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Como parte da programa-
ção do “Junho Verde”, mês 
dedicado à sensibilização e 
conscientização ambiental, 
o prefeito de Manaus, David 
Almeida, enviou, na segun-
da-feira (6), à Câmara Mu-
nicipal de Manaus (CMM), 
a Mensagem do Executivo 
com a proposta de criação 
do Programa de Aproveita-
mento de Resíduos de Po-
das de Árvores (Propodas). 
A assinatura do documento 
aconteceu no Centro de Co-
operação da Cidade (CCC), 
no bairro Parque 10 de No-
vembro, zona Centro-Sul.

“Essa Mensagem institui 
o programa de aproveita-
mento de resíduos de po-
das e dá outras providên-
cias, no mês de junho, o 
‘Junho Verde’, e nós vamos 
regulamentar a destina-
ção dos resíduos da poda 
das árvores, aqui na cidade 
de Manaus. Antes nós pe-
gávamos esses troncos e 
pedaços de árvores e man-
dávamos para nosso aterro 
controlado, tínhamos que 
pagar, agora, nós vamos 
destinar ao polo cerâmico, 
para que possamos receber 

os tijolos em troca desses cor-
tes que seriam destinados ao 
aterro”, destacou o chefe do 
Executivo municipal.

O programa, coordenado 
pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabi-
lidade (Semmas), irá regula-
mentar o aproveitamento dos 
resíduos de podas de árvo-
res, além de controlar galhos, 
troncos e demais pedaços de 
árvores, oriundos das podas, 
seja pela iniciativa privada ou 
pública. O titular da Semmas, 
Antônio Stroski, completou 

Prefeito propõe a criação do 
‘Propodas’ à Câmara de Manaus
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Programa irá regulamentar o aproveitamento dos resíduos de podas de árvores

DE OLHO 
NO PODER

CURTIR     

NÃO CURTIR   
Os crimes bárbaros co-

metidos em Manaus. No 
domingo, um homem foi 
assassinado a facadas pela 
própria companheira du-
rante uma briga, na rua 
São Pedro, no bairro Jorge 
Teixeira, zona Leste. A mu-
lher foi presa em flagrante. 
O casal estava consumindo 
bebidas alcoólicas. . Em um 
momento, eles tiveram um 
desentendimento e, duran-
te a briga, a mulher pegou 
uma faca e cravou no peito.

A atuação do governador 
do Amazonas, Wilson Lima, 
no interior do Estado. Nesta 
terça-feira (07), o governa-
dor vai anunciar um novo 
pacote de investimentos 
para infraestrutura nos mu-
nicípios de Apuí e Humai-
tá, na calha do rio Madeira. 
As duas cidades recebem o 
mutirão de serviços públi-
cos do programa Governo 
Presente. Humaitá ganha, 
ainda, um restaurante po-
pular Prato Cheio.

Ao questionar a lisura 
do pleito, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) afirmou, 
nesta segunda-feira (6), 
que “é quase impossí-
vel” que ele não ganhe 
as eleições em primeiro 
turno. Bolsonaro também 
repetiu que não deve 
comparecer a debates no 
primeiro turno. “É uma 
questão de estratégia no 
primeiro turno. Nenhum 
presidente participou [de 
debates]. Então, quero 
deixar em aberto. Se eu 
falar: vou participar e de-
pois não vou, vão me ata-
car. Se eu [digo que] não 
vou e depois vou, me ata-
cam. Então, deixo aberto. 
Eu vou esperar um pou-
co mais acontecer”, disse 
Bolsonaro em entrevista 
ao canal Agro+, da Band. 

que a intenção do programa 
é dar destinação sustentá-
vel a esses materiais.

“Esses resíduos de podas, 
às vezes, as pessoas quei-
mam ou destinam de for-
ma errada em área verde, 
mesmo que também seja 
recolhido pelo serviço mu-
nicipal, às vezes junto com 
a coleta municipal, acaba 
indo para o aterro ou des-
cartando de forma errada. 
Nós estamos tendo uma 
ação objetiva, um marco 
do Executivo municipal, 

contribuindo objetivamen-
te com a gestão adequada 
de resíduos urbanos, é um 
contexto em um momento 
importante dentro das ati-
vidades do ‘Junho Verde’”, 
completou Stroski.

A ação, que integra a pro-
gramação do “Junho Verde”, 
mês dedicado à sensibiliza-
ção e conscientização am-
biental, conta também com 
a doação de mais de mil 
mudas de plantas e a cam-
panha “Manaus Sem Fuma-
ça: Diga não ao fogo”.

TSE firma acordo com religiosos para paz nas eleições
O presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), 
Edson Fachin, assinou, na 
segunda-feira (6), acordo 
com representantes de di-
versas religiões para a pro-
moção da paz e tolerância 
nas eleições.

No evento, estavam reu-
nidas lideranças católicas, 
evangélicas, espíritas, ju-
daicas, islâmicas, budistas 
e de religiões de matriz 
africana. Mais cedo, o pre-

sidente Jair Bolsonaro (PL) e o 
pastor Silas Malafaia critica-
ram o encontro.

No termo assinado nesta 
segunda-feira, os represen-
tantes se comprometeram 
a promover ações de cons-
cientização sobre a tolerân-
cia política e exclusão da 
violência durante pregações, 
sermões, homilia ou em de-
clarações públicas. A parce-
ria não tem prazo de vigên-
cia pré-determinado.

Em seu discurso, Fachin 
ressaltou o papel cumprido 
pela religião na difusão de 
“preceitos éticos e dos altos 
valores entre as pessoas”.

“Hoje, com o auxílio for-
moso das luzes desses 
homens e mulheres de 
brio, damos início a uma 
importantíssima reflexão 
coletiva, convictos de que 
a promoção da paz e da to-
lerância manterá a demo-
cracia em seu prumo, para 

que prossigamos como 
irmãs e irmãos, pesem as 
discordâncias políticas, 
sob os signos da brandura 
e da temperança.”

Ele afirmou que o acordo 
tem como objetivo a “divul-
gação dos ideais de respeito, 
solidariedade e harmonia 
social como forma de debe-
lar a perspectiva de confli-
tos durante e após a revela-
ção da vontade popular no 
contexto das eleições.”
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O governador Wilson 
Lima inaugurou, nesta 
segunda-feira (6), a 11ª uni-
dade do programa Prato 
Cheio no interior, contem-
plando dessa vez a cidade 
de Borba (a 151 quilômetros 
de Manaus). Na modalida-
de Cozinha Popular, o local 
passa a servir 400 litros 
de sopa, de segunda-feira 
a sábado, gratuitamente 
à população em situação 
de vulnerabilidade social 
e insegurança alimentar  
e nutricional.

Com a nova unidade, o in-
terior já conta com 11 unida-
des do Prato Cheio inaugu-
radas desde o ano passado. 
O programa é administra-
do pela Secretaria de Es-
tado da Assistência Social 
(Seas) e Agência Amazo-
nense de Desenvolvimen-
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Governador Wilson Lima inau-
gura 11ª unidade do Prato Cheio 
no interior 

Cidade 3

Um trecho da rodovia 
AM-352, que liga Manaca-
puru ao município de Novo 
Airão, desmoronou no últi-
mo domingo (5), no quilô-
metro 25.

Em nota, a Defesa Civil 
do Amazonas informou 
que foi feito isolamento da 
área e comunicou a Secre-
taria de Estado de Infraes-
trutura e Região Metropo-
litana de Manaus (Seinfra) 
sobre a situação, para pro-
vidências e ações de repa-
ro emergencial.

Motoristas que passam 
pelo local precisam ficar 
em alerta por conta da 
erosão, principalmente 
por conta das chuvas, que 
são constante desde o fim  
de semana. 

Ação da prefeitura
O prefeito de Manaus, Da-

vid Almeida, acompanhou, 
no dia 11, as obras de recupe-
ração de uma área atingida 
por uma erosão, na rua Ma-
nuel Ribeiro, no bairro Maua-
zinho, Zona Sul de Manaus. 
O local, que já é geografica-
mente erosivo, sofre com ala-
gamentos e desmoronamen-
tos nos períodos de chuva.

Diante de um serviço 
mais 90% finalizado, o ges-
tor municipal determinou 
a recuperação asfáltica da 
via e a realização do paisa-
gismo no local, para que a 
área seja entregue em até 
30 dias à população.

“Ainda faltam alguns de-
talhes finais, mas a obra 
está praticamente conclu-

ída. Determinei o recapea-
mento total dessa rua, colo-
cação de lixeiras, fazer um 
paisagismo aqui, a pintura 
desses bancos nas cores do 
mosaico da prefeitura. São 
espaços como esse que nós 
encontramos, totalmente 
deteriorados, que estamos 
entregando totalmente hu-
manizados para a popula-
ção”, enfatizou Almeida.

De acordo com técnicos 
da Seminf, para conter a 
erosão e recuperar o espa-
ço, foram realizadas ações 
de forma preventiva e mi-
nuciosa visto o tamanho do 
problema que atingiu a rua 
Manoel Ribeiro. No total, fo-
ram mais de 45 metros de 
erosão causados por cons-
truções irregulares.

Trecho da estrada de Novo Airão desmorona
Divulgação

Profissionais da Defesa Civil realizam levantamento na AM-352

 

 

inauguração com o espo-
so, Antônio Fonseca, para 
almoçar e garantir a sopa  
do jantar.

“Eu achei muito bom, por-
que aqui nunca tinha tido 
um restaurante assim e é 
muito importante ter um 
projeto assim pra gente po-
der ter onde se alimentar 
e comer junto com a nos-
sa família, estava muito  
gostoso”, ressaltou.

Manaus conta com 10 
unidades do programa. Ao 
todo, o estado possui 21 
unidades do Prato Cheio, 
mais que o dobro do que 
existia há pouco mais de 
um ano. O público priori-
tário atendido diariamente 
pelo equipamento público 
de segurança alimentar 
são pessoas que se en-
contram em situação de 

to Econômico, Social e  
Ambiental (Aadesam).

“Hoje nós estamos entre-
gando aqui o nosso Prato 
Cheio. Os mais pobres, os 
menos afortunados, foram 
os mais prejudicados pela 
pandemia (da Covid-19), e 
é por isso que a gente está 
abrindo restaurantes popu-
lares no interior. É a primei-
ra vez que isso acontece e 
eu não vou sossegar en-
quanto não tiver um res-
taurante popular em cada 
município do Amazonas. 
E é comida de qualidade”, 
afirmou o governador do 
Amazonas, Wilson Lima.

 O programa Prato Cheio 
é dividido em dois serviços 
distintos: nos restaurantes 
populares, o almoço é ven-
dido pelo valor simbólico 
de R$ 1 real, de segunda a 

sexta-feira, das 11h às 13h. 
Nas cozinhas populares, a 
sopa é gratuita e cada pes-
soa atendida tem direito a 
1 litro do alimento, de sa-
bores variados, de segun-
da a sábado, também das  
11h às 13h.

O Governo do Amazonas 
já implantou, desde o ano 
passado, onze unidades do 
Prato Cheio no interior do 
estado. Receberam restau-
rantes populares os mu-
nicípios de Manacapuru, 
Autazes, Itacoatiara, Tefé, 
Barreirinha e Parintins. Rio 
Preto da Eva, Tabatinga, 
Maués, Iranduba e, agora, 
Borba, ganharam uma co-
zinha popular cada um.

Moradora do bairro do 
Ipiranga, a dona de casa 
Rosineide Ribeiro da Fonse-
ca, de 57 anos, aproveitou a 

extrema pobreza, pobreza 
e baixa renda, além de de-
sempregados, pessoas em 
situação de rua e pessoas 
com deficiência.

Mais uma unidade do Prato Cheio 
é inaugurada pelo governo
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A força-tarefa das buscas 
e investigações envolven-
do o desaparecimento do 
indigenista Bruno Araújo 
Pereira, da Fundação Na-
cional do Índio (Funai), e do 
jornalista britânico Dom 
Phillips, correspondente 
do jornal The Guardian no 
Brasil, sumidos desde do-
mingo (5), continuam com 
o reforço de equipes espe-
cializadas da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP-
-AM), do Ministério Público 
Federal (MPF) e do Governo 
Federal.

O desaparecimento ocor-
reu na região do Vale do 
Javari, no trajeto entre a co-
munidade Ribeirinha São 
Rafael e a cidade de Atalaia 
do Norte (distante a 1137 
quilômetros de Manaus), 
no Amazonas. O MPF foi 
informado pela União dos 
Povos Indígenas do Vale do 
Javari (Univaja), na manhã 
desta segunda-feira (6), do 
desaparecimento dos pro-
fissionais, no extremo oes-
te do estado.

Por meio de nota à im-
prensa, o órgão informou 
que instaurou um procedi-
mento administrativo para 
apuração e acionou a Polí-
cia Federal, a Polícia Civil, 
a Força Nacional, a Frente 
de Proteção Etnoambien-
tal Vale do Javari e a Mari-
nha do Brasil. A Marinha 
já confirmou ao MPF que 
conduzirá as atividades de 
busca na região, por meio 
do Comando de Operações 
Navais.

O governo federal tam-
bém anunciou que vai 
montar uma operação no 
município de Tabatinga, no 
Amazonas, para se concen-
trar nas buscas. A equipe 
será integrada por agentes 

Indigenista e jornalista britânico 
desaparecem na Amazônia

Divulgação

Desaparecimento ocorreu no trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte
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da Polícia Federal, oficiais 
da Marinha e do Exército, 
por bombeiros, servidores 
da Funai, Defesa Civil e For-
ça Nacional de Segurança.

A Associação Brasileira 
de Jornalismo Investigati-
vo (Abraji) também se une 
aos esforços para que se-
jam localizados o jornalista 
britânico e o indigenista. 
A Abraji enviou ofícios às 
autoridades se juntando 
aos pedidos de prioridade 
na elucidação do caso e no 
resgate dos desaparecidos.

A embaixada britânica 
em Brasília informou que 
acompanha as buscas e 
que está em contato com 
as autoridades brasileiras. 
Além disso, oferece apoio 
consular aos familiares do 
jornalista inglês.

A União dos Povos In-
dígenas do Vale do Javari 
(Univaja) comunicou que 
o indigenista e o jornalista 
se deslocaram com o obje-
tivo de visitar a equipe de 
Vigilância Indígena que se 
encontra próxima a loca-
lidade chamada Lago do 
Jaburu (perto da Base de 
Vigilância da FUNAI, no rio 

Policia Federal, ao Ministé-
rio Público Federal em Ta-
batinga, ao Conselho nacio-
nal de Direitos Humanos e 
ao Indigenous Peoples Ri-
ghts International.”

Repercussão internacional
O porta-voz do jornal The 

Guardian disse que está 
acompanhando a situação 
e segue em contato com 
as embaixadas brasileira e 
britânica. De acordo com o 
Guardian, Phillips trabalha 
atualmente em um livro 
sobre o meio ambiente com 
o apoio da Fundação Alicia 
Patterson.

“O Guardian está muito 
preocupado e busca urgen-
temente informações sobre 
o paradeiro e a condição 
de Phillips. Estamos em 
contato com a embaixada 
britânica no Brasil e com 
as autoridades locais e na-
cionais para tentar apurar 
os fatos o mais rápido pos-
sível”, declarou o porta-voz.

Por meio de nota, a Hu-
man Rights Watch divul-
gou nota em que diz que 
está muito preocupada 
com o desaparecimento e 
ressaltou que é de extre-
ma importância que as au-
toridades locais dediquem 
todos os recursos disponí-
veis e necessários para as 
buscas.

“É extremamente impor-
tante que as autoridades 
brasileiras dediquem todos 
os recursos disponíveis e 
necessários para a realiza-
ção imediata das buscas, 
a fim de garantir, o quan-
to antes, a segurança dos 
dois”, diz a nota assinada 
pela diretora do escritório 
da Human Rights Watch 
no Brasil, Maria Laura Ca-
nineu.

Ituí), para que o jornalista 
visitasse o local e fizesse 
algumas entrevistas com 
os indígenas.

Os dois chegaram ao 
Lago do Jaburu às 19h25 do 
dia 3 de junho. No domingo, 
retornaram para Atalaia do 
Norte, mas antes pararam 
na comunidade São Rafa-
el para uma reunião com 
o comunitário apelidado 
de “Churrasco”, para a con-
solidação de trabalhos em 
conjunto entre os ribeiri-
nhos e a comunidade in-
dígena. Quando chegaram 
na comunidade viram que 
“Churrasco” não estava e 
conversaram apenas com a 
esposa do comunitário.

Depois partiram rumo a 
Atalaia do Norte, em uma 
viagem que dura aproxi-
madamente duas horas, 
mas não chegaram ao mu-
nicípio. Conforme a orga-
nização, Pereira, que faz 
parte do quadro da Funai, 
é uma pessoa “experiente 
e profundo conhecedor da 
região” e a dupla viajava 
em uma embarcação nova, 
com combustível suficiente 
para a viagem.

Família
A família do jornalista 

desaparecido Dom Phillips 
publicou um apelo em uma 
rede social para que o go-
verno federal priorize as 
buscas aos desaparecidos.

“Imploramos às autorida-
des brasileiras que enviem 
a Força Nacional, a Polícia 
Federal e todos os pode-
res à sua disposição para 
encontrar nosso querido 
Dom. Ele ama o Brasil e de-
dicou sua carreira à cober-
tura da floresta amazônica. 
Entendemos que o tempo 
é essencial, então, por fa-
vor, encontre nosso Dom 
o mais rápido possível”, 
escreveu Paul Sherwood, 
cunhado do britânico.

Ameaças
Colaboradores da entida-

de destacaram que a equipe 
sofria ameaças constantes. 
Conforme a publicação, a 
ameaça não foi a primeira, 
“outras já vinham sendo 
feitas a demais membros 
da equipe técnica da UNI-
VAJA, além de outros rela-
tos já oficializados para a 
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Manaus foi uma das capi-
tais selecionadas pelo Minis-
tério da Saúde para ofertar o 
teste rápido de hanseníase 
de forma inédita na Atenção 
Primária à Saúde. Na segun-
da-feira (6), a Prefeitura de 
Manaus iniciou a capacita-
ção dos profissionais da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(Semsa) que irão adotar a 
nova ferramenta na rotina 
de atendimento.

De acordo com a chefe 
do Núcleo de Controle da 
Hanseníase da Semsa, en-
fermeira Ingrid Santos, a 
secretaria já recebeu uma 
remessa de testes rápidos 
para iniciar a etapa de vali-
dação do processo. Inicial-
mente, o trabalho será de-
senvolvido nos Distritos de 
Saúde (Disas) Leste e Norte, 
áreas que possuem maior 
incidência da doença.

“O objetivo do teste rá-
pido é detectar se os usu-
ários terão ou não pre-
disposição a desenvolver 
a doença no futuro. Se o 
resultado for positivo, ele 
será monitorado com mais 
atenção pela equipe mul-
tidisciplinar das unidades, 
e caso seja diagnosticado 
com a doença, a detecção 
será em tempo oportuno e 
vai evitar sequelas. Se for 
negativo, ele poderá retor-
nar à unidade anualmente 
para seguir com monitora-
mento”, explicou.

Ingrid informou que o pú-
blico-alvo são os contatos 
de pacientes diagnosticados 
com hanseníase, em trata-
mento ou já tratados. Segun-
do a enfermeira, cerca de 
90% da população manaua-
ra possui uma defesa natu-
ral do organismo contra a 
hanseníase, mas 10% podem 
estar vulneráveis à doença.

“São considerados conta-

Manaus vai ofertar inédito 
teste rápido de hanseníase 
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Manaus é uma das capitais selecionadas para oferta inédita de teste

tos os familiares ou amigos 
que convivem intimamente 
com o paciente, dormindo 
junto e compartilhando um 
ambiente fechado, há pelo 
menos cinco anos, pois os 
microrganismos causa-
dores da doença precisam 
de um longo período de 
tempo para serem dissemi 
nados”, acrescentou.

Os profissionais seleciona-
dos para a primeira capaci-
tação, iniciada na segunda-
-feira (6), são 12 médicos e 
enfermeiros da Atenção Pri-
mária. A programação será 
desenvolvida durante uma 
semana, dividida em duas 
turmas, sendo 8 horas de 
curso prático e 4 horas de 
conteúdo teórico.

Conforme Ingrid, foram 
selecionados 30 conta-
tos para serem avaliados 
durante esse período de 
capacitação. Eles foram 
identificados a partir do 
Questionário de Suspei-
ção de Hanseníase (QSH), 
aplicado em campo des-
de janeiro deste ano pelos 

Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS), que está en-
tre as estratégias da Sem-
sa para combater a doença  
em Manaus.

“Essa capacitação é muito 
importante para que a gente 
possa estar habilitado e dar o 
melhor diagnóstico aos usu-
ários da rede, e consequen-
temente, um tratamento 
adequado. É uma estratégia 
para contribuir com o acom-
panhamento dos pacientes, 
seus familiares, e reduzir ao 
máximo o número de novos 
casos da doença na cidade”, 
declarou o médico Ozilan 
Monteiro, que atua na Aten-
ção Primária.

 
Assistência
A enfermeira Ingrid San-

tos destacou que a partir do 
momento em que o paciente 
é diagnosticado com han-
seníase e inicia o tratamen-
to, a cadeia de transmissão 
da doença é interrompida. 
Por isso, o teste rápido deve 
alcançar pessoas que con-
viveram intimamente com 
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ele durante os últimos cin-
co anos, já que os contatos 
mais recentes e os próximos 
não serão afetados.

“O paciente em tratamen-
to contra hanseníase não 
precisa ser estigmatizado 
ou isolado, como acontecia 
no passado. Ele pode viver 
normalmente, no mesmo 
ambiente que outras pes-
soas. Nós trabalhamos para 
detectar em tempo oportu-
no a fim de que esse usu-
ário não desenvolva as se-
quelas graves que a doença 
ocasiona”, disse.

 A ferramenta de diagnós-
tico ofertada ao público em 
geral na rotina de todas as 
unidades de saúde da Semsa 
é o exame de pele. Segundo 
Ingrid, é esse serviço que 
tem resultado na detecção 
do maior número de novos 
casos em Manaus.

“O problema é que como 
a mancha inicial na pele 
não coça, não dói e não 
incomoda esteticamente, 
as pessoas deixam desen-
cadear a doença. Quando 
elas buscam a unidade de 
saúde, na maioria das ve-
zes, já está sofrendo com 
perda de sensibilidade, de 
força, ou está com acuida-
de visual comprometida, 
por exemplo”, explicou.

A população pode buscar 
qualquer unidade básica de 
saúde para realizar o exame 
de pele, de 7h às 17h nas uni-
dades regulares, e de 8h às 
21h nas unidades de horário 
ampliado. A lista com ende-
reços pode ser conferida no 
site da Semsa (semsa.ma-
naus.am.gov.br).

Autoexame em estudantes
 Dentro das ações da Sem-

sa para combater a hanse-
níase, foi iniciada a realiza-
ção do “Autoexame de pele 

virtual: rastreamento de 
casos de hanseníase e ou-
tras dermatoses”, que deve 
alcançar cerca de 150 mil 
estudantes de 257 escolas 
públicas da cidade.

O projeto vai disponibili-
zar um link para que estu-
dantes possam responder 
um questionário on-line, 
com apoio dos pais, para 
identificar possíveis altera-
ções na pele que indiquem 
casos suspeitos de hanse-
níase ou outras dermato-
ses. O projeto será desen-
volvido entre julho de 2022 
até novembro de 2023, ten-
do a parceria da Secretaria 
Municipal de Educação (Se-
med), da Secretaria Estadu-
al de Educação (Seduc) e da 
Fundação Alfredo da Matta 
(Fuam), abrangendo alunos 
de 196 escolas municipais 
e 61 estaduais, que já estão 
inclusas no Programa Saú-
de na Escola (PSE).

 
Dados
Manaus registrou 103 no-

vos casos de hanseníase 
em 2021, incluindo sete ca-
sos em menores de 15 anos. 
Neste ano, de janeiro a maio, 
foram 42 novos casos regis-
trados, sendo cinco em me-
nores de 15 anos. Os dados 
são do Sistema de Informa-
ção de Agravos de Notifica-
ção (Sinan).

A hanseníase é uma do-
ença infecciosa crônica, cau-
sada pelo Mycobacterium 
leprae, também conhecido 
como bacilo de Hansen. A 
transmissão ocorre quando 
uma pessoa doente, sem tra-
tamento, elimina o bacilo por 
meio de secreções nasais, 
tosses ou espirros, transmi-
tindo para pessoas sadias 
que convivem próximo e por 
tempo prolongado no mes-
mo ambiente.
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Pistoleiros matam 
‘Kuka’ no Cacau Pirêra

Divulgação

“Kuka” é encontrado morto em área alagada no Cacau Pirêra

 

 

Francisco Rayka Amorim 
Martins, 28 anos, conhecido 
como “Kuka”, foi encontrado 
morto em uma área alagada 
na rua 4, bairro Nova Veneza, 
no Distrito de Cacau Pirêra, no 
município de Iranduba (a 27 qui-
lômetros de Manaus), na tarde  
de domingo (5).

De acordo com o Boletim de 
Ocorrência (BO) registrado na 
31ª Delegacia Interativa de Po-
lícia (DIP) de Iranduba, no do-
mingo (5), às 18h24, a mãe da 
vítima informou que, por volta 

das 14h30, populares a infor-
maram que o filho dela tinha 
sido encontrado morto na vár-
zea do Distrito de Cacau Pirêra.

Segundo a polícia, a vítima 
foi atingida com tiros na ca-
beça. “Kuka” era bastante co-
nhecido no Cacau Pirêra e o 
assassinato revoltou amigos e 
familiares.

A autoria e a motivação se-
guem desconhecidas. A Polícia 
Civil vai investigar o assassi-
nato.

Conforme dados do Centro 

Integrado de Estatística e Se-
gurança Pública (CIESP), da Se-
cretaria de Segurança Pública 
do Amazonas (SSP-AM), divul-
gados na última sexta-feira (3), 
o município de Iranduba estava 
sem registrar mortes desde o  
dia 9 maio.

Desde o início do mês de 
maio, a SSP-AM informou 
que tem reforçado o policia-
mento na região metropoli-
tana de Manaus, com ações 
integradas de prevenção  
e repressão.

Polícia

Swamy Pereira Sabura, 
41, foi preso pela equipe 
do 10º Distrito Integrado 
de Polícia (DIP) pelo cri-
me de roubo. Os policiais 
cumpriram, na última 
sexta-feira (3), por volta 
das 16h30, mandado de 
prisão em razão de sen-
tença condenatória em 
nome dele. O crime ocor-
reu no dia 18 de feverei-
ro de 2011.

De acordo com o de-
legado Jander Mafra, 
titular da unidade poli-
cial, na ocasião do cri-
me, Swamy, juntamente 
com um comparsa, en-
trou em uma residên-
cia, situada no conjunto 
Ajuricaba, bairro Alvora-
da, zona Centro-Oeste, e 
praticou o crime.

“A dupla estava em 
posse de arma de fogo e, 
violentamente, agrediu 
a vítima e subtraiu vá-
rios pertences, como ce-

lulares, bolsas e televi-
sores”, informou Mafra.

Conforme o titular, na 
época do delito, Swamy 
foi preso pela prática cri-
minosa e respondia ao 
processo em liberdade.

“Tomamos conheci-
mento de que havia 
uma ordem judicial em 
seu nome a ser cumpri-
da, ocasião em que nos 
deslocamos ao endereço 
onde ele, supostamen-
te, estaria e logramos 
êxito em sua prisão”,  
falou o delegado.

O mandado em nome 
do indivíduo foi expedi-
do no dia 12 de novem-
bro de 2020, pela juíza 
Sabrina Cumba Ferrei-
ra, da Vara de Execução 
Penal (VEP), da Comar-
ca de Manaus. Swa-
my foi condenado a 10 
anos, 11 meses e 6 dias 
por roubo e ficará à dis-
posição da Justiça.

Projeto leva segurança 
para comunidades rurais

Condenado a 10 anos 
preso pelo 10º DIP 

Divulgação

Policiais militares fazem patrulhamento em comunidades rurais 
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Com o objetivo de ofertar 
mais segurança às comu-
nidades rurais de Manaus, 
a Polícia Militar implantou 
o projeto Patrulhamento 
Rural, que atua em comu-
nidades e ramais da capi-
tal, levando segurança e 
aproximando a população 
da polícia.

Idealizado pelo governa-
dor Wilson Lima, o progra-
ma já apresenta resultados 
e foi bem aceito pelas co-
munidades, com apenas 40 
dias de atuação.

De acordo com o coronel 
Luiz Navarro, comandante 
do Comando de Policiamen-
to Ambiental e coordenador 
do projeto Patrulhamen-
to Rural, a implantação de 
equipes da polícia em áre-
as rurais surge de uma de-
manda da população, aca-
tada pelo governador.

“Houve a necessidade 

de uma atenção especí-
fica, um patrulhamento 
exclusivo para essas co-
munidades rurais, nas 
estradas AM-010, na AM-
070 e BR-174. Neste po-
liciamento comunitário 
rural, eles trabalham di-
retamente com a comu-
nidade, fazendo reuniões, 
escutando a comunidade, 
e também levando as ne-
cessidades da comunida-

de para outras questões 
de infraestrutura, trazen-
do as necessidades para 
o Governo, realmente o 
que está acontecendo na-
quela comunidade”, afir-
mou o coronel.

O Grupamento de Patru-
lhamento Rural foi criado 
no dia 15 de março de 2022, 
com a missão de reforçar o 
policiamento na zona rural, 
com foco nas rodovias.
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Homem é morto 
com facada no peito

Divulgação

Mulher matou o companheiro com facada no coração durante briga 

 

 

Um homem identificado 
como Valdo Ramos Soares, 
de 45 anos, foi assassina-
do a facadas pela própria 
companheira durante uma 
briga na noite do domingo 
(5), na rua São Pedro, no 
bairro Jorge Teixeira, Zona 
Leste de Manaus. Eliana 
Mota Brasil, 42 anos, foi 
presa em flagrante.

De acordo com o relatório 
do Centro Integrado de Ope-
rações de Segurança (Ciops), 
registrado no 14º Distrito 
Integrado de Polícia (DIP), o 
casal estava consumindo 
bebidas alcoólicas. Em um 
momento, eles tiveram um 
desentendimento e, duran-
te a briga, a mulher pegou 
uma faca e cravou no peito 
de Valdo.

Segundo relatos de tes-
temunhas, a discussão foi 

motivada por ciúmes. Ele 
tentou atirar um martelo 
na direção da mulher, mas 
a mulher conseguiu des-
ferir uma facada certeira 
no coração do homem. Ele 
agonizou até a morte na 
casa da família. 

A mulher foi presa em 
flagrante pela Polícia Mili-
tar e passou por audiência 
de custódia nesta segun-
da-feira (6).

Outra morte 
Uma briga de casal aca-

bou terminando em tragé-
dia no final da noite do dia 
6 de feveiro. Francisco La-
cerda de Souza Pinto, de 52 
anos, foi morto a facadas, 
por volta das 23h, pela espo-
sa dele. Ana Lúcia Moraes 
Santos foi presa.

De acordo com testemu-

7Polícia

A Polícia Civil do Amazo-
nas cumpriu, na sexta-fei-
ra (3), por volta das 16h30, 
mandado de prisão em ra-
zão de sentença condena-
tória em nome de Swamy 
Pereira Sabura, 41, pelo cri-
me de roubo, ocorrido no 
dia 18 de fevereiro de 2011.

De acordo com o delega-
do Jander Mafra, titular do 
10º DIP, na ocasião do cri-
me, o infrator, juntamente 
com seu comparsa, en-
trou em uma residência, 
situada no conjunto Aju-
ricaba, bairro Alvorada, 

Zona Centro-Oeste, e pra-
ticou o crime.

“A dupla estava em pos-
se de arma de fogo e, vio-
lentamente, agrediu a 
vítima e subtraiu vários 
pertences, como celulares, 
bolsas e televisores”, infor-
mou Mafra.

Conforme o titular, na 
época do delito, o suspei-
to foi preso pela prática 
criminosa e respondia ao 
processo em liberdade.

“Tomamos conhecimen-
to de que havia uma or-
dem judicial em seu nome 

a ser cumprida, ocasião 
em que nos deslocamos ao 
endereço onde ele, supos-
tamente, estaria e logra-
mos êxito em sua prisão”, 
falou o delegado.

O mandado em nome 
do indivíduo foi expedido 
no dia 12 de novembro de 
2020, pela juíza Sabrina 
Cumba Ferreira, da Vara de 
Execução Penal (VEP), da 
Comarca de Manaus.

Swamy foi condenado a 
10 anos, 11 meses e 6 dias 
por roubo e ficará à dispo-
sição da Justiça.

Homem invade casa e agride vítima durante assalto 

Suspeito de cometer roubos no bairro Compensa leva tiros na cabeça

 

 

nhas, o casal possivelmente 
estava consumindo bebidas 
alcoólicas quando, por volta 
das 23h, iniciaram uma dis-
cussão verbal. Francisco te-
ria agredido a companheira. 
Com isso, ela pegou uma faca 
e golpeou o esposo.

Policiais militares da 8ª Ci-
com foram acionados para 
atenderem a ocorrência. Tan-
to Francisco, quanto a esposa 
foram socorridos e levados 
para o Serviço de Pronto-
-Atendimento Joventina Dias.

Francisco não resistiu 
aos ferimentos e morreu na 
unidade hospitalar. Após 
receber alta, a mulher que 
estava com hematomas foi 
apresentada pelos policiais 
militares no 19° Distrito Inte-
grado de Polícia (DIP), onde 
foi autuada em flagrante por 
homicídio simples.

Divulgação
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Com desfalques, Vasco 
encara o Náutico 

Jogadores do Vasco realizaram último treino para jogo contra o Náutico

Timão preparado para duelo com Atlético-GO
Divulgação

Timão terá alguns desfalques, mas está pronto para jogo em casa 

 O Corinthians já se rea-
presentou após vencer o 
Atlético-GO fora de casa e 
iniciou a preparação para 
mais uma partida longe 
da Neo Química Arena. Na 
terça-feira (7), às 20h30 (de 
Manaus), na Arena Panta-
nal, em Cuiabá-MT, o Ti-
mão visita o Cuiabá em 
jogo da 10ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram 
por mais de 45 minutos no 
sábado (4), em Goiânia-GO, 
permaneceram na parte in-

terna do CT para um traba-
lho regenerativo. Os demais 
foram ao Campo 1, onde re-
alizaram o aquecimento e 
um treino de finalizações.

Em seguida, o técnico 
Vítor Pereira levou os jo-
gadores ao Campo 2, onde 
promoveu duas atividades 
diferentes de posse de bola 
de olho no confronto.

O zagueiro Raul Gustavo, 
após novo exame, testou 
negativo para Covid-19 e 
treinou sem limitações. O la-
teral-direito Fagner e o meio-

-campista Willian, em tran-
sição, participaram de toda 
a atividade do dia no grama-
do com o grupo. O atacante 
Jô, que também deu início à 
transição, fez o aquecimento 
em campo e retornou para a 
parte interna para um com-
plemento físico.

O zagueiro João Victor, 
com uma entorse no torno-
zelo direito, e o meio-cam-
pista Luan, que voltou a sen-
tir dores no quadril antes da 
última partida, fizeram um 
trabalho em campo com o 

fisioterapeuta Lucas Freitas.
Quatro jogadores das ca-

tegorias de base do clube 
completaram o treinamen-
to: além dos três que foram 
relacionados para o jogo – o 

meio-campista Matheus 
Araújo (2002) e os atacan-
tes Felipe (2004) e Wesley 
(2005) –, o volante Ryan 
(2003) participou da ativi-
dade do dia.

Depois do empate com o 
Grêmio, na última quinta-
-feira (2), o Vasco já passa a 
olhar para o duelo contra o 
Náutico, às 18h (de Manaus) 
desta terça-feira (7). Zé Ricar-
do iniciou, na tarde de sexta, 
a preparação para a 11ª roda-
da da Série B. Porém, pediu a 
demissão do time carioca no 
domingo (5). 

O Gigante da Colina terá 
problemas para montar o 
time. Com o zagueiro Quinte-
ro suspenso pelo terceiro car-
tão amarelo, o novo técnico, 
que ainda não foi anunciado 
pela diretoria, tende a promo-
ver a estreia de Danilo Boza 
com a camisa vascaína.

A defesa é um dos grandes 
méritos do Vasco na Série 
B, e o time completou cinco 
jogos seguidos sem sofrer 
gols. A bola aérea é um dos 
pontos fortes da equipe, que 
busca sua primeira vitória 
fora de casa na competição. 
E, nesse quesito, Danilo Boza 
pode ajudar. Em busca de se 
firmar na carreira, o zaguei-
ro, que é destro mas pode 
atuar pelos dois lados, che-
gou ao Rio respaldado pela 
qualidade do jogo aéreo, os 

passes verticais, a marcação 
agressiva e a boa velocidade. 
Tem treinado no CT Moacyr 
Barbosa à espera da primei-
ra chance, que deve vir na 
terça-feira (7).

“Eu sou um zagueiro rá-
pido, de bom passe e bom 
jogo aéreo, também. Joguei 
como lateral em várias par-
tidas pelo Mirassol, e pude 
agregar essa característica 
de, tanto jogar como lateral, 
como quanto zagueiro. Eu 
acho importante o jogador 
ter essa polivalência, de jogar 
em mais posições”, disse Da-
nilo em sua apresentação no 
Vasco.

Além de Danilo, outras op-
ções do Vasco são os jovens 
Pimentel e Zé Vitor. Este últi-
mo já teve duas chances no 
profissional em 2022, mas 
nenhuma como titular. A dor 
de cabeça na defesa não pa-
rece ser um problema para o 
treinador, que também terá 
desfalque no meio.

Outro suspenso é Palácios, 

que foi titular em apenas 
um dos sete jogos que fez 
pelo Vasco até o momento, 
mas tem sido figurinha ca-
rimbada do time no segundo 
tempo. O meia entra bem e 
ajuda a melhorar a postura 
da equipe. Como opção ao 
chileno, Vitinho foi liberado 
pelo departamento médico 
em maio e que vem fazendo 
bons treinos, segundo direto-
ria do Vasco. 

Por fim, o Vasco pode tam-
bém ter novidades no ataque 
contra o Náutico. De volta à 
terra natal, Raniel busca re-
conquistar a vaga de titular 
depois de ser substituído por 
Getúlio na última quinta. Ar-
tilheiro do time na tempora-
da com nove gols, o camisa 
9 não marca há seis jogos e 
tenta recuperar o melhor fu-
tebol. Voltar para casa pode 
ser a motivação que o ata-
cante precisa. O ataque se 
torna, então, a principal dor 
de cabeça para Zé Ricardo.

O provável Vasco contra 

o Náutico tem: Thiago Ro-
drigues; Gabriel Dias, Danilo 
Boza, Anderson Conceição, 

Edimar; Yuri Lara, Andrey 
Santos, Nenê; Gabriel Pec, Fi-
gueiredo e Raniel/Getúlio.
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Brasil vence, mas 
não convence Tite 

 

 
  

 

 

Após a vitória do Brasil 
por 1 a 0 sobre o Japão, o 
técnico Tite não se mos-
trou totalmente satisfeito 
com o desempenho. Em 
entrevista coletiva, o co-
mandante da Seleção afir-
mou que a equipe precisa 
melhorar a finalização.

 A equipe foi sólida, en-
quanto não teve o poder 
criativo maior. E quando 
teve, um detalhe foi sig-
nificativo: as finaliza-
ções têm que ser mais 
precisas. Nós tivemos 
um número bastante 
grande, mas um alto nú-
mero de finalizações blo-
queadas e imprecisas.

Além disso, Tite recla-
mou da arbitragem por 
conta das duras faltas 
dos japoneses sobre os 
brasileiros. Ao todo, o 
time mandante come-
teu 19 infrações e saiu 
de campo com dois car- 
tões amarelos.

“Eu fiquei bravo com a 
arbitragem. A falta tática 
é toda hora e às vezes for-
te, passava do ponto. E o 
poder criativo ficava neu-
tralizado. O árbitro é quem 
tem que coibir”.

O comandante do Bra-
sil afirmou que a lista de 
jogadores para a Copa do 
Mundo ainda não está 
fechada. A equipe ainda 
tem amistosos por fazer 
na data Fifa de setembro 
e o duelo contra a Argen-
tina, pela Eliminatória da 
Copa do Mundo, também 
está pendente.

Brasil sofre para vencer 
A Seleção Brasileira ven-

ceu o Japão por 1 a 0 na ma-

Divulgação

 

 

 

Ataque do Brasil foi criticado pelo técnico Tite, que ameaçou mudança até a Copa do Catar 

  

nhã desta segunda-feira 
(6), em amistoso, e chegou 
à quinta vitória seguida. A 
partida foi disputada no Es-
tádio Nacional, em Tóquio, 
e fechou o ciclo de partidas 
do Brasil em junho.

O gol do Brasil foi mar-
cado por Neymar, aos 32 
minutos do segundo tem-
po, em cobrança de pênal-
ti. A equipe de Tite teve o 
domínio de grande parte 
do jogo, mas encontrou 
dificuldades contra a forte 
marcação japonesa.

A partida marcou o 13º 
encontro entre Brasil e Ja-
pão na história. Agora, são 
11 vitórias do Brasil e dois 
empates. Ambas as sele-
ções participarão da Copa 
do Mundo do Catar, no fi-
nal do ano.

Este foi o último amis-
toso da Seleção Brasilei-
ra em junho. O próximo 
jogo da equipe será con-
tra a Argentina, no dia 
22 de setembro, pelo jogo 

adiado das Eliminatórias 
Sul-Americanas.

O jogo
A primeira etapa foi de 

domínio da Seleção Brasi-
leira, que a todo momento 
esteve mais perto de abrir 
o placar. Logo aos dois mi-
nutos, Neymar achou pas-
se de calcanhar para Pa-
quetá, que acertou a trave.

Aos 10, Fred arrematou 
de média distância, assus-
tando a defesa japonesa. 
A Seleção voltou a chegar 
bem oito minutos depois 
com Raphinha, que con-
duziu e finalizou em cima 
do goleiro Gonda.

Aos 26, Neymar arris-
cou finalização de fora 
da área, mas também 
parou no goleiro japonês. 
Faltando pouco para o in-
tervalo, Raphinha cobrou 
falta direta, assustando a 
equipe mandante.

Apesar das melhores 
chances e o domínio da 

posse, o Brasil sofreu com 
a forte marcação japonesa, 
especialmente em Neymar.

Segundo tempo
Na segunda etapa, a pri-

meira chegada do Brasil 
veio aos oito minutos. A 
Seleção recuperou a bola 
no campo de ataque e 
Neymar chegou em boas 
condições para finalizar, 
mas arrematou em cima 
da defesa adversária.

Aos 13, o Japão teve uma 
boa descida ao ataque 
pelo lado direito e assus-
tou o sistema defensivo 
brasileiro. Sete minutos 
depois, o Brasil teve gran-
de chance com Gabriel 
Martinelli, que finalizou li-
vre na pequena área, mas 
pegou torto na bola.

Quando o Brasil estava 
intensificando sua pres-
são, a equipe abriu o placar 
com Neymar, em penalida-
de. Richarlison foi tocado 
na área e o árbitro Alire-

za Faghani viu infração. O 
craque do Paris-Saint Ger-
main deslocou o goleiro 
sem grandes problemas.

Nos minutos finais, o 
Brasil conseguiu admi-
nistrar o resultado e não 
correu riscos de sofrer  
o empate.

FICHA TÉCNICA
JAPÃO 0 X 1 BRASIL

Local: Estádio Nacional, em 
Tóquio (Japão)
Data: 06 de junho de 2022 
(segunda-feira)
Horário: 07h20 (de Brasília)

Árbitro: Alireza Faghani 
(Irã)
Assistentes: Ashley Bee-
chan e Anton Shchetinin, 
ambos da Austrállia
VAR: Kurt Ams (Japão)
Cartão amarelo: Endo, Ka-
mada (Japão); Raphinha, 
Neymar (Brasil)
Gols:
BRASIL: Neymar (32 minu-
tos do segundo tempo)

JAPÃO: Gonda; Nagatomo 
(Yamane), Itakura, Yoshida, 
Nakayama; Endo, Haragu-
chi (Kamada), Tanaka (Shi-
basaki); Junya Ito (Doan), 
Minamino (Mitoma) e Fu-
ruhashi (Maeda)
Técnico: Hajime Moriyasu

BRASIL: Alisson; Daniel 
Alves (Thiago Silva), Éder 
Militão, Marquinhos e Gui-
lherme Arana; Casemiro 
(Fabinho), Fred (Richarli-
son), Raphinha (Gabriel 
Jesus) e Vinícius Jr (Gabriel 
Martinelli); Neymar e Lu-
cas Paquetá (Bruno Gui-
marães)
Técnico: Tite
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Fernanda Lopes

Quem ainda não escolheu 
o presente para a pessoa 
amada ou não fez a pro-
gramação romântica para 
o Dia dos Namorados não 
faltam alternativas. Come-
morado no dia 12 de junho, 
a data especial é pretexto 
para muitos casais apai-
xonados escolherem desti-
nos para desfrutarem dos 
cenários paradisíacos das 
belezas amazônicas. Do 
ponto de vista econômico, 
as datas comemorativas 
têm um papel crucial nas 
economias.

Em relação ao ano passa-
do, o turismo nacional fa-
turou R$ 15,4 bilhões, com 
alta de 43,5%. Quando com-
parados ao mesmo mês de 
2019, o setor de aproxima 
dos patamares anterio-
res à pandemia, mesmo 
que os números apresen-
tem uma porcentagem 7% 
inferior. Os dados são do 
Conselho de Turismo da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo  
(FecomercioSP).

Para apurar as expectati-
vas de consumo para essa 
importante sazonalidade 
do calendário comercial, 
o levantamento feito pelo 
Instituto Fecomércio de 
Pesquisas Empresariais 
do Amazonas (Ifpeam), no 
período de 10 a 20 de maio, 
aponta que cerca de 2% dos 
amazonenses desejam ga-
nhar “Viagens e Passeios” 
no Dia dos Namorados.

Destinos como a Gruta 
da Judéia, Caverna do Ma-
roaga, Lagoa Cristalina, 
Fervedouro do Maranhão, 
localizados no município 
de Presidente Figueiredo 
(distante 117 km de Manaus) 

são os pontos mais procura-
dos pelos casais apaixona-
dos que buscam desfrutar 
de passeios no coração da  
Floresta Amazônica.

Para os casais apaixona-
dos, buscar destinos com 
belezas naturais é uma al-
ternativa para fugir da roti-
na diária. Em comemoração 
ao Dia dos Namorados, o ca-
sal Thalita Lima Bandeira e 
Felipe Santiago Bernardes 
não encontrou alternati-
va melhor do que passar a 
data próximo ao ambiente 
amazônico.

“Estamos bem ansiosos! 
Era uma coisa que já que-
ríamos fazer há um tempo, 
como é nosso primeiro Dia 
dos Namorados, decidimos 
aproveitar a data e, como o 
Dia dos Namorados caiu no 
final de semana, logo no do-
mingo e no dia que temos li-
vre, coincidiu certinho. Pro-
curamos outras coisas para 
fazer, jantar, cinema, mas 
achamos podíamos fazer 
algo mais diferente. Gosta-
mos de estar perto da natu-
reza, ver belezas naturais, 
fotografia e o passeio turís-

No Dia dos Namorados, casais 
desfrutam das belezas do AM

Divulgação

Casais têm opção de aproveitar os locais com belezas naturais do AM
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“No momento, já estamos 
com todos os quartos da 
pousada ocupados. Nossa 
demanda sempre foi maior 
em datas especiais. Vamos 
ter um jantar romântico 
para os casais hospedados 
e ornamentação especial 
nos quartos para que eles 
desfrutem da melhor ma-
neira da estadia aqui. É um 
período que nos deixa mui-
to otimistas por atrairmos 
clientes”, disse a empresá-
ria Luciana Afonso, proprie-
tária do local.

Novo Airão
Em Novo Airão (há 194,8 

km de Manaus), dentre os 
passeios mais procurados 
estão o roteiro do Parque 
Nacional de Anavilhanas e 
da Gruta de Madadá. Dono 
de uma agência de turismo 
no município, o empresá-
rio Reciclei Silva declarou 
que passou por um período 
conturbado durante a pan-
demia e agora os clientes 
voltaram a aparecer.

“São belíssimos roteiros 
procurados nessa época 
por casais. A divulgação 
ainda está devagar por-
que agora que os clientes 
começaram a voltar. Pas-
samos um período muito 
difícil na pandemia”, pon-
tuou o empresário.

Em meio à pandemia de 
coronavírus, o índice de ati-
vidades turísticas despen-
cou 36,7% em 2020 frente 
a igual período de 2019, se-
gundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Em março, com a 
retomada das atividades, o 
faturamento das empresas 
nacionais do setor do turis-
mo atingiu R$ 15,3 bilhões 
em janeiro, 22,9% a mais 
que o registrado no mesmo 
mês de 2021.

tico que durará o dia todo, foi  
perfeito”, explica.

O proprietário da agência 
Figueiredo Turismo, Wesley 
Henrique, destacou que a 
empresa investe fielmente 
na comemoração dessas 
datas, buscando que os ca-
sais vivam a melhor expe-
riência possível durante o 
passeio turístico pela Ama-
zônia. Importantes para a 
prática do ecoturismo, os 
passeios na Amazônia bra-
sileira atraem moradores 
da região e turistas.

“A agência busca que as 
datas comemorativas se-
jam comemoradas da me-
lhor forma e, no dia 12 de 
junho, não poderia ser dife-
rente. Visando isso, foram 
criados passeios que aco-
lhem os casais apaixonados 
ao longo de todo o mês, com 
rotas que atraem o público. 
Vamos aumentar o núme-
ro de passeios com saída 
para Presidente Figueiredo 
aos finais de semana. Tam-
bém investimos em equipa-
mento fotográficos para dar 
aos casais lindas fotos sem 
custo adicional. Porém, esti-

mamos uma alta demanda 
de procura por pessoa nes-
se período de junho, tanto 
público regional quanto tu-
ristas que vem de fora se 
aventurar no Amazonas”, 
afirmou.

Wesley ressalta ainda que 
a demanda para os passeios 
é alta e que as vagas para o 
dia 12 de junho já esgota-
ram. Para atender a procura, 
a agência Figueiredo Turis-
mo precisou abrir um novo 
espaço para passeio na  
data comemorativa.

“Sempre em datas come-
morativas há uma grande 
demanda por passeios em 
Presidente Figueiredo, te-
mos observado que após 
esse período de pandemia 
as pessoas procuram com 
mais frequência as saídas 
para à Terra das Cachoei-
ras”, apontou.

Rio Preto da Eva
Localizado a poucos mi-

nutos de Manaus, o muni-
cípio de Rio Preto da Eva 
(distante 80 quilômetros) 
também é uma alternati-
va para os casais que pro-
curam lindas pousadas e 
balneários encantadores. O 
período comemorativo é ob-
servado pelos empresários 
como o retorno dos clientes 
após os dois anos de pande-
mia.

Os proprietários do Balne-
ário e Pousada Três Irmãos, 
localizado no quilômetro 
11 da comunidade Água 
Branca, no município de 
Rio Preto da Eva, já estão 
com a agenda lotada para 
o Dia dos Namorados e se 
preparam para atender os 
casais na data comemora-
tiva. O balneário traz para 
os clientes uma ornamen-
tação especial e um jantar 
romântico.
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O padre Júlio Cezar Souza 
Cavalcante, foi afastado de 
suas funções pela Arqui-
diocese de Natal, na última 
semana, após vazamento 
de um áudio em que o sa-
cerdote confessa que man-
teve relações sexuais com 
um homem. Na gravação, o 
padre diz que ele e o rapaz 
fizeram sexo oral enquanto 
o homem ainda era noivo. A 
cerimônia de casamento foi 
celebrada por Júlio.

Depois da união, o rapaz 
contou à esposa sobre o que 
aconteceu, e os dois procu-
raram o padre. A conversa 
entre os três foi gravada por 
cerca de dez minutos. No áu-
dio, a mulher revela que já 
sabe da traição e pede a anu-
lação da união. Na tentativa 
de se justificar Júlio respon-
deu: “Foi uma fraqueza. Nós 
nos confessamos e promete-

Padre é afastado após confessar 
ter feito sexo com noivo 

Elon Musk ameaça desistir da compra do Twitter

Divulgação
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Padre diz que ele e o rapaz fizeram sexo enquanto o homem era noivo
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mos que não ia ter mais, em 
respeito até a você”.

Segundo o padre, os dois 
tiveram relações sexuais 
“umas duas ou três vezes”, 
já o homem afirma que o re-
lacionamento foi mais longo 

do que isso. “Foram várias 
vezes, durante mais de um 
ano. Foi de março de 2010 a 
julho de 2012”, disse o rapaz.

O homem também disse 
que houve sexo anal entre 
os dois, mas o sacerdote 

alegou que não lembra-
va disso, admitindo que 
houve apenas sexo oral. “E 
ainda assim o senhor acei-
tou testemunhar o nos-
so casamento”, lamentou  
a mulher.

“Eu tenho o maior carinho 
e o maior respeito por vocês”, 
respondeu Júlio. O sacerdote 
também contou que buscou 
a conversão e que nunca 
mais fez sexo com outro ho-
mem. “E tenho certeza que 
ele também não fez”, afir-
mou o padre. No entanto, o 
rapaz não pôde confirmar a 
aposta do sacerdote. “Fiz vá-
rias vezes e não me confes-
sava”, contou o homem.

“Ele me traiu por mais de 
dez anos e ainda permitiu 
que o senhor realizasse 
meu ‘pseudocasamento’. 
Meu casamento não é váli-
do! ”, afirmou a esposa.

Bilionário diz que dados do Twitter até o momento são questionáveis 

O empresário Elon Musk 
disse em um documento di-
vulgado, na segunda-feira 
(6), que o Twitter “resiste 
ativamente” aos seus pe-
didos de informação sobre 
falsas contas e ameaça re-
tirar a sua oferta de compra  
da rede social.

Musk “reserva-se todos 
os direitos que daí resultam, 
incluindo o direito de não 
consumar a transação”, se-
gundo uma carta dirigida 
ao responsável jurídico do 
Twitter e divulgada no site 
da autoridade reguladora 
dos mercados financeiros  
norte-americano.

Após ter apresentado em 
abril uma oferta de aquisi-

Ela ainda alegou que o 
marido a traía “com qual-
quer um”, em diferentes 
locais, como cinema por-
nográfico e sauna. “Não me 
procurava na cama, mas 
procurava homens”, contou 
a mulher. Segundo ela, “era 
tudo premeditado, pois já 
fazia perto da Catedral para  
se confessar”

A gravação circulou pelas 
redes sociais até chegar ao 
conhecimento da Arquidio-
cese de Natal, que determi-
nou o afastamento do pa-
dre. Em nota, a instituição 
afirmou que suspendeu o 
padre de suas atividades 
até que o caso seja apurado 
e as devidas providências 
sejam tomadas. A Arqui-
diocese também informou 
que abriu uma investigação 
prévia para apurar as pos 
síveis responsabilidades.

ção do Twitter por US$ 44 
bilhões, o bilionário, funda-
dor e líder da Tesla, já lan-
çou várias dúvidas sobre 
os dados revelados pelo 
Twitter sobre spams e con-
tas falsas, e sobre as medi-
das adotadas para limitar a  
sua proliferação.

Segundo o presidente 
executivo do Twitter, Parag 
Agrawal, as contas falsas 
representam menos de 5%, 
mas Musk parece colocar 
isso em dúvida, o que alguns 
analistas explicam como 
sendo uma tentativa de bai-
xar o preço final da empresa.

“A última proposta do Twit-
ter de fornecer apenas deta-
lhes suplementares relativos 

à sua metodologia de testes 
equivale a recusar os pedi-
dos de dados avançados por 
Musk”, diz a carta, assinada 
pelo seu advogado, acres-
centando que o empresário 
precisa de mais informação 
para preparar a transação 
e finalizar o financiamento  
da operação.

Esse novo episódio no pro-
cesso de aquisição do Twit-
ter ocorre após ter termina-
do na última sexta-feira (3) 
o prazo concedido às auto-
ridades norte-americanas 
da concorrência para lançar 
um exame aprofundado  
à operação.

Em 13 de maio, Musk já ti-
nha ameaçado suspender 

a compra com argumento 
idêntico ao agora apresen-
tado, mas depois contrariou 
essa declaração e garantiu 
que mantinha o compromis-

so de adquirir a rede social.
Pouco depois da aber-

tura da bolsa de Nova 
York, as ações do Twitter  
recuavam 4,13%.
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Bianca Fatim

Com músicas atemporais 
que marcam gerações e em-
balam histórias, os fãs ma-
nauaras de Nando Reis pode-
rão voltar a ouvir os versos 
de sucessos como “Por onde 
andei” e “Relicário”, ao vivo, 
no próximo dia 17 de junho, 
no Studio 5, em Manaus.

A turnê “Nando Hits” mar-
ca o retorno do cantor aos 
palcos e é o primeiro do ar-
tista na capital amazonen-
se, após quase quatro anos.

Em entrevista exclusiva, 
Nando Reis, deu detalhes 
do que os amazonenses 
podem esperar da turnê. Os 
fãs podem se preparar para 
ouvir e cantar junto com o 
cantor as músicas que 
atravessam gerações 
e que marcam a 
carreira do artista.

“Esse show se 
chama ‘Nando 
Hits’ justamente 
porque eu toco as 
músicas de minha 
autoria que se torna-
ram mais conhecidas, Nando relembrou 

a última passa-
gem por Manaus 
com os encantos 
das belezas

que fizeram sucesso, que 
caíram nas graças das pes-
soas, é um show para todo 
mundo cantar, essa é a 
ideia”, conta o cantor.

Com o retorno aos palcos 
após a pandemia, Manaus 
não poderia ficar de fora do 
circuito de Nando Reis pelo 
Brasil. Inclusive, o cantor 
está com altas expectativas 
para pisar no palco e cantar 
para os manauaras.

“Subir ao palco é sempre 
uma emoção e é um de-
safio inesperado, a gente 
nunca sabe o que vai acon-
tecer, então, é uma delícia. 
É a parte mais gratificante 
da nossa profissão. E faz 
tempo que eu não vou à 

Manaus, a pande-
mia atrasou a 

vida de todo 

mundo”, apontou Reis.

Surpresas durante o 
show

O show de Nando Reis 
terá a abertura da banda 
Colomy, que tem como um 
dos integrantes Sebastião 
Reis, filho do cantor, que 
ainda fará uma participa-
ção especial na apresenta-
ção do pai.

Inclusive, Nando faz ques-
tão de destacar a potência da 
banda e o quanto os músicos 
tem um talento admirável.

“O show tem a abertu-
ra da Colomy, a banda do 
Sebastião Reis, meu filho. 
É uma banda magnífica, 
que eu recomendo a to-
dos e que possam chegar 
a tempo de assistir. E du-
rante a minha apresenta-
ção, tem a participação do 
meu filho, como convida-
do especial, para abrilhan-
tar o meu show”, disse.

Nando ainda destaca 
que um dos principais ob-
jetivos do show é trazer 
a força da música e por 
meio dela, protestar con-
tra todas as injustiças que 
acontecem na sociedade.

Os fãs não precisam se 
preocupar se irá trocar 
as suas músicas favori-
tas ou não, pois o cantor 
garante que as composi-
ções que marcaram vá-
rias pessoas e foram 

regravadas por outros 
cantores tantas vezes, 
sem dúvidas, estarão no 
repertório.

“A gente vai fazer valer a 
força da música, da cultura 
e gritar de forma em con-
teste e poderosa que nin-
guém vai nos calar. Vai ter 
muita música, felizmente, o 
que sempre toco. Segundo 
sol, All Star, Relicário, Por 
Onde Andei, isso é uma de-
lícia”, revela Nando Reis.

Lembranças de Manaus
O último show de Nando 

Reis em Manaus foi o “Voz 
e Violão”, no dia 23 de ou-
tubro de 2018, no suntuo-
so Teatro Amazonas.

No repertório do show, 
o cantor levou versões di-
ferentes para clássicos e 
apresentou as canções 
exatamente como foram 
concebidas. Os fãs curtiram 
uma apresentação com 
momentos intimistas.

Desde o último show em 
solo amazonense, Nando 
não lembra apenas do en-
canto do Teatro Amazonas, 
mas também das belezas 
naturais amazônicas.

O cantor lembra com ca-
rinho dos dias que passou 
em Manaus e dos passeios 
que fez pelo Rio Negro, no 

Nando Reis além da  
música

Muitos cantores de reno-
me são vistos como umas 
divindades e alguns fãs es-
quecem que eles são pesso-
as normais, que tem uma 
vida além do palco. Por 
isso, Nando Reis revelou 
um pouco sobre o que faz e 
como é seu cotidiano além 
da música.

Durante os momentos que 
não está em turnê e tem 
tempo livre, o cantor con-
ta que ama passar o tempo 
com a família e que gosta de 
ficar em sua casa em São 
Paulo, ou a sua residência 
no interior do estado, em Jaú.

“Eu gosto no meu tempo 
livre de ficar em casa. Já 
viajo tanto, fico tão longe 
da Vânia, minha mulher, 
dos meus filhos, netos, das 
minhas coisas. Então quan-
do estou parado ou eu fico 
em São Paulo, ou então vou 
para minha casa no interior 
de São Paulo, em Jaú”, conta 
o cantor.

Em sua casa em Jaú, há 
uma área de agrofloresta e 
criação de abelhas. O espa-
ço dar a oportunidade de o 
cantor entrar em contato 
com a natureza, outra pai-
xão que Nando tem fora da 
música.

Inclusive, o cantor revelou 
ao AGORA, que se não fosse 
músico, com certeza traba-
lharia com algo relacionado 
a natureza e a preservação 
do meio ambiente.

“Nem sei dizer o que eu 
faria se não vivesse de mú-
sica. Acho que hoje em dia, 
eu ficaria voltado a natu-
reza, a esse cultivo, a cui-
dar das minhas abelhas, eu 
mexeria com alguma coisa 
envolvida com o meio am-
biente e a conservação das 
espécies em extinção”, fina-
lizou Nando.

Nando Reis revela paixão pelo Rio 
Negro e preparação para show

D
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qual reve-
la, que é um apaixonado 

por apreciar as águas na-
turais.

“Em Manaus, vivi dias 
maravilhosos, pude pas-
sear. A minha experiência 
em Manaus é sempre boa 
e aproveito quando dá para 
passear, ver o rio. Eu amo 
ver o rio”, revela Reis.
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Libra

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

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

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

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

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

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

Você terá um ganho inespe-
rado, um aumento. Você está 
colhendo o que plantou. Apesar 
de sua absoluta necessidade de 
ação, o seu corpo está claman-
do por descanso. Seria uma boa 
ideia levar isso em conta para 
poder começar de novo. Um 
bom senso de humor vai reinar 
hoje e você vai se sentir encora-
jado a aproveitar a vida. 

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

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

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

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

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

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

Áries 

Gêmeos

Leão

Sagitário

Aquário Peixes

Capricórnio

Escorpião

Virgem

Câncer

Touro 
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Após o anúncio de um 

roubo milionário no aparta-
mento do influenciador digi-
tal Carlinhos Maia, imagens 
inéditas da investigação fo-
ram divulgadas no domingo 
(5). Entre os bens mais valio-
sos, os ladrões levaram um 
colar de diamantes de R$ 1,5 
milhão e um relógio avaliado 
em R$ 1 milhão.

Roubo aconteceu no dia 
29 de maio, ação foi realiza-
da no terceiro andar de um 
prédio de luxo em Maceió. 
Das 36 câmeras espalhadas 
pelo edifício, apenas duas re-
gistraram a passagem dos 
ladrões. A exibição das gra-
vações foi feita com exclusi-
vidade pelo “Fantástico”. Dois 
equipamentos instalados na 
garagem gravaram a mes-
ma cena, que é o único regis-
tro deixado pelos bandidos 
até agora.

Era 1h16 quando um ho-
mem e uma mulher cami-
nhavam no mesmo ritmo, 
pisando leve e seguindo 
em linha, dificultando uma 
eventual identificação. Os 
dois estavam com todo o cor-
po coberto, usavam chapéu, 
máscara e luvas para não 
deixar rastros das digitais. 

Roubo milionário em apar-
tamento de Carlinhos Maia 
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O homem ainda escondia o 
rosto com a mão, e apenas 
ele carregava uma mochila.

“Eles sabiam por onde 
transitavam dentro do em-
preendimento. Nós temos 
os chamados pontos cegos. 
Alguns já existiam desde 
a sua concepção, e outras 
foram, provavelmente, ma-
liciosamente criados para 
facilitar a empreitada”, dis-
se o delegado de polícia  
Lucimério Campos.

A polícia acredita que o cri-
me foi planejado durante um 
bom tempo, porque a câmera 
de segurança principal, a do 
corredor que dá acesso ao 
apartamento de Carlinhos 
Maia, havia sido desconec-
tada há pelo menos 15 dias. E 
15 dias é justamente o prazo 
para que as imagens sejam 
apagadas automaticamen-
te do servidor, de modo que 
não é possível saber ainda 
quem desconectou o equi-
pamento. Além da câmera 
do andar de Carlinhos, uma 
outra, no térreo, também  
estava desligada.

No dia, o porteiro só tinha 
acesso a imagens de 16 câ-
meras. As outras, embora 
ligadas, não estariam canali-

zadas no monitor dele. Mas o 
alarme do sensor de presen-
ça tocou.

“O porteiro disse que, (as-
sim) como outros casos de 
acionamento por animais ou 
até pela sensibilidade mes-
mo do dispositivo, ele achou 
que era mais uma dessas 
situações e não se preocu-
pou em olhar. Nós temos 
tido o cuidado de saber se 
isso é só uma falha humana 
e ou se é um envolvimento 
de pessoas ali que traba-
lhavam no edifício, pessoas 
ligadas ao Carlinhos Maia”,  
afirmou o delegado.

O condomínio onde Car-
linhos mora fica ao lado de 
um hotel e fazem parte de 
uma mesma rede. A sus-
peita é de que eles tenham 
vindo de lá. No lançamento 
do residencial, de altíssimo 
padrão, a segurança era um 
dos principais atrativos. Se-
gundo a incorporadora, to-
dos os principais pontos do 
prédio são monitorados, mas 
houve interferência humana 
para burlar o sistema.

Os bandidos, que ficaram 
cerca de duas horas e meia 
no prédio, deixaram outras 
dúvidas para a polícia des-

IngredIenTes

500 g de canjica branca
1 lata de leite condensado
1 vidro de leite de coco
50 g de coco ralado úmido 
e adoçado
1 litro de leite
8 colheres (sopa) de açúcar
canela em pó a gosto
modo de preparo

Modo de preparo
Lavar a canjica em água 
corrente. Deixar de molho 
por aproximadamente 4 

Roubo milionário em apartamento tem imagens divulgadas 
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Canjica com leite condensado

vendar. Os ladrões que abri-
ram a fechadura eletrônica 
do apartamento de Carlinhos 
tinham a senha ou usaram 
um equipamento para des-
travar a porta?

Algumas imagens mos-
tram que os armários do 
quarto foram revirados. Mas, 
para a polícia, os ladrões são 
de fora do estado e agiram 
sob encomenda. Isso porque 
o objetivo deles era conse-
guir o relógio mais caro, ava-
liado em R$ 1 milhão, e um 
colar de diamantes, de R$ 1,5 
milhão. Ambos estavam em 
um cofre com algumas ou-
tras joias, mas o alvo era tão 
definido que ficaram para 
trás outros seis relógios tam-

bém valiosos.
“Uma coisa é clara para 

nós, eles têm uma experti-
se e tem uma qualificação 
diferenciada para agir em 
crimes dessa natureza”, 
apontou Gustavo Xavier do 
Nascimento, delegado geral 
da Polícia Civil de Alagoas.

O roubo ocorreu no dia 
29 de maio, enquanto Carli-
nhos Maia estava no hospi-
tal após se submeter a uma 
lipoaspiração, e seu mari-
do, o também influenciador 
Lucas Guimarães, viajava a 
trabalho. Carlinhos chegou 
a divulgar o caso em seu 
perfil do Instagram, atu-
almente com mais de 25  
milhões de seguidores.

horas com o açúcar. Cozi-
nhar na panela de pressão 
com 2 litros de água por, 
aproximadamente, 20 mi-
nutos ou até que esteja ma-
cia. Coloque em outra pa-
nela se necessário maior, 
acrescente o leite, o leite de 
coco, o leite condensado e 
o coco ralado. Deixe ferver 
por 10 minutos mexendo 
sempre para não grudar no 
fundo da panela. Desligue 
o fogo quando estiver bem 
cremosa. Polvilhe a canela 
em pó.
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A modelo Allison Parker é uma morena que vem ganhando destaque na rede social Instagram. Atraente, a gata chama 
atenção por conta das curvas deslumbrantes. Allison Parker sabe como seduzir qualquer um com um olhar sensual 

daqueles que dão calor e com poses de fazer você delirar. 
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A Prefeitura de Manaus 
recebeu do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 
(Unicef), 32 aparelhos que 
permitem a identificação de 
alterações na região ocular 
(oftalmoscópios) e no ouvido 
(ostocópios), a serem utiliza-
dos no atendimento a crian-
ças nas unidades de saúde 
da rede de Atenção Primária. 
A doação dos equipamentos 
foi realizada na segunda-
-feira (6), na sede da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(Semsa), no bairro Adrianó-
polis, Zona Centro-Sul.

O titular da Semsa, Djal-
ma Coelho, agradeceu o 
apoio recebido do órgão e 
reafirmou que a gestão Da-
vid Almeida abraça as par-
cerias que têm a proposta 
de melhorar cada vez mais 
a qualidade dos serviços de 
saúde do município.

“Agradecemos ao Unicef 
pela doação. Esses apare-
lhos terão um bom uso pelos 
pediatras que fazem acom-
panhamento de bebês e nos 
apoiarão para melhorarmos 
cada vez mais a qualidade 
da assistência. Abraçamos 
esse esforço, que tem por 

objetivo garantir a atenção 
integral às crianças. É uma 
parceria que nos fortalece”, 
salientou.  

A consultora de Saúde e 
Nutrição do Unicef no escri-
tório de Manaus, Neidiana 
Ribeiro, e o diretor regional 
da Agência Adventista de 
Desenvolvimento e Recur-
sos Assistenciais (Adra), 

Luiz Ferreira, ao realizarem 
a entrega oficial dos apare-
lhos (16 oftalmoscópios e 16 
ostocópios), destacaram a 
importância do esforço inte-
rinstitucional para fortalecer 
a Atenção Primária.

“O Unicef tem essa par-
ceria com a Semsa e nos-
sa proposta é pensar em 
conjunto as soluções para 

Equipamentos do Unicef para 
exames em crianças de Manaus
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as necessidades da popu-
lação, para que tenhamos 
um atendimento humani-
zado e integrado à saúde 
das crianças do município 
de Manaus. Essa doação 
nos aproxima dessa aten-
ção e cuidado da saúde das 
crianças, que são assistidas 
pela Atenção Primária de 
Manaus”, acrescentou.

 

 

Concurso nº 5669 - 04/06/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 07678 R$ 500.000,00
2º 18505 R$ 27.000,00
3º 17274 R$ 24.000,00
4º 00303 R$ 19.000,00
5º 40291 R$ 18.329,00

Concurso n. 2375 - 04/06/2022

02 31 32 34 35 42

03 05 12 13 30 50

01 03 05

06 07 08 11       12         14        18       20        21           22          23          24

Concurso n. 2540 - 06/06/2022

07 11 15 22 29

31 36 55 59 62

63 68 69 77 80

84 89 91 92 00

Lotomania 2322 - 06/06/2022

Concurso n. 2488 - 04/06/2022

17 31 34 40 56 57

04 39 49 51 53 62 73

Concurso n. 5872 - 06/06/2022

Concurso n. 1792 - 04/06/2022

11 20 59 68 79

Para o representante da 
Adra, instituição de cará-
ter humanitário que atuou 
como facilitadora no pro-
cesso de concessão dos 
materiais, as parcerias são 
importantes para contri-
buir para o atendimento da 
população em situação de 
vulnerabilidade social.

“Nossa instituição é par-
ceira do Unicef apoiando o 
monitoramento da saúde e 
nutrição de imigrantes re-
fugiados e estamos muito 
felizes em apoiar o traba-
lho das unidades básicas de 
saúde”, frisou.

A subsecretária de Gestão 
da Saúde, Aldeniza Araújo; 
a diretora do Departamento 
de Atenção Primária (DAP), 
Sonja Ale Farias; a chefe do 
Núcleo de Saúde de Grupos 
Especiais (Nusge); Wanja 
Dias Leal; e a técnica do Nú-
cleo de Saúde da Criança e 
do Adolescente, Ivone Ama-
zonas; também participa-
ram da recepção dos equipa-
mentos, que são utilizados 
para identificar problemas 
oculares e alterações, infec-
ções e lesões no ouvido, res-
pectivamente.


