Suárez teria que 

esperar até agosto para rece-
ber uma proposta oficial do 
Barcelona, já que a prioridade 
do clube no momento é a con-
tratação de Robert Lewando-
wski, que ainda negocia sua 
saída do Bayern de Munique.

Ainda de acordo com in-
formações do jornal espa-
nhol, Suárez recebeu a son-
dagem do Barcelona, mas 
deixou claro que não quer 
esperar por muito tempo 
para definir seu futuro, uma 

vez que o atacante uruguaio 
tem propostas do Sevilla e 
do Villarreal, dois clubes da 
elite do Campeonato Espa-
nhol, e uma do River Plate. 

Luis Suárez vestiu a camisa 
do Barcelona por seis tempo-
radas. Chegou em 2014 junto 
ao Liverpool, e deixou o clube 
em 2020 após o fim de seu 
contrato. O atacante uruguaio 
disputou 191 jogos, marcou 147 
gols, e conquistou quatro tí-
tulos de La Liga, um título de 
Champions League, quatro tí-
tulos de Copa do Rei,

Barça volta a sonhar com Luis Soáres 
Divulgação

 

Soáres pode voltar ao Barça na próxima janela de transferência 
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Dois jogos darão conti-
nuidade à 14ª rodada do 
Campeonato Brasileiro 
da Série B nesta sexta-
-feira (24). Brigando pela 
liderança com o Cruzeiro, 
o Vasco enfrenta o Operá-
rio, que ainda busca defi-
nir se lutará pelo G-4 ou 
contra o rebaixamento. 

Com 27 pontos, o Vas-
co vive grande momento 
na Série B. Vem de três 
triunfos consecutivos e 
ocupa a segunda posição, 
apenas atrás do Cruzeiro, 
com 31. Na última rodada 
bateu o Londrina por 1 a 0 

Seu adversário, o Operá-
rio empatou por 0 a 0 com 
o Vila Nova na última ro-
dada. O Fantasma vem de 
altos e baixos no torneio e 
tem 16 pontos, mais pró-
ximo da zona de rebai-
xamento do que de uma 
possível luta pelo acesso.

O duelo entre Vasco e 

Vasco busca vitória contra o 
Operário para encostar no líder

Divulgação

Uma pessoa morreu duran-
te confronto entre torcedores 
no início da madrugada da 
quinta-feira (23) na avenida 
Presidente Vargas, em Itape-
vi, na Grande São Paulo. De 
acordo com a Polícia Militar, 
a ocorrência ocorreu por vol-
ta de 1h45 (de Brasília).

Imagens de uma câme-
ra de segurança da avenida 
mostram vários corintianos 
com objetos que parecem 
ser barras ou paus em volta 
de um ônibus. O veículo teria 
sido atacado por são-pau-
linos -a informação não foi 
confirmada pela polícia.

As imagens não mostram 
a agressão. O torcedor atingi-

Torcedor morre após confronto de torcida
Divulgação

Câmera flagrou momento em que torcedor é agredido por torcedores

 

do seria do São Paulo. A polí-
cia não informou o nome e a 
idade da pessoa morta.

O confronto ocorreu cerca 
de duas horas depois de o Co-
rinthians golear o Santos por 
4 a 0, no primeiro jogo entre 
os dois times pelas oitavas-
-de-final da Copa do Brasil. 
A partida foi em Itaquera, na 
zona leste de São Paulo

Segundo a Secretaria 
da Segurança Pública, o 
Samu (Serviço Móvel de 
Atendimento de Urgência) 
foi acionado para prestar 
socorro, mas o torcedor já 
estava morto.

Os torcedores corintianos 
que estavam no ônibus fo-

ram levados para a delegacia 
da cidade. Até a publicação 
desta reportagem, o boletim 
de ocorrência ainda estava 
sendo elaborado, segundo a 
pasta da segurança.

No domingo passado, um 
confronto entre torcedores 
do Corinthians e do Goiás 
provocou a interdição a pista 
local da marginal Tietê.

No início de março, torce-
dores de Corinthians e São 
Paulo se enfrentaram na 
estação de trem Primavera-
-Interlagos, na zona sul da 
capital paulista. O confronto 
ocorreu poucas horas depois 
do final do clássico entre as 
duas equipes, no Morumbi,.

Operário será nesta sexta-
-feira (24), às 18h (de Ma-
naus), no estádio São Ja-
nuário, no Rio de Janeiro.

Invicto
A vitória por 1×0 sobre 

o Londrina no último sá-
bado (18), no Estádio do 
Café, no Paraná, marcou 
o 7º resultado positivo do 
Vasco da Gama na Série 
B 2022. Invicto na com-
petição, o Cruzmaltino 
tem também, em 13 jo-
gos, 6 empates.

Isso significa que, dos 
39 pontos disputados, o 
Gigante da Colina con-
quistou 27, gerando um 
aproveitamento de 69,2%. 
Já em relação aos gols, o 
Vasco marcou 13 e sofreu 
5, isto é, tem saldo positi-
vo de 8.

.Vale ressaltar que, nes-
te momento, o Vasco ocu-
pa o 2º lugar na classifi-

cação, 4 pontos atrás do 
líder Cruzeiro, que tem 31.

Desfalque 
O técnico Maurício Sou-

za tem uma dúvida no 
time para o duelo com o 
Operário. Isso porque o la-
teral direito Gabriel Dias 
saiu de campo com dores 
no joelho.

O clube emitiu um co-
municado sobre a situa-
ção do jogador:

“O atleta Gabriel Dias, 
substituído na partida 
diante do Londrina, apre-
sentou dor no tendão 
patelar direito. Ele será 
reavaliado pelo DESP (De-
partamento de Saúde e 
Performance) na segun-
da-feira (20)”, publicou.

Caso seja vetado, Wever-
ton será seu substituto. 
No restante, a escalação 
deve ser a mesma que co-
meçou a última partida.

Vasco segue in-
victo no Campe-
onato Brasileiro 
Série B e busca 
encostar no 
líder Cruzeiro 
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Buscando fortalecer a in-
clusão social para pessoas 
com deficiência, o Gover-
no do Estado por meio da 
Agência de Fomento do 
Estado (Afeam) lança na 
próxima segunda-feira (27), 
a linha de financiamen-
to “Mais Crédito Inclusão”, 
direcionada para Respon-
sável Legal de Pessoas 
com Deficiência – PcD ou 
Pessoas com Deficiência 
autônomos que desenvol-
vem atividades produtivas 
sem ter vínculo emprega-
tício. Os proponentes serão 
atendidos inicialmente pela 
Secretaria de Estado de Jus-
tiça, Direitos Humanos e Ci-
dadania – SEJUSC, parceira 
da Afeam neste projeto.

O financiamento é per-
mitido para aquisição de 
máquinas e equipamen-
tos, manutenção, amplia-
ção e modernização da 
atividade produtiva e ain-
da financiar as principais 
despesas/custos operacio-
nais necessários para a 
implantação do negócio.

De acordo com o diretor-

-presidente da Afeam, Mar-
cos Vinícius Castro, o “Mais 
Crédito Inclusão” é um 
estímulo ao empreende-
dorismo e ao trabalho au-
tônomo, permitindo maior 
inclusão social para pesso-
as com deficiência (PcD) e/
ou famílias que possuem 
deficientes físicos e men-
tais/intelectuais. 

“Entendemos o desafio da 
inclusão nas mais diver-
sas esferas sociais, nesse 
sentido, por orientação do 
Governador Wilson Lima, 
disponibilizamos recursos 
para atender famílias que 
possuem filhos ou depen-

dentes com deficiência, 
normalmente um membro 
acaba se dedicando exclusi-
vamente para acompanhar 
a PcD, o que dificulta a per-
manência em um trabalho 
formal e isso se agrava e 
acaba comprometendo a 
renda de famílias em vulne-
rabilidade social, portanto 
empreender é um excelente 
caminho para melhorar a 
qualidade de vida das pes-
soas com algum tipo de de-
ficiência”, disse.

Segundo dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística), so-
mente em Manaus, exis-

tem mais de 1,4 milhão de 
pessoas com algum tipo 
de deficiência, dos quais, 
aproximadamente 10% fa-
zem parte da População 
Economicamente Ativa 
(PEA), com idade entre 20 
a 49 anos. Esses indicado-
res apontam a importância 
de criar oportunidades para 
que essas pessoas vivam 
com dignidade, gerando 
ocupação e renda.

O titular da Sejusc, Emer-
son Lima, reforça que a li-
nha de crédito para Pesso-
as com Deficiência é uma 
determinação do Governo 
do Estado e visa melhorar a 
qualidade de vida não só do 
público PcD, mas dos fami-
liares também.

“Mais Crédito Inclusão 
veio para favorecer os res-
ponsáveis legais das pes-
soas com deficiência, assim 
como também os PcDs au-
tônomos que desenvolvem 
atividades produtivas sem 
ter vínculo empregatício. 
Esse é mais um projeto de 
inclusão social determina-
do pelo governador Wilson 

Governo disponibiliza linha 
de crédito para PcD no AM
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Financiamento visa abrir oportunidades para pessoas com deficiência 
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Lima em favor do público 
PcD do estado e que tam-
bém incentiva a economia”, 
afirmou o gestor.

Como contratar o Crédito 
A concessão do finan-

ciamento será feita inicial-
mente pela Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania – 
SEJUSC, por meio dos te-
lefones (92) 98463-5963 
/ (92) 98484-1909 ou pre-
sencialmente na Secretaria 
Executiva de Pessoa com 
Deficiência (SePcD), loca-
lizada na rua Salvador, nº 
456, Adrianópolis. O atendi-
mento ocorre de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h. O 
atendimento inicia na pró-
xima terça-feira (28).

Lançamento 
O evento de lançamen-

to ocorrerá na próxima 
segunda-feira (27), às 16h, 
no PAC Studio 5, localizado 
na Av. Rodrigo Otávio, 3555 
- Distrito Industrial I, Ma-
naus. (Durante a inaugura-
ção do PAC).

 ZFM vislumbra aporte de R$ 838 mi em novos investimentos 
Durante sua 304ª Reu-

nião Ordinária, realizada, 
na quinta-feira (23), por 
meio de videoconferência, o 
Conselho de Administração 
da Suframa (CAS) aprovou 
31 projetos industriais, de 
serviços e agroindustriais, 
sendo 18 de implantação e 
13 de ampliação, atualiza-
ção ou diversificação. 

Os projetos somam in-
vestimentos totais de R$ 
838 milhões, bem como 
estimam faturamento adi-

Destaques da pauta aprovada incluem as proposições de implantação 
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cional de R$ 2,83 bilhões e 
a geração de 1.392 empre-
gos na área incentivada 
da Zona Franca de Manaus 
nos próximos anos.

O superintendente da 
Suframa, Algacir Polsin, 
destacou, inicialmente, a 
qualidade e diversidade da 
pauta da 304ª Reunião do 
CAS, assim como o fato de o 
número de projetos na pau-
ta desse encontro do Con-
selho (31) superar a média 
das reuniões dos últimos 

dois anos (29). 
“São aproximadamente 

R$ 840 milhões em novos 
investimentos e quase 
1.400 empregos previstos 
de ser gerados, inclusive, 
novos postos de trabalho 
na área do Distrito Agro-
pecuário da Suframa. A 
pauta é composta em sua 
maioria por projetos de 
implantação, o que indica 
o interesse de investidores 
em continuarem apostan-
do no modelo Zona Franca 

de Manaus. Temos muita 
satisfação com esses nú-
meros e esperamos que 
esses projetos possam vir 

de fato a ser implantados 
e gerar os benefícios so-
cioeconômicos espera-
dos”, afirmou Polsin.
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A menina de Santa Cata-
rina que engravidou ao ser 
estuprada quando tinha 
apenas dez anos de idade 
foi submetida ao procedi-
mento de aborto legal, na 
quinta-feira (23), no Hos-
pital Universitário Polydo-
ro Ernani de São Thiago,  
de Florianópolis.

Segundo o Ministério Pú-
blico Federal (MPF), repre-
sentantes do hospital, que 
é vinculado à Universidade 
Federal de Santa Catarina 
(UFSC), comunicaram que 
as providências necessárias 
à interrupção da gestação já 
tinham sido adotadas.

Na quarta-feira (22), a 
procuradora da República 
Daniele Cardoso Escobar 
enviou à superintendente 
do hospital universitário, Jo-
anita Angela Gonzaga Del 
Moral, uma recomendação 
para que o estabelecimento 
cumprisse o que a legisla-
ção brasileira determina e 
realizasse o aborto legal.

Menina estuprada consegue 
interromper a gravidez em SC
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Menina engravidou ao ser estuprada quando tinha apenas dez anos

Constituição norte-americana 
protege o direito individual 

A Suprema Corte dos Es-
tados Unidos declarou na 
quinta-feira (23), pela primei-
ra vez, que a Constituição 
norte-americana protege o 
direito individual de porte 
de arma em público para a 
defesa pessoal, oferecendo 
uma vitória histórica para os 
defensores do acesso aos ar-
mamentos em um país pro-
fundamente dividido sobre a 
questão da violência causa-
da por armas de fogo.

A decisão, pelo placar di-
vidido de 6 a 3 - com juízes 
conservadores na maioria e 

os juízes progressistas em 
discordância - derrubou os 
limites estabelecidos pelo 
estado de Nova York sobre o 
porte de armas ocultas fora 
de casa. A corte concluiu que 
a lei, aprovada em 1913, vio-
la o direito de uma pessoa 
de “manter e portar armas” 
de acordo com a Segunda 
Emenda da Constituição dos 
Estados Unidos.

A decisão, de autoria do 
juiz Clarence Thomas, de-
clara que a Constituição 
protege “o direito de um 
indivíduo de portar uma 
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arma de fogo para autode-
fesa fora de casa”.

Thomas acrescenta: “Não 
sabemos de nenhum outro 
direito constitucional que 
possa ser exercido por um 
indivíduo apenas após de-
monstrar a autoridades do 
governo a existência de uma 
necessidade especial”.

A decisão pode derrubar 
restrições similares em ou-
tros Estados norte-america-
nos e afetar outros tipos de 
restrições estaduais e locais 
às armas de fogo no país.

O direito às armas, prezado 

No ofício, a procurado-
ra recomendou à superin-
tendente que garantisse “a 
pacientes que procurem o 
serviço de saúde a realiza-
ção de procedimentos de in-
terrupção da gestação nas 
hipóteses de aborto legal, 
independentemente da ida-
de gestacional e peso fetal, 
sendo desnecessária qual-
quer autorização judicial ou 
comunicação policial”.

O Código Penal autoriza 
a interrupção da gravidez 

em caso de violência sexu-
al, sem qualquer restrição 
quanto ao tempo de gesta-
ção e sem necessidade de 
autorização judicial.

Ao tornar público a re-
alização do aborto, o MPF 
lamentou “a triste situa-
ção ocorrida e reafirmou 
seu compromisso em zelar 
pelo efetivo respeito aos 
direitos fundamentais con-
sagrados na Constituição 
Federal”. Em relação a ou-
tras recomendações feitas 

ao hospital, o MPF infor-
mou que as providências a 
serem adotadas serão ava-
liadas oportunamente.

Entenda o caso
No início de maio deste 

ano, a mãe da garota a le-
vou ao hospital universitá-
rio logo após constatar que 
a menina estava grávida. Na 
ocasião, a garota tinha dez 
anos. Considerado uma re-
ferência em casos de aborto 
legal em Santa Catarina, o 
estabelecimento constatou 
que o feto já tinha 22 se-
manas e se recusou a fazer 
o procedimento, pois uma 
norma administrativa es-
tabelece que as equipes do 
hospital não realizem abor-
tos após 20 semanas.

A mãe da menina recor-
reu ao Poder Judiciário a 
fim de obter autorização 
para interromper a gra-
videz, mas não obteve o 
aval judicial e a menina 
acabou sendo encaminha-

da para um abrigo.
O caso, que tramita em se-

gredo de Justiça na comar-
ca de Tijucas, na região me-
tropolitana de Florianópolis, 
veio a público após o site 
The Intercept e o portal Ca-
tarinas divulgarem trechos 
da audiência em que a juíza 
Joana Ribeiro Zimmer, do 
Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina (TJSC), faz uma sé-
rie de perguntas à criança, 
hoje com 11 anos. No vídeo, 
a juíza questiona a garota 
se poderia “suportar mais 
um pouquinho” para, assim, 
permitir que o feto pudesse 
ser retirado com vida.

Com a repercussão do 
caso, a magistrada foi afas-
tada. Em nota, o Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina 
informou que a Corregedo-
ria abriu um procedimento 
investigatório sobre a con-
dução do processo. Juíza 
e promotora envolvidas 
no caso disseram que não 
iriam se pronunciar.

por muitos norte-america-
nos e prometido pelos fun-
dadores do país no século 18, 
é uma questão polêmica em 
uma nação com alta incidên-
cia de violência causada por 
armas de fogo, inclusive com 
diversos atentados em mas-
sa. O presidente norte-ame-
ricano, Joe Biden, que classi-
ficou a violência por armas 
de fogo como uma vergonha 
nacional e criticou a decisão.

“Essa decisão contradiz 
tanto o bom senso quanto a 
Constituição, e deveria nos 
perturbar profundamente.”

Suprema Corte dos EUA aumenta acesso a armas 
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A história da amizade en-
tre um menino e um filhote 
de peixe-boi, ambos órfãos, 
marca o enredo da produ-
ção literária “Órfãos das 
Águas” que, de forma lúdi-
ca, apresenta um importan-
te apelo para a preservação 
da Amazônia. Um alerta 
mais atual do que nunca, 
diante dos problemas en-
frentados pela região. A 
obra do escritor, jornalista e 
sociólogo amazonense Wil-
son Nogueira, terá a sua 7ª 
edição lançada na Bienal do 
Livro, em São Paulo, evento 
que ocorrerá no período de 
2 a 10 de julho.

Esta será a primeira vez 
que Nogueira participará 
da Bienal como autor. Ele 
relata que espera, com a 
participação, que os temas 
levantados pela obra ga-
nhem mais visibilidade. “O 
livro mostra que os ecossis-
temas estão todos interliga-
dos. Nós dependemos uns 
dos outros. Dependemos 
dos bichos, da floresta, da 
água. Precisamos preser-
var isso, senão, como ire-

Obra literária amazônica será 
lançada na Bienal do Livro

Escritor amazonense Wilson Nogueira lançará sua obra na Bienal
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mos viver?”, destacou.
No livro, durante uma das 

várias pescarias com o avô, 
Cate, menino aventureiro e 
questionador, ouve histó-
rias sobre o peixe-boi, cuja 
população diminuiu dras-
ticamente, a ponto de ele 
não acreditar na existência 
desses animais. Até que 
conhece Yawê, um filhote 
de peixe-boi, órfão como 
ele, e inicia-se, então, uma 
aventura que mescla reali-

dade e fantasia.
Voltado ao universo in-

fanto-juvenil, a obra tam-
bém aborda o respeito que 
deve ser atribuído tanto 
para a ciência quanto para 
o conhecimento empírico. 
“É, sobretudo, uma mensa-
gem de inclusão, partindo 
do princípio que somos de-
pendentes uns dos outros. 
Não devemos preservar o 
meio ambiente apenas por 
uma questão econômica, 

mas, sim, porque precisa-
mos dele para viver”, refor-
çou o autor.

A primeira edição do li-
vro foi lançada em 1997. 
Foi editado pela Três Co-
municação e Marketing. “É 
uma obra pela qual temos 
enorme carinho, porque 
também marca o início da 
atuação da Três Comuni-
cação. Tivemos um cuida-
do especial com a edição, 
acompanhando passo a 
passo todo o trabalho. É 
um livro com temática en-
volvente e sempre muito 
atual, chamando a aten-
ção para a preservação da 
Amazônia”, frisa a jorna-
lista Margareth Queiroz.

A produção se juntará a 
outras cinco publicações 
que serão lançadas pela 
editora Valer durante a 
Bienal do Livro. O evento 
é organizado pela Câmara 
Brasileira do Livro e reúne 
várias editoras, livrarias e 
distribuidoras brasileiras e 
estrangeiras. A exposição 
acontece a cada dois anos, 
apresentando os lançamen-

Ao caminhar pelas 
ruas ensolaradas e colo-
ridas de Parintins, é difí-
cil não notar uma grande 
construção que se desta-
ca entre a paisagem da 
cidade. Trata-se do Cen-
tro Cultural de Parintins, 
conhecido popularmen-
te como Bumbódromo. 
Com este último atrati-
vo turístico, a Empresa 
Estadual de Turismo do 
Amazonas (Amazonas-
tur) encerra a série das 

Bumbódromo é o palco onde acontece a ‘magia’ do Festival de Parintins

Bois-bumbás Caprichoso e Ga-
rantido se apresentam 
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tos e títulos em exposição 
no mercado.

Produção literária
Com nove livros publi-

cados, entre obras infantis, 
acadêmicas e de ficção, o es-
critor Wilson Nogueira já pla-
neja o lançamento de uma 
nova produção, ainda neste 
ano. Trata-se de “Teruo – Do 
outro lado do Sol”, que conta-
rá a história de um massacre 
ocorrido no rio Andirá, no 
Amazonas, em 1956, envol-
vendo a família Kimura.

Dentre as obras já lan-
çadas pelo escritor, estão 
Festas Amazônicas: Boi 
Bumbá, Ciranda e Sairé; 
Boi-Bumbá: Imaginário e 
Espetáculo na Amazônia; O 
Andaluz; e Formosa: A se-
mentinha voadora.

Nascido no município de 
Parintins, Wilson é jornalis-
ta, é graduado em Ciências 
Sociais, mestre e doutor 
em Sociedade e Cultura na 
Amazônia, e pós-doutor em 
Ciências da Comunicação, 
pela Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam).

matérias especiais da 
Ilha Tupinambarana.

Palco do maior festi-
val folclórico do mundo 
e local onde acontece a 
mágica disputa entre os 
bois-bumbás Caprichoso 
e Garantido, o Bumbó-
dromo foi inaugurado em 
1988 e tem capacidade 
para mais de 25 mil es-
pectadores. A estrutura 
lembra o formato da ca-
beça de boi estilizada.

Amado pelas torcidas 

azulada e encarnada, o lo-
cal tem suas arquibanca-
das pintadas de um lado 
azul e do outro lado ver-
melho, sinalizando o local 
onde cada torcida se re-
úne para assistir seu boi. 
O espaço funciona ainda 
como centro de formação 
de artistas. Com a implan-
tação do Liceu de Artes e 
Ofícios Cláudio Santoro, 
passou a oferecer cursos 
e oficinas de dança, tea-
tro, artes visuais, audiovi-

sual e música popular.
Para o Festival de Pa-

rintins de 2022, o Bum-
bódromo recebeu a pin-
tura de um mural com 
mais de 30 metros de 
altura, nomeado como 
“Vitória da Cultura Popu-
lar”, trazendo imagens 
dos bois, a obra é assina-
da pela dupla de artistas 
parintinenses Curumiz e 
é o local ideal para aque-
les que querem tirar lin-
das fotografias.
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 HORÓSCOPO  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Hoje é um bom dia para todos 
os tipos de viagens em grupo. 
Você precisa sair da sua rotina, 
então não hesite em fazê-lo. Você 
vai conseguir realizar muitas 
tarefas com a energia que tem 
hoje, mas poderia ser melhor se 
comesse de forma mais saudá-
vel - coma mais vegetais! Você 
será mais meticuloso do que o 
normal e isso é ruim.

Sua atitude para perspectivas 
futuras amadureceu de forma 
realista e isso é evidente para as 
pessoas que o rodeiam. Você está 
em boa forma para se lançar na 
cena social. Talvez seja neces-
sário um pouco de ar fresco, afi-
nal. Você está se tornando mais 
eficiente em questões práticas, 
deixe de lado qualquer coisa que 
seja completamente supérflua.

Você sabe que há força nos 
números e você tem um sen-
timento para as associações 
rentáveis. Faça um acordo. Você 
deve fazer um esporte de resis-
tência para encontrar um melhor 
equilíbrio. Gaste sua energia de 
forma gradual. Você vai encon-
trar muito apoio nas pessoas que 
o rodeiam. A rivalidade no ar irá 
estimular a sua criatividade.

Você vai recuperar o seu oti-
mismo uma vez que fizer uma 
escolha clara - não a desperdice. 
Você está em forma, mas seu 
corpo não está acostumado com 
suas novas atividades. Esses al-
tos e baixos são um sinal de fa-
diga mental. A sua família será 
o centro das atenções. Este é o 
momento de atender os pequenos 
trabalhos que devem ser feitos.

Você está mais calmo e mais 
confiante e esta paz interior lhe 
trará respostas para algumas 
questões importantes. Tudo rela-
cionado ao ar irá aumentar a sua 
energia, você precisa movimen-
tar seu corpo e fazer com que 
suas articulações fiquem mais 
flexíveis. Você vai ser mais conci-
liador que o habitual e as pessoas 
terão mais confiança em você. 

Você terá um ganho inespe-
rado, um aumento. Você está 
colhendo o que plantou. Apesar 
de sua absoluta necessidade de 
ação, o seu corpo está clamando 
por descanso. Seria uma boa ideia 
levar isso em conta para poder 
começar de novo. Dê uma boa 
olhada em suas finanças e equili-
bre suas contas. Tente melhorar a 
administração da sua vida.

Você poderá contar com o seu 
senso de harmonia para resolver 
suas relações com os amigos. 
Hoje é um dia para entorses de 
todos os tipos, então seja cuida-
doso quando for se mover. Você 
vai estar diretamente envolvido 
em um evento oficial. Suas es-
peranças estão em alta, você es-
tava certo de ser paciente. Seus 
esforços serão produtivos.

É hora de suavizar um desen-
tendimento. Você vai ser capaz 
de encontrar as palavras certas, 
sem torcer nada. Seu corpo não 
está recebendo bastante vita-
minas ou minerais - não é nada 
grave, mas você deve resolver o 
problema. Sua aptidão natural 
e o sucesso posterior poderiam 
torná-lo intolerante em relação 
aos outros nesta sexta-feira.

Você tem mais chances de ir 
mais longe em suas expectati-
vas de modo a obter mais infor-
mações. Você está à vontade e 
confortável com você mesmo e 
ainda mais em sintonia com seu 
corpo. Mantenha o entusiasmo. 
Suas paredes internas estão em 
ruínas hoje. Você vai ter maior 
satisfação em suas relações com 
as pessoas próximas a você. 

Não hesite em dar a sua opi-
nião, o seu realismo não vai 
decepcioná-lo. Você está abusan-
do da sorte sem perceber. Você 
precisa de repouso e exercício, 
mas não tente misturar as duas 
coisas. Você não consegue parar 
de ser totalmente franco nesta 
sexta-feira. Pense nas consequ-
ências. Seja você mesmo para 
evitar mal-entendidos.

Sua capacidade de persuadir 
vai funcionar milagrosamente 
para sair de uma situação emba-
raçosa. Você poderá contar com 
seus recursos. Você está em ex-
celente forma, mas seria ainda 
melhor se bebesse mais líquidos 
entre as refeições. Você vai con-
seguir dar alguns passos práti-
cos primeiro. É hora de dar tudo 
de si, basta seguir em frente.

Este dia vem sob o signo da 
família e dos grupos. Essa é a 
melhor maneira de recarregar 
as baterias. Seu estado emocio-
nal está dirigindo sua vitalidade 
mais do que o habitual. Olhe para 
os outros e tente se comunicar. 
Você vai ter a chance de provar 
suas habilidades nesta sexta-
-feira. Seja ousado e não hesite, 
isso não faria sentido!
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A fala homofóbica da 

cantora gospel Bruna Kar-
la, criticando o casamen-
to gay, segue repercutindo 
entre os famosos. Além de 
Gil do Vigor, Xuxa, Valesca 
Popozuda e outros artistas, 
Priscilla Alcântara, que tam-
bém já foi cantora gospel,  
rebateu o comentário.

“É muito triste, é podre. É er-
rado em muitos níveis. Cara, 
toda vez que eu for abrir a 
boca, a minha preocupação 
não deve ser emitir a minha 
opinião. Primeiro que opinião 
não foi feita para ser dada, 
ela foi feita para ter. Você só 
dá a sua quando te pedem”, 
disse ela no “PocCast”, apre-
sentado por Lucas Guedez e  
Rafa Uccman.

Priscilla continuou: “Na so-
ciedade em que a gente vive, 
pessoas da comunidade 
morrem por ser quem são... 
Vou falar de uma forma me-
tafórica: não vivo minha fé 
dessa forma, de que enquan-
to eu adoro a Deus, mato 
alguém. Seja com a minha 
palavra ou de um jeito literal. 
Não existe isso, não reflete 
um Deus que eu acredito”.

Priscilla Alcantara rebate fala 
homofóbica de Bruna Karla
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Cantora gospel Bruna Karla criticou o casamento gay

14 TV e Novelas 

Receitas
Macarrão com requeijão

INGREDIENTES 

500 g de penne cozido al dente
2 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho picados
1 lata de molho de tomate
200 g de requeijão de sua preferência
1 lata de creme de leite
300 g de presunto picado
300 g de muçarela  picada
Queijo parmesão ralado
Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO
 
Em uma panela aqueça o azeite e dou-

re o alho. Junte o molho de tomate, o re-
queijão e o creme de leite. Tempere com 
sal e pimenta. Deixe no fogo brando até o 
requeijão derreter. Desligue o fogo e mis-
ture a muçarela e o presunto picados. 
Em um refratário coloque o macarrão, 
despeje o molho e polvilhe o queijo rala-
do. Deixe por 20 minutos em forno pré-
-aquecido. Sirva em seguida.

O papo começou quando 
Rafa falou sobre Priscilla 
cantar em seu casamento. A 
cantora na hora respondeu: 
“vamos escolher o repertó-
rio”. Ainda sobre a declaração 
de Bruna Karla, a vencedora 
da primeira temporada do 
“The masked singer Brasilo” 
classificou como algo “muito 
infeliz” e seguiu:

“Tudo que você faz e fala 
tem que pensar em como 
vai atingir o seu próximo. 
Esse é o cerne da sua fé, do 
amor. Opinião, guarda. O 
ponto não é dar sua opinião, 
é o quanto isso impacta na 
vida do seu próximo. Deixa 
as pessoas em paz, toma 
conta da sua vida, sabe? Se a 
gente trabalhasse um pouco 
isso, já ajudava”, disse.

Declaração de Bruna Karla
Em entrevista ao podcast 

“Positivamente”, apresenta-
do pela atriz Karina Bacchi, 
Bruna Karla contou que não 
cantaria no casamento de 
um amigo gay.

“Teve um amigo que me 
perguntou: ‘Bruna, quan-
do eu me casar você vai no 
meu casamento?’. Eu olhei 

para ele, fui bem sincera e 
disse: ‘Ah, quando você se 
casar com uma mulher lin-
da e cheia do poder de Deus, 
eu vou sim’. Estou falando 
de um amigo, homossexual, 
que a gente tem essa liber-
dade, e eu falei que o dia que 
eu aceitar cantar em um ca-
samento com outro homem, 
eu posso parar de cantar 
sobre a Bíblia e sobre Jesus”,  
afirmou a cantora.

Em seguida, continou:
“Lá no julgamento, quando 

Jesus voltar, se ele estiver, ele 
vai falar: ‘poxa, a Bruna an-
dou comigo, ela sabia que eu 
estava errado, que o caminho 
que eu estava escolhendo era 
de morte eterna’. Eu chego a 
ficar emocionada porque se a 
gente abrir a nossa boca para 
dizer que você não vai para 
o céu… Gente, é morte eterna, 
inferno! Já imaginou viver 
uma condenação eterna? É 
para sempre que você vai vi-
ver aquilo. Acabou. É terrível. 
Aquele lugar é horroroso.”

Declarações de famosos
O ex-BBB Gil do Vigor citou 

uma passagem bíblica para 
rebater Bruna, num comen-
tário no Twitter.

“De fato, quando Jesus apa-
recer alguém irá se envergo-
nhar e não é seu amigo gay, 
mas sim você por sua atitude 
preconceituosa! João 14 fala 
que Deus nos chama de ami-
gos e a palavra amigo é forte 
demais para ser sustentada 
com base no preconceito e 
falta de amor ao próximo”.

Ludmilla também criti-
cou a fala homofóbica da 
cantora gospel:

“Esse é o tipo de discurso 
que me embrulha o estô-

mago e me deixa revoltada. 
Pessoas como ela, que se di-
zem ‘porta-vozes’ de Deus, 
descartam e fazem mal a 
pessoas o tempo inteiro pelo 
simples fato de elas serem 
quem elas são!”, escreveu 
Ludmilla. “Quantos de nós 
vamos precisar morrer gri-
tando que isso não é uma 
escolha?! Mais quanto tem-
po vamos precisar sofrer 
pelo direito de amar? Amor 
ao próximo? Que próximo? 
Respeito? Pra quem? Chega 
de ódio. Chega de homofo-
bia. Chega de transfobia. Nós  
imploramos. Chega!”
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Vanessa Chaves

Vanessa Chaves é uma 
musa fitness com 50 mil se-
guidores no Instagram, e já 
até participou de clipe mu-
sical. Ela tem uma grande 
variedade de conteúdos di-
ferentes e começou a apos-
tar também  no YouTube 
com ensaios sensuais nas  
horas vagas. 

Reprodução/Instagram



 

Manaus, Sexta-feira,
24 de junho de 2022

Luana Lima 

Após recusar suposto 
pedido de namoro de um 
adolescente de 14 anos, 
até o momento não iden-
tificado, Flávia da Silva 
Bezerra, de 15 anos, foi 
esfaqueada 17 vezes pelo 
corpo, na tarde da quinta-
-feira (23). A tentativa de 
feminicídio ocorreu em 
uma via pública, no bair-
ro Novo Aleixo, na Zona 
Norte da capital.

Conforme as informa-
ções de familiares repas-
sadas à polícia, Flávia 
havia acabado de sair 
do cursinho quando foi 
abordada pelo infrator, 
que não estava confor-
mado com a suposta re-
cusa de namoro que a 
vítima havia dado a ele.

Ainda conforme as in-
formações, antes de ir 
até o curso onde a meni-
na estava, o adolescente 
foi até a residência dela 
para tentar encontrá-la. 
Ao saber que ela não es-
tava no local, ele se diri-
giu até o endereço onde o 
crime aconteceu. O infra-
tor fugiu.

A adolescente, que re-
cebeu 17 facadas pelo 
corpo, foi socorrida e 
posteriormente foi enca-
minhada para o Serviço 
de Pronto Atendimento 
(SPA) Danilo Corrêa, lo-
calizado na Zona Norte. 
Flávia passou por proce-
dimentos na unidade de 
saúde e depois foi trans-
ferida para o Hospital e 

Pronto-Socorro João Lú-
cio, na Zona Leste, onde 
ficou internada.

O autor das facadas foi 
apreendido pelos policias 
militares da 23ª Compa-
nhia Interativa Comuni-
tária (Cicom), e foi enca-
minhado para a unidade 
policial, na companhia 
de sua mãe, onde passou 
pelos procedimentos ca-

Estudante golpeia aluna com  
17 facadas no Novo Aleixo 
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FALE CONOSCO

Aluna foi levada ao Serviço de Pronto Atendimento Danilo Correa 

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  2382 - 23/06/2022

06         15        24         34         36         46

05         10         11            13          16           32

 02           03           04     

08          10          11          13          15          16           17           18           19         20          22          24

Concurso n. 2554 - 23/06/2022

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

05              11                24              26               41               43                  79

Concurso n. 5880 - 15/06/2022

Concurso n. 1799 - 23/06/2022

46 56 65 69 76

bíveis. A polícia investi-
ga o caso.

Crimes contra mulheres
Outros casos de tentati-

va de feminicídios foram 
registrados em Manaus 
nos últimos meses. Den-
tre eles está o caso da 
dona de casa que foi es-
faqueada pelo ex-marido, 
um funcionário público 
identificado como Jorge 
José Gonçalves Mota, de 
56 anos.

Na ocasião do crime, a 
vítima estava lavando 
louça para ir embora da 
casa, pois iria se mudar 
para a residência da sua 
mãe. No local, estavam 
somente ela e o acusado, 
quando o ex-marido se 
aproximou por trás, com 
uma faca, e desferiu um 
golpe em seu pescoço.

A vítima relatou às au-
toridades que ela entrou 
em luta corporal com o 
homem, segurando a lâ-
mina da faca, cortando 
ambas as mãos, momen-
to que ele bateu a cabeça 
no chão, diversas vezes, 
a ponto de quebrar os 
seus dentes. Ela ainda 

relata que ele tentava 
cortar o seu pescoço com 
a faca, até que a lâmina 
da faca se quebrou.

O crime foi registrado 
na DECCM, onde a vítima 
solicitou as medidas pro-
tetivas de urgência. Após 
investigações sobre o pa-
radeiro do homem, que 
havia fugido, ele foi lo-
calizado em um ramal e 
recebeu voz de prisão.

Dados
Vários crimes contra a 

mulher foram registra-
dos no Amazonas nos úl-
timos meses. Apesar dos 
inúmeros casos, dados 
levantados pelo Centro 
Integrado de Estatísti-
ca de Segurança Pública 
(Ciesp), apontam que no 
primeiro trimestre deste 
ano, o índice de violência 
contra a mulher teve uma 
queda de 22% comparado 
ao primeiro trimestre de 
2021, em Manaus.

Neste ano, 480 ocor-
rências de violência do-
méstica foram contabili-
zadas na capital, contra 
616 no mesmo período do 
ano passado.


