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O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, oficializou, em 
carta, o seu pedido de de-
missão do cargo após as 
denúncias de assédio se-
xual de funcionárias con-
tra ele serem divulgadas 
pela imprensa. No texto, 
entregue ao presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e divulgado 
em suas redes sociais, o 
economista declarou que 
combateu o assédio dentro 
do banco, negou as acusa-
ções e disse ser colocado 
em uma “situação cruel, 
injusta, desigual e que será 
corrigida na hora certa 
com a força da verdade”.

Guimarães afirmou que 
sua ascensão profissional 
não ocorreu em decorrên-
cia de “troca de favores” ou 
“pagamento por qualquer 
vantagem”.

“Na atuação como Pre-
sidente da Caixa, sempre 
me empenhei no combate 
a toda forma de assédio, re-
pelindo toda e qualquer for-
ma de violência, em quais-
quer de suas possíveis 
configurações. As acusa-
ções noticiadas não são 
verdadeiras! Repito: as acu-
sações não são verdadei-
ras e não refletem a minha 
postura profissional e nem 
pessoal. Tenho a plena cer-
teza de que estas acusa-
ções não se sustentarão ao 
passar por uma avaliação 
técnica e isenta”, diz Pedro 
Guimarães em nota.

Indicado ao cargo pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), em 2019, o agora ex-
-presidente da Caixa de-
clarou que “notícias e in-
formações equivocadas” 
atingiram sua esposa, os 
dois filhos, seu casamen-
to de 18 anos “antes que se 
possa contrapor um míni-

mo de argumentos de de-
fesa”. Ele também citou a 
abertura de investigação 
do MPF (Ministério Públi-
co Federal) para apurar as 
denúncias. Agora, o MPT 
(Ministério Público do Tra-
balho) do Distrito Federal e 
o TCU (Tribunal de Contas 
da União) também apu-
ram o caso.

Por fim, Guimarães dis-
se que irá se defender “das 
perversidades lançadas 
contra mim, com o coração 
tranquilo daqueles que não 
temem o que não fizeram”. 
“A minha confiança de que 
a verdade prevalecerá.”

Queda de Pedro Guima-
rães

Os casos relatados por 
funcionárias da Caixa 
contra Pedro Guimarães 
incluem toques íntimos 
não autorizados, aborda-
gens inadequadas e con-
vites incompatíveis à re-
lação de trabalho.

Após as denúncias, Gui-
marães afirmou na quar-
ta-feira (29), durante um 
evento da Caixa, que tem 
“uma vida inteira pautada 
pela ética” e orgulho de 
como se portou ao longo 
da vida, mas não mencio-
nou diretamente o caso.

O ex-presidente da Cai-
xa é casado com Manuella 
Guimarães, filha do delator 
da Lava Jato Léo Pinheiro. 
Ele tem 57 anos e é pai de 
dois filhos.  Especialista 
em privatizações, Guima-
rães assumiu o coman-
do da Caixa em janeiro 
de 2019 após ser indicado 
ao cargo pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
ainda no início da gestão 
Bolsonaro. Desde então, 
Guimarães se afastou do 
chefe da pasta e virou um 

dos nomes mais próximos 
de Jair Bolsonaro, partici-
pando várias vezes da live 
semanal do presidente.

Denúncias de assédio se-
xual

Nessa semana, o portal 
Metrópoles divulgou de-
núncias de funcionárias do 
banco, que incluem toques 
íntimos não autorizados, 
abordagens inadequadas 
e convites incompatíveis 
com a relação de trabalho 
supostamente praticadas 
por Pedro Guimarães. Os 
atos começaram a surgir 
no fim do ano passado.

Todas as mulheres que 
falaram, sem que seus no-
mes fossem divulgados, 
trabalham ou trabalharam 
em equipes que atendem 
diretamente o gabinete da 
presidência da Caixa. As 
cinco entrevistadas dis-
seram que se sentiram 
abusadas em diferentes 
ocasiões, e sempre em 
compromissos de trabalho.

Os casos teriam acon-
tecido, muitas vezes, em 
viagens relacionadas ao 
programa Caixa Mais Bra-
sil. Segundo relato, o pre-
sidente do banco escolhe, 
preferencialmente, “mu-
lheres bonitas” para as co-
mitivas nas viagens. 

Outra prática comum, 
segundo as funcionárias, é 
que mulheres que desper-
tam a atenção de Guima-
rães durante as viagens 
sejam chamadas para atu-
ar em Brasília, muitas ve-
zes promovidas hierarqui-
camente sem preencher 
requisitos necessários. 
A prática deu, inclusive, 
origem a uma expressão 
usada para se referir a 
elas: “disco voador”.

Em nota, a Caixa afirma 
que “não tem conhecimen-
to das denúncias apresen-
tadas pelo veículo e que 
adota medidas de elimi-
nação de condutas relacio-
nadas a qualquer tipo de 
assédio.”

Após denúncias de assédio,
Pedro Guimarães deixa a Caixa

Divulgação

Funcionárias do banco denunciaram toques íntimos não autorizados
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  A violência em Manaus 

que vem crescendo nos 
últimos anos. Na quarta-
-feira (29), por exemplo, 
um corpo do sexo mas-
culino foi encontrado 
com marcas de esfaque-
amento nas costas e pei-
to, na avenida do Futuro, 
na Zona Centro-Oeste de 
Manaus. O corpo foi en-
contrado por um catador 
de açaí que passou pelo 
local e avistou o cadáver 
coberto por uma lona.

A melhora na infraestru-
tura para os moradores da 
comunidade Santa Marta. A 
Prefeitura de Manaus con-
cluiu na quarta-feira (29) a 
obra de construção de uma 
ponte em madeira, com 
aproximadamente 30 me-
tros de extensão e um me-
tro de largura, no beco Buri-
ti, comunidade Santa Marta, 
bairro Colônia Terra Nova, 
em Manaus. Antes morado-
res tinham que passar em 
cima de madeira.

O deputado federal Mar-
celo Ramos (PSD-AM) re-
agiu à aprovação, na Câ-
mara, do projeto de Lei no. 
8438/2017, que estabele-
ce que os celulares fabri-
cados no Brasil devem 
disponibilizar receptores 
de sinais de radiofusão 
em Frequência Modulada 
(FM). A medida, segundo 
o parlamentar, interfere 
nos projetos de engenha-
ria dos aparelhos, que são 
mundiais. Para ele, o PL 
pode provocar desempre-
go em massa não só no 
Amazonas como em todo 
o país. “Obrigar a instala-
ção de antenas de rádios 
nos aparelhos de celular 
fabricados no país é algo 
muito perigoso para as 
indústrias do setor.”
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O prefeito de Manaus, David 
Almeida, realizou, na quarta-
-feira (29), o lançamento ofi-
cial do Programa Orçamento 
na Escola (Proesc) de 2022, 
no valor de R$10,2 milhões, 
que irá garantir o funciona-
mento e melhorias na infra-
estrutura física e pedagógica 
das escolas administradas 
pela Secretaria Municipal de 
Educação (Semed). O even-
to aconteceu na sede da 
pasta, localizado no bair-
ro Parque 10 de Novembro, 
Zona Centro-Sul, e contou 
com a participação dos 
gestores municipais.

Criado no ano passado, 
o Proesc é uma solução 
encontrada para a gestão 
financeira das escolas mu-
nicipais, que passam a ter 
autonomia para realizar pe-
quenas manutenções nas 
unidades escolares, ou com 
atividades educacionais que 
contribuam para a melhoria 
da qualidade dos serviços 
prestados à população.

De acordo com David Al-
meida, a iniciativa é mais 
um passo dado pela gestão 
municipal em busca de me-
lhorar a qualidade do ensino 
básico prestado à população 
de Manaus. “Eu estabeleço 
metas e cobro resultados. 
Manaus já tem a melhor 
saúde básica, a melhor eco-
nomia, a melhor secretaria 
de empregos, a melhor Pre-
vidência do Brasil. Agora, 
temos como meta colocar a 
nossa cidade em destaque 
nacional como uma das me-
lhores em educação básica. 
Estamos realizando inves-
timentos visando alcançar 
mais esse objetivo. Sabemos 
que a educação é a base da 
sociedade, então, a atual ges-
tão da Prefeitura de Manaus 
não irá medir esforços para 

Prefeito vai investir R$ 10,2 
mi em escolas municipais

Divulgação

Prefeito David Almeida anuncia Proesc 2022 no valor de R$ 10,2 mi para as escolas municipais

conseguir elevar os nossos 
índices”, enfatizou Almeida.

A verba do programa irá 
atender as mais de 500 uni-
dades de ensino da rede 
municipal, que totalizam 
266.562 mil alunos. O repas-
se para as instituições será 
de R$ 38,06 por estudante 
matriculado na escola.

Para a titular da Semed, 
professora Dulce Almeida, 
o recurso marca uma nova 
era da educação básica de 
Manaus, principalmente por 
proporcionar uma autono-
mia aos gestores que agora 
podem realizar serviços im-
portantes para as unidades 
de ensino, sem depender do 
cronograma de obras da se-
cretaria. “Eu sou professora e 
sempre ouvi dos gestores que 
era necessário ter autono-
mia para que as escolas pu-
dessem evoluir. Agora, tudo 
isso está acontecendo. Eu 
peço que os nossos gestores 
usem esse recurso com sa-
bedoria e maestria, pois esse 
incentivo faz parte da nova 
história que está sendo es-
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crita pela gestão municipal. 
Esse programa aconteceu 
no ano passado e aumenta-
mos para 2022. Tem escola 
que irá receber R$100 mil. É 
um novo momento que es-
tamos vivendo na educação 
básica de Manaus”, afirmou 
Dulce Almeida.

 
Pioneirismo
Para atender a demanda da 

Prefeitura de Manaus, o ge-
rente geral do Banco do Bra-
sil, Raimundo Baía, respon-
sável pelo escritório do setor 
público do Amazonas, ex-
plicou que a instituição teve 
que criar um serviço que 
disponibiliza a verba para as 
unidades de ensino, por meio 
de um cartão de débito. Baía 
frisa que essa iniciativa é pio-
neira no Brasil.

“É com muita satisfação 
que nós, do Banco do Brasil, 
estamos aqui. Recebemos 
essa demanda no ano passa-
do e foi um desafio, porque foi 
uma inovação. Esse pedido 
da Prefeitura de Manaus foi 
único no Brasil. Criamos esse 

produto exclusivo para a edu-
cação da prefeitura. É muito 
bom ver essa inovação, ver 
o quanto o prefeito David Al-
meida pensa em melhorar a 
nossa cidade, e vemos isso 
em várias áreas, como a saú-
de, limpeza e infraestrutura. 
Para nós, é muito satisfatório 
pois estamos vendo que esse 
esforço está gerando frutos 
para a vida das crianças de 
Manaus”, salientou Baía.

 
Entrega dos cartões
Os gestores do Centro In-

tegrado Municipal de Edu-
cação (Cime) Dra. Viviane 
Estrela Marques Rodella, do 
Lago Azul e da creche muni-
cipal Edith Monteiro Porto, no 
bairro Cidade Nova, ambas 
na zona Norte, foram con-
templados com o cartão pela 
primeira vez, já que as duas 
unidades de ensino aguarda-
vam o ato de criação.

O Cime Viviane atende 1,2 
mil crianças da educação 
infantil ao ensino fundamen-
tal. De acordo com o gestor 
da unidade, Anderson Ro-

drigues, a verba do Proesc já 
tem destino certo. “Nós va-
mos investir nas condições 
das salas de aula e de refe-
rência, melhorar as condi-
ções de trabalho dos nossos 
professores e todos os ser-
vidores.  Vamos investir em 
material pedagógico, jogos, 
fazer uma educação diferen-
ciada e realizar pequenos re-
paros”, disse Anderson.“Hoje 
é um dia muito feliz para a 
nossa creche. Com esse re-
curso vamos poder revita-
lizar um espaço e torná-lo 
lúdico e oferecer às crianças 
uma área educativa e aco-
lhedora”, informou Fabiana 
de Oliveira Silva, gestora da 
creche Edith Monteiro Porto, 
que atende 170 crianças.

 
Informações
Todas as informações so-

bre o Proesc estão disponí-
veis no portal da Semed, ht-
tps://semed.manaus.am.gov.
br/proesc/, como leis, decre-
tos, passo a passo, orienta-
ções, perguntas e respostas, 
instrumentos da composição 
da prestação de contas e ma-
nual, que tem como objetivo 
auxiliar, orientar e demons-
trar aos gestores sobre a alo-
cação e repasse, execução 
e prestação de contas de re-
cursos repassados, por meio 
do Programa Orçamento na 
Escola. O documento apre-
senta conceitos básicos a 
respeito das fontes, critérios 
de distribuição e destinação 
dos recursos. Nele também 
constam orientações sobre a 
administração e movimen-
tação dos recursos, liberação, 
formas de usos, prazos, res-
ponsabilidades dos gestores 
e da comunidade, bem como, 
ainda, documentos neces-
sários para composição da 
prestação de contas.
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 O agente de portaria Caio 
Claudino, de 24 anos, assas-
sino confesso da servidora 
do TRT, Silvanilde Ferreira, 
teve a prisão temporária 
convertida para prisão pre-
ventiva, na tarde da terça-
-feira (29). O crime causou 
grande repercussão na ca-
pital, devido à brutalidade 
com que a mulher foi as-
sassinada. 

O assassino estava pre-
so temporariamente desde 
o dia 31 de maio após ter 
confessado o crime, rela-
tando à polícia que estava 
sob o efeito de entorpecen-
tes no dia do fato. Dias de-
pois, Caio mudou a versão 
para sua defesa informan-
do que não teria cometido 
o homicídio.

De acordo com o titular da 
Delegacia Especializada em 
Homicídios e Sequestros 
(DEHS), delegado Ricardo 

nie Veiga, na noite do dia 21 
de maio (sábado). Ela foi as-
sassinada dentro do próprio 
apartamento localizado no 
bairro Ponta Negra, na Zona 
Oeste da capital.

A filha da servidora, rela-
tou à polícia que estava fora 
de casa quando recebeu uma 
mensagem de emergência da 
mãe. Após não ter êxito nas 
tentativas de retorno para Sil-
vanilde, Stephanie ligou para 
a portaria, pedindo ajuda ao 
porteiro, que foi até o aparta-
mento e ninguém atendeu.

Diante disto, ao retornar 
para casa na companhia do 
namorado Igor Gabriel Melo 
e Silva, Stephanie encontrou 
a mãe jogada de bruços sob 
uma poça de sangue no chão 
da sala. A cena do crime não 
tinha sinal de arrombamento 
ou roubo, apenas o celular da 
funcionária pública foi leva-
do do local.

AGP suspeito de matar servidora 
do TRT tem prisão convertida 

Divulgação

Caio Claudino teve a prisão temporária convertida para prisão preventiva

 

Adolescente morre afogado próximo à ponte Rio Negro    
Suyanne Lima 

O corpo de um adoles-
cente identificado como 
Enderson dos Santos, de 17 
anos, foi encontrado boian-
do na noite da terça-feira 
(28), no Rio Negro, nas pro-
ximidades da Ponte Jor-
nalista Phelippe Daou, na 
Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemu-
nhas, o adolescente estava 
com um grupo de amigos 
tomando banho de rio e de-
sapareceu nas águas.

Desesperados em buscas 
de notícias do paradeiro do 
jovem, as pessoas que es-
tavam com ele acionaram 
equipes do Corpo de Bom-

de abril deste ano. A vítima 
e o primo estavam nadan-
do nas águas, quando o es-
tudante desapareceu e foi 
encontrado horas depois.

Segundo os policiais da 
10ª Companhia Indepen-
dente de Polícia Militar 
(10ª CIPM), Kaio e o primo 
aproveitaram o domingo 
para nadar, atividade que 
eles faziam com frequên-
cia, quando a vítima de-
sapareceu nas águas e foi 
encontrada morta horas 
depois.

Os policiais acionaram 
a equipe do Hospital Ge-
ral Raimunda Francisca 
Dinelly para remoção do 
corpo.

beiros Militar do Amazo-
nas (CBM-AM) para reali-
zarem buscas.

Após alguns minutos de 
incursão, o corpo do ado-
lescente foi resgatado. A 
remoção do corpo foi rea-
lizada pela equipe do Ins-
tituto Médico Legal (IML), 
onde será submetido a 
exame de necropsia.

O caso será investigado 
pela Polícia Civil.

Outro afogamento
O adolescente Kaio Hen-

rique Lopes da Silva, de 
15 anos, morreu afoga-
do após um banho no rio 
Maués Açu, em Maués, na 
tarde de domingo do dia 24 Corpo de adolescente, de 17 anos, foi encontrado nas margens do Rio Negro

Divulgação

Cunha, diante de todos os 
materiais levantados pelas 
equipes de investigações, 
todas as provas apontavam 
a autoria do crime para o 
agente de portaria. 

Ainda conforme a autori-
dade com a prisão preven-
tiva decretada, o crime está 
elucidado, porém, ele ainda 
irá encaminhar o caso para 
a Justiça.

Relembre o caso
A servidora pública do 

Tribunal Regional do Traba-
lho da 11ª Região Silvanilde 
Ferreira, foi encontrada sem 
vida, pela sua filha Stepha-
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Várias vias da Zona Leste 
receberam, na quarta-feira 
(29), serviços de infraes-
trutura. Os trabalhadores 
da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminf) 
iniciaram a recuperação 
asfáltica na rua Gavião, 
na comunidade de Deus, 
no bairro Tancredo Neves, 
onde foram utilizadas cer-
ca 40 toneladas de massa 
asfáltica e ainda ocorreu a 
limpeza e recuperação de 
caixas coletoras, além de 
implantação de sarjetas e 
manutenção de meios-fios. 

“Estamos diariamente nas 

Zona Leste recebe obras 
de infraestrutura 

Divulgação

Programa Asfalta Manaus já concluiu mais de mil vias da capital

Ci

ruas, ouvindo a população e 
atuando de maneira enérgi-
ca na solução dos problemas. 
E os moradores têm tido um 
papel fundamental, porque 
ninguém conhece os proble-
mas melhor do que eles. Com 
a participação da população, 
o trabalho flui e as soluções 
surgem. Eles têm percebido 
as melhorias nas vias das 
comunidades”, enfatizou Pio 
Silva, responsável pelo Dis-
trito de Obras da área.

Para a dona de casa Maria 
da Silva, ver as equipes da 
Seminf trabalhando na sua 
rua é reconfortante. “Está-

vamos ansiosos por esses 
serviços há muito tempo. 
Ainda bem que chegou a 
nossa vez. Isso vai melho-
rar muito a trafegabilida-
de, porque nossa rua é ca-
minho para as principais”, 
afirmou a moradora.

Outra frente de trabalho 
atua na recuperação da 
rede de drenagem profun-
da da rua Autaz Mirim, no 
bairro Armando Mendes, 
onde uma cratera foi forma-
da por conta do desanela-
mento dos tubos, desviando 
o fluxo das águas pluviais e 
provocando a erosão. 

Cidade  5Polícia  
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Suyanne Lima 

Francisco Webert Cantel 
Coeme, de 37 anos, o “Ne-
gueba”, foi preso na terça-
-feira (28), por policiais civis 
da Delegacia Especializada 
em Homicídios e Seques-
tros (DEHS), suspeito de 
matar Whalker Araújo Sa-
les, que tinha 25 anos. O 
crime aconteceu em 18 de 
fevereiro de 2017.

De acordo com o delega-
do Ricardo Cunha, titular 
da DEHS, Whalker foi mor-
to com dois golpes de faca 
na frente de todos que es-
tavam presentes em um 
bar na rua das Orquídeas, 
no bairro Tarumã, na Zona 
Oeste de Manaus.

“Mas um crime relaciona-
do a bebidas alcoólicas, en-
volvendo pessoas que não 
sabem beber e ficam vio-

lentas. Aqui na delegacia, 
ele negou ter feito a ação 
criminosa, que foi presen-
ciada por todos que esta-
vam lá. No mesmo dia do 
crime, o “Negueba” foi preso 
em flagrante por roubo e 
confessou que havia acaba-
do de assassinar uma pes-
soa”, explicou o delegado.

O suspeito já tem passa-
gem pelos crimes de roubo 
e tráfico de drogas e teve 

o mandado de prisão em 
nome dele cumprido. Na sa-
ída para o Instituto Médico 
Legal (IML), “Negueba” disse 
que só se manifesta peran-
te o juízo.

Francisco foi indiciado 
por homicídio e irá ficará 
à disposição da Justiça na 
Central de Recebimento e 
Triagem (CRT) no quilôme-
tro oito da rodovia federal 
BR-174

‘Negueba’ detido suspeito de matar homem 

Espancado a pauladas 
e jogado em igarapé 

Divulgação

“Negueba” é suspeito de matar 
homem  a facadas em bar 

Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o assassinato no Mutirão

 

 

O corpo de um homem, 
identificado apenas como 
Sansseile Cardoso, de 24 
anos, foi encontrado joga-
do dentro de um igarapé, 
na noite de terça-feira (28), 
na rua 29, conjunto Mu-
tirão, bairro Novo Aleixo, 
Zona Norte de Manaus.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (BO,) regis-
trado na Delegacia Espe-
cializada em Homicídios e 
Sequestros (DEHS), na ma-
drugada da quarta-feira 
(29), às 1h30, foi informado 
que o corpo do rapaz foi 
identificado pelo seu pa-

drasto.
Ainda conforme o rela-

to, populares informaram 
que presenciaram que a 
vítima estava sendo per-
seguida por três crimi-
nosos, não identificados, 
e, quando foi alcançada, 
eles o agrediram fisica-

mente com pedaços de 
madeira. O homem foi ar-
rastado com um fio até 
às margens do igarapé 
e arremessado naquela  
localidade.

O corpo foi removido 
pelo Instituto Médico Le-
gal (IML).  O assassinato 
será investigado pela Dele-
gacia de Homicídio. A mo-
tivação do crime ainda é 
desconhecida pela polícia.

Executado
Arlon Sales Martins, de 

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

De acordo com infor-
mações de familiares re-
passadas aos policiais 
militares, a vítima estava 
no endereço mencionado, 
quando foi surpreendi-
da e morta por dois ocu-
pantes de uma motoci-
cleta, de placa e modelo  
não identificados.

Divulgação

Ladrão de 
motoristas   
é preso 

Diogo Lopes Xavier, de 19 
anos, foi preso, na terça-fei-
ra (28), por volta das 10h30, 
em cumprimento a man-
dado de prisão preventiva 
por roubos cometidos con-
tra motoristas de aplicativo 
de mobilidade urbana em 
zonas distintas da capital.

De acordo com o delega-
do Torquato Mozer, titular 
do 11° Distrito Integrado 
de Polícia (DIP), o suspeito 
solicitava uma corrida por 
aplicativo em alguma re-
gião da cidade com destino 
ao bairro Coroado, na Zona 
Leste. Nas proximidades 
do destino, ele anunciava 
o roubo ameaçando as víti-
mas com arma de fogo. Ele 
subtraia o veículo e demais 
pertences dos motoristas.

Mozer destacou que so-
mente na área do 11° DIP, 
Diego é apontado como au-
tor de 10 ações criminosas. 
“As vítimas eram subme-
tidas a violência com ar-
mas de fogo, que, segundo 
o suspeito, era falsa”, des-
tacou o delegado. Diogo 
responderá pelo crime de 
roubo.
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Corpo com perfurações de 
faca encontrado em mata

Corpo foi encontrado por catador de açaí na tarde da quarta-feira (29)

 
  

 

 

Suyanne Lima 

Um corpo do sexo mascu-
lino foi encontrado com mar-
cas de esfaqueamento nas 
costas e peito, na quarta-fei-
ra (29), por volta das 11h, na 
avenida do Futuro, na Zona 
Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a equipe da 
17° Coumpanhia Interativa 
Comunitária (Cicom), o corpo 
foi encontrado por um cata-
dor de açaí que passou pelo 
local e avistou o cadáver co-
berto por uma lona.

“Ao que parece esse corpo 
foi apenas jogado nesta área 
de mata. Isso é incomum de 
acontecer aqui no local, é um 
fato isolado. Ninguém reco-
nheceu o corpo do homem.  
Isolamos a área e vamos in-
tensificar o patrulhamento 
aqui na região”, explicou o 
tenente E. Carlos, do Coman-
do de Policiamento da Zona 
Centro-Oeste de Manaus.

O corpo foi periciado e 
foram identificadas duas 
perfurações por arma bran-

ca, sendo uma no peito e a 
outra nas costas. A vítima 
tem duas tatuagens, sendo 
uma nas costas e outra no 
braço direito.

O corpo do homem foi 
encaminhado ao Instituto 
Médico Legal onde passou 
por exame de necrópsia. O 
corpo irá aguardar por re-
conhecimento dos familia-
res. O caso será investigado 

pela Delegacia Especiali-
zada em Homicídios e Se-
questros (DEHS).

Morto com 17 facadas
Um corpo do sexo masculi-

no, mas ainda não identifica-
do foi encontrado na manhã 
da segunda-feira (27), por 
volta das 9h, em uma área 
de descarte de lixo na rua 
Abiritré, no bairro Flores, na 

Zona Centro-Sul de Manaus. 
A vítima levou 17 facadas.

De acordo com informa-
ções dos policiais militares 
da 12° Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom), o corpo 
foi encontrado por um cata-
dor de latinhas que passava 
no local. Outros moradores 
foram chamados e a polícia 
foi acionada.

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

Há a suspeita que o cor-
po tenha sido jogado no lo-
cal. No entanto, nenhuma 
testemunha presenciou 
os suspeitos cometendo a 
ação criminosa.

A área do encontro de ca-
dáver foi isolada para atu-
ação do Departamento de 
Polícia Técnico-Científica 
(DPTC) que constatou 17 
perfurações por arma bran-
ca. O corpo foi removido 
pelo Instituto Médico Legal 
(IML) e o exame de necrop-

sia irá apontar a causa da 
morte. O caso será investi-
gado pela Delegacia Espe-
cializada em Homicídios e 
Sequestros (DEHS)

Corpo encontrado
Há 24 horas, no domingo 

(26), o corpo de um homem 
identificado como Vander-
son, foi encontrado mor-
to em uma vala dentro de 
uma unidade de tratamen-
to de água, no Residencial 
Viver Melhor 2, Zona Leste 
de Manaus.

De acordo com informa-
ções preliminares, a víti-
ma estava acompanha-
da de duas mulheres não 
identificadas e que teria 
contratado um serviço se-
xual com elas. Mas, ele não 
quis pagar pelo mesmo e 
acabou morto.

De acordo com o delegado 
da Polícia Civil, Cícero Túlio, 
uma das acusadas afirmou 
ter um caso extraconjugal 
com a vítima há mais ou 
menos quatro anos.

Luana Lima 

Durante uma briga 
entre vizinhos, na noi-
te desta terça-feira (28), 
uma sargento da Polícia 
Militar, que não teve a 
identidade revelada pela 
Polícia Civil, atirou contra 
uma vizinha identificada 
como Aline de Sá Masca-
renhas, de 38 anos. O fato 
aconteceu em via públi-
ca, no bairro Manoa, na 
Zona Norte da capital.

De acordo com infor-

mações repassadas por 
testemunhas, a vítima 
e o companheiro foram 
abordados pela policial 
que iniciou a discussão, 
alegando que o casal es-
tavam dando veneno ao 
seu cachorro.

Ainda conforme as in-
formações, as duas mu-
lheres discutiram de 
forma agressiva. Na oca-
sião, a policial sacou uma 
arma e atirou no joelho 
de Aline. Após a ação, a 
sargento saiu do local.

A vítima foi socorrida 
pelo Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgên-
cia (Samu), onde recebeu 
os primeiros atendimen-
tos médicos.

Posteriormente, ela 
foi encaminhada para o 
Hospital e Pronto-Socor-
ro (HPS) Platão Araújo, 
onde passou por proce-
dimentos cirúrgicos. A 
mulher não corre risco 
de morte e registrou um 
boletim de ocorrência  
sobre o caso.

Sargento atira na perna de vizinha após discussão
Divulgação

Sargento atirou na perna de uma vizinha durante briga por causa de cão 
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Um garoto começa a 
chamar atenção no Fla-
mengo. Lucas Souza “Ro-
bozinho”, de seis anos, já 
tem 16 gols marcados em 
10 jogos em 2022. Além 
dos números individuais, 
ele conquistou o Cario-
quinha e o Torneio Pra-
tas do Ninho, ambos em 
2022, no futsal.

O educador físico Mau-
rício de Souza, que é pai 
do jovem, tem o costume 
de realizar treinos cons-
tantes para acompanhar e 
ajudar na evolução.

“Comecei de forma 
mais lúdica, brincando. 
Eu precisava saber se ele 
iria gostar (de jogar fu-
tebol). Quando vi que ele 
tinha gostado, comecei 
a intensificar os funda-
mentos: passe, finaliza-
ção, condução… depois 
comecei com trabalhos 
mais específicos, com 
situações de jogo“, con- 
tou Mauricio.

Na sequência, ele refor-

Primo de Coutinho chama 
atenção no Flamengo

Divulgação

Garoto de 6 anos, primo do craque Phillipe Coutinho, chama atenção no Rubro-Negro carioca 
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çou que projeta o filho 
como jogador. Contudo, 
sabe que há grandes pas-
sos a serem dados.

Vale destacar que, além 
do pai, Lucas tem outra 
referência da família no 
mundo do esporte: o ga-
roto é primo de Phillipe 
Coutinho, meia que já 
defendeu clubes como 
Bayern de Munique (ALE) 
e Barcelona (ESP), vestin-
do hoje a camisa do As-
ton Villa (ING) e buscando 
a segunda participação 
em Copa do Mundo.

Com a pouca idade e 
muitos sonhos, Lucas es-
pera a chance de seguir 
os caminhos de outros 
craques que brilham nos 
gramados do futebol. Um 
fato curioso é que o ga-
roto recebeu o apelido de 
“robozinho” por imitar a 
comemoração de Micha-
el, um dos destaques do 
Flamengo na temporada 
de 2021, que acabou ven-
dido ao Al Hilal (EAU).

  

Galo está preocupado com jogo no Rio de Janeiro
O Atlético-MG enviou 

um ofício para a Con-
federação Brasileira de 
Futebol (CBF), o Ministé-
rio Público e o Flamengo 
pedindo reforço na se-
gurança do jogo de vol-
ta das oitavas de finais 
da Copa do Brasil, no dia 
13 de julho, às 20h30 (de 
Manaus), no Maracanã. 
O clube mineiro anexou 
prints de ameaças feitas 
por torcedores em redes 
sociais como argumento.

Dessa vez, o Atlético-

-MG enviou uma docu-
mentação para as enti-
dades pedindo reforço 
de segurança para os 
torcedores atleticanos 
e a comissão técnica no 
jogo da volta. Foram ane-
xados diversos prints de 
redes sociais contendo 
ameaças de torcedo- 
res flamenguistas.

“Pelo exposto, conside-
rando as ameaças públi-
cas da Torcida Jovem Fla 
e de outros torcedores 
rubro-negros, pede o Clu-

be Atlético Mineiro que 
este instituto, em conjun-
to com a MPRJ, as polí-
cias Militar e Civil e o Fla-
mengo (na condição da 
mandante da partida), re-
force a segurança da par-
tida a ser realizada no dia 
13/07/2022, para preser-
var a segurança pública, a 
segurança e a integridade 
física de seus torcedores e 
de sua comissão técnica, 
bem como do patrimônio 
público e privado”, disse o 
clube no documento. Atlético-MG envia pedido de reforço da segurança para jogo contra o Fla
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Após a criação da Libra, 
os 25 clubes das Série A 
e B que não aderiram for-
malizaram a elaboração de 
uma outra associação com 
o nome de Liga Forte Fute-
bol do Brasil. A princípio, os 
clubes pretendem negociar 
em bloco para depois buscar 
um consenso em sua for-
mação. O estatuto, porém, 
traz diferenças em relação 
ao documento apresentado 
pela Libra.

Neste sentido, os 25 clubes 
se reuniram, na última ter-
ça-feira (28), na CBF e decidi-
ram que uma das premissas 
básicas será o modelo usado 
pela Premier League, da In-
glaterra. O estatuto também 
ressalta que não haverá di-
visão de receitas definidas, 
o que é considerado por al-

Libra é criada por clubes 
das série A e B 

Presidentes de clubes brasileiros criam a Liga Forte Futebol do Brasil

Divulgação
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Torcedores do Boca são presos por racismo
Três torcedores do time 

do Boca Juniors, da Argen-
tina, foram presos na noite 
de ontem (28) após o jogo 
em que a equipe empatou 
– 0x0 – com o Corinthians, 
na Neo Química Arena, 
em Itaquera. Segundo a 
Secretaria de Segurança 
Pública, dois deles foram 
presos por injúria racial e 
outro por racismo. 

Durante a partida, váli-
da pelas oitavas de final 
da Copa Libertadores, dois 
torcedores foram filmados 
imitando macaco. O ter-
ceiro foi flagrado fazendo 
uma saudação nazista. 

Em suas redes sociais, 
o Corinthians se ma-
nifestou sobre os atos  

dos torcedores.
“O Sport Club Corin-

thians Paulista repudia 
veementemente os atos 
racistas que envolveram 
torcedores argentinos na 
Neo Química Arena nesta 
terça-feira (28), durante o 
jogo contra o Boca Juniors 
pelas oitavas da CONME-
BOL Libertadores. Todos 
foram prontamente con-
duzidos ao Jecrim do está-
dio. Estes comportamen-
tos não serão tolerados. 
Dois dos torcedores foram 
enquadrados por injúria 
racial. A eles foram aplica-
das fianças para liberação. 
Fiel à sua história de luta, 
o Corinthians procederá 
novamente às queixas 

cabíveis – o que faremos 
sempre, até que não seja 
mais necessário”, disse a 
nota.

Segundo a equipe bra-
sileira, foi aplicada fiança 
para a liberação dos dois 
torcedores enquadrados 
por injúria racial. A Secre-
taria de Segurança não 
informou se os torcedores 
pagaram a fiança. 

Os três torcedores fo-
ram levados para a 6ª 
Delegacia de Polícia de 
Repressão aos Delitos 
de Intolerância Esporti-
va (Drade), onde o caso 
foi registrado. De acordo 
com a secretaria, eles se 
encontram agora na car-
ceragem do Departamen-

Jogadores negros do Timão sofreram injúria racial de torcedores do Boca 
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guns membros como “me-
nos engessado”.

A maioria desses 25 clu-
bes não aderiram à Libra e 
alegaram a impossibilidade 
de modificar os números de 
rateio estipulados sem que 

houvesse unanimidade. O 
principal receio seria a não 
possibilidade de mudança 
mais à frente. 

A Liga Forte Futebol do 
Brasil pretende estabelecer 
as decisões por maioria qua-

lificada, e não somente com 
unanimidade. Sobre o ra-
teio de receitas de direito de 
transmissão, a Libra estipu-
lou em 40% de divisão igua-
litária, 30% proporcionais 
à performance esportiva, e 
30% proporcionais à audiên-
cia e engajamento. O grupo 
dos 25, por sua vez, quer a di-
visão a divisão em 50-25-25.

Diante disso, os 25 clubes 
recusaram aderir à Libra 
justamente por divergên-
cias sobre os percentuais de 
rateio de direitos de trans-
missão, e também as mé-
tricas escolhidas para as 
variáveis de receita, espe-
cialmente relativas à enga-
jamento digital.

Na sequência, a Liga Forte 
Futebol do Brasil pretende 
registrar a criação da nova 

associação e formalizar os 
percentuais de rateio das 
receitas de transmissão que 
o grupo acredita ser o ide-
al. Depois, o grupo pretende 
novamente se aproximar da 
Libra para tentar um acordo 
para uma liga única. 

A CBF não acredita que 
tal mudança para uma Liga 
única aconteça antes de 
2025. A atual cessão de di-
reitos irá até 2024, porém 
existe a expectativa de os 
novos acordos sejam nego-
ciados já em bloco. 

A Liga já nasce com 62.5% 
dos clubes das Séries A e B do 
Campeonato Brasileiro. Clu-
bes que integram a Liga Forte 
Futebol do Brasil o Athletico 
PR; Atlético MG; América-MG; 
Atlético-GO; Avaí; Brusque; 
Chapecoense; Coritiba; Ceará; 
Criciúma; CRB; CSA; Cuiabá; 
Fluminense; Fortaleza; Goi-
ás; Internacional; Juventude; 
Londrina;- Náutico; Operário; 
Sampaio Corrêa; Sport; Vila 
Nova e Tombense.

to de Operações Policiais 
Estratégicas (Dope), à dis-
posição da Justiça. 

Corinthians e Boca Ju-
niors fizeram ontem a 

primeira partida das oi-
tavas da Libertadores. As 
duas equipes voltam a se 
enfrentar no dia 5 de ju-
lho, na Argentina.



 

Manaus, Quinta-feira,
30 de junho de 2022

A taxa básica de juros 
(Selic) em 13,25% ao ano 
encareceu muito o cré-
dito e as prestações ao 
consumidor final, adian-
do os planos de muita 
gente de comprar um 
bem financiado, como 
um veículo, alertam  
os especialistas.

No caso de quem pen-
sa em comprar um carro 
popular, por exemplo, a 
conta fica bem salgada: 
hoje, o comprador teria 
que desembolsar quase 
R$ 10 mil a mais do que 
no ano passado para 
adquirir um automóvel 
popular. Vale lembrar 
que, em março de 2021, 
a Selic estava em 2,65% 
ao ano. Esta taxa ser-
ve de base para os ju-
ros cobrados pelo mer-
cado em empréstimos  
e financiamentos.

“Em termos de núme-
ros médios, a taxa de 
juros mensal média das 
instituições financeiras, 
em março do ano passa-
do, era de 1,64% ao mês 
(21,88% ao ano). Atual-
mente, a média (já consi-
derando o mês de junho) 
é de 2,17% ao mês (29,79% 
ao ano). Isso encarece 
bastante o financiamen-
to e torna as prestações 
mais elevadas. Em geral, 
a tabela mais comum 
para o financiamento de 
veículos é a Price, que 
tem o valor da parce-
la constante”, explica o 
economista Caio Ferrari, 
professor do Ibmec RJ.

Ele conta que, em 
março do ano passado, 
olhando os juros mais 
baixos (patamar míni-
mo), era possível finan-
ciar um automóvel a 
0,85% ao mês (10,74% 
ao ano). Atualmente, a 

Brasileiro gasta hoje R$ 10 mil 
a mais para comprar carro popular 
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Comprador terá que gastar quase R$ 10 mil a mais do que no ano passado 

10  Economia

taxa mais baixa que o 
consumidor encontra é 
de 1,16% ao mês (14,91%  
ao ano).

“Como exemplo, pode-
mos olhar para um finan-
ciamento de R$ 50 mil 
pelo prazo de 48 meses. 
Em março de 2021, em 
média, a prestação fica-
ria por volta de R$ 1.500, 
com um custo total de 
R$ 72 mil. Atualmente, 
o mesmo financiamen-
to teria uma prestação 
de R$ 1.700, em média, 
com custo total de R$ 81 
mil, aproximadamente”,  
pontua Ferrari.

“Isso significa que o 
consumidor pagaria 
uma diferença de R$ 
200 na prestação e de 
quase R$ 10 mil no va-
lor total. Ainda se olhar-
mos para as taxas mí-
nimas do mercado, a 
diferença é significati-
va, de aproximadamen-
te R$ 100 a mais todo 
mês na prestação e de 
R$ 5 mil a mais de custo  
do financiamento.”

O recomendável, diz 
Ferrari, é aguardar a 
queda dos juros e o retor-
no da tabela de carros a 
um patamar viável para 

que se possa adquirir  
o automóvel.

Preços
Um ponto que cabe 

destacar é a difícil mis-
são de escolher um carro 
em conta no Brasil em 
2022: os modelos 0 km 
dispararam nos últimos 
dois anos, e hoje o mo-
delo mais barato beira 
R$ 60 mil.

Confira os cinco auto-
móveis mais em conta 
no mercado. São eles: 
Renault Kwid 1.0 12V, 
que está saindo a R$ 
59.090; Fiat Mobi 1.0 8V, 
a R$ 60.903; Fiat Argo 1.0 
6V, a R$ 70.477; Hyun-
dai HB20 1.0 12V, a R$ 
71.190; e VW Gol 1.0 12V, a  
R$ 72.690.

Foram consideradas 
a versão mais simples 
dentro de cada linha e 
com base nos preços pú-
blicos sugeridos pelos 
fabricantes para todo o 
Brasil, exceto os estados 
de São Paulo e Paraíba, 
além da Zona Franca  
de Manaus.

Dados da Anfavea
Para Thacísio Rio, ad-

vogado e CEO da Rios 

Assessoria, empresa 
especialista na análise 
de contratos, esse mo-
vimento de alta de juros 
deve impactar negati-
vamente não somen-
te os financiamentos, 
mas também a produ-
ção de carros, o que vai 
prejudicar ainda mais o 
mercado. No Brasil, se-
gundo ele, quatro em 
cada dez veículos novos  
são financiados.

“A venda de veícu-
los caiu 0,9% em maio, 
para 187,1 mil unidades, 
de acordo com dados di-
vulgados pela Anfavea. 
No acumulado do ano, a 
venda de 740 mil veícu-
los representou uma re-
tração de 17% na compa-
ração com os primeiros 
cinco meses de 2021. O 
resultado explica bem o 
impacto do aumento dos 
juros nas vendas finan-
ciadas“, explica.

Ele reafirma que o mo-
mento atual, de juros 
nas alturas, é desfavorá-
vel para financiar carros 
e imóveis.

“Comprar carro ou casa 
não é como comprar uma 
camisa ou um pequeno 
acessório, que você ad-
quire sem precisar, só 
mesmo para aproveitar 
os ótimos preços (que 
nem estão bons assim). 
Então, se não há uma 
urgência na compra, o 
ideal é esperar. Uma boa 
dica pode ser deixar os 
juros trabalharem a fa-
vor da reserva, isto é, 
aplicando o valor para, 
no momento da compra, 
ter um montante maior 
de entrada”, avalia.

Atenção ao endivida-
mento

Rios pontua ainda que, 

enquanto a inflação cor-
rói o poder de compra dos 
brasileiros, a proporção 
de famílias com dívidas 
cresce cada vez mais, o 
que acende um alerta 
para outro assunto mui-
to importante: a inadim-
plência. A preocupação 
tem como base os dados 
divulgados pela Confe-
deração Nacional do Co-
mércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), que 
mostram que 28,7% das 
famílias estão inadim-
plentes, maior percentu-
al desde janeiro de 2010, 
quando o índice ficou  
em 29,10%.

“A dificuldade em con-
seguir honrar as dívidas 
é influenciada, entre ou-
tros fatores, principal-
mente pela inflação ao 
consumidor persistente 
acima dos 12% anuais”, 
disse o advogado.

Isso porque, de acordo 
com a pesquisa, 10,8% 
das famílias endividadas 
disseram não ter condi-
ções de pagar suas dívi-
das, pouco abaixo do re-
gistrado em abril (10,9%), 
mas 0,3 ponto percentu-
al (p.p.) acima do índice 
de maio do ano passado, 
quando essa proporção 
era de 10,5%.

Os dados também 
mostraram que o com-
prometimento médio da 
renda familiar com dívi-
das chegou a 30,4% em 
maio, o maior percentu-
al desde agosto do ano 
passado. A CNC desta-
cou que, do total de en-
dividados no país, 22,2% 
precisaram de mais de 
50% da renda para pa-
gar dívidas com bancos 
e financeiras, maior pro-
porção registrada desde  
dezembro de 2017.
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Em 14 de maio, a diarista 
Giovanna Marques (nome 
fictício), de 25 anos, embar-
cava em um ônibus na cida-
de de Vitória, no Rio Grande 
do Sul, com nove semanas 
de gravidez. Depois de pas-
sar a noite em Uruguaiana, 
ela atravessou a fronteira 
e pegou outro ônibus em 
Paso de Los Libres, na Ar-
gentina, até chegar em Ro-
sário em 16 de maio.

Seis dias após o início do 
trajeto, quando retornou 
para casa, a sensação era de 
alívio. Ela havia acabado de 
passar por uma interrupção 
voluntária da gravidez, que 
é legalizada na Argentina 
desde o final de 2020.

Para chegar até lá, não pa-
gou nada. As passagens, a 
hospedagem e o custo do 
procedimento ficaram a car-
go do Milhas Pela Vida das 

Projeto social custeia aborto legal 
em países da América Latina

Água feita do ar da Floresta Amazônica recebe prêmio

Divulgação

Projeto concede financiamento para a viagem de mulheres de baixa renda

A “Ô Amazon Air Water”, 
uma água brasileira pro-
duzida a partir do ar da 
Floresta Amazônica, co-
mercializada desde 2019 
no mercado Europeu, será 
premiada pela European 
Society for Quality Re-
search - ESQR (Sociedad 
Europea para la Inves-
tigación de la Calidad), 
no “Quality Choice Prize 
2022”, em Barcelona, Es-
panha. A água fina custa 
€180 euros.

Ô Amazon Air Water vai 
representar a América 
Latina na premiação, que 
ocorre neste domingo (3). 
“Nossa delegação foi com-
posta priorizando o pro-
tagonismo coletivo e com 
mulheres que tão bem 
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Mulheres, um projeto de ati-
vistas que leva brasileiras até 
o aborto seguro e legal em 
países da América Latina.

Milhas pela Vida das Mu-
lheres

O projeto Milhas pela Vida 
das Mulheres começou a 
ser pensada em 2017, quan-
do Rebeca Mendes enviou 

uma carta ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) pedindo 
para interromper sua gesta-
ção de forma segura e sem 
punições judiciais.

A paulistana, que mais tar-
de virou símbolo da luta pe-
los direitos reprodutivos da 
mulher, foi a inspiração da 
roteirista Juliana Reis, de 58 
anos. Na época, a cineasta 

pensou na possibilidade de 
garantir o abortamento le-
gal às brasileiras no exterior, 
através da doação de milhas.

Criado em 2019, o Milhas 
pela Vida das Mulheres 
concede financiamento 
parcial ou total para a via-
gem de mulheres de baixa 
renda que desejam inter-
romper a gestação, além 
de orientação e ajuda para 
aquelas que podem arcar 
com os custos.

Quando as mulheres se 
enquadram nas Leis brasi-
leiras, elas são direcionadas 
a realizar o procedimento 
aqui no Brasil, de acordo 
com as normas técnicas do 
Ministério da Saúde. A le-
gislação nacional permite o 
aborto quando a gravidez é 
fruto de uma violência se-
xual, uma ameaça à vida 
da mulher ou quando o feto 

simbolizam a força e a 
vida que a Floresta Ama-
zônica representa para o 
mundo”, resume Cal Ju-
nior, fundador presidente.

O prêmio reconhece anu-
almente as organizações, 
empresas, administrações 
públicas e indivíduos com 
ética e iniciativas que de-
monstrem um sucesso 
excepcional na gestão da 
qualidade e que maximi-
zem todo o potencial dos 
seus serviços por meio de 
práticas orientadas para a 
qualidade. O programa de 
prêmios é administrado 
pela ESQR com sede em 
Lausanne, Suíça.

“Nós criamos um produ-
to a partir do ar mais puro 
do mundo. Uma água de 

altíssimo padrão que aten-
de o mercado de águas 
finas, por meio de um 
sistema integrado com 
energia renovável limpa 
e logística perfeita, já que 
nossa produção funciona 
no coração da Amazônia”, 
analisa Cal.

De acordo com seu pre-
sidente, a empresa tam-
bém atua pela proteção 
da Amazônia. “Nós repre-
sentamos uma nova for-
ma de desenvolvimento 
consciente que transfor-
ma essa percepção de 
que a Amazônia precisa 
ser salva. Nós somos a 
última fronteira verde. É 
a Amazônia que vai sal-
var o mundo”, enfatiza 
Cal Junior.

Divulgação

Ô Amazon Air Water produz a água fina que custa €180 euros

Sobre a Ô Amazon 
Uma água única, ex-

traída da pureza da umi-
dade da Floresta Ama-
zônica, a Ô Amazon Air 
Water é fruto de um pro-
jeto ambiental pautado 
em uma nova concepção 

de negócio consciente. 
Disponível em nova em-
balagem, a edição Vitória 
Régia, que chega ao exi-
gente mercado de águas 
finas por €180 euros, é 
produzida em Barcelos, 
no Amazonas.

é anencéfalo (sem cérebro).
“Temos uma pesquisa 

com as mulheres que aces-
sam o aborto legal no Bra-
sil pelo Milhas, e 72% delas 
dizem que, antes do projeto, 
não sabiam que tinham di-
reito ao aborto”, conta Reis.

Mas, segundo ela, até mes-
mo a previsão legal está 
ameaçada, diante do Estatu-
to do Nascituro, que tramita 
nas sombras desde 2007.

“É uma Lei que dá ao feto 
o estatuto de agente de di-
reitos. E, quando ele é um 
agente de direitos vulnerá-
vel, passa a ter prioridade 
sobre outros direitos (no 
caso, o direito da mulher). 
É um caminho direto até 
El Salvador, onde mulheres 
são condenadas a até 30 
anos de prisão por negli-
gência e omissão de socor-
ro a vulnerável”, explica.
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Após dois anos o Festival de Parintins 
foi realizado com muito sucesso, O Ca-
prichoso levou a melhor e sagrou-se 
campeão em 2022. O repórter fotográ-
fico Francisco Cabral registrou as pre-
senças Vip’s na ilha. Confira!

Jeanne e o esposo presidente da Samel 
Beto Nicolau, Márcia e o esposo Deputado 

Ricardo Nicolau

Ivania Neves e Hugo Levi
O presidente doMM Beto Vital

Os ex- BBB Eslovênia e Rodrigo Mussi

Sabá Jr. e Francisco Cabral (China)

Neuton Corrêa, David Reis, Arioval-
do Bola e Sabá ReisMayra Dias E Juliana Amoêdo

Marilvia e Leo Bastos

Manu Andrade

Matheus Assayg e Vanessa Gonçalves
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CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Investigue através de suas 
fontes de informação e certa-
mente você não estará perdendo 
seu tempo. Você precisa fazer as 
coisas corretamente e nada vai 
impedi-lo, nem mesmo exage-
rando. Esta é a única fraqueza em 
seus níveis de energia. Você tem 
projetos em todas as áreas. Uma 
escolha parece difícil, tire tempo 
antes de tomar uma decisão.

Reavalie a situação de forma 
diferente, mas não mantenha 
silêncio sobre os seus desejos. 
Você precisa se afirmar. Psicolo-
gicamente, você está em exce-
lente forma! Seria uma boa ideia 
se dedicar a uma atividade de 
lazer que não envolva seus mús-
culos. Você vai ser capaz reco-
meçar com alguém que conhece. 
Seja verdadeiro consigo.

Você vai conseguir resolver 
um conflito entre as pessoas a 
sua volta e terá razões para sen-
tir orgulho de si mesmo. Você vai 
ser muito intransigente e duro 
consigo mesmo. Você precisa 
encontrar um equilíbrio entre a 
ação e o repouso, a reflexão e o 
relaxamento. O fim justifica os 
meios. Você vai conseguir usar 
este ditado a seu favor.

Você vai manter a cabeça 
mais fria em relação aos proble-
mas. Qualquer um pensaria que 
gosta de brigar. Você está em 
boa forma. Mantenha os esfor-
ços que foram iniciados em sua 
dieta e tudo será melhor. Você 
está cansado desta situação, 
mas não assuma riscos para fi-
car longe disso a qualquer preço. 
Pense antes de agir.

Sua casa ou questões ligadas 
ao lugar onde mora serão essen-
ciais hoje. Tome cuidado para 
não exagerar fisicamente. Você 
precisa relaxar para ser capaz 
de redirecionar o foco para seus 
objetivos básicos. Circunstân-
cias agravantes vão chegar ao 
fim. Você pode se sentir mais 
otimista e ficar longe de suas 
preocupações cotidianas. 

Você está insistente, mas, ao 
mesmo tempo, flexível e tem 
uma maneira de persuadir, reu-
nindo e motivando aqueles que 
o rodeiam. Apesar de passar a 
sensação de fadiga, você está 
em boa forma hoje. A água é um 
bom meio para recarregar suas 
baterias. Seria prudente evitar 
tomar partido sobre histórias que 
contam sobre você. 

Você será livre para agir 
como quiser hoje. Atividades fi-
nanceiras são muito favoráveis. 
Sua mente está borbulhando 
e você vai encontrar todos os 
tipos de coisas para fazer. Seja 
sensato. Sua capacidade de 
adaptação a mudanças vai lhe 
trazer sorte nesta quinta-feira. 
Permaneça aberto às diferentes 
opções que se apresentarem.

Este dia vem sob o signo da 
família e dos grupos. Essa é a 
melhor maneira de recarregar 
as baterias. Seu estado emocio-
nal está dirigindo sua vitalidade 
mais do que o habitual. Olhe para 
os outros e tente se comunicar. 
Este é o momento de tomar uma 
grande decisão. Sua visão vai ter 
uma base ampla e sã. Não hesite 
de maneira alguma. 

Você vai obter um retorno 
positivo dos esforços do mês 
passado. Há festas em todos os 
lugares. Existem motivos para 
comemorar! As doenças psicos-
somáticas e distúrbios leves 
que está sofrendo são causados 
por frustrações. Admita que elas 
existem e resolva o problema na 
fonte. Tenha bom humor e seja 
mais aberto com os outros hoje.

A sorte está do seu lado para 
remover uma preocupação que 
você tem desde o mês passado. O 
ritmo atual o está levando a fazer 
coisas demais. Você deve pensar 
em relaxar totalmente quando fi-
nalmente tiver chance. Você está 
definitivamente plantando as se-
mentes de uma vida melhor sem 
muito esforço. Continue tentando. 
É o momento certo para o amor. 

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. Sua sinceridade e 
integridade o salvarão de cair em 
uma grande armadilha hoje.

Se você se prender aos seus 
valores, você terá o melhor dia de 
todos, não dê ouvidos a ninguém. 
Uma vida equilibrada está ao seu 
alcance. Pense antes de reagir às 
coisas, isso funciona. Seu ponto 
de vista é a fonte. Os céus estão 
se abrindo positivamente para 
você e um sentimento de satis-
fação esá fazendo você se sentir 
mais sociável e descontraído.

  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

HORÓSCOPO 
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Tudo que envolve o gru-
po americano Black Eyed 
Peas — 27 anos de carreira, 
68,7 milhões de discos ven-
didos e pelo menos cinco 
músicas que chegaram ao 
topo das paradas mundiais 
— costuma dar o que falar. 
Em maio, por exemplo, o 
Twitter se agitou com a 
descoberta, pelos fãs mais 
jovens, de que um de seus 
integrantes, o rapper Allan 
Pineda Lindo, mais conhe-
cido como Apl.de.ap, era le-
galmente cego.

Em 2011, o músico já ha-
via revelado sofrer de nis-
tagmo, uma doença que 
provoca movimentos invo-
luntários e repetitivos dos 
olhos, resultando numa 
visão embaçada. Ele pas-
sou por uma cirurgia para 
a implantação de uma 
lente, em 2012, que o fez 
enxergar um pouco me-
lhor, mas ainda assim con-
tinua a precisar da ajuda 
de seus colegas de grupo 
— will.i.am e Taboo — para 
movimentar-se no palco.

“Foi muito bom poder 

Black Eyed Peas faz planos 
para voltar ao Brasil 

Divulgação

Grupo tem 27 anos de carreira, com 68,7 milhões de discos vendidos 

14 TV e Novelas 

Receitas
Pão de queijo vegano

compartilhar aquilo que eu 
estava passando, espero 
que isso leve outras pesso-
as a não desistir dos seus 
sonhos e seguir em frente, 
trabalhando duro, apesar 
das dificuldades”, diz Apl.
de.ap de Paris.

O grupo lança “Don’t you 
worry”, o primeiro single 
do próximo álbum do Bla-
ck Eyed Peas. A nova mú-
sica reúne o trio (que desde 
2018 conta com a cantora 
J. Rey Soul no lugar da po-
pularíssima Fergie) ao DJ 
e produtor francês David 

Guetta (com quem fizeram 
o megahit “I gotta feeling” 
em 2009) e a colombiana 
Shakira (com quem gra-
varam em 2020 a música 
“Girl like me”).

Para Apl.de.ap, “Don’t you 
worry” reflete tudo o que o 
grupo passou nesses últi-
mos dois anos, longe dos 
palcos, por causa da pan-
demia:

“Queríamos fazer uma 
canção otimista e esperan-
çosa, para aquela hora em 
que voltássemos a nos en-
contrar cara a cara com o 

público”, destaca.
Já segundo Taboo, as se-

melhanças entre a nova 
música e o hit de 2009 
com David Guetta não  
são casuais:

“É ótimo quando podemos 
fazer uma canção que re-
flete o que está acontecen-
do em nossas vidas. ‘I gotta 
feeling’ acabou se comu-
nicando com o mundo, até 
hoje as pessoas se sentem 
bem quando ouvem essa 
música. Sempre tentamos 
criar um irmão de ‘I got a 
feeling’ e acho que agora  
conseguimos”, afirma.

Durante a pandemia, os 
Black Eyed Peas fizeram 
“Translation”, um álbum re-
cheado de participações de 
artistas do pop latino atual, 
que os devolveu a um pata-
mar de sucesso que não co-
nheciam desde 2010, com o 
álbum “The beginning”.

“Sempre fomos fãs de 
artistas latinos e trabalha-
mos antes com vários de-
les.”

Em 2019, os Black Eyed 
Peas dividiram com Anit-
ta a faixa “eXplosion”. Hoje, 

acompanham com alegria 
o sucesso internacional  
da brasileira.

“Anitta é impressionan-
te, estou muito feliz com o 
que está acontecendo. Ela 
tem uma incrível base de 
fãs no Brasil que a apoia. 
Acho que ela veio para 
ficar, é só uma questão 
de tempo para que tenha 
mais hits internacionais. 
Adoraríamos se ela par-
ticipasse desse novo pro-
jeto do Black Eyed Peas”, 
anuncia will.i.am, que 
confirma planos antigos 
de comprar uma casa no 
Rio de Janeiro e elogia o 
trabalho do produtor ca-
rioca Papatinho.

Para surpreender
Depois de terminar a atu-

al turnê europeia (eles toca-
ram no Rock in Rio Lisboa 
no último dia 19), o grupo 
promete começar a pensar 
numa excursão pela Amé-
rica Latina, que inclui o 
Brasil. “A gente quer voltar 
ao Brasil, se não ainda este 
ano, no começo do próxi-
mo”, garante will.i.am.

INGREDIENTES
2 xícaras de polvilho 

doce
1 xícara de polvilho aze-

do
1/3 xícara de óleo
2 xícaras de batata sal-

sa amassada (tipo purê)
1 xícara de água quente
sal a gosto
temperos a gosto (sal-

sinha desidratada, ervas 
finas, alho desidratado, 

gergelim, linhaça)

MODO DE PREPARO
Cozinhar em água fer-

vente, a batata salsa já des-
cascada. Reservar a água 
utilizada após o fervimen-
to. Amassar as batatas, até 
a consistência de um purê. 
Em uma travessa, adicionar 
o polvilho azedo, o polvilho 
doce, o óleo, o sal e a água 
quente do fervimento das 

batatas. Misturar bem, podendo utilizar 
as próprias mãos, até virar uma mas-
sa uniforme. Acrescentar os temperos 
que preferir. Pode separar a massa em 
pedaços e acrescentar temperos dife-
rentes para cada pedaço. Fazer bolinhas, 
de preferência pequenas, e coloque em 
uma assadeira antiaderente com espa-
ço entre uma bolinha e outra, pois quase 
duplica de tamanho. Em forno preaque-
cido a 180°C, colocar seus pães de queijo 
veganos por aproximadamente 20 mi-
nutos, ou quanto achar necessário.
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Yanet Garcia ficou conheci-
da por ser a garota do tempo 
mais sexy do mundo na tele-
visão mexicana, e aproveitou 
a fama para se tornar influen-
cer nas redes sociais, contan-
do com mais de 14 milhões de 
seguidores no Instagram. No 
ano passado, a musa decidiu 
entrar para o time de famo-
sas nuas na plataforma On-
lyfans e, desde então, é des-
taque na plataforma. Graças 
a sua beleza física notável, 
ela ganhou fama também na 
América Latina.

Yanet Garcia

Reprodução/Instagram
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Maiara Ribeiro

Com o tema “Fé, Justiça 
e Paz”, a procissão fluvial 
em homenagem a São Pe-
dro aconteceu, na quarta-
-feira (29), fazendo alusão 
aos momentos de dura 
violência em Manaus. O 
evento foi realizado pela 
Paróquia de Nossa Senho-
ra do Perpétuo Socorro e 
o trajeto teve início e fim 
no Terminal Pesqueiro do 
bairro Educandos, pas-
sando ainda pela Ponte do  
Rio Negro.

O evento acontece anu-
almente, está completando 
73 anos em 2022 e teve o 
primeiro bom público após 
a pandemia. A imagem de 
São Pedro foi transportada 
em uma lancha pelos fiéis 
e a procissão foi condu-
zida pelo Padre Amarildo 
Luciano. 

Em 2021, por conta da 
pandemia, a procissão 
aconteceu de forma restri-
ta, com participação ape-
nas da equipe de apoio da 
arquidiocese, além da equi-
pe de transmissão de TV. 

Presença de fiéis 
Dada a sua importância, 

os fiéis que não puderam 
estar presentes nas em-
barcações optaram por 
acompanhar o translado 
pelas redes sociais da Ar-
quidiocese e pelo entorno 
onde passavam as embar-
cações.

Dona Iolanda e seu Fran-
cisco, casados há 52 anos, 
não puderam estar nas 
embarcações por causa da 

alta no combustível, mas 
não deixaram de presti-
giar o evento. Eles vieram 
do município de Iranduba 
e esta é a primeira vez, 
depois da pandemia, que 
o casal pôde ver uma pro-
cissão presencialmente, 
sobre a Ponte Rio Negro.

“Mesmo com todas as 
dificuldades da pandemia, 
eles ainda puderam orga-
nizar os barcos para que a 
gente pudesse vir home-

nagear o nosso padroeiro. 
Então, isso é motivo de 
grande alegria para nós”, 
relatou dona Iolanda. 

Dona Iolanda também 
salientou que a Covid-19 
não acabou e, por isso, 
eles optaram por acom-
panhar a procissão fluvial 
na Ponte do Rio Negro. A 
Capitania dos Portos es-
teve presente durante 
todo o trajeto para dire-
cionar as embarcações e  

Procissão de São Pedro pede 
reflexão sobre violência

Divulgação
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Procissão de São Pedro foi acompanhada pelos fiéis durante viagem pelas águas do Rio Negro em Manaus 

evitar acidentes.
I
mportância do Santo
São Pedro é considerado 

o primeiro bispo de Roma, 
ou seja, foi o primeiro Papa 
da Igreja Católica. Também 
é o patrono dos viúvos, dos 
porteiros e dos pescado-
res, pois ele era pescador 
e andava com Jesus. Além 
disso, foi a Pedro que Cris-
to confiou entregar a sua 
Igreja, para cuidar e pasto-
rear nesta terra.

Quando Pedro se encon-
trou com Jesus, o Senhor o 
chamou de Cefas, do ara-
maico Kefa’, que significa 
“rocha” ou “pedra”, que em 
sua forma grega é Petros, 
ou seja, Pedro (João 1:42). 
O significado desse título 
se refere ao fato de que Pe-
dro se tornaria firme como 
uma rocha, em vez de 
uma pessoa com tempe-
ramento inconstante. Vale 
lembrar também que Pe-
dro foi o discípulo que pe-
diu para encontrar Jesus 
andando sobre as águas, 
conforme descrito no livro 
de Mateus 14:28.

 

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

01            03          05 Concurso n. 2559 - 29/06/2022

05          06          15            20             29

31          38            47           49            58

61           65           66           69              71

80         82            94          95             97

Lotomania 2332 - 29/06/2022

Concurso n. 2495 - 28/06/2022

08 12 14 30 33 41

11 40 46 54 59 60 72

Concurso n. 5884 - 29/06/2022

Concurso n. 1801 - 28/06/2022

18             42            45              60           77


