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O líder da oposição no 
Senado, Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), protocolou 
na terça-feira (28) o reque-
rimento para a instalação 
de uma CPI para investi-
gar o balcão de negócios 
do Ministério da Educação 
sob o governo do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL).

O próximo passo para a 
instalação da comissão é 
a leitura do requerimento 
em plenário pelo presiden-
te da Casa, Rodrigo Pache-
co (PSD-MG), sendo que 
não há prazo para isso. Se-
nadores podem retirar ou 
acrescentar assinaturas 
até a meia-noite do dia em 
que o documento for lido 
em plenário.

Pacheco vem sofrendo 
pressão dos governistas 
para que segure a insta-
lação da comissão, mas 
outros parlamentares da 
Casa ainda consideram 
sua posição uma incógni-
ta. Na semana passada, o 
senador mineiro chegou 

a afirmar que a proximi-
dade das eleições “atrapa-
lha” uma CPI.

Nos últimos dias, no en-
tanto, ele tem sinalizado 
que a análise do requeri-
mento será “regimental”, 
e não “político”, e que vai 
abrir a comissão se o re-
querimento preencher to-
dos os requisitos.

No ano passado, Pache-
co segurou a instalação 
da CPI da Covid por quase 
dois meses, mas depois foi 
obrigado a instalá-la após 
decisão do STF (Supremo 
Tribunal Federal).

O requerimento foi pro-
tocolado por Randolfe 
Rodrigues, que é coorde-
nador da campanha do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva ao Planalto, 
com a assinatura de 30 
senadores, três a mais que 
o necessário. Haviam con-
firmado a adesão nas últi-
mas horas os emedebistas 
Marcelo Castro (MDB-PI) e 
Confúcio Moura (MDB-RO).

Oposição entrega pedido para 
criar CPI sobre corrupção no MEC
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DE OLHO 
NO PODER

CURTIR     

NÃO CURTIR   
A violência que os mo-

toristas de aplicativos são 
vítimas em Manaus. Para 
tentar melhorar a segu-
rança, a polícia prendeu 
dois homens, identifica-
dos como Pablo Henrique 
e Fábio Vitor, na madruga-
da de terça-feira (28). Eles 
são suspeitos de tentativa 
de assalto contra um mo-
torista de transporte por 
aplicativo no bairro Par-
que 10 de Novembro, na 
Zona Sul de Manaus.

Os investimentos na in-
fraestrutura de Manaus. 
Para melhorar a cidade. A 
Prefeitura de Manaus, via 
Secretaria Municipal de In-
fraestrutura (Seminf), se-
gue com o ritmo acelerado 
nos serviços de recapea-
mento asfáltico, por meio do 
programa “Asfalta Manaus”, 
que está contemplando vá-
ria ruas da cidade com o 
banho de asfalto novo e de 
qualidade. O programa me-
lhora a trafegabilidade.

A ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Cármen Lúcia enviou 
para a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) nova 
queixa-crime contra o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) no caso do suposto 
esquema de favorecimen-
to ilícito no Ministério da 
Educação. Na terça-feira 
(28), a ministra acionou a 
PGR para que o órgão se 
manifeste sobre pedido 
de investigação feito pelo 
deputado Israel Batista 
(PSB-DF). Na segunda-
-feira (27), solicitação se-
melhante foi feita pelo de-
putado Reginaldo Lopes 
(PT-MG). “Considerando os 
termos do relato apresen-
tado e a gravidade do qua-
dro narrado, manifeste-se 
a Procuradoria-Geral da 
República”, escreveu a 
ministra no despacho.

Logo após o requeri-
mento ser protocolado, o 
senador Jarbas Vascon-
celos (MDB-PE) também 
apresentou requerimento 
para acrescentar a sua as-
sinatura, elevando o total 
para 31 senadores.

A adesão ainda pode 
crescer nas próximas ho-
ras. Randolfe Rodrigues 
afirmou que há tratativas 
para a assinatura de Otto 
Alencar (PSD-BA), Nelsinho 
Trad (PSD-MS) e Alexandre 
Silveira (PSD-MG), esse úl-
timo o aliado mais próximo 
de Rodrigo Pacheco.

O líder da oposição afir-
mou que agora espera que o 
documento seja lido em ple-
nário por Pacheco até a pró-
xima quinta-feira (30). O se-
nador evitou comentar se a 
oposição pretende tomar al-
guma medida, como ingres-
sar com ação no STF caso a 
instalação não ocorra.

Nos últimos dias, lide-
ranças do governo inicia-
ram uma ofensiva para 
tentar barrar a instalação. 
Um dos flancos é justa-
mente buscar retirar a 
adesão ao documento. Os 
governistas investem, so-
bretudo, na retirada das 
assinaturas do senador 
Giordano (MDB-SP) e do lí-
der do MDB, Eduardo Bra-
ga (AM). Agora vão preci-
sar redobrar os esforços.

Em outra frente, lideran-
ças governistas também 
apontam que possuem 
três CPIs já protocoladas 
anteriormente e argu-
mentam que a instalação 
deve seguir uma ordem 
de antiguidade. Governis-
tas ameaçam ingressar 
com ação no STF para que 
esse critério seja seguido.

Enquanto a oposição 
protocolava o requerimen-
to de CPI, o líder do gover-
no Carlos Portinho (PL-RJ) 
encaminhou ofício a Pa-

checo solicitando a leitura 
e - consequentemente a 
instalação— de outras três 
CPIs propostas por se-
nadores governistas: CPI 
das ONGs que atuam na 
Amazônia, do aumento da 
criminalidade na região 
Norte e para investigar as 
obras paradas do Ministé-
rio da Educação.

Essa última tem o obje-
tivo de atingir as gestões 
petistas e foi criada como 
contraponto ao escândalo 
do balcão de negócios do 
MEC.

Em anos eleitorais, as 
atividades legislativas 
costumam registrar uma 
diminuição no ritmo. Pelo 
menos um terço do Sena-
do vai buscar a reeleição 
ou articula outras candi-
daturas.

Ao ser questionado so-
bre essa estratégia, Ran-
dolfe disse não se im-
portar que as demais 
também sejam instaladas. 
Apenas lembrou que CPI é 
um direito constitucional 
da minoria e que por isso 
Pacheco precisa cumprir 
a legislação e abri-la.

Os governistas também 
pressionam Pacheco para 
que não instale a comis-
são. Um interlocutor che-
gou a afirmar que lideran-
ças do governo apontam 
que a sua reeleição como 
presidente do Senado po-
deria estar ameaçada, caso 
perca o controle e permita 
uma proliferação de CPIs 
em um ano eleitoral.

O requerimento para a 
instalação da CPI havia 
sido inicialmente suge-
rido em abril deste ano e 
chegou a reunir as assi-
naturas necessárias. No 
entanto, após pressão do 
governo, três senadores 
recuaram e praticamente 
sepultaram a criação da 
comissão.



Cidade

 

Manaus, Quarta-feira,
29 de junho de 2022

A Companhia de Gás do 
Amazonas (Cigás) vem 
avançando no cenário da 
governança corporativa. A 
mais recente iniciativa foi 
o lançamento do Cigás em 
Compliance, o primeiro pro-
grama nesta área adotado 
na esfera do Executivo es-
tadual. A cerimônia de lan-
çamento foi realizada nesta 
terça-feira (28/06), na sede 
da Cigás, na avenida Torqua-
to Tapajós, 6.100, Flores.

 O evento contou com a 
participação do governador 
do Estado, Wilson Lima; do 
prefeito de Manaus, David 
Almeida; do presidente do 
Tribunal de Contas do Esta-
do do Amazonas (TCE-AM), 
Érico Desterro; e do presiden-
te da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 
e Contratados do Estado do 
Amazonas (Arsepam),  João 
Rufino Junior; além de ou-
tras autoridades que presti-
giaram a solenidade.

“Nós estamos lançando 
um programa que é impor-
tante para que a gente ga-
ranta o cumprimento das 
regras, garanta adequação 
à legislação vigente e faça 
as entregas para a nossa 
população. Quando a gente 
aumenta esse processo de 
governança e de controle 
interno, temos um reflexo 
no atendimento feito pela 
nossa companhia de gás, 
que já tem mais de oito 
anos de atuação importan-
te nesse processo”, desta-
cou o governador.

Baseado em padrões mo-
dernos de governança cor-
porativa, o programa Cigás 
em Compliance, sob a co-
ordenação da gerente de 
Governança, Riscos e Com-
pliance, Larissa Cardoso Ri-
beiro, estrutura-se a partir 
de um conjunto de pilares 

Programa inédito na esfera 
estadual na área de Compliance
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ce vai além disso. É muito 
mais abrangente e requer a 
necessária participação de 
todos”, destacou o diretor-
-presidente da Cigás.

Por meio desta iniciativa, 
pretende-se consolidar o 
compromisso da Cigás de 
garantir, utilizando-se dos 
investimentos oriundos de 
recursos próprios, alta qua-
lidade do serviço de distri-
buição e comercialização de 
gás natural com isonomia e 
modicidade tarifária. Busca-
-se ainda assegurar maior 
foco no cumprimento de di-
versos padrões normativos 
e legais, com a implementa-
ção de controles, políticas e 
procedimentos de maneira 
a mitigar riscos, diminuir 
exposições e avançar em 
processos internos visan-
do a prevenção, a prote-
ção de ativos e a reputação  
da concessionária.

“Apesar de a gente ter fei-
to todos os movimentos de 
quebra do monopólio do gás 
e atraído outras empresas, 
a Cigás é a empresa carro-
-chefe desse processo. É 
através dela que temos hoje 
a maior quantidade de clien-
tes e consumidores de gás. É 
através da Cigás que a gente 
está inicialmente trabalhan-
do esse produto no varejo”, 
afirmou ainda o governador 
Wilson Lima.

Além disso, conforme 
René Levy, a Companhia 
tem evoluído de forma ex-
pressiva, especialmente nes-
ses últimos 12 meses, com 
a estruturação da Gerên-
cia de Governança, Riscos 
e Compliance (GEGRC), que 
vem fomentando a cultura 
de manter a conformidade 
das decisões e operações 
da concessionária. Segundo 
ele, este trabalho vem sendo 
apoiado em um sistema de 

 

controle interno corporativo 
eficaz, ferramenta estratégi-
ca indispensável à dissemi-
nação das boas práticas de 
sustentabilidade e integri-
dade, cujo reconhecimento e 
apoio estão sendo consolida-
dos em todos os integrantes 
da Companhia.

“Assim, a Cigás, com es-
sas experiências, coloca-se à 
disposição de outros órgãos 
do Executivo estadual”, frisa.

 
Programa Nacional de 

Prevenção à Corrupção
No fim do ano passado, a 

concessionária passou a in-
tegrar o Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção 
(PNPC), iniciativa que tem 
por finalidade o incentivo à 
implantação de práticas que 
aprimorem a integridade em 
organizações de todo o país.

Para garantir a aceitabili-
dade ao Programa, a GEGRC 
da Cigás realizou avaliação 
baseada em cinco pilares: 
prevenção, detecção, inves-
tigação, monitoramento e 
correção, obtendo um diag-
nóstico positivo. Com isso, 
a concessionária tornou-se 
credenciada a receber o selo 
de participante no PNPC.

“Esta conquista é mais 
uma demonstração para a 
sociedade da preocupação 
da Companhia com a imple-
mentação de boas práticas 
de gestão voltadas à preven-
ção à fraude e à corrupção”, 
ressalta René Levy Aguiar.

O lançamento do progra-
ma Cigás em Compliance 
aconteceu como parte de 
uma série de atividades que 
serão realizadas pela Com-
panhia ao longo desta sema-
na. Uma delas é a palestra 
“Programa de Integridade e 
Melhorias da Governança” a 
ser proferida pelo especialis-
ta na área, Marcos Assi.

visando garantir a adoção 
de práticas que assegurem 
o alinhamento de medidas e 
ações institucionais em con-
formidade com procedimen-
tos, regras, legislações vi-
gentes e o interesse público.

Objetivando o fortaleci-
mento da cultura de con-
formidade no âmbito insti-
tucional, foi adotada uma 
série de instrumentos, como 
políticas de Governança Cor-
porativa; de Anticorrupção e 
Prevenção à Lavagem de Di-
nheiro; de Gerenciamento de 
Riscos Corporativos; de Di-
versidade, Igualdade e Inclu-
são; dentre outras políticas 
de integridade.

Nesses instrumentos, 
constam diretrizes que de-
vem nortear as ações da 
concessionária de maneira 
a garantir a valorização e 
a integração de comporta-
mentos em cada área, per-
mitindo assim maior trans-
parência e a manutenção da 
Cigás como empresa está-

vel, com uma cultura orga-
nizacional mais sólida.

 
Melhores práticas corpo-

rativas
Segundo o diretor-presi-

dente da Cigás, René Levy 
Aguiar, o programa segue 
as diretrizes estabelecidas 
pelo governador Wilson 
Lima para a administração 
pública, sendo um marco 
não só para a Companhia 
como para o Executivo es-
tadual. Conforme o gestor, a 
iniciativa visa fortalecer as 
melhores práticas corpo-
rativas para a preservação 
da integridade da conces-
sionária, a sustentabilida-
de dos negócios e o bem 
comum, por meio da ado-
ção de controles e procedi-
mentos mais adequados e 
abrangentes, o que lhe per-
mitirá maior longevidade.

“O programas de integri-
dade que já existem hoje 
têm como foco o combate à 
corrupção, mas o complian-



Cidade  

 

Manaus, Quarta-feira,
29 de junho de 2022

O Rio Negro já está no fim 
da enchente, informou o 
Serviço Geológico do Brasil 
(SGB) na segunda-feira (27). 
De acordo com Luna Gripp, 
pesquisadora do órgão, a 
descida do rio pode atingir 
mais de 10cm por dia. Vale 
lembrar que a cheia deste 
ano é considerada a quarta 
maior da história de Ma-
naus, desde 1903.

Na semana passada, o 
Rio Negro atingiu a cota de 
29,75m – considerado acima 
do nível de inundação severa 
para Manaus. O rio se esta-
bilizou e vem apresentando 
uma redução do seu nível ao 
longo dos dias.  

A pesquisadora do Servi-
ço Geológico do Brasil (SGB), 
Luna Gripp, disse que é muito 
improvável que o rio volte a 
subir, mas se acontecer, não 
irá afetar significativamente 
na magnitude da vazante.

“Considerando esse tempo 
de deslocamento desse pro-
cesso, a gente esperava que, 

Rio Negro pode descer 
mais de 10 cm em vazante
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informou que as áreas ain-
da estão inundadas e o ob-
jetivo das pontes é facilitar 
a circulação de pedestres.

“Assim que não houver 
mais espelho d’água nós 
iniciaremos a retirada das 
pontes de alumínio. As 
de madeira, a própria po-
pulação retira e reutiliza. 
Inclusive, esse é o cunho 
social da madeira: deixar 
para os moradores do en-
torno para que eles pos-
sam reutilizar da melhor 
forma para a comunida-
de”, afirmou a Prefeitura 
de Manaus, Defesa Civil.

Nos municípios do inte-
rior do Estado, o nível do rio 
também já se estabilizou. 
É o caso de Manacapuru, 
Itacoatiara, Parintins e Ca-
reiro. Esse nível apresentou 
uma redução desde o início 
do mês de junho, quando o 
SGB começou a analisar o 
processo de vazante nas 
áreas mais altas (cabecei-
ras de água) do nível d’água.

 

Retirada das estruturas
De acordo com a Secreta-

ria Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social (Se-
mseg), ainda não há previ-
são para a retirada das pon-
tes instaladas nas ruas do 
Centro da capital. O órgão 

para o final de junho, o pro-
cesso de enchente se encer-
rasse. Então, temos a clareza 
de afirmar que estamos no 
princípio do processo de va-
zante em Manaus e região”, 
disse Luna.

É importante ressaltar que 

a enchente não finaliza com 
a inundação, pois Manaus 
ainda está no nível de inun-
dação severa, com 75cm aci-
ma dos 29m. Gripp afirmou 
que o rio está descendo len-
tamente, e assim se manterá 
pelas próximas semanas.
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Obras na orla do município estão em fase de execução 

 

 

Governo do AM lança pacote de R$ 11 mi em Maraã
O governador Wilson Lima 

lançou, na terça-feira (28), pa-
cote de obras de mais de R$ 
11 milhões em investimen-
tos para a recuperação do 
sistema viário de Maraã (a 
634 quilômetros de Manaus). 
Além do valor voltado à in-
fraestrutura, o governador 
vistoriou uma obra em exe-
cução na cidade com recurso 
estadual de R$ 1 milhão, que 
é a reforma da orla da cidade.

Para a pavimentação do 
sistema viário, serão destina-
dos R$ 11,2 milhões. Os servi-
ços serão executados em 8,3 

quilômetros, contemplando 
36 vias da sede de Maraã. O 
processo está em licitação e 
a previsão de início de obras 
é para agosto deste ano.

 “Eu sei que um dos gran-
des problemas que têm aqui 
é a pavimentação das ruas 
do município. Nós temos al-
gumas etapas, alguns pro-
cessos burocráticos que pre-
cisam ser superados, mas 
em agosto vamos começar 
o trabalho de pavimentação 
das ruas de Maraã. Nós va-
mos recuperar 36 ruas do 
município para dar dignida-

de e respeito às pessoas que 
moram aqui. Não é só asfal-
to ou concreto, a gente está 
dando dignidade e respeito”, 
afirmou o governador.

O governador Wilson Lima 
estava acompanhado da pri-
meira-dama, Taiana Lima, 
do prefeito de Maraã, Edir 
Costa Castelo Branco, dos 
deputados Átila Lins, Cabo 
Maciel e Carlinhos Bessa, 
secretários de estado e vere-
adores do município.

Orla
O governador Wilson Lima 

vistoriou uma obra em fase de 
execução em Maraã. O recur-
so do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 

de Infraestrutura e Região Me-
tropolitana de Manaus (Sein-
fra), é de R$ 1 milhão para a 
reforma da orla do município.



 

Manaus, Quarta-feira,
29 de junho de 2022

A Prefeitura de Manaus 
tem mudado a vida de mi-
lhares de pessoas por toda 
a cidade com o programa 
Asfalta Manaus. As obras 
acontecem em todas as 
zonas geográficas, em par-
ceria com o Governo do 
Estado. Um alívio para co-
munidades que esperavam 
há décadas por atenção na 
infraestrutura de suas vias.

O Asfalta Manaus é o maior 
programa de pavimentação 
já realizado pela adminis-
tração municipal na história 
da cidade. Em apenas dois 
meses, mais de 1.000 ruas já 
foram revitalizadas. As ações 
acontecem diariamente com 
dezenas de trabalhadores e 
máquinas, que garantem a 
realização do trabalho por 
etapas, priorizando a qualida-
de tanto nas vias principais, 
quanto nas secundárias. Ao 
final desta fase, serão mais 
de 10 mil ruas renovadas.

Muitas das vias que rece-
bem as equipes de obras da 
prefeitura estavam sem qual-
quer condição de trafegabili-

Programa ‘Asfalta Manaus’ 
renova mais de mil ruas 
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dade, acarretando inclusive 
riscos à saúde da população.

Na última semana, as 
equipes de obras levaram 
infraestrutura para as se-
guintes áreas:
•	 Jardim	 Versalles,	

no Planalto, onde serão 
contempladas 18 vias com 
asfalto novo;
•	 Santo	 Antônio,	

onde o trabalho segue em 
ritmo acelerado;
•	 Parque	 10	 de	 No-

vembro, onde as obras 
mudarão para melhor pelo 

menos 30 ruas;
•	 E	 no	 Tancredo	 Ne-

ves, onde 15 ruas já foram 
recapeadas. Neste bairro, as 
obras serão levadas ainda 
às ruas Miranda, Cressida, 
Esmeralda, Amazonas, das 
Gravitas e à avenida Almir 
Cardoso, que serão recapea-
das em toda a extensão.

Puraquequara
Em mais uma ação do pro-

grama “Asfalta Manaus”, a 
prefeitura iniciou, na terça-
-feira (28), os serviços de re-

 cuperação asfáltica em um 
quilômetro	 de	 extensão	 da	
rua	São	Sebastião,	no	bairro	
Puraquequara, zona Leste da 
capital.  A via, que não recebia 
manutenção há mais de dez 
anos, é uma das principais no 
bairro, de acesso a comércios, 
principalmente restaurantes, 
que é fonte de renda no local.

 
O	engenheiro	Édson	Júnior,	

responsável pela obra, disse 
que a meta é melhorar a tra-
fegabilidade e garantir renda 
no comércio local.  “A obra 
iniciou logo após um pedi-
do dos moradores, atendido 
pelo prefeito David Almeida 
e pelo secretário municipal 
de	obras,	Renato	Júnior.	Aqui	
encontramos uma via com-
pletamente abandonada e 
com crateras, que impediam 
a trafegabilidade. Estamos 
atuando com celeridade, tra-
zendo asfalto de qualidade, 
para que essas pessoas pos-
sam ter qualidade de vida”, 
afirmou o engenheiro. 

Uma equipe de 15 traba-
lhadores	 da	 Secretaria	Mu-

nicipal de Infraestrutura 
(Seminf)	 atua	no	 local	 com	
uso de retroescavadeiras e 
rolos	 compactadores.	 Ses-
senta toneladas de asfalto 
serão aplicadas, benefician-
do mais de 50 famílias, en-
tre elas a do morador Au-
gusto Ferraz, 54, que reside 
no Puraquequara há mais 
de	 30	 anos.	 Segundo	 ele,	 é	
a primeira vez que a prefei-
tura realmente iniciou uma 
ação de revitalização na via.

“Antes isso aqui era um so-
frimento, só nos prometiam 
e não cumpriram. Quando 
chovia, era difícil passar de 
carro e a pé. Aqui não tem 
buracos, tem crateras. Bastou 
um pedido ao prefeito David 
para presenciarmos a vinda 
das máquinas e o início dos 
trabalhos	 da	 Seminf.	 Agora,	
com esse asfalto, a vida vai 
ser bem melhor por aqui, e 
nós agradecemos por isso”, 
afirmou o morador. 
A	 rua	 São	 Sebastião,	 no	

bairro Puraquequara, será en-
tregue aos moradores, revita-
lizada, ainda hoje. 

 

A Prefeitura de Manaus, 
por meio da Procuradoria 
Geral do Município (PGM), 
obteve, na segunda-feira 
(27), decisão favorável do 
Tribunal	 de	 Justiça	 do	 Es-
tado	 do	 Amazonas	 (Tjam),	
que suspendeu a liminar 
que impedia a readequação 
na logística dos serviços de 
atualização do sistema de 
bilhetagem na capital.

No pedido acatado pela 
Justiça,	 a	 PGM	 destaca	 que	
o contrato nº 53/2021, entre 
o	Sindicato	das	Empresas	de	

Transporte	 de	 Passageiros	
do	Estado	do	Amazonas	(Si-
netram)	 e	 a	Meson	Amazô-
nia Indústria e Comércio de 
Produtos	 Eletrônicos	 Ltda.,	
responsável por gerenciar o 
software do sistema de bilhe-
tagem	 eletrônica	 do	 trans-
porte coletivo de Manaus, se 
tornou insustentável, e que 
o gerenciamento da bilheta-
gem e todas as 1.370 máqui-
nas que se encontram nos 
ônibus	foram	alteradas.

“É importante lembrar que 
a paralisação de toda a frota 

para cumprimento da de-
cisão de primeira instância 
causa mais prejuízos que 
benefícios. A população não 
pode ficar à mercê de uma 
disputa entre particulares. 
Por conta disso, e determi-
nação do prefeito David Al-
meida, ingressamos com o 
pedido de suspensão, devida-
mente	concedido	pelo	Tribu-
nal	de	Justiça”,	pontua	Ivson.

Decisão
Em sua decisão, o presi-

dente	do	TJ-AM,	desembar-

gador Domingos Chalub, 
suspende a liminar conce-
dida	 pelo	 Juízo	 da	 9ª	 Vara	
Cível	e	de	Acidentes	de	Tra-
balho de Manaus, referente 
ao	 processo	 n°	 0688973-
22.2022.8.04.0001, ingres-
sado	 pela	 Meson	 Amazô-
nia Indústria e Comércio de 
Produtos	Eletrônicos	 Ltda.,	
que determinava ao muni-
cípio o acesso/fornecimen-
to de logins e senhas à em-
presa, para a realização de 
correções/manutenções ao 
seu software.

Suspensa liminar que impedia validadores de bilhetagem

Tjam	suspende	liminar	sobre	vali-
dadores do sistema de bilhetagem
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Ex ataca mulher a 
terçadadas na Zona Sul

Mulher foi atacada a golpes de terçadadas no bairro Petrópolis 

 

 

Luana Lima 

Uma mulher de 31 anos 
que não teve a identidade 
revelada, levou vários gol-
pes de terçado, na tarde da 
segunda-feira (27), em um 
campo de futebol, localiza-
do na comunidade São Se-
bastião, bairro Petrópolis, 
Zona Sul da capital.

De acordo com as infor-
mações repassadas para 
a polícia, a mulher estava 
sentada na beira do cam-
po, quando foi surpreendida 
pelas terçadadas que seu 
ex-companheiro desferiu 
contra ela.

Durante a Tentativa de 
Feminicídio, a mulher atin-
gida com golpes nos braços, 
mãos e cabeça, implorava 
por socorro e pela vida, para 
que pudesse voltar para os 
seus filhos. Diante dos gri-
tos da vítima, o criminoso 
fugiu do local.

A mulher foi socorrida 
por populares e encami-
nhada para o Hospital e 

Arlon Sales Martins, de 
30 anos, foi executado 
a tiros, na noite da se-
gunda-feira (27). O crime 
ocorreu por volta das 20h, 
na rua São Cirilo, antiga 
rua Criciúma, no bairro 
Cidade de Deus, na Zona 
Norte da capital.

De acordo com informa-
ções de familiares, repas-
sadas aos policiais mi-
litares que atenderam a 
ocorrência, a vítima estava 

no endereço mencionado, 
quando foi surpreendida 
por dois ocupantes de uma 
motocicleta, de placa e mo-
delo não identificados.

Após a abordagem a 
Arlon, que era mecânico, 
os dois homens inicia-
ram uma série de tiros 
contra ele, que não re-
sistiu aos ferimentos e 
morreu na hora. Os dois 
criminosos fugiram sem 
serem identificados.

A Perícia Criminal este-
ve no local e constatou que 
Arlon foi assassinado com 
3 disparos de arma de fogo, 
sendo dois nos braços e 
um no peito, que ocasio-
nou a morte da vítima.

O Instituto Médico Legal 
(IML) esteve no local para 
fazer a remoção do corpo 
do homem. A Delegacia 
Especializada em Homicí-
dios e Sequestros (DEHS) 
investiga o crime.

Mecânico executado com três tiros no Cidade de Deus

Policiais realizam perícia no local onde o mecânico foi assassinado 

 

 

para que seu ex-compa-
nheiro realizasse a tenta-
tiva de matá-la. Ela relatou 
que no momento só pediu 
para não morrer para que 
ela pudesse voltar para 
seus filhos e família.

A mulher foi orientada a 
registar Boletim de Ocor-
rência (BO) contra o autor 
dos golpes de terçado, para 
que uma investigação so-
bre o caso seja realizada.

Familiares da mulher 
afirmaram que ela também 
solicitou uma medida pro-
tetiva contra o ex-compa-
nheiro. 

Revoltada mulher mata 
marido 

Com uma facada no cora-
ção, Rilson Ricardo Azeve-
do de Oliveira, 46 anos, foi 
morto na avenida Coronel 
Teixeira, no bairro Ponta 
Negra, na Zona Oeste, na 
madrugada do dia 18 de 
maio. A principal suspeita é 
a esposa da vítima, identifi-
cada como Luciana Oliveira 

dos Santos, de 36 anos.
De acordo com as teste-

munhas, os dois tiveram 
uma discussão e, durante 
a briga, a mulher teria es-
faqueado no coração o pró-
prio marido.

Inicialmente, a mulher 
teria dito que um homem 
desconhecido teria come-
tido o crime. No entanto, 
funcionários de um posto 
de combustíveis das pro-
ximidades relataram o que 
aconteceu aos policiais da 
19ª Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom).

Ao questionarem Luciana 
sobre as acusações, a sus-
peita confessou que teria 
cometido o crime. Segun-
do ela, a motivação seria 
as agressões que sofria do 
marido e que o matou por-
que não aguentava mais  
apanhar dele.

Os policiais encaminha-
ram a mulher ao 19º Distri-
to Integrado de Polícia (DIP), 
onde ela prestou esclareci-
mentos oficiais.

Divulgação

Pronto-Socorro (HPS) 28 de 
Agosto, onde chegou gra-
vemente ferida. Ela passou 
por atendimento médico e 

horas depois recebeu alta 
hospitalar.

A vítima relatou à polícia 
que não sabe a motivação 
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Suspeita de estelionato, 
falsa dentista é presa 

 

  
Gabrielly Grijó dos San-

tos de 26 anos, foi presa na 
manhã da terça-feira (28), 
por volta de 8h por sus-
peita de envolvimento em 
diversos estelionatos pra-
ticados em Manaus.

A Polícia Civil do Amazo-
nas (PC-AM), por meio do 19º 
Distrito Integrado de Polícia 
(DIP), cumpriu o mandado de 
prisão em um condomínio de 
luxo localizado na rua Ala-
meda Albâni, Ponta Negra, 
Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado 
Aldeney Goes também foi 
cumprido mandado de busca 
e apreensão que resultou na 
apreensão de documentos e 
vestimentas que a suspeita 
utilizava nos golpes.

Como a suspeita agia
Conforme apurado no 

curso da investigação a 
detida criou uma persona-
lidade fictícia onde ela se 
apresentava em redes so-
ciais como a Dra. Gabrielly 

A detida se apresentava nas redes sociais como Dra. Gabrielly Grijo Michalesky
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rentes dela e com outras si-
tuações inusitadas, sempre 
com a promessa de devolu-
ção de valores.

Agindo assim, as vítimas 
entregavam valores diversos 
e, no momento em que a ví-
tima começava a desconfiar, 
ela escolhia outra pessoa 
para praticar o mesmo golpe 
(estelionato sentimental).

Gabrielly responderá por 
estelionato e ficará à disposi-
ção da Justiça.

Disque-denúncia
“As pessoas que tiverem 

conhecimento sobre este cri-
me ou sobre vítimas, devem 
entrar em contato com a uni-
dade policial pelo número 
(92) 99361-6172, do 19º DIP, ou 
para o 181, disque-denúncia 
da Secretaria de Segurança 
Pública do Amazonas (SSP-
-AM)”, ressaltou o delegado.

A equipe de reportagem 
aguarda posicionamento 
da acusada pelos crimes 
em Manaus.

 
Ednaldo Oliveira de Freitas, de 45 

anos, foi preso em Manaus após 
matar o patrão, Antônio Francis-
co Lopes, de 53 anos, no dia 21 de 
abril deste ano, na rodovia federal 
BR-174, quilômetro 23. A coletiva 
aconteceu na terça-feira (28).

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia Especializada 
em Homicídios e Sequestros 
(DEHS), cumpriu o mandado de 
prisão preventiva.

“Em depoimento, Ednaldo 
contou que esperou um mo-
mento oportuno para cometer o 

crime. Na hora em que a vítima 
estava pescando, o infrator ini-
ciou uma discussão com ele e 
efetuou disparos de espingarda 
na região da nuca de Antônio”, 
explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, 
o autor relatou que a motivação 
seria um suposto atraso de salá-
rio que Antônio estava devendo 
ao empregado.

“A dívida seria referente a oito 
meses de salários mínimos e, 
por não aguentar mais ficar 
sem receber, Ednaldo cometeu 

o homicídio. Após a ação crimi-
nosa, jogou o corpo da vítima no 
lago. Posteriormente, o corpo foi 
encontrado pelo Corpo de Bom-
beiros”, disse o titular.

Cunha ressaltou que o paradei-
ro de Ednaldo era incerto desde a 
data do delito; entretanto, no do-
mingo, ele se apresentou na sede 
da DEHS, confessando o crime, 
ocasião em que foi cumprida uma 
decisão judicial em seu nome.

Ednaldo responderá por homicí-
dio e ocultação de cadáver e ficará 
à disposição do Poder Judiciário.

DEHS prende suspeito de matar patrão

Preso confessou ter matado e jogado em lago o patrão 
por dívida salarial
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Grijo Michalesky, CRO- AM-
-CD-6155 (registro perten-
cente a outra profissional).

Ela informava ser cirur-
giã dentista com especiali-
zação em odontologia hos-
pitalar, intensivista e laser 
terapia, cursos estes feitos 

no Rio de Janeiro, além de 
dizer que trabalhava dando 
plantão em hospitais reno-
mados desta cidade.

Vestindo-se sempre bem e 
com acessórios caros, apre-
sentando referências de tra-
balhos feitos como cirurgiã 

dentista e frequentando lu-
gares requintados a suspei-
ta ganhava a confiança de 
vítimas e mantinha relações 
afetivas sendo que, após al-
gum tempo, ela solicitava 
“empréstimos” sequenciais 
para cobrir gastos com pa-
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Preparados para o 
Amazon Abu Dhabi
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No dia 2 de julho, o Ma-
naus Plaza Shopping re-
cebe a esperada 5ª edição 
do Amazon Abu Dhabi, 
torneio de Jiu-jítsu que já 
faz parte do calendário 
oficial do esporte no Ama-
zonas. Além das já aguar-
dadas disputas principais, 
como a luta do card prin-
cipal entre Paulo Coelho e 
Marcelo Dourado, a edição 
conta ainda com o emba-
te entre Júnio Cardoso e 
William Couto, que prome-
tem entregar tudo no tata-
me onde apenas um sairá 
campeão.

Na semana da disputa, 
os dois atletas intensifi-
cam a preparação para a 
grande noite. Júnior Car-
doso dedica muito do 
seu tempo na prepa-
ração. Respeitando o 
adversário e também 
sua essência como 
atleta, Júnior conta 
que se sente pronto 

Willian Couto e Júnio Cardoso 
trabalham nos últimos ajustes 

para a estreia no Amazon 
Abu Dhabi

para o combate. “Tento fa-
zer o melhor que posso, te-
nho o preparador Fábio da 
FRX que cuida de mim e 
do meu treino, do meu jiu 
jitsu e me sinto bem, pre-
parado, pronto”, disse.  

A respeito da sua expecta-
tiva, Júnior conta que acredita 
muito no potencial do torneio 
e espera que o evento man-
tenha o padrão pelo qual é 
conhecido. “A cada edição o 
Abu Dhabi volta melhor, as 
lutas estão bem casadas, têm 
muita luta boa e espero que 
a minha seja uma delas, que 
possamos fazer uma boa luta 
que é o que o evento espera 

de nós, e que o pú-
blico merece, 

vou fazendo 
minha parte 
e esperando 
a hora da 
luta”, contou 
Cardoso.

Do outro 
lado da are-

na, William Couto afirma 
que tem mantido o foco no 
desafio e que tem buscado 
nos treinos a fórmula per-
feita para vencer a dispu-
ta. “Então a minha prepa-
ração está sendo feita na 
Associação Monteiro com 
o Mestre Adriano “Guto” 
Monteiro, onde treino há 
30 anos com ele. Hoje eu 
não consigo manter o 
mesmo ritmo de quando 
era mais novo, mas em 
compensação irei usar da 
experiência para poder fa-
zer uma boa luta”, contou 
Cardoso. 

Sobre a expectativa para 
a noite, o experiente atle-
ta fala que está apreensivo 
esperando o grande dia. “A 
expectativa é de apreensão, 
pois estarei lutando com um 
adversário, que eu cresci ad-
mirando ele lutar e sempre 
tive ele como um espelho de 
pessoa e atleta”, disse.

Transmissão ao vivo
A noite terá transmis-

são ao vivo e o fã que qui-
ser assistir os combates 
no conforto de sua casa 
poderá fazê-lo adquirindo 
o pay-per-view pelo canal 
BJJpro.tv, que em breve 
disponibilizará link para  
a compra. 

Os ingressos (cadeira) 
ainda estão à venda pelo 
valor de R$120,00 na Loja 
Paulinho Cell, localiza-
da na avenida João Valé-
rio, 727, Shopping Itália, 
Vieiralves e na Drogaria 
São Carlos, localizada 
na Avenida Dom Pedro I, 
478, Dom Pedro. Maiores 
informações po-
dem ser obtidas 
pelo número de 
WhatsApp (92) 
98265-5503. 

Cards da noite

1. Akel Rocha x Lívia Ellen

2. Karina Menezes X Lívia Maia

3. Randryely Souza x Ester da 
Silva

4. Layza Rodrigues x Indara 
Dias

5. Alle Mousse x Marcelo Belota

6. Vencedora da 1ª luta x Vence-
dora da 2ª luta

7. Vencedora da 3ª luta x Vence-
dora da 4ª luta

8. Juarez Harles x Wagner 
Monstro

9. May Ladislau x Débora 
Alves 

10. William Couto x Júnio 
Fernandes 

11. Final GP Vencedora 
da 6ª luta x Vencedora 

da 7ª luta 

12. Paulo Coelho e Marce-
lo Dourado
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O Flamengo volta a cam-
po diante do Tolima (COL) na 
quarta-feira (29), pelo duelo 
de ida das oitavas de final da 
Libertadores. Para o confron-
to, que será realizado no es-
tádio Manuel Murillo Toro, o 
Rubro-Negro terá mudanças 
no time titular em relação 
ao último jogo da equipe na 
temporada, que foi contra o 
América-MG, no último sába-
do (25), pelo Brasileirão.

No confronto diante do 
América-MG, o técnico Do-
rival Júnior levou o seguinte 
time a campo: Santos, Rodi-
nei, Léo Pereira, Gustavo Hen-
rique e Ayrton Lucas; João Go-
mes, Thiago Maia e Andreas 
Pereira; Arrascaeta, Gabigol e 
Pedro. No entanto, a expectati-

va é de que o treinador re-
alize algumas mudan-
ças na equipe titular 
diante do Tolima, nesta 
quarta-feira (29).
Isso porque o técnico 

Dorival Júnior poupou alguns 
jogadores na partida contra o 
América-MG, pelo Brasileirão. 
Atletas como Filipe Luís, Da-
vid Luiz, Pablo e Everton Ri-
beiro ficaram de fora do con-
fronto diante do time mineiro 
com intuito de serem preser-
vados e, agora, devem retor-
nar ao time nesta quarta-feira 
(29), pela Libertadores.

Além disso, os goleiros Die-
go Alves, Matheus Cunha e 
Kauã, o zagueiro Fabrício Bru-
no, os volantes Willian Arão 
e Daniel Cabral, e o meio-
-campista Matheus França 
testaram positivo para Co-
vid-19 e sequer viajaram com 
a delegação rubro-negra. Vale 
destacar, inclusive, que Dori-
val Júnior também não esta-
rá presente na beira do gra-
mado, visto que foi suspenso 
pela Conmebol após receber 
um cartão vermelho quando 
era comandante do Ceará, na 
Copa Sul-Americana. Portan-

to, Lucas Silvestre, auxiliar 
técnico, estará à frente do 
elenco.

Para fechar a lista de au-
sências do Rubro-Negro, João 
Gomes, suspenso, Rodrigo 
Caio, com tendinite no joelho 
esquerdo, e Bruno Henrique, 
com lesão multiligamentar 
no joelho direito, são outros 
desfalques para a partida pela 
Libertadores. Desta forma, Do-
rival Júnior terá ‘dor de cabe-
ça’ para montar a equipe pelo 
jogo de ida das oitavas de final 
da Libertadores.

O confronto entre Flamen-
go e Tolima será realizado a 
partir das 20h30 (horário de 
Manaus), no estádio Manuel 
Murillo Toro, na quarta-feira 
(29), pela ida das oitavas da 
Libertadores. O confronto terá 
exibição da ESPN, em canal 
fechado. Contudo, como de 
costume, o Coluna do Fla traz 
a transmissão mais rubro-ne-
gra da internet, via YouTube.

Gabigol deverá ser 
um dos titulares 
fo Flamengo no 
jogo na Colômbia 
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Manaus FC anuncia chegada do técnico João Brigatti
A diretoria esmeraldina 

anunciou na terça-feira (28) a 
chegada do técnico João Bri-
gatti e o auxiliar Vaguinho 
que assumem nessa reta fi-
nal da primeira fase de Cam-
peonato Série C 2022.

João Dermival Brigat-
ti tem 58 anos, ex-goleiro 
(1981-96) com passagens 
por clubes como Ponte Pre-
ta-SP, Ferroviária-SP e San-
ta Cruz-PB, iniciou sua car-
reira na comissão técnica 
em 2007 como preparador 
de goleiros no América-RN, 
Seleção da Jamaica (2011-
2012) e o Jeonnam Dragons 
(Coréia do Sul).

Não demorou muito para 
que Brigatti assumisse 
como auxiliar técnico – em 

2014 – passando por clubes 
como Paysandu-PA (2014), 
Botafogo-SP (2015), CRB-AL 
(2016) e no Ponte Preta-SP 
(2017) – nesse último, foi 
onde fez a transição de au-
xiliar para técnico.

Como técnico, assumiu 
equipes como Ponte Preta-
-SP (2017-18 e 2020), Pay-
sandu-PA (2018-19 e 2020), 
Santa Cruz-PB e Sampaio 
Correa-MA (2019-21) – des-
tacando sua última pas-
sagem, onde conquistou o 
título do Campeonato Ma-
ranhense ainda em 2022. 

Seu último clube é Améri-
ca-RN, onde em 11 jogos, está 
no G4 com 17 pontos no Gru-
po 3 da Série D 2022 com 4 
vitórias, 5 empates e apenas 

duas derrotas.
No total, Brigatti possui 

dois acessos e dois títulos 
maranhenses em seu cur-
rículo. Em suas primeiras 
palavras como o novo co-
mandante esmeraldino, 
Brigatti mostrou-se otimis-
ta e motivado a fazer histó-
ria com o Gavião.

“Estou muito feliz e honra-
do em receber o convite do 
Manaus. Eu acredito muito 
nesse primeiro objetivo, que 
é a classificação para a pró-
xima fase. A gente já tem, 
graças a Deus, uma experi-
ência em relação a Série B e 
a Série C, inclusive já conse-
guimos acesso pelo Paysan-
du (em 2014) e pelo Sampaio 
Correa (em 2019), enfim, são 

João Brigatti tem 58 anos, com 
passagens por grandes clubes
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situações que nos deixa con-
fiantes para fazermos um 
grande trabalho. Já estou es-
tudando o elenco do Manaus, 
é um elenco que tem as con-
dições para conseguir os 
resultados. É alinhar com a 
diretoria, imprensa, torcida e 
elenco, em um só pensamen-
to conseguir os resultados 
positivos, que no momento é 
a classificação. ”

Já seu auxiliar, Vagner 
“Vaguinho” dos Santos, tem 
52 anos e acumula passa-
gens na função pela Ponte 
Preta-SP (2014), Criciúma-
-SC (2013), Seleção Brasi-
leira Feminina (2014-16 e 
2017-19), Guarani-SP (2017) 
e inclusive uma passagem 
pelo Penarol-AM (2021). 

Fla segue com desfalques 
para duelo com Tolima
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Em maio deste ano, o 
Brasil registrou um saldo 
de 277.018 novos empre-
gos formais. Segundo os 
dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Novo Caged), 
que o Ministério do Tra-
balho e Previdência di-
vulgou na terça-feira (28), 
no mês passado foram 
registradas 1.960.960 con-
tratações com carteiras 
assinadas e 1.683.942 des-
ligamentos.

Já o total de trabalha-
dores celetistas – ou seja, 
com vínculo formal de tra-
balho e direitos e deveres 
regidos pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho 
(CLT) – aumentou 0,67% 
em relação ao resultado 
de abril deste ano, pas-
sando de 41.448.948 para 
41.729.858.

Na média nacional, os 
salários iniciais pagos a 
quem foi admitido em um 
novo emprego em maio 
foi de R$ 1.898,02 – valor 
R$ 18,05 menor que a mé-

Todas as cinco regiões 
brasileiras também tive-
ram saldo positivo, com 
destaque para o Centro-
-Oeste, cujo índice variou 
0,94%, com um saldo de 
33.978 vagas de empregos 
formais. Em seguida vêm 
o Norte (+0,82%, +16.091 
postos, respectivamente); 
Nordeste (+0,73%, +48.847 
postos); Sudeste (+0,69%, 
+147.846 postos) e Sul 
(+0,33%, +25.585 postos).

Em termos absolutos, 
as unidades federativas 
com maior saldo mensal, 
em maio, foram São Paulo, 
com um resultado positi-
vo de 85.659 postos (varia-
ção positiva de 0,67% em 
comparação a abril); Mi-
nas Gerais (+29.970 postos 
ou +0,68%) e Rio de Janeiro 
(+20.226 postos, +0,61%). 
Ainda em termos absolu-
tos, Sergipe: (+855 postos, 
+0,30%); Roraima (+494 
postos, +0,75%) e o Ama-
pá (+334 postos, +0,46%) 
foram os estados com me-
nor saldo.

Brasil registra 277 mil novas 
vagas formais de trabalho

Divulgação

No mês de maio, o Brasil registrou um saldo de 277.018 novos empregos
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No mês, houve 24.094 
admissões e 18.284 desli-
gamentos na modalidade 
de trabalho intermiten-
te, deixando um saldo de 
5.810 empregos. Duzentos 
e oitenta e seis trabalha-
dores assinou mais de um 
contrato na condição de 
trabalhador intermiten-
te. Do ponto de vista das 
atividades econômicas, o 
saldo de emprego na mo-
dalidade de trabalho in-
termitente distribuiu-se 
por Serviços (+4.505 pos-
tos), Indústria geral (+1.117 
postos), Construção (+436 
postos), Agropecuária 
(+303 postos) e Comércio 
(-551 postos).

Também foram registra-
das 19.530 admissões em 
regime de tempo parcial e 
16.251 desligamentos, ge-
rando saldo de 3.279 em-
pregos, envolvendo 8.904 
estabelecimentos contra-
tantes. Cinquenta e nove 
empregados celebraram 
mais de um contrato em 
regime de tempo parcial.

dia de R$ 1.906,54 calcula-
da em abril.

No acumulado do ano, 
foi registrado saldo de 
1.051.503 empregos, decor-
rente de 9.693.109 admis-
sões e de 8.641.606 des-
ligamentos (com ajustes 
até maio de 2022).

Os cinco grandes gru-
pamentos de atividades 
econômicas avaliados re-
gistraram saldos positi-
vos em termos de criação 

de empregos formais. Tal 
como em abril deste ano, o 
setor de serviços voltou a 
ser destaque, com um sal-
do de 120.294 postos cele-
tistas. Em seguida vêm 
as atividades ligadas ao 
comércio (+47.557 postos); 
indústria (+46.975 postos); 
construção (+35.445 pos-
tos) e, por fim, agricultura, 
pecuária, produção flores-
tal, pesca e aquicultura 
(+26.747 postos).

 

 

Divulgação

Manaus lança edital para vendas no Passo a Paço 2022
A Fundação Municipal de 

Cultura, Turismo e Eventos 
(Manauscult) lançou o pro-
cesso de seleção na forma de 
Chamada Pública de permis-
são de uso de espaço público 
para venda de alimentos pela 
iniciativa privada, durante a 
realização do festival #Sou-
Manaus Passo a Paço 2022, 
que acontecerá de 2 a 5 de se-
tembro deste ano, no Centro 
Histórico de Manaus. 

O edital de chamamento 
público nº 004/2022, dispo-

nível para consulta na aba 
“editais” do site manauscult.
manaus.am.gov.br, será rea-
lizado por meio do “Festival 
Gastronômico de Manaus – 
No Passo do Sabor”, que con-
ta com até 40 espaços para 
operação de venda de ali-
mentos, divididas em quatro 
categorias: “Barraca do Chef”, 
até 20 vagas; “Novos Chefs”, 
até quatro vagas; “Food Tru-
ck”, até 13 vagas; e “Futuros 
Talentos”, até três vagas. O 
edital encontra-se à disposi-

Podem se inscrever pessoas 
físicas ou jurídicas

ção.
Todos os pratos de comi-

da, sejam eles salgados ou 
doces, comercializados na 
Feira Gastronômica do Pas-
so a Paço, deverão custar no 
mínimo R$ 8 e no máximo 
R$ 23.

É obrigatório no último dia 
do evento, 5 de setembro, que 
seja criado no cardápio, pelo 
menos um prato de comi-
da elaborado especialmente 
para o público infantojuvenil 
(faixa etária de 5 a 15 anos), 

que neste dia é o público-alvo 
do festival.

Podem se inscrever pes-
soas físicas ou jurídicas. Os 
interessados deverão proto-
colar até o dia 1° de julho, os 
documentos exigidos que 
estão relacionados no item 
4.3 do edital, no protocolo da 
sede da Manauscult, no Les 
Artistes Café Teatro, na ave-
nida 7 de Setembro, 377, Cen-
tro, no horário de 8h às 17h.

Mais informações na sede 
da Manauscult.
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As 30 cidades mais vio-
lentas do Brasil têm taxas 
de assassinatos superiores a 
cem por 100 mil habitantes, 
enquanto a média nacional 
está em 22,3 por 100 mil. Do 
total de municípios, 43% de-
les ficam na Amazônia, 63% 
são rurais e nenhum tem 
mais de 30 mil moradores. 
Os dados estão no 16º Anu-
ário Brasileiro de Segurança 
Pública, divulgado na terça-
-feira (28).

Ao contrário do Brasil, a 
letalidade tem crescido nas 
cidades rurais da Amazô-
nia, cenário dos assassina-
tos recentes do indigenista 
Bruno Pereira e do jornalista 
inglês Dom Phillips. Em es-
pecial naquelas sob pressão 
de crimes ambientais, como 
desmatamento, grilagem de 
terras e extração ilegal de 
minérios. Nos últimos anos, 
a chegada do crime organi-
zado ligado ao narcotráfico 
sobrepôs uma nova camada 
de criminalidade às já exis-
tentes na floresta, e impul-
sionou a escalada de mortes.

“A Amazônia está com-
pletamente dominada pela 
violência extrema e pode ser 
vista como uma enorme tra-
dução de tudo que tem dado 

Cidades mais violentas do 
Brasil estão na Amazônia

Divulgação

Dados revelam que 30 municípios brasileiros têm taxas de mortes violentas intencionais superiores
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Facções
Lima reforça que pelo 

menos 20 facções com 
base prisional atuam em 
território amazônico. O cri-
me organizado explodiu na 
região depois que a organi-
zação criminosa paulista se 
fortaleceu no Paraguai, em 
meados de 2017, e passou a 
controlar parte do corredor 
que escoa a droga produzi-
da em países andinos para 
o Brasil, Europa e África. 
Em busca de novas rotas, 
a facção carioca intensifi-
cou suas ações no Norte do 
país. A partir daí novos ban-
dos surgiram, e uma guerra 
local foi conflagrada.

Um dos pontos mais dis-
putados pelo tráfico fica 
na cidade de Tabatinga, 
no oeste do Amazonas, na 
tríplice fronteira entre o 
Brasil, Colômbia e Peru. A 
região, próxima de onde o 
indigenista Bruno e o jor-
nalista Dom foram assas-
sinados, é hoje a segunda 
principal rota do narcotrá-
fico do país, atrás apenas 
da sulmatogrossense Pon-
ta Porã, na divisa com o Pa-
raguai. Enquanto Tabatin-
ga é dominada pela facção 
criminosa carioca, Ponta 
Porã é comandada pelo 
bando paulista.

“Em outras regiões do 
país, as disputas entre es-
sas facções já se acomo-
daram. Ou alguém venceu, 
ou teve trégua, ou a polícia 
conseguiu controlar. Já na 
Amazônia, o conflito pe-
las rotas continua aberto. 
O crime organizado regu-
lamenta quem pode estar 
num determinado territó-
rio, mas não existe mono-
pólio. Enquanto a facção 
carioca comanda Tabatin-
ga, no restante ainda há 
muita disputa”, explicou 

G7 analisa os tetos como forma 
de evitar que Moscou lucre

errado no Brasil. Infelizmen-
te, as mortes do Bruno e do 
Dom não foram fatos isola-
dos”, afirmou Renato Sérgio 
de Lima, diretor do Fórum 
Brasileiro de Segurança 
Pública. “Quem tem dado 
o tom ali é o crime organi-
zado, que tem funcionado 
como síndico da Amazônia. 
As facções de base prisional 
e, eventualmente, algumas 
milícias administram a vida 
das pessoas e a economia 
e controlam a ocupação do 
território.”

Para Lima, qualquer pro-
jeto de desenvolvimento 
desenhado para a região, 
seja conservador ou pro-
gressista, precisará passar 
pelo controle da violência. 
Se não houver um freio do 
crescimento das mortes, 
dificilmente se encontrará 
soluções de geração de em-
prego e renda para o territó-
rio. Segundo ele, os órgãos 
ambientais de fiscalização 
e o aparato de segurança 
pública atuais não são su-
ficientes para conter mais 
essas complexas cadeias 
criminosas que disputam 
entre si as rotas nacionais 
e transnacionais de drogas 
que cruzam a floresta.

Divulgação

G7 propõe ava-
liar preço do 
petróleo russo

O grupo das sete potências 
econômicas (G7) concordou 
em explorar a imposição de 
uma proibição ao transporte 
de petróleo russo vendido 
acima de um determinado 
preço, disseram os líderes 
na terça-feira (28), em comu-
nicado.

“Convidamos todos os paí-
ses com ideias semelhantes 
a se juntar a nós em nossas 
ações”, acrescentaram.

A guerra na Ucrânia e suas 
dramáticas consequências 
econômicas, em particular o 
aumento da inflação de ali-
mentos e energia, domina-
ram a cúpula deste ano do 
grupo de democracias ricas 
em um resort nos Alpes da 
Baviera, na Alemanha.

O G7 está analisando os 
tetos de preços como forma 
de evitar que Moscou lucre 
com a invasão da Ucrânia, 
que elevou drasticamente 
os preços da energia, abran-
dando os esforços ocidentais 
para reduzir as importações 
de petróleo e gás russos.

As receitas de exportação 
de petróleo da Rússia subi-
ram em maio, mesmo com 
a queda dos volumes, dis-
se à Agência Internacional 
de Energia em seu relatório 
mensal de junho.

Segundo o novo docu-
mento do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, o mu-
nicípio São João do Jagua-
ribe, no Ceará, registrou a 
maior (224) da taxa média de 
mortes violentas intencio-
nais (MVI) por 100 mil habi-
tantes entre 2019 e 2020. Na 
sequência, aparecem Jacare-
acanga (199), no Pará; Aureli-
no Leal (144); na Bahia; Santa 
Luzia D’Oeste (139) e São Fe-
lipe D’Oeste (138), em Ron-
dônia. Por mortes violentas 
intencionais, entende-se a 
soma das vítimas de homi-
cídio doloso, latrocínio, lesão 
corporal seguida de morte e 
mortes decorrentes de inter-
venções policiais em serviço 
e fora.

A taxa média dos nove 
estados que compõem a 
Amazônia Legal é de 30,9 
mortes violentas por 100 mil 
habitantes - 38,6% superior 
à média nacional, que foi 
de 22,3. Se fosse um país, a 
região seria a quarta nação 
mais violenta do planeta, 
atrás de Jamaica (45), Hon-
duras (36) e África de Sul 
(33), de acordo com dados da 
UNODC, o escritório das Na-
ções Unidas sobre Drogas e 
Crime.
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Estudantes do 6º ano da 
Escola Estadual Jairo da 
Silva Rocha, Zona Leste de 
Manaus, produziram man-
gá (história em quadrinhos 
em estilo japonês), a par-
tir do projeto “O mangá na 
educação ambiental: uso 
sustentável da água”.

O projeto é apoiado pelo 
Governo do Estado, via Pro-
grama Ciência na Escola 
(PCE) – edital Nº 004/2021, 
da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam).  

O PCE é um programa 
criado pela Fapeam, desen-
volvido em parceria com a 
Secretaria de Estado de Edu-
cação e Desporto e Secreta-
ria Municipal de Educação 
(Semed-Manaus), que apoia 
projetos de pesquisa em 
âmbito da educação básica. 

Intitulado com o nome “A 
Última Gota”, o mangá pro-

Estudantes elaboram mangá 
sobre consumo de água

Mangá foi disponibilizado em versões impressas para alunos 
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Teatro recebe espetáculos com sonoras de filmes

Teatro AM recebe espetáculos com trilhas sonoras de filmes clássicos

A Série Encontro das Águas 
retorna ao palco do Teatro 
Amazonas, entre os dias 12 e 
17 de julho, após dois anos sem 
apresentações. Os espetácu-
los, protagonizados pelos Cor-
pos Artísticos da Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia 
Criativa, têm como diferencial 
unir o erudito ao popular.

Nesta sexta edição da tem-
porada, a programação se 
destaca com espetáculos de 
balé clássico e trilhas sonoras 
apresentadas pela Amazonas 
Filarmônica e Coral do Ama-
zonas.

Os ingressos para os espetá-
culos estão disponíveis na bi-
lheteria do Teatro Amazonas 
e no site da Bilheteria Digital: 

duzido em dez páginas foi 
disponibilizado em versões 
impressas para os alunos 
de duas turmas do 6º ano 
da escola, alcançando cerca 
de 100 estudantes.  

De acordo com a coorde-
nadora, professora de Bio-
logia Anna Carla Paixão, a 
história explica na forma de 
desenho como funciona o 
tratamento de água, formas 

de economizar o consumo 
e a importância do recurso 
natural para a vida humana 
e animal e do planeta.  

 “O primeiro passo do pro-
cesso criativo foi definir o 
roteiro da história, as ca-
racterísticas e nomes dos 
personagens e o ambiente 
em que a história ocorre-
ria. Para falar do tema tive-
mos que pesquisar sobre 

o tratamento de água, a 
quantidade de água potá-
vel existente na Terra e sua 
conservação”, explicou.  

Período e Apoio
Iniciado em agosto e con-

cluído em dezembro de 
2021, o projeto “O mangá na 
educação ambiental: uso 
sustentável da água” rece-
beu investimento da Fape-
am para o seu desenvolvi-
mento.  

“Este projeto eu gostei 
muito de fazer, porque fazer 
pesquisa na escola estimu-
la muito os alunos. Neste 
caso, temos a importância 
de mostrar a arte feita pelos 
estudantes. E, essa bolsa 
da Fapeam ajuda os alunos 
nisso”, comentou a profes-
sora sobre a oportunidade. 

Edição 2022 
A edição 2022 do Progra-

ma Ciência na Escola rece-
beu 1.811 inscrições, um nú-
mero recorde de propostas 
submetidas em toda trajetó-
ria do programa. Este ano, o 
edital apoia 974 propostas. 
Cada projeto será contem-
plado com uma bolsa Profes-
sor Ciência na Escola e três 
bolsas de Iniciação Científica 
Tecnológica Júnior (ICT/JR), 
para estudantes. 

O PCE apoia a participa-
ção de professores e estu-
dantes do 5º ao 9º ano do 
ensino fundamental, da 1ª 
à 3ª série do ensino médio 
e suas modalidades: edu-
cação de jovens e adultos, 
educação escolar indígena, 
atendimento educacional 
específico e Projeto Avan-
çar, em projetos de pesquisa 
desenvolvidos em escolas 
públicas estaduais sedia-
das no Amazonas e muni-
cipais de Manaus.

www.bilheteriadigital.com/te-
atroamazonas.

Nos dias 12 e 13 de julho, às 
20h, o Teatro Amazonas re-
cebe a “Saga Encontro das 
Águas”, com trilhas sonoras 
de clássicos favoritos da ficção: 
“Harry Potter”, “O Senhor dos 
Anéis” e “Star Wars”.

“O espetáculo é uma home-
nagem ao próprio evento – que 
é sempre um sucesso – e ao 
público, que lota o teatro quan-
do apresentamos as trilhas so-
noras das sagas mundialmen-
te conhecidas”, disse o maestro 
Marcelo de Jesus, maestro ad-
junto da Amazonas Filarmôni-
ca e regente da noite de estreia.

“Durante os espetáculos, 
naturalmente o público pode 

esperar momentos surpreen-
dentes, envolvendo a temática 
dos personagens. E as pessoas 
serão bem-vindas com o seu 
cosplay preferido”.

Na segunda noite, a Amazo-
nas Filarmônica e o Coral do 
Amazonas, se apresentam sob 
a regência do maestro Otávio 
Simões, diretor artístico do co-
ral e regente assistente da or-
questra.

Montagem inédita
No período de 15 a 17 de julho, 

a programação traz a mon-
tagem inédita no palco do Te-
atro Amazonas de um balé 
clássico, tocado pelos músicos 
da Amazonas Filarmônica. O 
“Lago dos Cisnes”.

Divulgação
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Libra

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Seu bom senso o está guian-
do na direção certa. Alguns 
chamam isso de sorte, seja ra-
cional. Descarte certos hábitos 
que não estão ajudando você. 
Seria uma boa ideia rever seus 
hábitos alimentares. Você vai 
ser capaz de se livrar de uma 
situação ruim sem qualquer 
dificuldade e vai se orgulhar do 
seu próprio desempenho.

Você vai ser mais sério do 
que de costume e sentirá neces-
sidade de se concentrar no que 
é realmente importante. Não 
tenha medo de mostrar o seu ta-
lento para improvisar. A manei-
ra como você se expressa pode 
ser insolente, mas vai lhe ajudar 
a superar alguns obstáculos in-
teressantes - a sua audácia terá 
sua recompensa!

O dia parece estar em movi-
mento rápido. Você vai ter que 
se movimentar, mas isso vai ser 
satisfatório. Uma discussão com 
pessoas experientes talvez pro-
vará que seus excessos são pre-
judiciais. Você vai perceber que 
não tinha nenhuma razão para 
ter medo. Agora você pode agir. 
Faça isso. O sucesso está ligado 
a sua capacidade natural!

Você está controlando suas 
emoções com mais autocon-
fiança hoje. Certifique-se de que 
você não se torne inacessível. 
Você está seguindo com oti-
mismo. Certifique-se de manter 
uma dieta equilibrada. Encon-
tros platônicos estão previstos. 
Você será capaz de desfrutar de 
uma trégua antes de voltar para 
a briga de costume. 

O bom humor vai prevalecer 
e você vai ser bom em ser recep-
tivo às pessoas a sua volta. Faça 
pausas porque você não tem se 
cuidado muito bem fisicamen-
te. Tenha cuidado com cãibras 
musculares e com movimentos 
errados. A intensidade do seu 
parceiro está levando você a 
diminuir o lado caloroso da pai-
xão. Olhe para o futuro.

O ambiente estará alegre e 
harmonioso. Você não ficará 
decepcionado com aqueles que 
o rodeiam e festividades estão 
próximas. Você está cada vez 
mais em forma e ficará satisfei-
to com seus esforços. Reduza o 
consumo de doces, eles não são 
a recompensa ideal. Seu bom 
humor o torna mais aberto com 
os outros.

Sua facilidade de fazer as coi-
sas e o sucesso resultante levan-
tarão o seu espírito. Mostre gra-
tidão. Seus níveis de energia são 
bons e estão motivados pelo de-
sejo de serem construtivos. Você 
será capaz de recarregar suas 
baterias se beber mais líquidos. 
As discussões serão bastante 
polêmicas. Não se deixe dominar 
por suas emoções.

Você tem prazer em jogar 
mais lenha na fogueira. Tenha 
cuidado e se acalme. Suas pala-
vras são mais cortantes do que 
você imagina. Você terá mais fa-
cilidade em encontrar um equilí-
brio entre as atividades e o rela-
xamento. Você está controlando 
o seu ritmo e pode sentir a dife-
rença. Você será capaz de atingir 
satisfações novas.

Você vai encontrar pessoas ao 
seu redor que serão mais tem-
peramentais do que o habitual, 
mas tenha cuidado e analise o 
que elas podem lhe oferecer. A 
apatia que você vai sentir será o 
resultado de muita pressão, es-
pecialmente em seus músculos. 
Relaxe um pouco! As pessoas ao 
seu redor parecem mais imprevi-
síveis do que o habitual.

Você não vai perder tempo 
com diferenças superficiais e as 
pessoas vão gostar de você por 
isso - é uma receita para o su-
cesso. Você está usando a sua 
energia de forma construtiva, 
mas tire um tempo para des-
cansar para manter as coisas 
em equilíbrio. Você vai encon-
trar mais tempo para sair com 
o seu parceiro.

Você vai ter a oportunidade de 
rever o seu juízo sobre uma pes-
soa próxima. Você está mostran-
do mais seus sentimentos e tem 
a necessidade de se afirmar e 
de expressar seus pensamentos 
para se sentir mais pleno com 
você mesmo. Você está em um 
estado de espírito sereno que lhe 
permitirá ganhar equilíbrio inte-
rior e compartilhar o seu amor.

Você vai conseguir estabelecer 
um bom equilíbrio entre o tra-
balho e a sua vida privada hoje. 
Algumas pessoas exigem muito 
de você. Certifique-se de que você 
é capaz de aguentar isso não es-
queça de você mesmo no proces-
so. Com razão, você sente que os 
outros estão tentando tirar van-
tagem de você. Não se deixe levar 
por elogios nesta quarta-feira.

Áries 

Gêmeos

Leão

Sagitário

Aquário Peixes

Capricórnio

Escorpião

Virgem

Câncer

Touro 



Manaus, Quarta-feira,
29 de junho de 2022

Valentina Schmidt, de 
19 anos, filha mais velha 
de Tadeu Schmidt, fez um 
post na terça-feira (28), 
para celebrar o Dia do Or-
gulho LGBTQIA+.

Na mensagem, a escrito-
ra e atriz segura um cartaz 
com os dizeres em inglês: 
“Eu sou queer e me orgu-
lho”, referindo-se às pesso-
as em que orientação sexu-
al e atração emocional não 
se encaixam nos padrões 
da heteronormatividade.

A jovem lembra que há 
um ano tomou a decisão 
de expor sua sexualidade e 
diz ter muito orgulho.

“Há um ano, tomei uma 
das decisões mais difíceis 
da minha vida. Uma de-
cisão da qual me orgulho 
profundamente. Tenho 
orgulho de ter a liberda-
de para falar abertamente 
sobre a minha sexualida-
de. Orgulho de amar quem 
eu quiser. Orgulho de ter 
uma família e amigos que 
me apoiam incondicional-
mente. Orgulho de ser uma 
mulher queer. Orgulho de 
ser eu. Ninguém nunca 
vai tirar o meu direito de 

Filha de Tadeu Schmidt fala de sexualidade em post: ‘Sou queer e me orgulho’

14 TV e Novelas 

Bolinho de bacalhau
INGREDIENTES
300 g de bacalhau des-

salgado e desfiado
3 xícara (chá) de batatas 

cozidas e espremidas
1 colher (sopa) de fari-

nha de trigo
sal e pimenta-do-reino 

a gosto
3 ovos
2 colheres (sopa) de 

cheiro-verde picado
óleo para fritar

amar e ser feliz. Boa sorte 
para quem tentar. Que esse 
mês do orgulho tenha sido 
maravilhoso para todos  
nós”, escreveu.

Filha mais velha do 
novo apresentador do “Big 
Brother Brasil”, Valentina, 
utiliza suas redes sociais 
para divulgar os covers 
e trabalhos como artista 
que realiza, além de posts 
sobre assuntos como fe-
minismo e a comunidade 
LGBTQIAP+. Em junho do 
ano passado, a jovem tor-
nou pública a informação 
de que se identifica como 
uma pessoa queer, em 
um post onde desabafa 
sobre aceitação.

“Por anos, tive muita di-
ficuldade em me aceitar e 
me amar, e isso bloqueava 
de certa forma meu amor 
por outras pessoas”, es-
creveu Valentina, que con-
tinuou: “Então, depois de 
anos em dúvida, cheguei 
numa conclusão da qual 
me orgulho e finalmente 
me sinto confortável: sou 
queer, ou seja, no meu caso, 
minha orientação sexual e 
atração emocional não cor-

respondem à heteronor-
matividade. Eu me amo e 
amo todos vocês. Essa sou 
eu. Simples assim.”

Nos comentários da 
publicação, o pai da jo-
vem demonstrou apoio e 
deixou um emoji de co-
ração. A mãe, Ana Cris-
tina, mulher de Tadeu, 
também deixou uma  
mensagem carinhosa:

Divulgação

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, mis-
ture bem todos os in-
gredientes. Com uma 
colher de sopa, pegue 
porções de massa, fri-
te em óleo quente até 
dourar e escorra em pa-
pel absorvente.

Filha de Tadeu Schmidt celebra 
Dia do Orgulho LGBTQIA+ 

“Seja o que você qui-
ser sempre! Essa meni-
na linda e corajosa! Seja 
você”, disse completan-
do com vários emojis de  
corações coloridos.

Valentina também é es-
critora e já participou de 
musicais. Em seu canal 
no YouTube ela reúne os 
vídeos onde canta, fazen-
do covers de outros artis-

tas e músicas de teatro e 
filmes. Além disso, tam-
bém compartilha vídeos 
onde fala sobre o cenário 
cinematográfico.

Além de Valentina, Ta-
deu, de 47 anos, também 
tem uma filha caçula, Lau-
ra Schmidt, de 17 anos. O 
apresentador é casado com 
Ana Cristina e é super co-
nectado com a família.

Receitas



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

Determinada, sonhadora e apaixonada, assim se 
define Pri Bianchini. A morena conquistou o cora-
ção de seus fãs nas redes sociais. A gata tem um 
sorriso largo, cabelos longos, seios fenomenais e 

bumbum perfeito. 

Pri Bianchini



 

Manaus, Quarta-feira,
29 de junho de 2022

O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida, lançou, na ter-
ça-feira (28), o projeto “Es-
porte na Comunidade”, que 
em parceria com o governo 
do Amazonas irá fornecer 
equipamentos esportivos 
para os projetos espalha-
dos pelas comunidades 
da capital amazonense. O 
evento ocorreu na minivi-
la olímpica do Coroado, no 
bairro Coroado, localizado 
na zona Leste.

“Eu quero que esse mate-
rial chegue a toda extensão 
da zona rural da cidade de 
Manaus, pela BR-174 e pela 
AM-010. Aonde existir uma 
comunidade que tenha prá-
tica esportiva, que chegue o 
material da prefeitura. Nós 
queremos avançar e apoiar 
a prática esportiva. Vamos 
cadastrar os times das ligas 
esportivas e daremos os 
equipamentos necessários. 
Vamos fazer de Manaus 
uma cidade esportiva”, afir-
mou Almeida.

Durante a ação, o prefeito 
salientou que mais inves-
timentos semelhantes irão 
ocorrer ao longo do ano, 
principalmente para a re-
forma de praças esportivas, 

pois a prefeitura irá fazer do 
esporte uma marca da atu-
al gestão.

 “Temos quase 450 praças 
esportivas pertencentes ao 
município. Vamos selecio-
nar algumas para reformar 
ainda neste ano. O gover-
no também já reformou al-
guns, e estaremos fazendo 
do esporte a nossa marca, 
porque nós trabalhamos a 
qualidade de vida por meio 

do esporte. Quero entregar 
qualidade de vida para a po-
pulação de Manaus. Vamos 
tirar as pessoas do seden-
tarismo, cuidar da hiper-
tensão, da obesidade e da 
diabetes, e vamos ter uma 
saúde pública de qualidade. 
Quando investimos R$ 1 em 
esporte, economizamos R$ 
5 em saúde. Nós vamos in-
vestir mais no esporte, por-
que assim formaremos ci-

‘Esporte na Comunidade’ busca 
transformar Manaus em referência
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dadãos com saúde. Vamos 
transformar Manaus na 
cidade esportiva do Brasil”, 
enfatizou o prefeito David.

De acordo com o titular da 
Subsecretaria Municipal de 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Semjel), Aurilex Moreira, a 
partir dessa parceria firma-
da com a Fundação Ama-
zonas de Alto Rendimento 
(Faar), o esporte comunitá-
rio de Manaus irá evoluir e 

 

 

passar a ser valorizado pelo 
poder público.

“O prefeito sempre fala 
da importância do esporte. 
Ele tem o esporte como um 
dos carros-chefes por en-
tender a prática como uma 
ferramenta de transfor-
mação. Para fomentar isso 
em Manaus, precisamos 
de parcerias, e essa é uma 
delas. Quando iniciamos a 
gestão na Semjel, não tí-
nhamos material esporti-
vo, nem uma bola sequer, e 
já fazia quatro anos que os 
centros comunitários es-
tavam abandonados. Essa 
realidade mudou. Agora, 
vamos atender também 
as comunidades. Temos 
vários líderes que, inde-
pendentemente do poder 
público, lutam para fazer 
esportes. Agora, eles não 
estarão mais sozinhos. 
Vamos apoiar a prática es-
portiva nos bairros de Ma-
naus”, salientou Moreira.

Os interessados em parti-
cipar do projeto devem fa-
zer um cadastro na sede da 
Semjel e procurar o setor de 
Comunidades, ou entrar em 
contato pelo número (92) 
99328-8325.

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. 2384 - 28/06/2022

01 08 28 30 34 38

05 18 28 39 41 43

03 04 05

06       10     12        14         15         16      17       20        21      22          24          25

Concurso n. 2558 - 28/06/2022

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. 2495 - 28/06/2022

08 12 14 30 33 41

11 40 46 54 59 60 72

Concurso n. 5883 - 28/06/2022

Concurso n. 1801 - 28/06/2022

12 24 31 71 80


