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Feira do Pirarucu com 
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David lança projeto ‘Manaus Esportiva’ 

Cidade  Página 3

Esporte Página 9

Divulgação

Preso por tentar 
matar mulher com 
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O julgamento do marco 

temporal, sobre demarca-
ção de terras indígenas, foi 
adiado mais uma vez pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). O recurso, que seria 
discutido no próximo dia 
23, foi retirado de pauta na 
quinta-feira (2) após “con-
senso entre ministros”.

A discussão do RE 1017365, 
que trata da definição de um 
limite para o período em que 
as terras podem ser reivin-
dicadas pelos indígenas, foi 
suspensa pelo presidente 
da Corte, Luiz Fux. É o ter-
ceiro adiamento desde 2021, 
quando o julgamento come-
çou. Agora, não há previsão 
de retomada. A tendência é 
de que não ocorra mais an-
tes das eleições.

A tese de limitar os direitos 
das etnias às terras, defendi-
da pelo governo federal, por 
ruralistas e grupos interes-
sados na exploração eco-
nômica das áreas, interfere 
diretamente na demarcação 

STF tira de pauta Marco 
Temporal de terras indígenas

Divulgação

Acordo faz STF tirar de pauta Marco Temporal de terras indígenas

O sonho de meninos e 
meninas é crescer, ganhar 
o mundo. Sonhos, muitas 
vezes, interrompidos por 
todas as formas de violên-
cia e violações de direitos. 
Parafraseando a canção 
de Chico da Silva, trago ao 
debate na coluna desta 
sexta-feira a necessidade 
de levantarmos a voz con-
tra o abuso e a exploração 
sexual de crianças e ado-
lescentes. 

Recentemente, o muni-
cípio de Tefé (AM) registrou 
cinco casos de estupros de 
crianças e adolescentes 
num único fim de semana. 
Fiquei indignada e cobrei 
na tribuna investigação rá-
pida e punição rigorosa aos 
criminosos. Infelizmente, 
tais ocorrências não são 
raridade. A violência sexual 
é um crime que acontece 
prioritariamente na infân-
cia e no início da adoles-
cência. Pior: esse tipo de 
crime tem autor conhecido 
e quase sempre o agressor 
está dentro de casa ou nas 
proximidades. 

Estudo do Unicef apon-
ta que no Brasil, no perío-
do de 2017 a 2020, foram 
registrados 179.277 casos 
de estupro ou estupro de 
vulnerável com vítimas 
de até 19 anos – uma mé-
dia de quase 45 mil casos 
por ano. Crianças de até 10 
anos representam 62 mil 
das vítimas nesses quatro 
anos – ou seja, um terço do 
total.

O Unicef afirma ainda 
que a grande maioria das 
vítimas de violência sexu-
al é menina – quase 80%. 
Para elas, um número mui-
to alto de casos envolve 
vítimas entre 10 e 14 anos 
de idade, sendo 13 anos 

a idade mais frequente. 
Para os meninos, o crime 
se concentra na infância, 
especialmente entre 3 e 
9 anos de idade. A maioria 
dos casos de violência se-
xual contra meninas e me-
ninos ocorre na residência 
da vítima e, para os casos 
em que há informações 
sobre a autoria dos crimes, 
86% dos autores eram co-
nhecidos.

É preciso virar esse jogo. 
As mães devem ser in-
centivadas e encorajadas 
a denunciar esse tipo de 
crime, que normalmente 
é cometido por membros 
da própria família, como 
pais, padrastos, tios e pes-
soas próximas. A recém-
-encerrada campanha do 
Maio Laranja represen-
ta um mês em que os di-
versos órgãos, inclusive 
a Comissão da Mulher da 
Assembleia Legislativa do 
Amazonas, se unem para 
combater o abuso e a ex-
ploração sexual de crian-
ças e adolescentes. A so-
ciedade também precisa 
abraçar a causa, ligando 
para o 190 ou o Disque 100 
(Direitos Humanos). 

Os direitos das crianças 
e dos adolescentes preci-
sam ser garantidos, e cabe 
a nós adultos, mulheres e 
homens públicos, comba-
ter todas as formas de vio-
lação e violência sexual. As 
crianças e os adolescentes 
têm o direito de ir e vir em 
segurança, têm o direito de 
brincar e até virar douto-
res, porque eles são o Bra-
sil do amanhã. O sonho de 
meninos e meninas é sim 
crescer, ganhar o mundo, 
sonhar com um País me-
lhor num sono mais pro-
fundo.

  A iniciativa de policiais militares da 2ª Com-
panhia Interativa Comunitária (Cicom) por 
realizar visitas do projeto Comunidade Mais 
Segura na Zona Sul de Manaus, na Creche 
Magdalena Arce Daou, no bairro Santa Luzia, 
onde gestores do local e militares falaram de 
questões relativas à segurança pública e ao 
programa Comunidade Mais Segura.

Os constantes roubos na capital amazonense. 
Nas primeiras horas da quinta-feira (2), uma dupla, 
em uma motocicleta, foi flagrada por câmeras de 
segurança, assaltando um grupo trabalhadores na 
rua Horta, no bairro Valparaíso, na Zona Norte. Os 
criminosos abordaram as vítimas, que estavam 
passando pela via e roubaram os celulares. Os as-
saltos costumam acontecer em ruas desertas. 

Levantar a voz e combater a exploração 
sexual de crianças e adolescentes

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

CURTIR NÃO CURTIR   

Alessandra Campêlo

das TIs. A conclusão do jul-
gamento é aguardado com 
ansiedade por Bolsonaro e 
líderes indígenas.

Se o marco temporal for 
aprovado, as populações 
indígenas só terão direito à 
terra que ocupavam até dia 
5 de outubro de 1988, data 
da promulgação da Consti-
tuição Federal.

Se perder, Bolsonaro ame-

aça não cumprir decisão do 
STF. Em evento de agricul-
tores em abril, o presidente 
disse que, se a tese do marco 
temporal não for aprovada, 
ou ele “entregará as chaves 
do governo” ao STF ou não 
cumprirá a decisão.

Para ele, a demarcação de 
áreas indígenas vai “inviabi-
lizar o agronegócio” e “enter-
rar o Brasil”.

O plenário do Senado apro-
vou nesta quinta-feira (2), em 
dois turnos de votação, uma 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) que tem por 
objetivo garantir segurança 
jurídica ao piso salarial nacio-
nal de enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, auxiliares 
de enfermagem e parteiras.

A PEC, de autoria da sena-
dora Eliziane Gama (Cidada-
nia-MA), prevê que uma Lei 
federal vai instituir pisos sa-
lariais para essas categorias.

Recentemente, a Câmara 
e o Senado aprovaram um 
projeto nesse sentido e que 
aguarda a sanção do presi-
dente Bolsonaro. Por essa 

proposta, enfermeiros de 
todo o país, contratados em 
regime de CLT, receberão no 
mínimo 4.750 reais por mês.

A autora da PEC argumen-
tou que nada adianta ter um 
projeto que dispõe sobre o 
piso salarial de uma catego-
ria se ele for suspenso poste-
riormente pelos tribunais.

Lei para garantir piso de enfermeiros 



Manaus, Sexta-feira,
3 de junho de 2022

 Nesta sexta-feira (3), das 
7h às 13h, ou até o horá-
rio que durar os estoques, 
ocorrerá a Feira do Pira-
rucu da Fundação Amazô-
nia Sustentável (FAS), na 
sede da instituição, locali-
zada na Rua Álvaro Braga, 
351, no bairro Parque Dez, 
com a venda de três tone-
ladas do peixe, com preços 
a partir de R$ 7.

O pirarucu à venda é 
resultado das atividades 
de manejo realizadas na 
Reserva de Desenvolvi-
mento Sustentável (RDS) 
Mamirauá, localizada no 
município de Juruá, (a 672 
quilômetros de Manaus). A 
iniciativa é fruto de uma 
parceria entre a FAS, a As-
sociação dos Moradores 
e Usuários da RDS Ma-
mirauá Antônio Martins 
(Amurman) e o Bradesco.  

Nesta Feira do Pirarucu, 
o peixe é proveniente de 16 
famílias da Comunidade 
do Jussara, nove da Comu-
nidade Catiti e 14 da Co-

Feira da FAS terá pirarucu 
a preço promocional 

Divulgação

 

o quilo do filé, R$ 15 o quilo 
da ventrecha e R$ 7 o quilo 
da carcaça.

A venda do pirarucu pela 
FAS tem autorização do Ins-
tituto Brasileiro de Meio Am-
biente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) e 
da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente do Amazo-
nas (Sema), além de apoio 
da Secretaria de Estado da 
Produção Rural (Sepror).

Sobre a FAS
Fundada em 2008 e com 

sede em Manaus/AM, a 
Fundação Amazônia Sus-
tentável (FAS) é uma orga-
nização da sociedade civil 
e sem fins lucrativos que 
dissemina e implementa 
conhecimentos sobre de-
senvolvimento sustentá-
vel, contribuindo para a 
conservação da Amazônia.

A instituição atua com 
projetos voltados para edu-
cação, empreendedorismo, 
turismo sustentável, ino-
vação, saúde e outras áre-
as prioritárias. Por meio da 
valorização da floresta em 
pé e de sua sociobiodiver-
sidade, a FAS desenvolve 
trabalhos que promovem 
a melhoria da qualidade 
de vida de comunidades ri-
beirinhas, indígenas e pe-
riféricas da Amazônia.

munidade Mangueira, to-
talizando 39 famílias que 
serão beneficiadas com a 
venda, em Manaus.

“Toda a renda arrecadada 
com a venda do pirarucu é 
revertida para as famílias, 

que participam das ações 
de manejo. Isso beneficia 
diretamente o pescador e 
as comunidades” comen-
tou o gerente do Programa 
Floresta em Pé da FAS e 
coordenador da feira, Ed-

valdo Corrêa.
No dia, três toneladas de 

pirarucu fresco e in natura, 
além de 500 quilos de pira-
rucu salgado seco, estarão 
à venda. Os valores são R$ 
19, o quilo da manta, R$ 28 

Cerca de 6,4 milhões de 
crianças estão com exces-
so de peso no Brasil e 3,1 
milhões já evoluíram para 
obesidade, segundo o Mi-
nistério da Saúde. No Ama-
zonas, conforme dados do 
Sistema de Vigilância Ali-
mentar e Nutricional do MS 
de 2021, 6,35% das crianças 
de até 5 anos estão acima 
do peso, o que pode repre-
sentar sobrepeso ou obesi-
dade. O percentual é ainda 
maior entre crianças de 5 a 
10 anos, chegando a 7,59%. 

Para alertar os pais, pro-

fissionais de saúde e a so-
ciedade sobre os perigos do 
problema, é celebrado, em 
3 de junho, o Dia da Cons-
cientização Contra a Obesi-
dade Mórbida Infantil. Afi-
nal, o acúmulo excessivo 
de gordura no corpo pode 
resultar em doenças peri-
gosas, como diabetes, hi-
pertensão, problemas car-
díacos, ortopédicos e até 
distúrbios psicológicos. 

A especialista em endocri-
nologia pediátrica Patrícia 
Amorim informa que o au-
mento do peso durante a in-

fância também pode causar 
a puberdade precoce. “É pos-
sível ocorrerem alterações 
hormonais, antecipando o 
aparecimento de caracteres 
sexuais, especialmente, nas 
meninas. Entre eles estão 
os pelos pubianos (pubarca), 
brotos mamários (telarca) 
ou a primeira menstruação 
(menarca) antes do tempo 
esperado. Em caso de sus-
peita da obesidade estar 
afetando a puberdade, exa-
mes que medem as dosa-
gens de hormônios podem 
ser solicitados”, explica.

Cresce percentual de crianças obesas no Amazonas 
Charles Parker/Pexels

Dia da Obesidade Infantil: cresce o percentual de crianças com o problema 
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Com o intuito de cons-
cientizar a sociedade sobre 
a violência contra a pessoa 
idosa no Amazonas, a Se-
cretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Se-
jusc) realizou, na quarta-
-feira (1º), um ato público 
de iluminação da fachada 
do Teatro Amazonas, em 
alusão à campanha Junho 
Violeta. A iniciativa ocor-
reu no Largo de São Sebas-
tião, no Centro de Manaus.

Coordenada pela Secreta-
ria Executiva Adjunta de Di-
reitos da Pessoa Idosa (Se-
adpi), a ação tem o objetivo 
de promover a conscien-
tização sobre o crescente 
número de idosos que são 
acometidos por algum tipo 
de violência. E contou com 
distribuição de panfletos in-
formativos sobre as unida-
des de atendimento. 

O secretário titular da Se-
jusc, Emerson Lima, ressal-
tou que o Governo do Ama-
zonas busca, através de 
políticas públicas, proteger 
os idosos; e aproveitou para 
destacar a rede de proteção.

“O governador Wilson 
Lima, por meio de serviços 

Iluminação especial em combate
à violência contra idosos 

Divulgação

de proteção, visa combater 
a violência contra a pessoa 
idosa no Amazonas. Nossa 
missão é proteger essa clas-
se que tanto precisa do nos-
so apoio e vamos continuar 
lutando para garantir seus 
direitos”, disse o gestor.

A psicóloga da Seadpi, 
Mariana dos Santos, falou 
da importância dessa ini-
ciativa de combate a todos 
os tipos de violência contra 

os idosos do Amazonas.
“Hoje estamos dando 

início ao Junho Violeta. É 
superimportante a gente 
falar desse tema e trazer 
atividades voltadas à pre-
venção da violência con-
tra o idoso, porque a gente 
consegue atingir gerações 
para que, futuramente, 
tratem o idoso com mais 
respeito e sensibilidade. E 
assim, a gente consegue, 

também, disseminar in-
formação e conhecimento, 
para proporcionar um en-
velhecimento saudável e 
uma boa qualidade de vida 
aos nossos idosos”, ressal-
tou Mariana.

Respeito
O vice-presidente do 

Conselho Estadual do Ido-
so (CEI), Jorge Wagner, re-
forçou que o respeito para 
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Teatro recebe iluminação especial em combate à violência contra idosos

O Instituto de Defesa do 
Consumidor (Procon-AM) 
notificou a empresa Voe-
pass Linhas Aéreas por 
conta do cancelamento 
de um voo para o muni-
cípio de Carauari (a 788 
quilômetros da capital 
amazonense). O docu-
mento foi encaminhado 
na quarta-feira (1º).

A empresa tem dez 
dias para prestar escla-

recimentos ao órgão es-
tadual sobre a causa do 
cancelamento do voo. A 
notificação ocorreu após 
denúncia enviada por 
consumidor pelo número 
0800 092 1512.

Segundo o passageiro, 
a companhia aérea não 
prestou o atendimento 
necessário após o cance-
lamento do voo. 

“Os cancelamentos de 

voos acarretam transtor-
nos aos passageiros, que 
fazem todo um planeja-
mento e, muitas vezes, 
precisam estar no muni-
cípio com urgência. Caso 
não enviem a resposta 
ou se a considerarmos 
insatisfatória, a empresa 
será multada”, afirmou 
Jalil Fraxe, diretor-presi-
dente do Procon Amazo-
nas.

Empresa é notificada por cancelamento de voo
Divulgação

Procon Amazonas notificou  empresa após voo cancelado para Carauari

 

 

com os idosos é primordial 
para combater a violência 
contra eles.

“Nós estamos todos reu-
nidos aqui para chamar 
atenção da sociedade e, as-
sim, educarmos principal-
mente nossa família. Dizer 
que é possível sim, parar-
mos a violência, mostran-
do para todos que temos 
que respeitar as pessoas 
mais velhas. Fazendo isso, 
estamos fazendo nosso pa-
pel, pois sempre digo, res-
peitar o idoso é respeitar 
nós mesmos”, disse Jorge.

Números
Nos últimos três anos, 

mais de 5,7 mil idosos em 
situação de vulnerabilida-
de ou risco social foram 
atendidos pela Seadpi, por 
meio do Centro Integrado 
de Proteção da Pessoa Ido-
sa (Cipdi).

O Dia Mundial de Cons-
cientização da Violência 
Contra a Pessoa Idosa foi 
criado em 2006, pela Orga-
nização das Nações Uni-
das (ONU) e pela Rede In-
ternacional de Prevenção 
à Violência à Pessoa Idosa.
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O governador Wilson 
Lima leva o mutirão de 
serviços públicos do Go-
verno Presente para Iran-
duba (a 27 quilômetros de 
Manaus), nesta sexta-feira 
(3). A agenda na cidade in-
clui inaugurações, entre-
gas de equipamentos de 
saúde, crédito para empre-
endedores, fomento agrí-
cola e o anúncio de um pa-
cote de investimentos da 
ordem de R$ 44,2 milhões 
para novos projetos de in-
fraestrutura, segurança 
pública e educação.

A caravana de atendi-
mentos do Governo Pre-
sente ocorrerá, a partir das 
8h, no Centro Educacional 
de Tempo Integral (Ceti) 
Professora Maria Izabel 
Desterro e Silva, localiza-
do no quilômetro 1, da Ro-
dovia Carlos Braga. Além 
da emissão de RG, a po-
pulação vai participar do 
mutirão de exames, proce-
dimentos e consultas espe-
cializadas, oferecidos tanto 
pela Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-AM) quan-
to pelo projeto Chamas de 
Saúde, do Corpo de Bom-
beiros. O Vampirão, ônibus 
para coleta de sangue, tam-
bém estará no lugar.

 A escola vai receber, ain-
da, uma solenidade para 
marcar a entrega de cerca 
de R$ 800 mil em imple-
mentos para produtores 
da agricultura familiar, a 
concessão de R$ 777 mil 
em operações de crédito 
da Agência de Fomento do 
Estado do Amazonas (Afe-
am) e a liberação de R$ 1,2 
milhão em recursos para 
organizações do setor pri-
mário, contempladas em 
editais do Fundo de Pro-
moção Social e Erradica-
ção da Pobreza (FPS).

Depois disso, o gover-

Governador Wilson Lima anuncia 
investimentos para Iranduba 

Divulgação

Divulgação

Governo do Amazonas, Wilson Lima, vai investir R$ 44, 2 milhões no município de Iranduba 

Iranduba vai receber investimentos em infraestrutura, educação e segurança

nador fará a inauguração 
do Espaço Maker do Ceti 
Professora Maria Izabel 
Desterro e Silva. Trata-se 
de um laboratório tecno-
lógico com estações de ro-
bótica e eletrônica, video-
maker, carpintaria, corte e 
montagem, impressão 3D, 
pesquisa e leitura, realida-
de virtual e aumentada, e 
projeção midiática. Será o 
oitavo deste tipo entregue 
pelo governador no estado.

 Na sequência, Wilson 
Lima inaugura a cozinha 
popular Prato Cheio na 
rua Canumã, n°3920, bair-
ro Alto. Esta é a décima 
unidade do programa de 
combate à fome no inte-
rior e vai servir, gratuita-
mente, mais de 400 litros 
de sopa por dia. Os atendi-
mentos ao público ocorre-
rão de segunda a sábado, 
das 11h às 13h.

 
*Saúde em destaque*
A saúde ganhará desta-

que durante as ações do 

Governo Presente em Iran-
duba. Serão ofertados con-
sultas e procedimentos 
aos pacientes que aguar-
dam no Sistema Nacional 
de Regulação (Sisreg). En-
tre as especialidades, de 
acordo com as principais 
demandas do município, 
estão: clínico geral, ortope-
dia, urologia, fisioterapia, 
dermatologia, pediatria, 
psiquiatria, cardiologia, 
neuropediatria, endocri-
nologista, reumatologia, 
oftalmologia com realiza-
ção de exames e cirurgias, 
além de cirurgia geral.

 A Fundação de Vigilân-
cia em Saúde Dra Rosema-
ry Costa Pinto (FVS-RCP) 
irá atuar com suporte va-
cinal contra a Covid-19, 
Influenza e Tríplice Viral 
no município. Serão dis-
ponibilizadas 1ª, 2ª, 3ª e 
4ª doses; além da vacina 
pediátrica em menores de 
12 anos.

A ação contará ainda 
com o ônibus de testa-

 

 

rapia do Amazonas (He-
moam), conhecido como 
‘Vampirão’ estará presente 
em Iranduba para refor-
çar o estoque do banco de 
sangue do Hemocentro. A 
doação de sangue é um 
procedimento seguro, rá-
pido e não causa nenhum 
efeito colateral ao doador.

Para doar, é preciso: ter 
idade entre 16 e 69 anos; 
peso mínimo de pelo me-
nos 50 kg; dormido pelo 
menos seis horas conse-
cutivas nas últimas 24 
horas; estar bem alimen-
tado, evitar o consumo de 
alimentos gordurosos um 
dia antes da doação; apre-
sentar documento de iden-
tidade original com foto 
emitido por um órgão ofi-
cial (RG, Carteira de Habi-
litação, Carteira de Traba-
lho ou Previdência Social); 
não ter ingerido bebida al-
coólica nas últimas 12 ho-
ras; não ter fumado tabaco 
por no mínimo duas horas 
antes da doação; e não ter 
praticado exercícios físi-
cos exagerados nas últi-
mas 24 horas.

gem para Infecções Sexu-
almente Transmissíveis 
(IST) com profissionais 
para aconselhamento e 
testagem rápida para sífi-
lis, hepatites e HIV.

 O ônibus de coleta exter-
na da Fundação Hospitalar 
de Hematologia e Hemote-



Manaus, Sexta-feira,
3 de junho de 20226 Polícia  

Uma dupla, em uma mo-
tocicleta, assaltou um grupo 
de quatro pessoas na rua 
Horta, no bairro Valparaíso, 
na Zona Norte de Manaus. 
Os criminosos abordaram 
as vítimas, que estavam 
passando pela via e rouba-
ram os celulares, na madru-
gada da quinta-feira (2).

Os assaltos costumam 
acontecer, normalmente, 
em ruas desertas da capital 
amazonense e as câmeras 
de segurança são uma alia-
da para descobrir os auto-
res do crime, e desta vez, 
não foi diferente.

As quatro pessoas – dois 
homens e duas mulheres 
– estavam andando jun-

Dupla faz arrastão em Manaus

Golpista é preso ao 
tentar enganar banco

Divulgação
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Homem foi preso ao tentar aplicar golpe em agência bancária 

 

 

Carlos Araújo  

A tentativa de golpe em 
uma agência bancária re-
sultou na prisão de Alfonso 
Araújo Muniz, de 56 anos, na 
manhã desta quarta-feira (1). 
O caso aconteceu em uma 
agência bancária da aveni-
da Djalma Batista, na Zona 
Centro-Sul da capital.

Alfonso utilizou uma Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) falsa para tentar abrir 
a conta na agência bancária. 
Os trabalhadores do local 
desconfiaram do documen-
to e acionaram a polícia. Ao 
ser preso, os policiais desco-
briram a verdadeira foto da 
vítima cujo nome constava 
no documento.

De acordo com o delega-
do Adriano Félix, titular da 
Delegacia Especializada em 
Roubos e Furtos (DERF), no 
momento da prisão, o ho-

mem confessou o crime e 
já responde, desde 2018, por 
vários golpes.

“No nosso sistema inte-
grado o nome desse indi-
víduo aparece seis vezes. 
São boletins de ocorrência 
contra ele pelo crime de es-
telionato, e com certeza ao 
final dessa ação, o banco to-
maria um prejuízo enorme”, 
explica o delegado.

Ainda de acordo com a po-
lícia, ele vai responder por 
falsidade ideológica, além de 
estelionato. As investigações 
devem continuar para des-
cobrir os outros criminosos 
que estão envolvidos nas 
ações do estelionatário.

“É uma organização cri-
minosa onde cada um 
tem sua função. Um tem a 
função de pegar esse do-
cumento falso e inserir os 
dados falsos no documento 

tos, usando botas, prova-
velmente, indo a caminho 
do trabalho, quando foram 
surpreendidos pela dupla 
na motocicleta.

Enquanto o que condu-
zia a moto, abordou um 

dos homens, o que estava 
na garupa desceu e foi em 
direção às mulheres, para 
pegar os celulares. O outro 
homem, conseguiu des-
viar dos assaltantes e se 
afastou do grupo.

verdadeiro, o outro abre a 
conta, o outro abre o dinhei-
ro”, explica Adriano Félix.

Alfonso alega que não foi 
ele quem produziu a CNH 
falsa, o que justifica a con-
tinuidade das investigações 
pela DERF.

Golpe
Carlen Antônio da Silva 

Plácido, de 24 anos, foi preso, 
na quarta-feira (25), por ten-
tativa de estelionato, pratica-
do contra uma instituição de 
assistência social, localizada 
na rua Ramos Ferreira, bairro 
Centro, zona sul de Manaus.

De acordo com o delega-
do Marcelo Martins, titular 
do 24° DIP, o infrator ten-
tou aplicar um golpe co-
nhecido como depósito in-
ternacional na instituição. 
Carlen abordou as sacer-
dotisas, que são responsá-
veis pelo local, alegando 
que estava representando 
uma organização não go-
vernamental (ONG) inter-
nacional, que faria uma 
doação de US$ 300 mil.

Carlen foi conduzido ao 
24° DIP, onde foi autuado 
em flagrante por tentativa 
de estelionato.

Policiais militares da 30ª 
Companhia Interativa Co-
munitária (Cicom) prende-
ram, na noite de quarta-feira 
(2), um homem de 26 anos, 
por roubo de aparelhos ce-
lulares, no bairro Jorge Tei-
xeira, Zona Leste da cidade.

A ação ocorreu por volta 
das 20h30, quando a equipe 
policial recebeu denúncia 
de populares, relatando te-
rem sido assaltados em um 
estabelecimento de lava-
gem de carros, na avenida 
Brigadeiro Hilário Gurjão, 
bairro Jorge Teixeira. As ví-
timas também informaram 

que conseguiram rastrear 
um dos aparelhos e este 
indicou a localização. Na 
chegada a rua Barreirinha, 
bairro São José, um dos sus-
peitos foi abordado.

Após revista e busca no 
imóvel, foram apreendidos 
13 aparelhos celulares; duas 
carteiras porta-cédulas; um 
cartão bancário; um simu-
lacro de arma de fogo tipo 
pistola. Foram apreendidas 
ainda três motocicletas, 
sendo duas modelo Honda 
Broz e uma Honda Titan.

O caso foi registrado no 
14º DIP.

Ladrões são detidos 
com vários celulares

Ladrões são flagrados por câmera roubando pessoas em rua 
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O delegado Saulo Ro-
drigues Leotty, planto-
nista do 6º Distrito In-
tegrado de Polícia (DIP), 
foi flagrado em um vídeo 
apontando uma arma 
para um taxista durante 
uma briga de trânsito, na 
Avenida Brasil, no bairro 
Compensa, na Zona Oes-
te de Manaus, na quarta-
-feira (1º).

O vídeo, que ganhou re-
percussão nas redes so-

ciais, flagrou o momento 
em que o delegado sai do 
carro e aponta a arma na 
direção do taxista. Apa-
rentemente, tudo teria 
acontecido após uma co-
lisão entre os carros.

Além de ameaçar, o 
homem ainda empurrou 
o taxista. Uma mulher, 
que presenciou a cena e 
temendo o que poderia 
acontecer, ficou entre os 
dois motoristas.

Em nota, a Secretaria 
de Segurança Pública 
do Amazonas (SSP-AM) 
afirmou que abriu sin-
dicância investigativa 
para apurar a conduta 
do policial civil durante 
a briga.

A SSP ainda afirma 
que não compactua com 
desvios de conduta de 
servidores e que vai apu-
rar o caso para que não 
volte a acontecer.

Delegado aponta arma 
durante briga de trânsito 

Suspeito de tentar matar mulher 
é preso pela Polícia Civil

Divulgação
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Delegado apontou arma para taxista durante briga de trânsito 

Mulher foi encontrada morta em área de mata do conjunto Viver Melhor, na Zona Norte

 

 
 

 

 

Luana Lima 

O funcionário públi-
co, Jorge José Gonçalves 
Mota, de 56 anos, foi preso 
por tentativa de feminicí-
dio e violência doméstica 
na tarde desta quarta-
-feira (2), em um ramal 
localizado na BR 174, no 
município de Presidente 
Figueiredo, região metro-
politana de Manaus.

A ação policial ocorreu 
através da Polícia Civil do 
Amazonas (PC-AM), por 
meio da Delegacia Espe-
cializada em Crimes con-
tra a Mulher sob o coman-
do da Delegada Débora 
Mafra, em cumprimento 
do mandado de prisão pre-
ventiva contra o acusado, 
pelo crime de Tentativa 
de Feminicídio combinado 
com a Violência Domésti-
ca contra a sua ex-compa-
nheira de 47 anos, o crime 
ocorreu no dia 24/05/2022.

O Crime
Na ocasião do crime, a 

vítima estava lavando 
louça para ir embora da 
casa, pois ela iria se mu-
dar para a residência da 
sua mãe. No local esta-
va somente ela e o acu-
sado, quando ela perce-
beu que o ex-marido se 
aproximou por trás dela, 
com uma faca, a qual ele 
desferiu um golpe em  
seu pescoço.

A vítima ainda relatou 
às autoridades que ela 
entrou em luta corporal 
com o homem, seguran-
do com as mãos a lâmina 
da faca, cortando ambas 
as mãos, momento que 
ele bateu a cabeça dela 
no chão, diversas vezes, a 
ponto de quebrar os seus 
dentes. Ela ainda relata 
que ele tentava cortar o 
seu pescoço com a faca, 
até que a lâmina da faca  
se quebrou.

No momento em que 
ele foi buscar outra faca 
ela informou que apro-
veitou para fugir do lo-
cal. Ao sair da casa, a 

mulher encontrou seu 
filho e seu sobrinho, os 
quais a seguraram, pois, 
a mesma estava des-
maiando por perder mui-
to sangue.

O criminoso aprovei-
tou a situação para fugir 
do local. O filho da víti-
ma e sobrinho tentaram 
segurar o carro dele, in-

clusive quebrando uma 
janela do veículo, mas 
não tiveram êxito.

O crime foi registrado 
na DECCM onde a víti-
ma solicitou as medidas 
protetivas de urgência. 
Após investigações so-
bre o paradeiro do ho-
mem que havia fugido, 
ele foi localizado no local 

menciona e recebeu voz 
de prisão.

O criminoso foi enca-
minhado para a Dele-
gacia Especializada em 
Crimes Contra a Mulher, 
ele será conduzido a au-
diência de custódia, pelo 
cumprimento do man-
dado de prisão, ficando à 
disposição da justiça.
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A seleção brasileira de 
natação paralímpica che-
gou nesta quinta-feira 
(2) a Funchal, na Ilha da 
Madeira (Portugal), para 
disputa do Campeonato 
Mundial da modalidade, 
entre os dias 12 e 18 des-
te mês. A delegação reúne 
49 pessoas, sendo 29 na-
dadores e 20 integrantes 
de comissão técnica.

A jornada até o Velho 
Continente começou na 
tarde de quarta-feira (1º). 
A equipe foi separada em 
dois voos, que saíram do 
aeroporto de Guarulhos 
(SP). Um deles foi direto 
para Lisboa (Portugal). O 
outro fez escala em Recife 
antes de rumar à capital 
portuguesa.

A delegação ainda en-
carou mais 1h40 de avião 
até Funchal, chegando à 
sede do Mundial por volta 

das 6h (horário de Brasília) 
desta quinta (2).

A maior parte da equipe 
brasileira teve de atingir 
os índices exigidos pelo 
Comitê Paralímpico Brasi-
leiro (CPB) para se creden-
ciar ao Mundial. Dos 29 in-
tegrantes, 23 buscaram as 
marcas em abril, nas duas 
primeiras fases nacionais 
da natação paralímpica, 
realizadas no Centro de 
Treinamento Paralímpico, 
em São Paulo, enquanto 
Larissa Rodrigues o fez 
na etapa de Berlim (Ale-
manha) do circuito inter-
nacional da modalidade. 

Os outros cinco nada-
dores já estavam assegu-
rados pelas medalhas de 
ouro obtidas na Paralim-
píada de Tóquio (Japão), no 
ano passado: Talisson Glo-
ck, Carol Santiago, Gabriel 
Araújo, Wendel Belarmino 

e Gabriel Bandeira. Este 
último chega embalado 
pela quebra, em abril, do 
recorde mundial dos cem 
metros borboleta da clas-
se S14 (deficiência inte-
lectual), prova em que foi 
campeão na capital japo-
nesa.

“Espero melhorar mi-
nhas marcas. Bati o recor-
de mundial cansado, en-
tão acho que, descansado, 
as marcas serão melho-
res. Estou mais maduro 
mentalmente. Trabalhei 
bastante nisso depois de 
Tóquio, onde tive alguns 
imprevistos, de segurar 
muito em uma prova, er-
rar a estratégia em outra. 
Ajustei bastante isso para 
buscar as finais e quem 
sabe as medalhas”, disse 
Bandeira, que disputará o 
primeiro Mundial da car-
reira, à Agência Brasil.

Natação paralímpica 
desembarca em Portugal

Divulgação

Natação paralímpica do Brasil chegou a Portugal para Mundial

 

 

 

Jorge Jesus é oficialmen-
te o novo técnico do Fener-
bahçe, da Turquia. O clube 
anunciou nesta quinta-fei-
ra (2) a contratação do ex-
-comandante do Flamen-
go, que assinou contrato de 
um ano com a equipe tur-
ca. Ele será apresentado no 
estádio Ülker nesta sexta-
-feira, às 9h (de Brasília).

“O mundialmente famo-
so treinador português Jor-
ge Jesus, que conquistou 19 
grandes troféus, quatro em 
ligas de três países diferen-
tes ao longo da sua carrei-
ra, estará à frente do Fener-

bahçe durante a próxima 
temporada”, disse o Fener 
em comunicado oficial.

No vídeo de confirmação 
da contratação publicado 
pelo clube, Jorge Jesus apa-
rece se arriscando na lín-
gua turca. Depois, em por-
tuguês, ele afirma que está 
recebendo o carinho dos 
torcedores antes mesmo 
de iniciar o trabalho.

“Eu recebi milhares de 
mensagens dos fãs do Fe-
nerbahçe. Fenerbahçe é 
paixão, e eu vou fazer parte 
da vida de vocês. Eu quero 
ter o mesmo sofrimento e 

Jesus é o novo técnico do Fenerbahçe
Divulgação

Jorge Jesus foi apresentado pela diretoria do FenerBahçe como novo técnico

 

o mesmo amor que os fãs 
do Fenerbahçe têm pelo 
clube, e vocês vão me ensi-
nar todos esses sentimen-
tos. Viva o Fenerbahçe!”, 
disse o Mister.

Jorge Jesus desembarcou 
em Istambul na última 
terça-feira, a convite do 
presidente do Fenerbahçe, 
Ali Koç. Desde então, vem 
visitando as instalações 
do clube, como o estádio, 
além de se encontrar com 
o mandatário. Nesta quin-
ta, ele esteve pela primeira 
vez no CT junto com sua 
comissão técnica.
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A preparação final da 

Seleção Brasileira para a 
Copa do Mundo do Catar, 
que será no final do ano, 
começou bem nesta quin-
ta-feira (2). No primeiro de 
quatro amistosos previs-
tos antes da estreia no 
Mundial, o Brasil mostrou 
um bom futebol e goleou 
a Coreia do Sul por 5 a 1, 
no estádio Copa do Mun-
do, em Seul, a capital sul-
-coreana.

Confirmado como titular 
após se recuperar de dores 
no pé direito, Neymar se 
destacou ao marcar dois 
gols. Ambos em cobran-
ças de pênalti, que foram 
cometidos no lateral-es-
querdo Alex Sandro e mar-
cados com a ajuda do VAR. 
Richarlison fez o seu, o 
que abriu o placar, Gabriel 
Jesus fechou a goleada e 
Hwang Ui-Jo anotou o da 
Coreia do Sul.

Essa foi a sétima vez que 
Brasil e Coreia do Sul se 
enfrentaram em amisto-
sos oficias na história. Ao 
todo, a Seleção Brasileira 
venceu seis partidas, sen-
do cinco em Seul, e perdeu 
apenas uma. Os dois paí-
ses podem se enfrentar na 
Copa do Catar, caso avan-
cem às oitavas de final.

A sequência da prepara-
ção da equipe comanda-
da pelo técnico Tite prevê 
para esta segunda-feira, às 
7h20 (de Brasília), o duelo 
contra o Japão, no estádio 
Nacional, em Tóquio.

O jogo 
A proposta de Tite para 

o início da partida era fa-
zer uma marcação alta na 
saída de bola sul-coreana 
e jogar com intensidade. 
Isso foi feito e logo os re-
sultados apareceram. Aos 

dois minutos, Thiago Sil-
va marcou de cabeça, mas 
estava impedido. Aos seis, 
o placar foi aberto. Alex 
Sandro fez boa jogada pela 
esquerda e cruzou para o 
meio da área. Fred chutou 
e Richarlison deu um leve 
toque para fazer 1 a 0.

Mesmo com a vanta-
gem, a Seleção Brasileira 
não parou por aí. Até os 20 
minutos, continuou mos-
trando a intensidade que 
Tite pediu e só levou um 
susto em uma oportuni-
dade da Coreia do Sul, aos 
11, que Weverton se desdo-
brou para espalmar e evi-
tar o empate.

O problema é que o fôle-
go para fazer a marcação 
alta diminuiu na segunda 
metade do primeiro tempo 
e o rival asiático passou a 
ter mais presença em seu 
campo de ataque. Com 
boas trocas de passe, os 
sul-coreanos passaram a 
ameaçar a defesa brasilei-
ra e conseguiram o empate 
aos 30 minutos.

O centroavante Hwang 
Ui-Jo, que atua no Borde-

aux, da França, recebeu na 
entrada da grande área, fez 
o giro se livrando da mar-
cação de Thiago Silva e fi-
nalizou cruzado, no canto 
direito de Weverton, para 
deixar tudo igual no amis-
toso em Seul.

Sem se abalar com o gol 
da Coreia do Sul, o Brasil 
voltou a ter mais posse de 
bola e pressionou. Aos 37 
minutos aconteceu o lan-
ce que originou o segun-
do gol. Após boa tabela de 
Alex Sandro com Neymar, 
o lateral-esquerdo cruzou 
na cabeça de Richarlison, 
que finalizou para óti-
ma defesa do goleiro Kim 
Seung-Gyu.

Depois da bola parar, o 
árbitro foi ao VAR e mar-
cou pênalti em Alex San-
dro no início da jogada. Aos 
41, Neymar bateu com pre-
cisão no canto esquerdo e 
fez 2 a 1 para o Brasil.

Antes do intervalo, aos 
45 minutos, ainda teve 
tempo para mais uma 
oportunidade. Neymar ba-
teu escanteio da esquerda, 
Thiago Silva cabeceou no 

Brasil goleia a Coreia do Sul 
por 5 a 1 com show brasileiro

Divulgação

 

Neymar marcou dois 
gols na vitória da Sele-
ção antes da Copa 

travessão e, no rebote, Ca-
semiro chutou por cima.

Para o segundo tempo, 
Tite manteve o time e pe-
diu mais uma vez a mar-
cação alta na saída de bola 
sul-coreana. Novamente 
deu certo e mais um pê-
nalti, novamente em Alex 
Sandro, foi marcado com a 
ajuda do VAR. Aos 11 minu-
tos, Neymar balançou as 
redes de novo. Foi seu 73º 
gol pela Seleção em jogos 
oficiais; está atrás somen-
te de Pelé, que tem 77.

Com 3 a 1 no placar, o 
jogo ficou mais aberto e 
as duas seleções criaram 
boas oportunidades de gol. 
Do lado brasileiro, Wever-
ton fez grandes defesas 
e mostrou segurança. Do 
outro lado, o goleiro sul-
-coreano sofreu. Teve que 
se desdobrar para agarrar 
ou espalmar chutes e viu 
Raphinha mandar uma 
bola na trave, mas não 
teve como evitar um belo 
gol de Philippe Coutinho, 
que havia acabado de en-
trar no lugar de Neymar, 
aos 34 minutos.

O meia do Aston Villa 
voltou a marcar um gol 
contra a Coreia do Sul, 
como fez no amistoso de 
2019 em Abu Dabi, nos 
Emirados Árabes Unidos. 
Em cinco jogos desde o re-
torno à Seleção, já anotou 
três gols – os outros foram 
contra Paraguai e Chi-
le, pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo.

Nos acréscimos, aos 47 
minutos, a goleada brasi-
leira foi concretizada com 
a redenção do atacante Ga-
briel Jesus, que voltou a ba-
lançar as redes pelo Brasil 
após três anos de jejum.

Divulgação

Alex Sandro e Richarlison aproveitam chance de se firmar na seleção
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O consumo de gás natural 

veicular (GNV) continua a 
sua escalada de crescimen-
to no Amazonas. No primei-
ro quadrimestre deste ano, 
o aumento foi de 116% no 
comparativo com igual perí-
odo de 2021. Os dados são da 
Companhia de Gás do Ama-
zonas (Cigás), concessionária 
do serviço público de distri-
buição e comercialização do 
combustível no estado.

A média de volume de-
mandado pelo segmento 
veicular, no período, foi de 
24,3 mil metros cúbicos por 
dia (m³/d). Somente no mês 
de abril, o segmento veicular 
atingiu novo desempenho 
mensal inédito, alcançando 
26,6 mil m³/d de volume co-
mercializado (média).

Diferente de outros esta-
dos, em que o valor médio 
do GNV está equiparado à 
cotação do preço do barril de 
petróleo e sofre efeitos cam-
biais, no Amazonas, o pre-
ço do gás natural veicular 
comercializado pela Cigás 
para os postos continua a 
apresentar vantagem com-
petitiva. Pesquisa de levan-
tamento de preços dos com-
bustíveis feita pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), no mês de maio, em 
Manaus, aponta que o preço 
do GNV ao consumidor final 
está 45% mais barato que o 
da gasolina e 50% menor que 
o valor pago pelos motoristas 
para abastecer com etanol.

De acordo com o diretor-
-presidente da Companhia, 
René Levy Aguiar, o preço 
mais competitivo do gás na-
tural veicular em relação a 
outros combustíveis líquidos 
faz uma diferença significati-
va para os motoristas, princi-
palmente em se tratando da-
queles que são profissionais 

Consumo de GNV continua 
crescendo no Amazonas

Divulgação

No primeiro quadrimestre deste ano, o aumento foi de 116% no comparativo com igual período de 2021

do volante, como taxistas e 
motoristas de aplicativo.

Além disso, empresas que 
mantêm frotas de veículos 
também têm usufruído das 
vantagens econômicas do 
GNV. É o caso da empresa 
Tempus, que foi contempla-
da com bônus da campanha 
“Faça a Conta. Use GNV!”. A 
iniciativa do Governo do Es-
tado, por meio da Cigás, con-
cedeu incentivo financeiro 
no valor de R$ 4 mil para a 
conversão e legalização de 
veículos que integram a fro-
ta da companhia.

Durante solenidade de 
entrega dos bônus, o repre-
sentante da Tempus, Alex 
Xavier Lana, explicou que 
uma das decisões toma-
das para cortar custos foi 
a de realizar a conversão 
dos automóveis para uso 
de GNV, e o resultado está 
sendo o melhor possível.

“Antes, a gente gastava 
R$ 5 mil em gasolina e hoje, 
gastamos R$ 3 mil com gás 
(natural veicular), então foi 
bem eficiente, e o benefício 
econômico para a empresa é 
superior a qualquer outra ati-
vidade que a gente tenha que 
realizar para poder converter 
os veículos”, complementa.

O diretor técnico comercial 
da Cigás, Clovis Correia, ex-
plica que a campanha visa 
conceder incentivos de R$ 4 
mil para cada contemplado 
que realizar a conversão de 
veículos para uso do GNV, 
de acordo com as regras da 
campanha, ainda vigente.

“Já concedemos 52 bônus 
dos 250 previstos, então 
ainda dá tempo de partici-
par”, frisou. Os interessa-
dos podem conferir o passo 
a passo da Campanha no 
site www.usegnv.cigas-am.
com.br ou pelo WhatsApp 
(92) 98420-7876.

Demanda total
Atualmente, a concessio-

nária atende os segmentos 
termelétrico, industrial, 
veicular, comercial, resi-
dencial e autogeração/li-
quefação. O volume médio 
demandado pelos segmen-
tos beneficiados com o gás 
natural distribuído pela Ci-
gás, de janeiro a abril, foi 
de 4,582 milhões de me-
tros cúbicos por dia.

Somente no mês de abril, 
o GN comercializado junto 
aos segmentos atendidos 
pela concessionária atin-
giu o patamar de 4,998 mi-
lhões de m³/d.

Desempenho de outros 
segmentos

Ainda segundo dados 
da Companhia de Gás do 
Amazonas, o segmento ter-

melétrico atingiu, em abril, 
a maior demanda mensal 
já registrada neste ano, al-
cançando média de 4,363 
milhões de m³/d de gás na-
tural comercializado.

O aumento no consumo 
pelas usinas termelétricas 
da capital e algumas uni-
dades no interior contribuiu 
para este resultado. O gás 
natural distribuído pela Ci-
gás atende térmicas que 
geram energia elétrica para 
Manaus e para os municí-
pios de Anamã, Anori, Caa-
piranga, Coari e Codajás.

A demanda do Polo In-
dustrial de Manaus (PIM) 
por gás natural alcançou 
média de 169,3 mil m³/d 
nos quatro primeiros me-
ses do ano, variação de 
16% ante a igual período 
de 2021. Considerando so-

mente abril, a média foi 
um pouco superior – 170,4 
mil m³/d. A Cigás já for-
nece o GN para 60 indús-
trias do PIM, que utilizam 
o combustível em diversas 
aplicabilidades.

Outros segmentos que 
registraram crescimento 
significativo no volume 
comercializado são o resi-
dencial e o comercial. No 
primeiro quadrimestre, a 
demanda do residencial foi 
equivalente a 1,3 mil m³/d 
(média) – aumento de 58% 
no comparativo com igual 
período do ano passado. No 
que se refere ao comercial, 
o volume comercializado 
alcançou 4,2 mil m³/d (mé-
dia) nos quatro primeiros 
meses do ano, variação de 
83% ante a igual período 
de 2021.
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O Brasil enfrenta agora o 
que especialistas conside-
ram a quarta onda de Co-
vid-19.

Em pouco mais de um 
mês, o país registrou uma 
alta de 78,3% nos registros de 
novos casos. Em 26 de abril, 
os dados mostravam uma 
média móvel de 14.600 no-
vos diagnósticos nos últimos 
sete dias. Já em 31 de maio, o 
número saltou para 26.032.

“Estamos observando esse 
processo desde metade de 
abril, mas com um ritmo 
maior agora. É o início de 
uma quarta onda, mas feliz-
mente ainda não se compa-
ra ao que o Brasil já passou”, 
afirma Fernando Spilki, vi-
rologista e coordenador da 
Rede Corona-Ômica do MCTI 
(Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovações), que moni-
tora e sequência o genoma 
do vírus circulante no país.

A presença de variantes 
com alta transmissibilidade, 
o relaxamento de medidas 
preventivas e a redução da 

Especialistas apontam nova 
onda de Covid no Brasil

Rússia ocupa atualmente 20% do território da Ucrânia

Divulgação

Divulgação

País registrou uma alta de 78,3% nos registros de novos casos

Linhas de frente de batalha se estendem por mais de 1000 km

A Rússia ocupa atualmen-
te cerca de 20% do território 
da Ucrânia, disse o presi-
dente ucraniano, Volodymyr 
Zelenskiy, ao Parlamento de 
Luxemburgo em discurso 
por vídeo na quinta-feira (2).

“Temos que nos defender 
contra quase todo o Exército 
russo. Todas as formações 
militares russas preparadas 
para o combate estão envol-
vidas nessa agressão”, disse 
ele, acrescentando que as li-
nhas de frente de batalha se 
estendem por mais de 1.000 
quilômetros (km).

Armas
Zelenskiy, pediu ao Oci-

dente que aumente o envio 
de armas ao país, para le-
var a guerra contra a Rús-
sia a um “ponto de inflexão” 
que permita a Kiev vencer  
o conflito.

Em discurso por videocon-
ferência no fórum Globsec 
2022, realizado em Bratisla-
va, capital da Eslováquia, o 
líder ucraniano afirmou que 
as divisões na Europa cria-
ram oportunidades para a 
Rússia explorar, mas disse 
que Kiev agradece pela as-

sistência enviada pelo Oci-
dente ao país até agora.

Kremlin
O porta-voz do Kremlin, 

Dmitry Peskov, destacou 
que a Rússia certamente não 
venderá seu petróleo com 
prejuízo. Acrescentou que 
os fluxos do produto são re-
direcionados à medida que a 
demanda cai e aumenta em 
diferentes lugares.

Segundo Peskov, a Rússia 
não planeja “fechar a janela” 
para a Europa. As relações 
com o Ocidente permane-
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imunidade contra a Covid-19 
meses após a vacinação 
são fatores que explicam o 
aumento de casos. Ao mes-
mo tempo, com a vacinação 
avançada, casos não têm 
mesma gravidade de ondas 
anteriores.

O boletim epidemiológi-
co da Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz) divulgado na 
quinta-feira (26) aponta que 
quase metade dos registros 
de SRAG (Síndrome Respira-
tória Aguda Grave) foi decor-
rente da Covid-19 no período 
entre 15 e 21 de maio.

De acordo com dados do 
Conass (Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde), 
mais de 40 mil brasileiros fo-
ram diagnosticados com Co-
vid-19 entre o dia 31 de maio 
e 1º de junho. O número, no 
entanto, pode ser bem maior, 
segundo especialistas.

“Estamos enfrentando a 
quarta onda com um proces-
so inédito. Nunca tivemos 
uma qualidade tão ruim de 
dados em termos de número 
de casos registrados. Testa-
-se e registra-se muito pouco. 
Além disso, com a possibili-

dade de autoteste, para evitar 
burocracias, vários acabam 
não registrando. Nunca na-
vegamos tão às escuras”, 
aponta Spilki.

O que explica aumento de 
casos

Na avaliação de Spilki, há 
diferentes fatores envolvidos. 
Entre eles, está a falta de ini-
ciativa — tanto pública quan-
to individual - para tentar 
evitar infecções. “Muita gen-
te parou de usar máscara, in-
clusive em ambientes fecha-
dos, então ficamos expostos 
à elevação de casos.”

A médica Vera Rufeisen, 
infectologista do Vera Cruz 
Hospital, lembra também que 
a taxa de proteção das vaci-
nas sofre uma queda alguns 
meses após a imunização. 
No entanto, os imunizantes 
contra a Covid-19 continuam 
a funcionar para aquilo que 
eles foram desenvolvidos: 
a prevenção de casos mais 
graves da doença, que cau-
sam hospitalização e morte.

“Além disso, nós não temos 
imunidade completa contra 
todas as variantes, e pela mu-
dança de estação, as pessoas, 
já cansadas de usar máscara, 
tendem a ficar mais confina-
das, em ambientes fechados.”

Outro ponto, bastante estu-
dado por Spilki é a presença 
de variantes com alta trans-
missibilidade no território 
brasileiro, como a ômicron.

“Variantes da ômicron, 
como a BA.2, associada a on-
das na Europa, estão circu-
lando em alguns locais, as-
sim como a BA.2.12.1, que não 
está completamente espa-
lhada em território nacional, 
mas já pode ser encontrada 
em alguns nichos e também 
é responsável por onda fora 
do país, nos EUA. Fora essas, 
temos ainda as recombinan-
tes como a ‘XQ’, uma mistura 
da variante BA.1.1 E BA.2”, ex-
plica Spilki.

Essas variantes, de acordo 
com o especialista, geram 
preocupação pela capacida-
de de disseminação. 

cem em baixa por causa do 
conflito na Ucrânia.

Perguntado se as difíceis 
relações com a Europa estão 
provocando um retroces-

so nos esforços de Pedro, o 
Grande, para abrir a Rússia à 
Europa, o porta-voz respon-
deu: “Não estamos planejan-
do fechar nada”.
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Com o objetivo de impul-
sionar a retomada da eco-
nomia na capital, o espaço 
cultural Casarão de Ideias, 
localizado na rua Barroso, 
279, bairro Centro, irá pro-
mover aos domingos, de 
forma fixa, um bazar do 
qual participarão empre-
endedores que queiram 
expor seus produtos e, 
consequentemente, ala-
vancar suas vendas e al-
cance de público.

“Nós tivemos um resul-
tado muito positivo com 
os empreendedores no 
‘Te Encontro na Barroso’, 
evento que movimentou 
o Centro agora no mês de 
maio. E, diante disso, per-
cebemos a necessidade 
que esses batalhadores 
têm de ter sempre espa-
ços diferenciados para 

Divulgação

Iniciativa do espaço cultural ocorrerá sempre das 15h às 21h e a entrada é gratuita

Com uma mistura de re-
flexões e entendimento so-
bre as relações humanas, 
a peça teatral “O Vendedor 
de Sonhos” ocorre nesta 
sexta-feira (3), a partir das 
21h, no Teatro Manauara, 
zona Sul de Manaus. Os in-
gressos para o espetáculo 
ainda estão à venda.

“O Vendedor de Sonhos” 
é baseado no best-seller 
homônimo do psiquiatra 
e escritor Augusto Cury. 
A trama conta a história 
do personagem Júlio César 
(Mateus Carrieri), que ten-
ta o suicídio e é impedido 
de cometer o ato final por 
intermédio de um men-
digo, o Mestre (Luiz Amo-
rim), que lhe vende uma 
vírgula, para que continue 

a escrever a sua história. 
Juntos encontram Barto-
lomeu (Adriano Merlini), 
um bêbado boa-praça que 
decide unir-se a eles na 
missão de vender sonhos 
e de despertar a sociedade 
doente. Mas a revelação de 
um passado conflituoso 
do Mestre pode destruir a 
grande missão do Vende-
dor de Sonhos.

O espetáculo “O Vende-
dor de Sonhos” está em 
turnê há mais de quatro 
anos pelos palcos do Bra-
sil. Foram mais de 180 
apresentações espalha-
das por cerca de 100 cida-
des, com uma plateia su-
perior a 120 mil pessoas. 
A direção da peça teatral 
é assinada por Cristiane 

Natale e conta com Luis 
Amorim e Mateus Carrieri 
no elenco.

“Nós deveremos refletir 
sobre a peça teatral O Ven-
dedor de Sonhos de que a 
vida é brevíssima para ser 
vivida, mas longuíssima 
para se errar e, frequen-
temente, somos carrascos 
de nós mesmos. Às vezes 
nós somos éticos e nos 
preocupamos com as nos-
sas famílias e com o nosso 
trabalho, mas somos algo-
zes da nossa saúde psíqui-
ca, portanto a peça teatral 
O Vendedor de Sonhos vai 
revolucionar à nossa ma-
neira de pensar”, explica 
o escritor Augusto Cury, 
famoso por seus livros de 
autoajuda.

‘O Vendedor de Sonhos’ terá apresentação nesta sexta (3) 

Peça é baseada no best-seller homônimo do escritor Augusto Cury
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Casarão de Ideias promove bazar 
aos domingos no Centro de Manaus

Dona Bicha, Nativa da 
Amazônia e Brechó 3.30.

Neste primeiro momen-
to haverá um rodízio de 
empreendedores que fize-
ram parte do ‘Te Encontro 

na Barroso’, mas em bre-
ve, outros interessados 
também poderão partici-
par. Mais informações po-
dem ser obtidas por meio 
do número (92) 3633-4008.

Ingressos
Os ingressos estão à ven-

da nas lojas Ramsons dos 
shoppings Amazonas, Ma-
nauara e Sumaúma e pela 

internet por meio do site 
https://www.ingressomix.
com, com a taxa do site.  
Os preços variam entre R$ 
80,00 e R$ 161.

comercializar suas peças 
e produtos. Então, nada 
mais justo do que o Ca-
sarão, um espaço voltado 
para a cultura e o empre-
endedorismo no Estado, 
criar essa iniciativa”, ex-
plica João Fernandes, dire-
tor do espaço cultural.

Batizado de ‘Bazar de 
Ideias’, a primeira edição 
ocorreu no domingo (29) e 
de acordo com Fernandes 
foi um sucesso.

“Sempre contaremos 
com a presença de cinco 
expositores de ramos di-
ferenciados e queremos 
com isso potencializar o 
empreendedorismo, além 
de preparar o ‘terreno’ 
para o próximo ‘Te Encon-
tro na Barroso’ que já está 
sendo pensado com muito 
carinho”, adianta ele.

A iniciativa ocorrerá 
sempre das 15h às 21h e 
a entrada é gratuita. Na 
edição do próximo domin-
go (5) estarão presentes: 
Camu Camu, Geeks Love, 
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 HORÓSCOPO  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Você precisa ser notado a 
todo custo, mas não faça isso ao 
ponto de ser instigante. Novas 
amizades estão no horizonte. 
Você está se sentindo cada vez 
mais em boa forma. Tudo que 
você precisa fazer é vencer a 
fadiga que vem se construindo 
e recuperar seus níveis de ener-
gia. Sua tendência a protestar 
vai levá-lo a algumas situações. 

Júpiter o está guiando na di-
reção certa e você terá a inspi-
ração para finalizar as questões 
atuais. Apesar de sua tendência 
a pensar muito, você vai manter 
uma visão equilibrada, tomando 
um pouco de ar fresco. O ar fres-
co é sinônimo de fuga mental. 
Você vai ser capaz de pensar 
mais em você - certifique-se de 
não se negar a oportunidade. 

Este é um bom dia para falar 
francamente. Você não será ca-
paz de suportar mais restrições. 
Seu cérebro sobrecarregado me-
rece e exige descanso e evasão. 
Coma vegetais. Se você tentar 
embelezar as coisas, você corre 
perigo de cair em sua própria 
armadilha. Pense antes de abrir 
a boca. Sua possessividade ou a 
de seu parceiro é ruim.

Você será tentado a assumir 
riscos. No entanto, aí é onde 
você vai ter sorte. Cuide do seu 
sistema urinário e beba mais 
líquidos. Você deve rever suas 
prioridades em relação ao seu 
estilo de vida. Não faça uma 
tempestade em copo d’água. Se 
você acha que não há nada que 
possa fazer para encontrar uma 
solução, você está enganado. 

Você se sente pronto para cor-
rigir a situação, tirar as conclu-
sões certas e começar de novo. 
Problemas nos rins vão afetar a 
sua saúde, então beber mais lí-
quidos seria uma boa ideia. Você 
precisa se livrar do supérfluo em 
todos os níveis. Você irá corrigir 
algumas situações pouco claras 
e tempestuosas que vieram à 
tona no ano passado. 

Hoje o dia será cheio de lições 
valiosas e você vai seguir o ca-
minho para a maturidade. Você 
esconde seu cansaço admira-
velmente bem, mas vai precisar 
recuperar o sono perdido. O mo-
mento é extremamente favorá-
vel para as transações e você 
terá vantagens concretas em ser 
o primeiro a negociar hoje. Você 
está muito feliz colocando lenha.

Você terá a oportunidade de 
mudança e de manter a sua dis-
tância. Escape sem se sentir cul-
pado. Você precisa ficar sozinho 
na calma completa para recarre-
gar suas baterias. Seus proces-
sos mentais exigem descanso. 
Você não precisa de nenhum in-
centivo para fazer as coisas hoje, 
o seu desejo pela vida vai enchê-
-lo com uma energia intensa.

Você se sente mais confortá-
vel com você mesmo e está cien-
te disso. Não explore a sua aura, 
deixe as coisas seguirem seu 
curso natural. Outras pessoas 
vão tentar freiar a sua vitalidade. 
As pessoas estão pedindo muito 
de você, ou pelo menos é assim 
que você se sente. Você está ex-
perimentando uma nova sensa-
ção de autoconfiança. 

Não se preocupe muito com 
as coisas que você não pode fa-
zer nada a respeito - você está 
pronto para realmente viver, 
para aproveitar ao máximo a 
vida. Respire mais profunda-
mente, isso vai lhe ajudar a 
encontrar a calma que você 
precisa para as mudanças que 
está fazendo. Você não terá di-
ficuldade em inspirar os outros.

De repente você se sente toma-
do por uma sensação de liberda-
de. Evite tomar grandes decisões 
de hoje. Você tem uma sensação 
de serenidade e calma, o que lhe 
permitirá recarregar as baterias. 
Você precisa disso. Barreiras se 
formarão hoje. Você vai se sentir 
mais feliz passando tempo com 
as pessoas próximas a você. Suas 
ideias são diferentes.

Sua bondade lhe trará sorte, 
você se sente útil e o favor será 
devolvido. Você vai acabar tendo 
algumas conversas muito po-
sitivas, o que lhe trará o ânimo 
que você sentia que faltava. Seus 
pensamentos estão ficando mais 
profundos. É hora de se concen-
trar e fazer o que realmente im-
porta. Se você está passando por 
uma crise romântica.

O bom humor vai estar em 
todos os lugares e você vai ser 
mais compreensivo com as pes-
soas que o rodeiam. Descanse 
um pouco, você não está segu-
rando bem as coisas. Tenha cui-
dado com cãibras musculares e 
movimentos falsos. Os esforços 
que fizer hoje serão recompen-
sados com sucesso. Sua disposi-
ção alegre é contagiante.



Manaus, Sexta-feira,
3 de junho de 2022

 
Os atores Johnny Depp, de 

58 anos, e Amber Heard, de 
36, se enfrentaram nos tri-
bunais americanos em um 
processo de difamação após 
um divórcio polêmico. Os 
dois terão que pagar inde-
nizações milionárias um ao 
outro por conta das informa-
ções sobre o relacionamento 
que divulgaram após o fim. 
O casal, porém, nem sempre 
esteve em pé de guerra. 

O ator da franquia “Pira-
tas do Caribe” conheceu 
Amber nas gravações do 
filme “O Diário de um Jor-
nalista Bêbado”, de 2011. 
No ano seguinte, Depp se 
separou de sua parceira de 
longa data, a atriz francesa 
Vanessa Paridis, com quem 
tem dois filhos, um menino 
e uma menina. Logo após o 
término, eles começaram a 
se relacionar.

O casal ficou noivo já em 
2012 e se casou em feverei-
ro de 2015 em uma pequena 
cerimônia. Enquanto ainda 
estavam casados, eles vie-
ram juntos ao Brasil. O as-
tro de Hollywood subiu ao 

Relembre a história do ex-casal 
Johnny Depp e Amber Heard

Divulgação

Casal de atores ficou noivo já em 2012 e se casou em fevereiro de 2015 

14 TV e Novelas 

Receitas

IngredIenteS
CREME DE BAUNILHA:
1 lata de leite condensa-
do; 2 latas de leite inte-
gral; 3 gemas; 2 colheres 
de manteiga; 1 colher de 
amido de milho dissolvi-
do em 1/2 xícara de leite; 
2 colheres (sopa) de es-
sência de baunilha; 1 lata 
de creme de leite. GANA-
CHE: 400 g de chocolate 
meio amargo; 400 g de 
creme de leite.PAVÊ: 400 

Palco Mundo do Rock in Rio 
em setembro de 2015 com a 
banda Hollywood Vampires, 
que conta ainda com Alice 
Cooper e Joe Perry.

Pouco mais de um ano 
depois, porém, o casal co-
meçou a ter problemas. Em 
maio de 2016, a atriz Amber 
Heard pediu uma medida 
cautelar temporária contra 
o então marido, citando vio-
lência doméstica. A acusa-
ção veio dias depois de ela 
ter entrado com um pedido 
de divórcio para pôr fim ao 
casamento de 15 meses.

Na época, a revista “Peo-
ple” publicou uma foto de 
Amber, que tinha 30 anos, 
com o olho direito machu-
cado e disse que ela enviou 
a imagem como prova para 
sustentar sua afirmação. A 
revista citou uma fonte anô-
nima segundo a qual “isto 
não foi um evento isolado”.

Em seu primeiro depoi-
mento à polícia, a atriz 
disse que Depp teve com-
portamento abusivo com 
ela durante toda a relação, 
culminando com uma dis-

Pavê de baunilha e chocolate
g de bolacha maizena; 1 
xícara de leite; 2 colhe-
res de chocolate em pó 
ou achocolatado; 100 
g de chocolate branco 

Modo de preparo
BAUNILHA: Junte todos 
os ingredientes, exceto 
o creme de leite. Leve 
ao fogo médio, mexen-
do sempre - é importan-
te mexer durante todo 
o processo de cozimen-

cussão em que ele jogou 
um telefone celular no ros-
to dela e quebrou objetos 
no apartamento.

Os dois emitiram comu-
nicados anunciando ofi-
cialmente o divórcio só em 
agosto, um dia antes de 
uma audiência sobre o sta-
tus do mandado de restri-
ção que Amber apresentou 
contra Depp.

“Nosso relacionamento 
foi intensamente apaixona-
do e, em alguns momentos, 
volátil, mas sempre ligado 
pelo amor”, disseram Am-
ber e Depp em comunicado: 
“Nenhum dos dois fez acu-
sações falsas por dinheiro. 
Nunca houve nenhuma 
intenção de ferir física ou 
emocionalmente. Amber 
deseja tudo de bom para Jo-
hnny no futuro.”

Anos depois, os dois se en-
frentaram na Justiça, num 
processo de difamação que 
o ator moveu contra a ex. 
O júri foi acompanhado em 
tempo real pelo mundo.

O júri do Tribunal do 
Condado de Fairfax conde-

nou Amber Heard a pagar 
o valor de US$ 15 milhões 
ao ex-marido Johnny Depp 
em razão do processo de 
difamação movido por ele. 
A atriz, no entanto, terá 
que pagar pouco mais de 
US$ 8 milhões.

A decisão dos jurados 
dividiu a indenização em 
US$ 10 milhões como me-
didas compensatórias por 
difamar Depp e mais US$ 
5 milhões como medidas 

punitivas. Este último valor 
foi reduzido, ao final da lei-
tura do veredito, pela juíza 
Penney Azcarate. Seguindo 
o teto máximo para indeni-
zações de caráter punitivo 
no estado, o valor caiu para 
US$ 350 mil.

Além disso, Depp também 
foi condenado em US$ 2 mi-
lhões por difamar Amber 
Heard. Dessa forma, o valor 
de US$ 15 milhões se viu re-
duzido a US$ 8,35 milhões.

to para não empelotar. 
Quando aparecer o fun-
do da panela, desligue 
o fogo, junte o creme de 
leite e mexa mais um 
pouco, até incorporar. 
Deixe na panela para 
amornar. Não precisa 
colocar filme plástico 
em cima, se formar pe-
lícula é só mexer bem 
antes de usar. GANA-
CHE: Derreta o chocola-
te em banho-maria ou 

no micro-ondas, junte 
o creme de leite e mexa 
bem até obter um creme 
lisinho e brilhante. Se 
escolher o banho-maria, 
tome cuidado para não 
pingar água no chocola-
te. Ao preparar ganache, 
use sempre chocolate e 
creme de leite na mes-
ma proporção. Ganache 
pode ser conservada 
na geladeira, em pote 
de vidro bem fechado.
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Ana Cherí, nasceu nos Estados Unidos da Amé-
rica e tem mais de 12,7 milhões de seguidores 
nas redes sociais. Quer isto dizer que a popula-
ção portuguesa junta é menor que o número de 
pessoas que, diariamente, ficam de queixo caído 
pela norte-americana. Não é uma mulher que se 
deu a conhecer como influenciadora digital.

Ana Cherí
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3 de junho de 2022

O prefeito de Manaus, 
David Almeida, lançou 
na quinta-feira (2), o pro-
grama “Manaus Espor-
tiva”. A solenidade de 
lançamento aconteceu 
no auditório Isabel Victo-
ria de Mattos Pereira do 
Carmo Ribeiro, na sede 
da prefeitura, na avenida 
Brasil, bairro Compensa, 
Zona Oeste.

O programa “Manaus 
Esportiva” visa alcançar 
jovens, crianças e idosos 
de toda capital amazo-
nense. Integrados ao pro-
grama, Manus receberá 
os projetos Esporte na 
Comunidade, Blitz Es-
portiva, Faixa Liberada, 
Manaus Olímpica e a Ma-
ratona Internacional de 
Manaus.

David Almeida relem-
brou a infância e início da 
vida política. Ele defende 
que projetos esportivos 
devem ser prioridades 
em qualquer governo.

“Vim de políticas pú-
blicas voltadas para o 
esporte local. Teremos a 
criação de 50 núcleos e 

iniciaremos com 17. Va-
mos formar a base dos 
nossos atletas manaua-
ras. Não é somente na 
natação, mas também 
no futebol. O Manaus FC 
receberá o maior patrocí-
nio da história. Vamos in-
centivá-los para subirem 
para a Série B. Eu vivo 
o esporte. Se na cidade 
de outros tem e por qual 

motivo não podemos ter 
aqui?”, disse David Al-
meida.

Ainda no evento, o pre-
feito enfatizou que pre-
tende fazer a cidade de 
rota turística esportiva. 
Para ele, Manaus será re-
conhecida como celeiro 
de grandes atletas de alta 
performance.

“Teremos um evento in-

‘Manaus Esportiva’ visa 
alcançar jovens, crianças e idosos 
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David Almeida lançou na quinta-feira (2), o projeto ‘Manaus Esportiva’

ternacional em Manaus 
e vamos investir no vo-
leibol. Vamos aproveitar 
todos os espaços espor-
tivos da cidade. Quero 
fazer a Faixa Liberada 
Radical. Queremos ver 
grandes atletas de Ma-
naus brilhando em even-
to internacionais”, conti-
nuou.   

Maratona internacional
A projeção esportiva da 

capital amazonense visa 
participações internacio-
nais na Maratona Inter-
nacional de Manaus, que 
será realizada no domin-
go, no dia 23 de outubro 
de 2022 para o percurso 
de 42k e 21k e no dia 22 
de outubro para a versão 
Family Run com os per-
cursos de 5k e KIDS.

Na maratona de 42 qui-
lômetros, os atletas pro-
fissionais e amadores 
passarão pela ponte es-
taiada sobre o Rio Negro, o 
emblemático Teatro Ama-
zonas, a Arena da Ama-
zônia, entre outros pontos 
turísticos da cidade.

 

 

 

 
Moradores da rua Bom 

Sucesso, no Aleixo, Zona 
Centro-Sul de Manaus, de-
finiram como um “terror” a 
situação de conviver com 
o mau cheiro provocado, 
segundo eles, pelo derra-
mamento de óleo de uma 
empresa de recicláveis 
nas proximidades da via. 
O Em Tempo esteve na lo-
calidade, com exclusivida-
de, para conversar com os 
reclamantes, e entender 
melhor a situação, nesta 
quarta-feira (1º).

Luciane Cavalcante, de 
35 anos, é dona de um 
pequeno restaurante nas 
proximidades e diz que 
está perdendo clientes por 
causa do odor, que se asse-
melha ao cheiro de fezes. 
“Eles não têm consciência 
e o mínimo de respeito por 
nós. Não tem uma placa 
de identificação na frente 
dessa empresa, acho que 
é para, justamente, fica-
rem fazendo essa patifaria 
com a gente. Meus clientes 
foram embora. Ninguém 
tem vontade de comer 
com isso”, relatou Luciene.

Protesto por 
poluição de 
empresa

Concurso nº 5668 - 01/06/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 090366 R$ 500.000,00
2º 049167 R$ 27.000,00
3º 026745 R$ 24.000,00
4º 077916 R$ 19.000,00
5º 012235 R$ 18.329,00

Concurso n. 2374 - 02/06/2022

03         12          15          16         22         30

05        08        29          30        33         36

02          04          05 

06          07           09          10         12          14           16          18          19         22         23        24

Concurso n. 2537 - 02/06/2022

02 04 09 11 13

26 35 36 38 39

47 49 56 64 71

75 76 80 85 89

Lotomania 2320 - 01/06/2022

Concurso n. 2487 - 02/06/2022

23            36           42           48         54          58

03           07          24         28           34          49           58

Concurso n. 5869 - 02/06/2022

Concurso n. 1791 - 02/06/2022

51            56          62          69              74


