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O 55° Festival Folclórico 
de Parintins reuniu im-
portantes lideranças do 
Amazonas e mostrou a 
capacidade de articular e 
agregar do governador do 
Amazonas, Wilson Lima.

Em Parintins, 14 prefei-
tos, entre o eles o da capi-
tal, David Almeida, e o de 
Parintins, Franck Bi Gar-
cia, prestigiaram o cama-
rote de Wilson Lima, além 
de deputados federais e 
estaduais. As presenças 
das lideranças locais si-
nalizaram que o arco de 
alianças montado pelo 
governo para as eleições 
deste ano terá força.

No sábado (25), segunda 
noite das apresentações 
de Caprichoso e Garan-
tido, David Almeida, de-
sembarcou da ilha. A pre-
sença dele na arena foi 
anunciada pelos apresen-
tadores oficiais do evento. 
O chefe do poder Execu-
tivo de Manaus é um dos 
apoiares de Wilson Lima 
para reeleição.

Diversas parcerias entre 
Estado e município tem 
permitido o asfaltamento 
de 10 mil ruas, o passe li-
vre estudantil, a reforma 
de 32 feiras e outros pro-
jetos.

Bi Garcia também pres-
tigiou o governador que 
tem destinado recursos 
para que a prefeitura pa-
vimente ruas da sede do 
município. O governo Wil-
son Lima também moder-

nizou a iluminação pública 
de Parintins e os inaugurou 
um restante popular Prato 
Cheio.

Além disso, para o festival, 
o Estado destinou R$ 5 mi-
lhões para cada boi se pre-
parar para as apresentações 
das três noites do festival. 
Os deputados federais capi-
tão Alberto Neto e Delegado 
Pablo, que fazem parte do 
grupo político do governador, 
também estiveram com o go-

vernador no Bumbodromo.
Além do presidente da 

Assembleia Legislativa da 
Amazonas (Aleam), deputa-
do estadual Roberto Cidade, 
outros nove parlamenta-
res, entre eles, Joana Darck, 
Saullo Viana, Alessandra 
Campelo, Delegado Pericles, 
Abdala Fraxe e Cabo Maciel 
prestigiaram o governador. 
Todos fazem parte da base 
de apoio do governador no 
poder Legislativo.

Lideranças em Festival mostram 
força política de Wilson Lima
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14 prefeitos prestigiaram o camarote de Wilson Lima em Parintins
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  A violência em Manaus 

que vem crescendo nos 
últimos meses. Exemplo 
disso, nesta segunda-
-feira (27), um homem foi 
preso por estar intimi-
dando e tirando contra as 
pessoas. Conforme a po-
lícia, o homem de 33 anos 
efetuou disparos de arma 
de fogo na rua Vicente 
Reis, no bairro Betânia, 
zona Sul de Manaus. Ele 
acabou preso dentro de 
uma residência.

Os investimentos em 
Manaus implantados pela 
prefeitura. David Almeida 
apresentou os projetos de 
construção e reforma de no-
vas unidades para a rede de 
Atenção Primária em Saúde 
do município, financiadas 
com recursos oriundos de 
emendas parlamentares, 
que somam o total de R$ 26 
milhões. O gestor munici-
pal destacou que a ação irá 
impulsionar os índices da 
Atenção Básica na área.

Cármen Lúcia, ministra 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal) manda Procura-
doria-Geral da República 
(PGR) dizer se vai ou não 
investigar Jair Bolsonaro 
(PL) no caso de ex-minis-
tro da Educação, Milton 
Ribeiro. A decisão da mi-
nistra de mandar para a 
PGR o suposto envolvi-
mento do presidente com 
o pastor foi dada em uma 
notícia-crime apresenta-
da pelo líder da bancada 
do PT na Câmara, deputa-
do Reginaldo Lopes (MG). 
A decisão da ministra na 
notícia-crime é praxe, já 
que cabe à PGR analisar 
esse procedimento e não 
ao STF. No domingo (26), 
Bolsonaro voltou a defen-
der Ribeiro, que chegou a 
ser preso em 22 de junho.

 Filha de pastor do caso MEC recebeu em auxílio
Divulgação

Marido da filha, Helder Diego da 
Silva, também recebeu R$ 4.150

Victoria Camacy Amo-
rim Correia Bartolomeu, 
filha do pastor Arilton 
Moura, apontado como 
um dos líderes do gabine-
te paralelo no MEC (Minis-
tério da Educação) e preso 
na operação que investiga 
supostos desvios de verba 
do ministério, recebeu R$ 
3.900 do benefício do Auxí-
lio Emergencial. O marido 
de Victoria, Helder Diego 
da Silva Bartolomeu, tam-
bém recebeu R$ 4.150.

Victoria seria a mulher 

que a defesa de Milton Ribei-
ro afirmou que comprou, em 
fevereiro deste ano, por R$ 32 
mil, um carro avaliado em R$ 
50 mil. O dinheiro estava de-
positado na conta de Myriam 
Ribeiro, esposa do ex-ministro. 
O valor é menor que o estima-
do pela tabela Fipe, principal 
referência para negociação de 
veículos usados.

Os dados constam no Por-
tal da Transparência. De 
acordo com a plataforma do 
governo, de maio a dezem-
bro de 2020, Victoria recebeu 

cinco parcelas de R$ 600 e 
três parcelas de R$ 300.

Já o marido da filha do 
pastor Arilton, Helder Die-
go da Silva Bartolomeu, 
também recebeu R$ 4.150 
do benefício governamen-
tal, segundo o Portal da 
Transparência.

O carro
A defesa de Milton Ribeiro 

declarou que o veículo foi 
vendido pelo “preço de mer-
cado” e admitiu a venda para 
a filha do pastor Arilton.
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Fernanda Lopes 

No retorno histórico após dois 
anos de paralisação pela pan-
demia, o boi-bumbá Caprichoso 
conquistou o 23º título da his-
tória, no 55º Festival de Parin-
tins. A apuração das notas dos 
jurados foi realizada na tarde da 
segunda-feira (27), na ilha loca-
lizada a 369 km de Manaus. Fa-
vorito desde o início para vencer 
o Festival, o Touro Negro somou 
1259.3 pontos contra 1258.5 do 
Boi Garantido. 

Os jurados analisaram as notas 
de três blocos, cada um com sete 
itens. O bloco A (comum/musi-
cal), tem os itens Apresentador, 
Levantador de toadas, Marujada 
de Guerra ou Batucada, Amo do 
Boi, Toada – Letra e Música, Ga-
lera e Organização do Conjunto 
Folclórico.

O bloco B (cênico e coreográfico) 
compreende os itens Porta-Es-
tandarte, Sinhazinha da Fazen-
da, Rainha do Folclore, Cunhã-
-Poranga, Boi-bumbá: Evolução, 
Pajé, Coreografia; e o bloco C 
(artístico), analisa Ritual, Tribos 
Indígenas, Tuxaua, Figura Típica 
Regional, Alegorias, Lenda Ama-
zônica, Vaqueirada. 

O Touro Negro venceu em todas 
as três noites do festival folclóri-
co. Com o anúncio do resultado, 
o presidente do boi-bumbá Ca-
prichoso, Jender Lobato, não con-
teve as lágrimas e a emoção ao 
falar sobre o espetáculo da nação 
azul e branca durante o 55º Festi-
val Folclórico de Parintins.

“É a vitória de uma nação apai-
xonada, de quem levou esse Festi-
val a sério, de quem investiu para 
fazer no maior Festival de todos 
os tempos a maior apresentação 
de todos os tempos. Todo mundo 
sabe a dedicação que tivemos. 
Perdi meu pai há duas semanas 
e eu não tive luto. Enterrei meu 
pai e saí do cemitério direto para 
o galpão para trabalhar pelo Ca-

Fotos: Bruno Zanardo/Secom

Caprichoso conquistou os jurados com sua aprsentação 
e levou o título de campeão de 2022
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ao vencer as três noites de Festival

prichoso. Eu tenho muito or-
gulho de ter feito esse Festival 
e ter ganhado esse título. Re-
alizamos um sonho. O sonho 
de um ‘curumim’ que cresceu 
vivendo o Caprichoso”, desta-
cou.

Com o tema “Amazônia 
Nossa Luta em Poesia”, Boi 
Caprichoso dividiu as apre-
sentações de cada dia em sub-
-temas “Amazônia-Floresta: o 
grito da vida” na primeira noi-
te; “Amazônia-Aldeia: o brado 
do povo” na segunda; e para 
fechar a noite trouxe “Ama-
zônia-Festeira: o clamor da 
cura”.

Primeira noite
Compondo o espetáculo 

“Amazônia Nossa Luta em 
Poesia”, o boi negro trouxe o 
subtema “Amazônia-Floresta: 
o grito da vida” para fechar a 
primeira noite do espetácu-
lo. O boi branco e azul levou 
para a arena do Bumbódromo 
um manifesto em defesa da 
preservação com alegorias gi-
gantes.

A galera azul e branca não 
se intimidou e deu show na 
área também. A cada alegoria, 
o item 19 ia à loucura. Em um 
dos momentos, Caprichoso 
surgiu no meio da torcida.

Outro momento de euforia 
foi durante a apresentação da 
cunhã-poranga Marciele Al-

buquerque. O ritual indígena Tu-
parí, que trouxe o pajé Erick Bel-
trão, estreante no festival, foi um 
dos momentos mais aguardados 
pelos torcedores do Caprichoso.

Segunda noite
Abrindo a segunda noite desta 

edição, o Caprichoso levou para a 
arena o subtema “Amazônia-Al-
deia: o brado do povo”. A apresen-
tação faz parte do tema do bum-
bá este ano, “Amazônia: Nossa 
luta em poesia” e retratou a plu-
ralidade e resistência dos povos 
e comunidades tradicionais da 
Amazônia.

Como Figura Típica Regional 
(item 15), o Caprichoso apresen-
tou “O Caboclo da Mata”, mos-
trando a vivência do homem que 
aprendeu com seus antepassa-
dos, a cuidar da floresta. No item 
17 – Lenda Amazônica, “Os Tri-
lhos da Morte” trouxeram a nar-
rativa da construção da ferrovia 
Madeira-Mamoré (1907 a 1912). 
Já no ritual (item 4), a história da 
unificação do povo Wayana-Apa-
lai, que habitam a fronteira entre 
o Brasil e o Suriname, foi retrata-
da na arena.

No momento tribal, o Capricho-
so reverenciou mulheres guer-
reiras como Tuíra Kayapó, Célia 
Xacriabá, Sônia Guajajara, Sâme-
la Sateré, Alessandra Kabá, Tepo-
rí Yawalapiti e a cunhã-poranga 
Marciele Albuquerque Mundu-
ruku.

Terceira noite
O Boi Caprichoso fechou a ter-

ceira noite do 55º Festival Folcló-
rico de Parintins com o tema “A 
Amazônia-Festeira: o clamor do 
povo”, o touro negro propõe uma 
homenagem ao povo parintinen-
se e aos sobreviventes da pande-
mia com a cultura que salva.

Na arena do Bumbódromo, o 
azul e branco celebrou a arte 
do caboclo parintinense, que no 
contexto da temática da terceira 
noite, transformou sonhos e lu-
tas em poesia.

Como Figura Típica Regional 
(item 15), o bumbá trouxe o “Brin-
cador de Boi”, uma homenagem 
aos caboclos que cresceram par-
ticipando das festas do Capri-
choso como vaqueiros, marujei-
ros, artistas, tuxauas, bailarinos, 
brincantes ou torcedores.

No item 17, Lenda Amazônica, o 
Caprichoso apresentou “Pássaro 
Primal e o Nascer das aves”, mos-
trando a crença do povo Kayapó, 
do Parque do Xingú, de que a vida 
venceu a morte quando um ga-
vião colossal algoz das aldeias 
foi martirizado ao lutar contra 
dois guerreiros gigantes.

No Ritual Indígena (item 4), 
o Caprichoso fez sua apoteose 
descrevendo “Yanomami Reahú 
– Festa da Vida-Morte-Vida”, com 
fundamentação nos contos do 
xamã e líder político da floresta, 
Davi Kopenawa. O momento de 

comunhão e luta pela terra-flo-
resta foi marcado pela participa-
ção do líder indígena Yanomami, 
Dário Kopenawa.

História do Festival de Parintins
O festival surgiu a partir de 

uma rivalidade iniciada há quase 
cem anos, quando dois “bois” co-
meçaram a representar nas ruas 
de Parintins o folclore do boi-
-bumbá. Os bois encenam a len-
da da Mãe Catirina, uma mulher 
que estava grávida e com desejo 
de comer língua de boi. Para sa-
tisfazê-la, seu marido, Pai Fran-
cisco, sacrifica o boi favorito do 
patrão, que ameaça matá-lo.

Quem salva Pai Francisco da 
morte é o Pajé, que ressuscita o 
boi antes da tragédia acontecer. 
Toda a lenda é ambientada no 
contexto da Amazônia: os povos 
indígenas, as criaturas e toda a 
mística do maior bioma do pla-
neta.

O primeiro boi a representar 
essa história foi o Garantido, fun-
dado em 1913. Nove anos depois, 
em 1922, apareceu o boi Galante, 
renomeado como Caprichoso em 
1925. O Garantido usa a cor ver-
melha e o Caprichoso usa o azul. 
Nos primórdios, a disputa era in-
formal e acontecia no centro da 
cidade de Parintins.

Com fantasias, músicas e ale-
gorias, a festividade cresceu e 
virou uma referência turística e 
cultural da região Norte.
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O governador Wilson 
Lima cumpre agenda de 
inaugurações, vistoria a 
obras e lançamento de 
novos pacotes de investi-
mentos em Maraã e Tefé, 
nesta terça-feira (28). Um 
dos pontos altos é a inau-
guração dos leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) de Tefé, o segundo 
município do interior do 
Amazonas a contar com 
esta estrutura hospitalar.

O governador desem-
barca em Maraã (a 634 
quilômetros de Manaus), 
para comandar o progra-
ma Governo Presente. Na 
cidade, ele libera mais de 
R$ 1 milhão em recursos 
para entidades socioassis-
tenciais e o setor primário, 
beneficiados pelo Fundo 
de Promoção Social e Er-
radicação da Pobreza (FPS) 
e Secretaria de Estado de 
Produção Rural (Sepror).

Em Tefé (a 523 quilôme-
tros de Manaus), Wilson 
Lima fará a inauguração de 

Wilson Lima anuncia 
investimentos a municípios

Divulgação

Governador vai liberar recursos para o setor produtivo e faz inaugurações nos municípios de Tefé e Maraã

11 leitos de UTI do Hospital 
Regional Carlos Braga, além 
de inaugurar o novo sistema 
de iluminação pública em 
LED – do programa Ilumi-
na+ Amazonas. Ele também 
vai lançar um novo pacote 
de obras em parceria com 
a prefeitura. Entre os proje-
tos, está a pavimentação do 
bairro Abial, recuperação e 
ampliação da estrada das 

Missões e a reforma da Dele-
gacia de Polícia Civil.

Somente em Tefé, o pa-
cote de obras é da ordem 
de R$ 26,1 milhões, com 
recursos viabilizados pela 
Unidade Gestora de Pro-
jetos Especiais (UGPE) e 
Secretaria de Estado de In-
fraestrutura e Região Me-
tropolitana (Seinfra).

Na estrada das Missões, as 

Cidade  5

obras serão iniciadas e vão 
contemplar quase sete qui-
lômetros com serviços de 
terraplanagem, pavimenta-
ção, drenagem com meio-fio, 
sarjeta e sinalização hori-
zontal e vertical. O convênio 
para essa obra foi assinado 
em fevereiro e totaliza R$ 10 
milhões em recursos, sendo 
R$ 201,9 mil de contraparti-
da da Prefeitura de Tefé.

Manaus inicia ações para controle da esporotricose

Esporotricose é uma zoonose que 
pode afetar pessoas e animais

A Prefeitura de Manaus, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Semsa), 
iniciou, na segunda-feira 
(27), um levantamento sobre 
o quantitativo de gatos nos 
domicílios do bairro Santo 
Antônio, zona Oeste, para a 
identificação de casos sus-
peitos de esporotricose.

Com o levantamento, os 
felinos doentes serão enca-
minhados para avaliação 
por médico veterinário no 
Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ) Dr. Carlos Du-
rand, no bairro Compensa, 

que também vai disponibi-
lizar vagas para a castração 
dos animais.

A diretora do Departamen-
to de Vigilância Ambiental 
e Epidemiológica (Devae/
Semsa), enfermeira Mari-
nélia Ferreira, explica que a 
ação faz parte do plano de 
trabalho para intensificar 
o controle da esporotricose 
humana e animal no mu-
nicípio de Manaus, e será 
executada por Agentes Co-
munitários de Saúde (ACSs) 
e Agentes de Controle de En-
demias (ACEs).

“Os agentes de saúde irão 
realizar visitas domiciliares 
para levantar informações 
sobre o número de gatos nos 
domicílios, identificando os 
casos suspeitos e o quanti-
tativo de felinos que deman-
dam o serviço de castração 
no CCZ”, informa Marinélia.

A esporotricose é uma 
zoonose que pode afetar 
pessoas e animais, espe-
cialmente gatos, causada 
por fungos do gênero Spo-
rothrix. Em animais, os sin-
tomas mais comuns são 
feridas profundas na pele 

Divulgação

AM lança 
‘Cigás em 
Compliance’

 

O Governo do Estado, por 
meio da Companhia de 
Gás do Amazonas (Cigás), 
está avançando cada vez 
mais no cenário da gover-
nança corporativa. Nesta 
terça-feira (28), o governa-
dor Wilson Lima lançará o 
programa “Cigás em Com-
pliance”, que visa garantir 
a adoção de práticas que 
assegurem o alinhamento 
de medidas e ações insti-
tucionais em conformida-
de com procedimentos, re-
gras, legislações vigentes e 
o interesse público.

Este é o primeiro progra-
ma adotado na esfera do 
Executivo estadual voltado 
para a cultura de conformi-
dade. Uma série de políti-
cas de integridade conten-
do diretrizes para nortear 
ações da concessionária 
estão sendo adotadas.  O 
trabalho baseia-se também 
em um moderno sistema 
de controle interno corpo-
rativo, que pode servir de 
modelo para outros órgãos 
do Executivo estadual.

(úlceras), que não cicatrizam 
e se espalham rapidamente. 
Os sintomas iniciais em hu-
manos são lesões similares 
a uma picada de inseto

O fungo da esporotricose 
pode ser transmitido aos 
animais e às pessoas pelo 
contato com materiais con-
taminados, como casca de 
árvores, palha, farpas, espi-
nhos ou terra. Em contato 
direto, o animal contamina-
do transmite a doença por 
meio de arranhões, mordi-
das ou contato com a pele 
lesionada. 
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Com 17 perfurações de 
faca, corpo é achado

Divulgação

Corpo de homem foi encontrado em mata com perfurações de faca

 

 

Suyanne Lima 

Um corpo do sexo masculi-
no, mas ainda não identifica-
do foi encontrado na manhã 
da segunda-feira (27), por 
volta das 9h, em uma área de 

descarte de lixo na rua Abiri-
tré, no bairro Flores, na Zona 
Centro-Sul de Manaus. A ví-
tima apresentava 17 perfura-
ções de arma branca, possi-
velmente faca. 

De acordo com informa-
ções dos policiais militares 
da 12° Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom), o corpo 
foi encontrado por um cata-
dor de latinhas que passava 

Polícia

Homem surta e atira contra pessoas em Manaus
Divulgação

Suspeito de atirar contra pessoas na Zona Sul foi preso pela PM
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Um homem de 33 anos 
foi preso na madruga-
da da segunda-feira (27), 
por volta de meia-noite 
e meia, após efetuar dis-
paros de arma de fogo 
na rua Vicente Reis, no 
bairro Betânia, Zona Sul  
de Manaus.

De acordo com equipes 
das Rondas Ostensivas 
Cândido Mariano (Rocam), 
moradores do local infor-
maram que o homem es-

tava intimidando e atiran-
do contra as pessoas que 
passavam pelo bairro..

Uma equipe foi ao local e 
se deparou com o homem 
tentando fugir no momen-
to em que percebeu a pre-
sença da viatura policial. 
Ele acabou preso dentro 
de uma residência, ao ten-
tar se esconder da polícia. .

Com ele foi apreendida 
uma pistola calibre 9 mi-
límetros e cinco munições 

não deflagradas. O sus-
peito já possui passagem 
pela polícia por homicídio 
qualificado, de acordo com 
o site do Tribunal de Justi-
ça do Amazonas (Tjam).

O caso foi apresentado 
no 1° Distrito Integrado 
de Polícia (DIP), localiza-
do no bairro Praça 14 de 
Janeiro, na Zona Sul de 
Manaus, onde foram ado-
tados os procedimentos  
cabíveis. (SL)

no local. Curiosos se aglo-
meraram no local para ver o 
corpo. Em seguida, a polícia 
foi acionada.

O corpo do homem esta-
va de bruços com várias 
marcas pelo corpo. A víti-
ma vestia uma bermuda  
na cor azul.

Há a suspeita que o corpo 
tenha sido jogado no local. No 
entanto, nenhuma testemu-
nha presenciou os suspeitos 
cometendo a ação criminosa.

A área do encontro de ca-
dáver foi isolada para atua-
ção do Departamento de Polí-
cia Técnico-Científica (DPTC) 
que constatou 17 perfurações 
por arma branca. O corpo foi 
removido pelo Instituto Mé-
dico Legal (IML) e o exame de 
necropsia irá apontar a cau-
sa da morte. O caso será in-
vestigado pela Delegacia Es-
pecializada em Homicídios e 

Sequestros (DEHS)

Corpo encontrado
Há 24 horas, no domin-

go (26), o corpo de um ho-
mem identificado como 
Vanderson, foi encontra-
do em uma vala, dentro de 
uma unidade de tratamen-
to de água, no Residencial 
Viver Melhor 2, Zona Leste  
de Manaus.

De acordo com informa-
ções preliminares, a vítima 
estava acompanhada de 
duas mulheres não identifi-
cadas e que teria contratado 
um serviço sexual com elas. 
Mas, ele não quis pagar pelo 
mesmo e acabou morto.

De acordo com o delegado 
da Polícia Civil, Cícero Túlio, 
uma das acusadas afirmou 
ter um caso extraconjugal 
com a vítima há mais ou me-
nos quatro anos.
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Idoso achado morto em banheiro

Divulgação

Corpo do idoso foi encontrado no banhiero da casa no ramal Hollywood

 

 

Suyanne Lima 

O idoso Ivan Batis-
ta Maciel, que tinha 69 
anos, foi encontrado 
morto dentro da própria 
casa situada no ramal 
Hollywood, na rodovia 
federal BR-174, área me-
tropolitana de Manaus, 
na manhã da segunda-
-feira (27).

De acordo com infor-
mações preliminares, 
um funcionário da víti-
ma o encontrou amarra-
do dentro do banheiro da 
casa já morto. A causa 
da morte só será definida 
após o exame de necrop-
sia no Instituto Médico 
Legal (IML).

A polícia trabalha com 
a linha de investigação 

de crime de latrocínio, 
pois objetos da casa fo-
ram levados, além de 
uma espingarda e a pica-
pe da vítima.

O idoso morava na casa 
com a esposa, mas se-
gundo a polícia, a mulher 
estava em Manaus para 
uma consulta médica.

Testemunhas devem ser 
ouvidas e a partir de ago-
ra a equipe da Delegacia 
Especializada em Homicí-
dios e Sequestros (DEHS) 
irá investigar o caso.

Mais uma execução
Um homem identifica-

do como Weverson Ma-
teus Castro Lima, de 23 
anos, foi executado com 
tiros de arma de fogo 
(tipo pistola 9mm), na 

7Polícia

Um adolescente de 16 anos 
foi apreendido na noite de 
domingo (26), por volta das 
19h30, na Vila Marinho, no 
bairro Compensa, na Zona 
Oeste, após ação policial. O 
adolescente estava com dro-
gas e munições.

Conforme a equipe das 
Rondas Ostensivas Cândi-
do Mariano (Rocam), a ação 
iniciou após denúncia anô-
nima informando que um 
indivíduo de camisa laranja 
estava com uma bolsa de 
mão comercializando entor-
pecentes naquela área. 

Os policiais encontraram o 
adolescente que estava com 
uma bolsa com drogas. Aos 
policiais, ele informou que 
no quarto dele haviam mais 
drogas e conduziu a equi-
pe ao local. Além de drogas 
também foram encontradas 
munições. 

No total foram apreendidas 
quatro munições calibre 40 
intactas, três munições cali-

bre 38 intactas, uma muni-
ção calibre 9 milímetros in-
tacta, 127 pinos de oxi, duas 
porções grandes da mesma 
substância, uma porção de 
maconha, duas porções de 
cocaína, uma porção média 
de oxi, um carregador de pis-
tola, balança de precisão e 
R$ 276 em espécie, além de 
uma capa de colete balístico.

O adolescente foi apreendi-
do pelos policiais e encami-
nhado à Delegacia Especia-
lizada em Apuração de Atos 
Infracionais (Deaai), onde irá 
responder aos atos Infracio-
nais imputados à ele. (SL)

Mais adolescente detidos
No dia 9 de junho, a Polícia 

Civil do Amazonas (PC-AM), 
cumpriu três mandados de 
busca e apreensão de três 
adolescentes, de 15, 16 e 17 
anos, por estupro de vulnerá-
vel, tráfico de drogas e roubo. 
Os casos ocorreram nos bair-
ros Cidade de Deus e Edu-

Adolescente apreendido com munições e drogas

Com os adolescentes, os policiais apreenderam drogas, balança de precisão e munições 

 

 

participaram do homicídio.
Testemunhas relata-

ram que os homens che-
garam no local, atiraram 
na vítima e fugiram em 
um carro branco com 
placa não identificada.

A polícia informou 
também que este caso, 
provavelmente, esteja 
ligado ao tráfico de dro-
gas, pois as característi-
cas desse crime parecem 
caso de execução.

A Polícia de Criminalís-
tica esteve no local para 
fazer a análise do corpo e 
o Instituto Médico Legal 
também para fazer a re-
moção do mesmo. O caso 
deve ser investigado pela 
Delegacia Especializada 
em Homicídios e Seques-
tros (DEHS).

Divulgação

tarde deste domingo (26).
O crime aconteceu no 

Beco do Sabá, com acesso 
pela rua Adalto Uchôa, no 
conjunto Shangrillá 3, Par-
que 10 de Novembro, Zona 

Centro-Sul da capital.
A Polícia informou que 

os tiros atingiram os 
membros superiores, cos-
tas e ombros da vítima e 
pelo menos três indivíduos 

candos, entre 2020 e 2021.
Os adolescentes foram 

apreendidos nos bairros Ta-
rumã, São José Operário e no 
ramal do Brasileirinho, zo-
nas Oeste e Leste da capital.

A delegada Juliana Tuma, 
titular da Delegacia Especia-
lizada em Apuração de Atos 
Infracionais (Deaai), relata 
que foi constatado que os 
adolescentes tinham man-
dados de busca e apreensão 
a serem cumpridos.

“O adolescente de 17 anos 
já respondia por outros cin-
co crimes, como estupro de 
vulnerável, cometido em 13 
de maio deste ano; roubo 
em diversas zonas da cidade 
ocorridos entre 2018 e 2020, 
além de flagrante por porte 
de arma de fogo, em 2019”, 
relatou Juliana.

A delegada Juliana Tuma, 
titular da Delegacia Especia-
lizada em Apuração de Atos 
Infracionais (Deaai), relata 

que foi constatado que os 
adolescentes tinham man-
dados de busca e apreensão 
a serem cumpridos.

“O adolescente de 17 anos 
já respondia por outros cin-
co crimes, como estupro de 
vulnerável, cometido em 13 
de maio deste ano; roubo 
em diversas zonas da cidade 
ocorridos entre 2018 e 2020, 
além de flagrante por porte 
de arma de fogo, em 2019”, 
relatou Juliana.
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Nos dias 5 a 9 de julho, 
Santa Catarina estará em 
destaque no automobilismo 
nacional, com o Transcata-
rina que, neste ano, alcança 
a 14ª edição. São cerca de 
700 pessoas – entre ins-
critos e staff –, vindas de 
diversas regiões do Brasil, 
incluindo manauaras.

Até o momento, são 14 
estados e 114 municípios 
representados, e entre eles 
está Manaus, com quatro 
representantes inscritos 
na categoria Adventure 02. 
São eles: Rafael Caldeira 
Carneiro Martins/Francis-
co José Miranda Pinheiro; 
Roberto Lima e Francisco 
Dantas da Silva. 

Com largada de Fraibur-
go, serão percorridos cerca 
de 800 quilômetros, com 
destino a Jaraguá do Sul. 
As outras cidades anfitriãs 
são Canoinhas e São Bento 
do Sul, levando os parti-
cipantes em uma incrível 
viagem pelas trilhas do 
Vale dos Imigrantes, Vale 

do Contestado (Planalto 
Norte) e Vale dos Príncipes.  

O grid já conta com 235 
veículos inscritos (com os 
carros de apoio são 300). 
As inscrições seguem 
abertas pelo site www.
transcatarina.com.br, e as 
categorias disponíveis são 
de Rally de Regularidade 

(Master, Graduados, Turis-
mo, Turismo Iniciante e 
Turismo Light), e Passeio 
(Passeio Radical 1, 2 e 3, 
Passeio Expedition e Ad-
venture 1, 2 e 3).  

É na Adventure que os 
competidores encontram o 
off-road raiz, com obstáculos 
pesados que, somente veí-

Manauaras vão participar 
do Transcatarina em julho

Divulgação

Transcatarina vai acontecer no s dias 5 a 9 de julho deste ano 

 Ana Marcela bicampeã no Mundial de Esportes Aquáticos
A brasileira Ana 

Marcela Cunha ven-
ceu nesta segunda-
-feira (27) a prova de 5 
quilômetros em águas 
abertas no Mundial de 
Esportes Aquáticos de 
Budapeste, conquis-
tando o bicampeonato 
da prova, após a vitó-
ria na mesma prova no 
Mundial de 2019.

A atleta de 30 anos, 
campeã olímpica em 
Tóquio 2020 na prova 
dos 10 km, já conquis-

tou 13 medalhas em 
suas participações em 
Mundiais.

Com a vitória, a na-
dadora baiana con-
quistou seu sexto tí-
tulo mundial, após 
quatro medalhas de 
ouro na prova dos 25 
km em Xangai-2011, 
Kazan-2015, Buda-
peste-2017 ey Gwan-
gju-2019, além dos 5 
km no Mundial dispu-
tado na Coreia do Sul 
há três anos.

Em uma prova dispu-
tada no Lago Balaton, 
a brasileira completou 
a prova em 57:52.90. A 
medalha de prata foi 
conquistada pela fran-
cesa Aurélie Muller 
(57:53.80) e a italiana 
Giulia Gabbrielleschi 
(57:54.90) completou o 
pódio.

A outra brasileira na 
prova, Viviane Jung-
blut, foi a sétima co-
locada, com tempo de 
58:00.50. Ana Marcela conquisra mais um Mundial de Esportes Aquáticos, agora, em Budapes

Divulgação

culos com tração nas qua-
tro rodas e bem-preparados 
(pneus, guincho e suspen-
são) são capazes de transpor. 
Na Adventure 02 eles atra-
vessarão a Represa de Tim-
bó Grande, Trilha da Cobri-
nha, Trilha Beira Rio, Trilha 
das Antenas, Trilha do Jony 
Traves, entre outras. 

Inscrições seguem abertas 
A organização do Trans-

catarina alerta que, para 
quem deseja participar do 
evento, ainda dá tempo. As 
inscrições seguem abertas 
e restam vagas em algumas  
das categorias. 

“Para quem ainda está in-
deciso ou conseguiu tirar 
umas férias de última hora, 
fale conosco que encontra-
remos a categoria perfeita 
para o participante”, con-
vida o presidente do Caça-
dor Jeep Clube, Bruno Gatti, 
entidade organizadora do 
Transcatarina. 

Além das inúmeras 
aventuras vividas, o Trans-
catarina ainda tem o lado 
social. A cada inscrição, 
os participantes doam 40 
quilos de alimentos não 
perecíveis, que são distri-
buídos às entidades bene-
ficentes indicadas pelas 
prefeituras que apoiam o 
evento. A média é de 12  
toneladas arrecadadas.  
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Fla tem desfalques 
por conta da Covid

Time do Flamengo terá desfalques para primeiro jogo da Libertadores diante do Tolima 

Inquérito para apurar cancelamento de jogo 
Divulgação

Divulgação

Vereadores acionam MPpara investigar consórcio no veto ao jogo do Vasco

Os vereadores Tarcísio 
Motta (PSOL) e Alexandre 
Isquierdo (União) entra-
ram com uma represen-
tação junto ao Ministério 
Público do Rio de Janeiro. 
Ambos pedem para que 
seja aberto um inquérito 
civil para apurar o veto do 
Consórcio Maracanã ao 
jogo entre Vasco e Sport. 
A informação foi inicial-
mente divulgada pelo co-
lunista Ancelmo Gois, e 
confirmada pelo Lance!

Vale relembrar que o 

Consórcio vetou a realiza-
ção da partida entre Vas-
co e Sport, marcada para 
o dia 3 de julho, no estádio. 
A alegação foi que o palco 
poderá ter dez jogos no 
mês, o que pode afetar o 
estado do gramado.

Na argumentação, eles 
utilizaram um docu-
mento da Greenleaf, em-
presa responsável pela 
manutenção do grama-
do. De acordo com o do-
cumento, o ideal é que 
haja um jogo por sema-

na e revela que já existe 
uma partida programa 
para o dia anterior: Flu-
minense e Corinthians. 

No entanto, segundo 
o documento apresen-
tado pelos vereadores, 
a cláusula 2ª do termo 
assinado pela dupla Fla-
-Flu junto ao governo do 
Estado cita que “a per-
missionária deverá pos-
sibilitar a utilização em 
condições de igualdade 
pelos demais clubes de 
futebol profissional”.

O Flamengo viajou 
para a Colômbia, nesta 
segunda-feira (27), com 
oito desfalques: os golei-
ros Diego Alves, Matheus 
Cunha e Kauã; os zaguei-
ros Willian Arão, Fabrício 
Bruno e Rodrigo Caio; o 
volante Daniel Cabral; e o 
meia Matheus França. Os 
jogadores testaram posi-
tivo para a Covid-19 e por 
isso serão ausências na 
partida de quarta-feira 
(29), contra o Tolima, pelo 
jogo de ida das oitavas da 
Copa Libertadores.

No estádio Manuel Mu-
rillo Toro, a bola rola às 
20h30 (horário de Ma-
naus). Com as ausências, 
o treinador Dorival Jr. vai 
ter dificuldades para es-
colar o time inicial. Os 
únicos volantes à disposi-
ção do técnico são Thiago 
Maia e Andreas Pereira - 
João Gomes cumprirá sus-

pensão automática, já que 
levou o terceiro amarelo 
na última rodada da fase 
de grupos.

O goleiro Kauã, o volante 
Daniel Cabral e o meia Ma-
theus França entrariam 
na lista após os primeiros 

desfalques, mas também 
testaram positivo e não 
viajaram com a delegação 
para a Colômbia.

Vale destacar que o atu-
al vice-campeão da Li-
bertadores já tinha um 
desfalque confirmado 

para enfrentar o Tolima: o 
atacante Bruno Henrique, 
que passou por cirurgia e 
só volta em 2023.

Despedida com apoio
A torcida do Flamengo 

esteve no aeroporto do Ga-

leão, onde a delegação em-
barcou rumo à Colômbia. 
O Rubro-Negro, cabe des-
tacar, terá uma longa via-
gem até o local da partida.

Isso porque a duração do 
voo até Bogotá é de 6h. A 
chegada na capital da Co-
lômbia está prevista para às 
20h local (21h de Manaus).

O elenco, então, dorme 
no local, treina na ma-
nhã de terça-feira no CT 
da federação colombiana 
e, após o almoço, encara 
uma viagem de ônibus 
que costuma durar cerca 
de 4h30 até Ibagué, lo-
cal do jogo contra o Toli-
ma. O retorno - também 
de ônibus - para a capi-
tal acontece imediata-
mente após a partida pe- 
la Libertadores.

O Flamengo passou em 
primeiro no grupo H. O To-
lima, por sua vez, passou 
em segundo no D.
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O preço do diesel e da 
gasolina já é encontrado 
acima dos R$ 8 na maio-
ria dos estados do país. Se-
gundo dados da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), em pelo menos 23 
estados, o diesel comum (S-
500) já é encontrado a esse 
valor nos postos de com-
bustíveis. No caso da gaso-
lina, o combustível foi ve-
rificado acima dos oito reis  
em 17 estados.

Ainda segundo os dados 
do levantamento semanal 
de preços da ANP, o preço 
mais barato em que o diesel 
foi encontrado no país foi R$ 
6,29, nos estados do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. O Rio 
Grande do Sul vem em ter-
ceiro lugar, com o combus-

Preços de gasolina e diesel já 
superam os R$ 8 nos estados

Divulgação

Combustível foi verificado acima dos oito reis em 17 estados brasileiros

10  Economia

em São Paulo também 
foi encontrado a gasolina 
mais barata do país a R$ 
5,99 por litro. Em segundo 
vem o Mato Grosso, com o 
combustível a R$ 6,30, se-
guido do Amapá, onde o 
preço mínimo da gasolina 
foi de R$ 6,40.

Desde o início do levan-
tamento de preços da ANP, 
em 2004, essa é primeira 
vez que o preço do diesel é 
verificado acima do preço 
da gasolina.

No levantamento, o preço 
médio do diesel comum a 
nível nacional foi encontra-
do a R$ 7,56, enquanto a ga-
solina foi verificada em R$ 
7,39. O combustível, utiliza-
do em veículos de médio e 
grande porte, impacta toda a 
cadeia produtiva e logística.

tível custando R$ 6,39 em 
alguns postos.

Com base no boletim da 
ANP, divulgado na última 
sexta-feira (24), os estados 
com os preços praticados 
mais elevados do país são 
o Acre (R$ 8,95), o Mato 
Grosso (R$ 8,91) e Minas 
Gerais (R$ 8,89).

Já no caso da gasolina, 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Bahia são os três estados 
com o preço mais caro en-
contrado pela ANP. Em São 
Paulo, o litro do combustí-
vel chega a custar R$ 8,89, 
no Rio de Janeiro, a gasoli-
na comum está R$ 8,69, e 
por último a Bahia, onde a 
principal refinaria foi pri-
vatizada, e o combustível 
foi encontrado a R$ 8,54.

Na pesquisa semanal, 

Empresas abordam o desenvolvimento da energia solar
Divulgação

Manaus ocupa o 9º lugar no ranking municipal de geração desta energia

A energia solar fotovol-
taica vem se tornando 
cada vez mais popular, 
acessível e fundamental 
no Brasil. Segundo dados 
da ABSOLAR, Manaus 
ocupa o nono lugar no 
ranking municipal de ge-
ração distribuída.

Com expectativa de ele-
var a presença de eficiên-
cia energética na região, 
será realizado o ABSOLAR 
Meeting Norte, em formato 
presencial e online, nesta 
terça-feira (28), no Studio 5 
Centro de Convenções, em 
Manaus (AM). 

O evento é promovido 
pela Associação Brasilei-
ra de Energia Solar Foto-
voltaica (ABSOLAR), com 
a parceria do anfitrião 

Meu Financiamento Solar, 
maior fintech de crédito 
para energia solar fotovol-
taica do país. 

Nesta edição, a abertura 
terá a presença de auto-
ridades, como Alexandre 
Beckman de Castro, diretor 
de Energias Sustentáveis 
da Prefeitura de Palmas e, 
José Fernando Gomes, se-
cretário de Estado de De-
senvolvimento Econômi-
co, Mineração e Energia do 
Pará. 

A programação contará 
com três painéis. O pri-
meiro, das 11h às 12h30, irá 
apresentar as oportunida-
des e desafios nas áreas 
de legislação, tributação e 
conexão. 

Pela tarde, das 14h às 

15h20, Iasmym Jorge, ge-
rente comercial do Meu 
Financiamento Solar, irá 
participar do debate sobre 
financiamento para ener-
gia solar FV.

“Para nós, como maior 
fintech para geração so-
lar distribuída, o principal 
ponto é tornar a energia 
solar mais acessível para 
pessoas físicas e empre-
sas. Além disso, como par-
ceiros dos integradores, te-
mos o dever de alavancar 
seus negócios. Para isso, 
contamos com linhas de 
financiamentos mais sim-
ples e menos burocráti-
cas”, destaca.

Por fim, das 15h50 às 
17h30, acontecerá o bate-
-papo sobre inovação tec-

nológica para a região 
amazônica. O congresso 
também será transmitido, 
em tempo real, remota-
mente, e os participantes 

podem acessar os estandes 
virtuais das empresas par-
ceiras para conhecer mais 
sobre cada uma delas e  
as suas soluções.
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Igor Carvalhães cresceu 
sem contato com o pai e per-
deu a mãe, que era empre-
gada doméstica, aos 13 anos, 
por um acidente vascular 
cerebral (AVC). O menino, de 
Campo Grande, na zona oes-
te do Rio de Janeiro, foi morar 
com a avó e assumiu para si 
a responsabilidade de sus-
tentar os outros três irmãos. 
Começou a trabalhar como 
jovem aprendiz, enquanto 
tentava terminar os estudos.

Assim que se formou no 
Ensino Médio, tomou uma 
decisão. “Fiz concurso para a 
Marinha. Vi que minha me-
lhor chance de um futuro 
era seguir a carreira militar”. 
Carvalhães é pragmático ao 
citar os dois motivos que o 
levaram a se tornar fuzileiro 
naval — estabilidade e salário 
certo no fim do mês.

“A minha questão principal 
foi a financeira. Embora um 
soldado ou cabo não ganhe 
muito bem, é um dinheiro 
certinho. Se eu tiver que fi-
nanciar um carro ou casa, os 
bancos me dão essa facilida-
de por eu ter um trabalho vi-
talício”, diz ele.

Quase 50% dos jovens têm interesse 
de seguir nas Forças Armadas

Após aborto, casamento LGBT pode estar ameaçado nos EUA

Divulgação

Divulgação

Pesquisa inédita revela que brasileiros avaliam seguir carreira militar

11País e Mundo

Um número surpreen-
dentemente alto de jovens 
pretende atualmente se-
guir os mesmos passos de 
Carvalhães, ingressando 
nas Forças Armadas ou Po-
lícia Militar.

Uma pesquisa inédita reve-
la que 43,9% dos brasileiros 
entre 16 e 26 anos avaliam 
seguir uma carreira militar. 
As Forças Armadas são as 
que mais atraem interessa-
dos: 47,5%.

Entre os homens, o per-
centual dos interessados em 
entrar para Marinha, Aero-
náutica ou Exército chega a 
50,5%. Entre mulheres, ele é 

de 44,9%.
A pesquisa ouviu 2.055 

pessoas em todas as regiões 
do país e foi feita pela Univer-
sidade de Oxford (Inglaterra), 
o Centro Brasileiro de Análi-
se e Planejamento, da USP 
(Universidade de São Paulo), 
e as universidades federais 
de São Carlos (UFSCar), Mi-
nas Gerais (UFMG) e Pernam-
buco (UFPE).

A antropóloga Andreza 
de Souza Santos, professora 
da Universidade de Oxford, 
aponta três fatores para o 
grande interesse dos jovens 
nas carreiras militares: dese-
jo de estabilidade, desilusão 

generalizada com o mercado 
de trabalho e o elevado prag-
matismo da nova geração, 
que elenca alimentação e 
salário como prioridades em 
vez de “felicidade e realiza-
ção pessoal”.

Ou seja, o estudo mostra 
que os jovens não procu-
ram carreiras militares para 
serem felizes profissional-
mente, mas por enxergarem 
nessa escolha um caminho 
para fugir da pobreza, ga-
rantir o próprio sustento e 
ter um emprego vitalício, 
diante de um cenário de 
poucas oportunidades.

Mas a grande presença 
militar no governo pode ter 
jogado maior holofote sobre 
essa carreira também. Atu-
almente, mais de 6 mil mili-
tares ocupam cargos de con-
fiança no Executivo, o que 
representa 18% do total dos 
postos disponíveis.

“No governo Jair Bolsona-
ro, houve um aumento da 
representação dos militares 
em cargos comissionados 
e também um aumento do 
aporte financeiro às Forças 
Armadas. Isso pode gerar 

Casamento aprovado em 2015 pode estar ameaçado nos EUA

A Suprema Corte dos Es-
tados Unidos derrubou na 
sexta-feira (24) a decisão 
sobre o caso Roe vs Wade, 
que havia dado às mulhe-
res a garantia constitucio-
nal do direito ao aborto no 
país há 49 anos, em 1973.

A controvérsia sobre o 
aborto nos Estados Uni-
dos, assim como no mundo 
todo, se estende até hoje e 
coloca em cheque “vida do 
feto versus autonomia re-
produtiva da mulher”. Na 

 

a percepção de uma carrei-
ra em valorização, além de 
estável”, diz Santos, ressal-
vando, porém, que os dados 
da pesquisa apontam que 
o maior motor do interesse 
dos jovens pelas carreiras 
militares é financeiro, não 
ideológico ou vocacional.

A prolongada crise fi-
nanceira no Brasil, ini-
ciada em 2014, aliada à 
pandemia do coronavírus, 
parece ter tido impacto 
profundo nas prioridades 
da geração atual de jovens.

Com a alta taxa de desem-
prego e empresas fechando 
as portas durante a pan-
demia de covid-19, muitos 
jovens passam a colocar 
estabilidade à frente de rea-
lização profissional, diz An-
dreza de Souza Santos.

“Se na minha geração, de 
nascidos nos anos 80, muitos 
de nós falávamos em entrar 
para universidade, em car-
reiras na iniciativa privada 
e empreendedorismo, agora 
muitos procuram opções que 
garantam estabilidade. É aí 
que entram as carreiras mili-
tares”, explica Santos.

época, vários grupos foram 
intimados à polarização no 
Pro-life e Pro-choice, res-
pectivamente, “pela Vida” e 
“pelo Direito de Decidir”.

Após esta revogação, o 
casamento entre pessoas 
do mesmo sexo, aprovado 
em 2015, pode estar amea-
çado conforme o entendi-
mento de especialistas.

Em 2003, o tribunal dis-
se, no caso Lawrence vs. 
Texas, que os Estados não 
podiam proibir o sexo gay 

consensual. E a decisão 
do tribunal de 2015, no 
caso Obergefell v. Hod-
ges, estabeleceu um di-
reito constitucional ao 
casamento entre pessoas 
do mesmo sexo.

O juiz Clarence Thomas 
escreveu que é preciso 
considerar todos os prece-
dentes em casos futuros, e 
elencou os casos Griswold, 
Lawrence e Obergefell 
como exemplos de revi-
sões necessárias.
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Diogo Nogueira lançou no início do ano passado projeto “Samba de Verão”

Com a retomada dos 
shows presenciais, o can-
tor carioca Diogo Nogueira 
está em turnê por algumas 
capitais do país, a próxima 
parada será em Manaus, 
no dia 9 de julho, para lan-
çar “Samba de Verão”. O 
evento será no Studio 5, 
às 21h, com o pré-show do 
“Pagode dos Amigos” com 
participação especial de 
Jouber do Ases do Pagode.

Diogo Nogueira lançou 
no início do ano passado 
o projeto “Samba de Ve-
rão”, uma trilogia audio-
visual com três álbuns: 
“Sol”, “Céu” e “Lua”, grava-
do numa balsa na Bahia 
da Guanabara com a vis-
ta privilegiada do Rio de 
Janeiro e a silhueta de 
montanhas da cidade ao 
fundo. Este audiovisual foi 
indicado a melhor álbum 
de samba/pagode na 22ª 
edição do Grammy Latino 
2021, ao lado de Martinho 

da Villa, Paulinho da Viola 
e Nei Lopes, entre outros.  

O show “Samba de Ve-
rão” traz um repertório 
com músicas inéditas que 
já se tornaram sucesso, 
como “Bota Pra Tocar Tim 
Maia” – que caiu no gos-
to do público, atingindo 
mais de um milhão de vi-
sualizações em menos de 
um mês –, “Ouro da Mina”, 
além da nova parceria de 
Diogo e Moacyr Luz na 
música “Cadê?”. Durante 
apresentação no show, 
os fãs vão ouvir: “Andan-
ça”, uma homenagem a 
Beth Carvalho; “Espelho”, 
de seu pai João Nogueira, 
assim como não ficarão 
de fora seus sucessos 
“Pé na Areia”, “Clareou”  
e “Sou Eu”. 

Cantor ainda irá mos-
trar seus singles mais re-
centes que estão em todas 
as plataformas digitais 
como “Flor de Caña”, dele 

em parceria com Rodrigo 
Leite e Cauique, também 
autores de “Pé na Areia”, 
dedicada à namorada e 
atriz global, Paola Olivei-
ra, que participou do vi-
deoclipe, e “Deu Samba”, 
dos compositores Rennan 
Fiori e Berg Vicente, com 
arranjo elegante de Ales-
sandro Cardozo.

Ingressos
Na internet, os ingressos 

são vendidos pelo site Ba-
ladApp: https://baladapp.
com.br/a/diogo-nogueira-
-manaus-am-12-de-feve-
reiro-de-2022/2296. O pú-
blico pode fazer a compra 
de ingresso nas lojas da 
OBA Ingressos, que ficam 
localizadas nos shoppings 
Millenium e Manauara, si-
tuados na Zona Centro-Sul 
da capital. Com os valores: 
Mesa 2º lote R$ 200 lugar; 
Arquibancada R$ 110; Pis-
ta lounge R$ 100.

Diogo Nogueira apresenta 
show ‘Samba de Verão’
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Livro bilíngue com narrativas do povo Kokama 
Idealizado pelos professo-

res amazonenses Silvânio 
Ribeiro Brandão Kokama e 
Cila Mariá Fonseca de Olivei-
ra, o livro “Kumitsa /m/nua  
Ritama Kokama - Narrativas 
Ancestrais do Povo Kokama” 
será lançado nesta quarta-
-feira (29), às 9h, na Maloca 
União dos Povos, Comunida-
de Nações Indígenas,  bairro 
Tarumã-Açu, em Manaus. 

A obra é fruto do trabalho 
desses dois profissionais, 
que atuam diretamente na 
comunidade indígena Karu-
ara e perceberam a necessi-

dade de registrar algumas 
das narrativas presentes na 
oralidade dos Kokama da ca-
pital amazonense. O projeto 
foi contemplado pelo Pro-
grama Cultura Criativa 2021- 
Prêmio Amazonas Criativo 
do Governo do Estado.

O livro, em formato bilín-
gue (Kokama e Português), 
traz oito narrativas repletas 
de sabedoria, espirituali-
dade e que fazem parte da 
memória ancestral do povo 
Kokama. O prefácio é da pro-
fessora e diretora da Facul-
dade Indígena Intercultural 

(FAIND-UNEMAT) Mônica Ci-
dele da Cruz. Além da escrita, 
em formato bilíngue, o livro 
tem desenhos e imagens que 
dão colorido e vivacidade às 
narrativas, feitos pelo profes-
sor Silvânio Kokama.

“Dedico este livro para meu 
Deus, minha mãe e minha 
família. Especialmente ao 
meu povo Kokama que mora 
no Alto Solimões, em Santo 
Antônio do Içá, e à professora 
e amiga Cila Mariá, que me 
ajudou a realizar esse so-
nho”, afirma Silvânio.

“A publicação em livro das 

Divulgação

Livro traz oito narrativas repletas 
de sabedoria e espiritualidade 

narrativas ancestrais do 
povo Kokama é uma forma 
de valorização e resistência 
da língua materna, da cultu-
ra, da identidade indígena e 
dos conhecimentos antepas-
sados desse povo. O resulta-
do deste projeto é de extrema 
relevância cultural e literária 
e almeja, por meio de sua 
publicação, fortalecer, valo-
rizar e partilhar os saberes 
ancestrais indígenas para as 
comunidades indígenas em 
Manaus, alunos, professores 
e sociedade em geral”, disse a 
linguista e co-autora.
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Libra

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

O esforço que você fizer hoje 
não será em vão. Procure apoio 
das pessoas que lhe rodeiam. 
Cuide de si mesmo e mantenha 
uma dieta equilibrada. Você pre-
cisa comer mais vegetais, já que 
está carente de alguns nutrien-
tes. Você terá ótimas oportuni-
dades de mudança. Você deve 
estudá-las de perto. Você está 
perto de alcançar objetivos.

Você estará menos emocional 
do que o habitual. Isso faz com 
que você seja muito eficaz em 
resolver determinadas situações. 
Você deveria tomar precauções 
contra o frio e o vento. O ar não 
será um elemento amigável para 
você hoje. Aproxime-se do calor 
de sua casa e família, de amigos 
reais e de suas raízes. Isto irá 
contrabalançar suas fantasias.

Você terá a oportunidade de 
provar seus talentos como me-
diador em um conflito entre pes-
soas que o rodeiam. Você está em 
boa forma e tem muita energia 
mental, tendo primidas certas 
necessidades. Dê tempo para a 
sua vida privada. Você estará 
mais confiante e mais aberto aos 
outros. E, como resultado, muito 
mais atraente!

Você vai ter dificuldade para 
manter os pés no chão e sua ca-
beça, hoje, estará completamen-
te nas nuvens. Você não será 
capaz de manter seu próprio 
ritmo e terá que compensar com 
algum descanso. Relaxamento é 
o que você precisa. Você vai ser 
mais seletivo em seus relacio-
namentos e seu instinto não vai 
decepcionar você. 

Tire um tempo para pensar 
em tudo antes de chegar a de-
cisões definitivas hoje. Esforço 
tem um custo e você está sen-
tindo isso. Esta fadiga é real e 
você já gastou as suas reservas. 
Descanse um pouco. Você vai 
encontrar uma grande satis-
fação em se dedicar aos outros 
hoje e também vai esquecer as 
suas preocupações.

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 claman-
do por descanso. Seria uma boa 
ideia levar isso em conta para 
poder começar de novo. Um 
bom senso de humor vai reinar 
hoje e você vai se sentir encora-
jado a aproveitar a vida. 

Você estará pronto para co-
laborar construtivamente pelo 
prazer de se sentir útil. Seria bom 
relaxar e ouvir as suas neces-
sidades básicas sem um senso 
deslocado de orgulho. Você preci-
sa dormir mais. Sua tendência à 
contradição o leva a conflitos sem 
solução. Você precisa se afastar 
quando for necessário. Você está 
entre o caos e a grande felicidade.

Você precisa aproveitar o ca-
lor de pessoas próximas a você 
e suas emoções o estão guiando 
na direção certa. Festas, ativi-
dades de lazer e reuniões com 
a família ou amigos são boas 
para recarregar suas baterias. 
Saia de sua concha. Não hesite 
em ter um olhar mais atento e 
realista em sua última rodada 
de gastos. 

Não confie em tudo e em to-
dos. Nem todo mundo é capaz de 
compartilhar seus sonhos. Sua 
energia está distraindo seu pen-
samento sobre as considerações 
materiais. Conversas com os 
outros vão trazer você de volta 
para a terra suavemente. Você 
vai passar o dia em uma atmos-
fera de serenidade suave e sem 
grandes obstáculos.

As objeções realistas o leva-
rão a tirar algumas conclusões 
justas. É hora de descobrir quem 
são seus verdadeiros amigos. 
Você estará distraído e pode-
rá cometer alguns erros - você 
deve diminuir o ritmo e se afas-
tar um pouco. Você não con-
segue parar de ser totalmente 
franco nesta terça-feira. Pense 
nas consequências. 

O seu dia poderia fluir bem e 
poderia envolver deslocamen-
tos, mas estes serão satisfató-
rios. Conversar com as pessoas 
com mais experiência poderia 
lhe mostrar, talvez, que os seus 
excessos são realmente preju-
diciais. Você prefere a cumplici-
dade às lutas de poder. Você tem 
grande sucesso ao estabelecer 
relacionamentos satisfatórios.

Os conflitos que estão acon-
tecendo não vão atingir você e 
você vai ser o único a suavizá-
-los. Muito bem! O contato huma-
no será a melhor forma de acal-
mar sua mente. As conversas 
que você tem tido realmente mu-
daram as coisas. A serenidade é 
muito importante nesta terça-
-feira, mas ainda haverá alguma 
ação urgente.

Áries 

Gêmeos

Leão

Sagitário

Aquário Peixes

Capricórnio

Escorpião

Virgem

Câncer

Touro 
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“O profissional me obrigou 
a ouvir o coração da criança, 
disse que 50% do DNA eram 
meus e que eu seria obrigada 
a amá-lo”, disse a atriz Klara 
Castanho, vítima de estupro, 
em uma carta aberta após ter 
seu caso vazado por portais 
de fofoca de celebridades. O 
que ela narra é uma violência 
obstétrica que sofreu do pro-
fissional de saúde que sabia 
que ela estava grávida vítima 
de violência sexual durante 
um exame antes do parto.

Klara escolheu, de forma 
consciente e dentro da Lei, 
a entrega voluntária direta 
para adoção dessa criança. 
A educadora Marianna Mu-
radas, uma das idealizadoras 
do Instituto Doulas de Ado-
ção e filha via adoção, que 
atende mulheres que fazem 
essa entrega voluntária, dis-
se que esse tipo de violência 
é comum e evitável. “O mé-
dico poderia ter abaixado o 
volume do aparelho. Quem 
tem que ouvir o batimento do 
coração é ele. Eu recebo rela-
tos de pessoas da equipe de 
enfermagem que insistiram 
para que a genitora ama-
mentasse a criança. Ela não 

Klara Castanho foi vítima 
violência obstétrica

14 TV e Novelas 

é a mãe, não precisa ama-
mentar”, diz.

A enfermeira obstétrica 
Beatriz Kesselring, do Núcleo 
Cuidar, de São Paulo, confir-
ma que o sonar, onde é feito 
esse exame para checagem 
dos batimentos cardíacos, 
pode ter seu volume contro-
lado, e o médico pode, inclu-
sive, fazer uso de um fone 
de ouvido nesses casos. “No 
visor do aparelho há o nú-
mero de batimentos por mi-
nutos, mesmo que o volume 
esteja no mínimo, é possível 
constatar se há batimen-
to cardíaco no feto”, falou  
a profissional.

Violências morais 
Mariana afirma que, quan-

do ouve relatos como esses, o 
Instituto Doulas em Ação in-
centiva a denúncia do profis-
sional que cometeu a violên-
cia. “Apoiamos a denúncia 
no local de trabalho, no Coren 
e no CRM, além de acionar 
a defensoria. É necessário 
uma reciclagem no sistema 
de saúde”, afirma. Para ela, as 
pessoas ainda enxergam a 
adoção como um ato de cari-
dade. “A Klara fez todo o pro-

cesso de forma legal. Quem 
não a respeitou foi a equipe 
de saúde”, conclui.

Para Beatriz, Klara passou 
por uma “somatória de abu-
sos e violências morais mui-
to tristes”. “Ouvir do profissio-
nal que era obrigada a amar 
o bebê é grave. É um absurdo, 
uma invasão e um desres-
peito”, declara.

Vítima
Para a advogada crimina-

lista Amanda Bessoni Bou-
doux Salgado, doutora em Di-
reito Penal, Medicina Forense 
e Criminologia pela Faculda-
de de Direito da Universidade 
de São Paulo (USP), a vítima 
de violência obstétrica, como 
foi o caso da Klara, pode en-
trar com processo em três 
esferas: penal, criminal e ad-
ministrativa.

“Se houve a violência no 
procedimento, há primeiro a 
parte ética dos profissionais 
da saúde, que cometeram 
várias infrações. Ela pode so-
licitar que o Conselho de Me-
dicina apure a conduta”, ex-
plica falando, primeiramente, 
sobre o processo adminis-
trativo que pode ser movido 

Atriz narrou violência que sofreu de um profissional de saúde
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nesse caso. “Se houve injúria 
durante a parte ou atendi-
mento, ela pode estabelecer 
que o que fizeram foi uma 
violência ou crime contra 
honra dela, vai depender de 
fatos específicos do âmbito 
penal”, comenta Amanda. E, 
por fim, ela pode entrar com 
pedido de indenização por 
danos morais, sobre o que foi 
feito e dito para ela.

O que é difícil nesses casos 
é o recolhimento de provas, 
pois geralmente não há gra-
vações do momento em que 
a violência ocorre. “Normal-
mente, as provas podem ser 
apresentadas com testemu-
nhas, que estavam acompa-
nhando a mulher naquele 

momento, ou até de profis-
sionais que estavam presen-
tes”, fala Amanda.

Segundo ela, apesar de si-
giloso, o juiz pode solicitar o 
prontuário médico para ver 
quais procedimentos foram 
realizados. “Haverá provas 
testemunhais e documen-
tais. A fala dela será corrobo-
rada com indícios dessas pro-
vas”, explica a especialista.

De acordo com a Lei, nada 
do que aconteceu com Klara 
poderia ter vindo a público. 
Esse tipo de processo corre 
em segredo, para a preserva-
ção tanto da genitora quanto 
da criança. “O procedimento 
é todo sigiloso quando a mu-
lher opta pela adoção.”

INGREDIENTES
500 g de ervilha desidrata-

da (de pacote)
300 g de bacon
300 g de costelinha defu-

mada
1 cebola bem picada
3 colheres de óleo

MODO DE PREPARO
Na panela de pressão colo-

que o óleo, refogue a cebola 
e frite o bacon. Deixe fritar 
bem o bacon até sair toda 

Sopa de ervilha
a gordura. Após o bacon 
bem frito, acrescente a 
costelinha defumada e 
refogue um pouco. De-
pois coloque a ervilha e 
encha a panela de água 
abaixo da marca do cabo 
da panela. Cozinhe de 25 
a 30 minutos. Após cozi-
da, mexa para dissolver 
os pedaços de ervilha que 
restaram. É melhor servi-
-la com pão murcho do 
que com torrada.
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A atriz e modelo fashion Melissa Paixão desfila em passarelas e é bastante cotada pelas marcas 
femininas, inclusive representa grandes marcas. A modelo mede 1,84m e conta com mais de 74 mil 

seguidores no seu Instagram, onde divulga fotos esbanjando toda sua beleza.

Melissa Paixão
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O governador do Ama-
zonas, Wilson Lima, e o 
prefeito de Manaus, David 
Almeida, assinaram na se-
gunda-feira (27), um convê-
nio no valor de R$ 10,2 mi-
lhões para a manutenção, 
conservação e gestão de 
parques e praças construí-
dos pelo Programa Social e 
Ambiental de Manaus e In-
terior (Prosamin+) e repas-
sados ao Município.

“Estamos fazendo uma 
entrega importantíssima 
para a cidade de Manaus, 
e isso aqui faz parte de ou-
tros espaços, outros equi-
pamentos públicos cons-
truídos pelo estado, e que 
a gente está repassando 
para a Prefeitura. Mas 
não está simplesmente 
repassando para a Prefei-
tura fazer a manutenção, 
nós estamos formando 
um convênio e passando 
recursos para que seja 
garantida a manutenção 
de espaços como o Par-
que Jefferson Péres, o Par-
que do São Raimundo, o 
Mestre Chico e tantos ou-
tros”, frisou o governador.

O Governo do Estado, 
por meio da Unidade Ges-
tora de Projetos Especiais 
(UGPE), irá destinar re-
cursos para a Secretaria 
Municipal de Limpeza 
Pública (Semulsp), que irá 
receber os parques, antes 
sob a gestão do Institu-

to Municipal de Planeja-
mento Urbano (Implurb).

O novo convênio envol-
ve a conservação e ma-
nutenção de 12 parques 
e 19 praças. O Estado irá 
repassar R$ 10 milhões e 
a contrapartida do Muni-
cípio será de R$ 200 mil.

Praças e Parques serão reformados 
por governo e prefeitura

Divulgação
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“Neste novo convênio, 
agora com a Semulsp, 
vamos inserir mais dois 
espaços – o Parque das 
Araras, que vai ser inau-
gurado nos próximos 
dias, e o Mirante Leonar-
do Malcher –  além dos 
29 que já haviam sido re-
passados ao Implurb em 
2019”, revelou Marcellus 
Campêlo, coordenador 
executivo da UGPE.

Os serviços inseridos 
no novo convênio são os 
seguintes: manutenção 
em cobertura de pontos 
de venda, sanitários, pos-
to administrativo e posto 
policial; serviços de remo-
ção de pintura desgasta-
da, para aplicação de nova 
pintura – substituição e 
reparo em bancadas, divi-
sórias, louças e metais.

Além de pintura do piso 
e alambrados de quadra 
poliesportiva, quadra de 
areia, quadra de vôlei e 
em quadra de futebol com 
grama sintética; reparo 
e manutenção de esqua-
drias, iluminação pública, 
manutenção de calçadas 

 

 

Concurso nº 5675 - 25/06/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 013930 R$ 1.350.000,00
2º 075071 R$ 15.500,00
3º   033840 R$ 14.000,00
4º 025977 R$ 13.000,00
5º 059707 R$ 12.227,00

Concurso n. 2378 - 11/06/2022

02        18         24       30         39        40

09         14          25       36         42        44

02        03        04      

05        06         07         08         09          10          11          12          17         18          21          22

Concurso n. 2557 - 27/06/2022

01           10            21            24             29

32           40           41          46            48 

51          54            68          69             81 

87         90           91           93            99

Lotomania 2331 - 27/06/2022

Concurso n. 2494 - 25/06/2022

01           04           10           22         53            54

02             10             29             35            46           48           59

Concurso n. 5882 - 27/06/2022

Concurso n. 1800 - 25/06/2022

05          21           45            75            78

e ciclovias, serviços de 
paisagismo, serviços de 
limpeza e varrição diária.

Os recursos repassados 
pelo Estado fazem parte 
do pacote de investimen-
tos anunciado por Wilson 
Lima, em outubro do ano 
passado, quando foi assi-
nado protocolo de inten-
ções prevendo repasses 
de R$ 580 milhões do Go-
verno do Amazonas para 
a Prefeitura de Manaus 
executar obras e serviços 
na capital.

“A prefeitura não é mi-
nha, a prefeitura é do 
povo, e eu sou represen-
tante do povo, e quando 
eu procurei o governador, 
lá no ano passado, ele dis-
se que daria um presente 
para Manaus – no dia 24 
de outubro – e nós assi-
namos um convênio de 
R$ 580 milhões que faz 
parte desse planejamen-
to aqui. Aqueles recursos 
que foram convenciona-
dos através do diálogo, lá 
em outubro, eles estão se 
tornando realidade ago-
ra”, disse o prefeito.


