
 
R$

0,50 
 

R$

0,50
 

  

Ano 7  Nº 2774

Quinta-feira

Sinetram vai 
suspender Sistema 
de bilhetagem 
para atualização 9 | junho | 2022

Últimas  Página 16

Cidade Página 5

Prefeito e governador fiscalizam 
obras do ‘Asfalta Manaus’ 

Wilson assina promoção de 
mais 700 PMs e Bombeiros 

Travesti é morta a 
tiros no Valparaíso 

Divulgação

 G
at

as
 P

ág
in

a
 1

5

B
ru

na
 M

un
iz

Cidade Página 3

Divulgação

Divulgação

Polícia Página 7

Divulgação



2 Política  Manaus, Quinta-feira,
9 de junho de 2022

 

Parlamentares do Ama-
zonas mostram preocupa-
ção com o desaparecimen-
to do indigenista Bruno 
Pereira e o jornalista in-
glês Dom Phillips. Para 
eles, a fiscalização em 
áreas como a do Vale do 
Javari é essencial para evi-
tar novos casos parecidos, 
assim como é importante 
para coibir as atividades 
ilegais como o garimpo e 
a extração de madeira em 
regiões de terra indígena.

O deputado federal Zé 
Ricardo (PT), informou ao 
AGORA que tem acompa-
nhado a movimentação nas 
buscas do governo federal 
pelo jornalista e pelo indige-
nista. Conforme o deputado, 
indígenas da região do Ata-
laia do Norte, município a 
1,3 quilômetros de Manaus, 
assim como do Conselho In-
digenista Missionário (Cime) 
e a União dos Povos Indíge-
nas do Vale do Javari (Univa-
ja), informaram para ele que 
as buscas realizadas pelos 
órgãos federais não estão 
amplamente engajadas.

“O que eu escuto de re-
clamações de Atalaia, 
inclusive relatados pelo 
Cime, que está ouvindo li-
deranças da Unijava, é de 
que os indígenas estão aí 
fazendo a busca também, 
mas que o governo federal 
não está sendo tão intenso 
e que, portanto, deixaria 
ter uma ação mais efeti-
va. Eu acho que o governo 
precisa realmente ser bem 
mais efetivo nesse senti-
do”, explicou o deputado.

Assim, segundo o depu-
tado, para tentar ampliar e 
acelerar as buscas, muitas 
organizações e grupos indí-
genas também participam 
das buscas para dar reforço, 
algo que reflete a participa-
ção da sociedade civil.

Já o deputado estadual 

Serafim Corrêa (PSB), identi-
fica a área do Vale do Javari 
como uma região em que o 
estado está ausente. Como 
consequência, para ele, outros 
grupos não pertencentes aos 
órgãos de autoridade come-
çam a avançar nestes lugares.

“Não há espaço vazio. Onde 
o espaço está vazio por parte 
do estado, um estado paralelo 
toma conta e lá existem ma-
deireiros ilegais, garimpeiros 
ilegais. O narcotráfico corre 
solto, a cocaína que é distri-
buída no Rio de Janeiro e em 
São Paulo entra no Brasil pela 
fronteira da Colômbia com o 
Peru. Isso aí todos nós aqui sa-
bemos. Lamento que o gover-
no brasileiro, cada vez mais, 
se ausente daquela região”, 
analisou o deputado estadual.

Por outro lado, o senador 
Plínio Valério (PSDB), avalia o 
empenho de órgãos federais, 
como a Marinha e o exército 
brasileiro, de forma positiva.

“Até onde eu sei, a Marinha 
está dando todo apoio nes-
sa busca toda, assim como o 
exército. Eu vejo essa mobiliza-
ção salutar que não está sendo 
reconhecida, mas o exército e 
a Marinha estão dando a sua 
parcela sim de colaboração.”, 
declarou o parlamentar.

O indigenista Bruno Araújo 
Pereira, licenciado da Funda-
ção Nacional do Índio (Funai), 
e o jornalista inglês e corres-

Políticos cobram fiscalização após 
desaparecimento de jornalista e indigenista
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Políticos do AM pedem ações em áreas como a do Vale do Javari 
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  A violência no transporte 

coletivo de Manaus. Mais 
um motorista de ônibus 
passou por momentos de 
terror durante um assalto 
a ônibus nessa semana. 
O alvo da noite de terça-
-feira (7), foi um ônibus da 
linha 026. De acordo com 
testemunhas, os suspeitos 
entraram no coletivo se 
passando por passageiros 
e posteriormente anuncia-
ram o assalto utilizando 
uma arma de fogo. 

Os investimentos destina-
dos ao interior do Amazo-
nas pelo governador Wilson 
Lima. Na terça-feira (7), R$ 
67,8 milhões em novos in-
vestimentos na infraestru-
tura de Apuí e Humaitá fo-
ram aprovados. Com o novo 
aporte, os dois municípios 
da calha do rio Madeira con-
tam com R$ 186,4 milhões 
do Estado para melhoria da 
infraestrutura, entre obras 
anunciadas, em andamento 
e concluídas. 

Com o objetivo de dia-
logar com os dirigentes 
do União Brasil os próxi-
mos passos do seu futu-
ro eleitoral, o ex-ministro 
da Justiça Sergio Moro 
desembarcou, na quarta-
-feira (8), em Brasília. Ao 
longo do dia, Moro se 
reunirá com o presidente 
nacional do União Brasil, 
Luciano Bivar, o vice do 
partido, Antônio Rueda, e 
o presidente da sigla no 
Paraná, deputado Felipe 
Francischini (União-PR). 
O ex-juiz da Lava Jato 
teve o registro de domicí-
lio eleitoral em São Paulo 
invalidado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo (TRE-SP). Ele não 
deve recorrer ao Tribunal 
Superior Eleitoral com re-
ceio de perder o prazo.

 

ponde do jornal The Guar-
dian, Dom Philips estão de-
saparecidos, desde o último 
domingo (5), na região do 
Vale do Javari, a 1,240 mil 
quilômetros da capital ama-
zonense. O último contato 
registrado oficialmente dele 
foi na tarde do domingo na 
comunidade de São Rafael.

Local de risco
De acordo com o deputado 

Serafim Corrêa, a região da 
tríplice fronteira que envol-
ve o Peru, Colômbia e Brasil, 
onde fica localizado o Vale 
do Jari, local onde o jornalis-
ta e indigenista desaparece-
ram, é uma área de grande 
risco, pois não tem um gru-
pamento da marinha e de 
outras instituições com fer-
ramentas necessárias para 
fiscalizar a fronteira em 
superfície de água, como as 
embarcações.

“Diante disso é uma área 
de risco. É nesse sentido que 
os dois estão desaparecidos. 
Eu me solidarizo com a fa-
mília. A presença do estado 
brasileiro na região, com bar-
cos da Marinha, guarnecen-
do a nossa fronteira líquida 
é importante, assim como a 
ampliação da presença do 
exército e a presença da ae-
ronáutica. As nossas forças 
precisam policiar e garantir 
as nossas fronteiras, garan-

tir a presença do Estado bra-
sileiro nas nossas fronteiras”, 
pontuou o deputado.

Ao encontro, o deputado 
federal Zé Ricardo também 
observa que a região do 
Vale do Javari é marcada 
por muitos conflitos. Des-
sa forma, subscreveu uma 
proposta de uma comissão 
externa para levar um gru-
po de parlamentares para 
investigar as ameaças em 
terras indígenas e colaborar 
com as buscas.  

“A gente está cobrando 
a mesa diretora para ser 
aprovado para poder ter um 
acompanhamento in loco de 
um grupo de parlamentares 
em relação a essas buscas e 
às investigações”, disse.

Já para o senador Plínio 
Valério, o problema nas re-
giões amazônicas são os 
chamados “cadeados am-
bientais”, que impedem o 
livre comércio no local.

“Eu acho que tem que 
acabar com essa hipocrisia 
de que na Amazônia não 
se pode fazer nada. Permi-
tir onde pode ser permitida 
a atividade e proibir onde 
tem que ser proibida e dar 
mais atenção a frontei-
ra. Isso significa dar mais 
atenção ao caboclo, ao ri-
beirinho que no fundo é ele 
que garante nossas frontei-
ras”, ressaltou.



CiManaus, Quinta-feira,
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O governador Wilson 
Lima assinou, na quarta-
-feira (8), as promoções de 
mais de 700 policiais mi-
litares e bombeiros mili-
tares do Estado. A medida 
alcança praças e oficiais 
e foi concretizada durante 
solenidade na Arena Po-
liesportiva Amadeu Teixei-
ra, no bairro Flores, zona 
Centro-Sul de Manaus.

A ação faz parte do pro-
grama Amazonas mais 
Seguro, lançado pelo go-
vernador com uma série 
de medidas para o setor 
de segurança pública, com 
investimentos em tecno-
logia, melhoria de infra-
estrutura, além de valo-
rização profissional dos 
servidores e realização de 
concursos públicos.

“Acabei de assinar e até 
o fim de semana estarão 
publicadas no Diário Ofi-
cial. E aqui eu faço um 
registro das promoções 
que estão sendo conce-
didas àqueles da turma 
de 93 que se aposentam 
ano que vem, então isso 
é uma tranquilidade para 
quando eles entrarem na 
reserva e terem garanti-
do seus direitos que estão 
previstos em lei”, ressal-
tou o governador.

Do quadro de pessoal da 
Polícia Militar do Amazo-
nas (PMAM), foram 491 
promoções, a maior parte 
do quadro de praças, com 
um total de 436 policiais. 
Do Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas (CB-
MAM), foram promovidos 
216 militares, sendo que 
a maior parte está sain-
do do nível de 2º tenente 
para 1º tenente – ao todo 
168 servidores.

“Quando há essa progres-

Policiais militares e Bombeiros  
vão receber promoção 
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Governador Wilson Lima assina promoção de mais 700 PMs e Bombeiros 

são de carreira, o profissio-
nal se sente motivado a 
continuar e ser o melhor, a 
dar o seu melhor, para que 
se sinta lá na frente em 
condições de ser reconhe-
cido, como nós estamos 
sendo hoje, nessa corpo-
ração e nessa formatura”, 
disse o novo major da Po-
lícia Militar do Amazonas, 
Rosas Silva, de 51 anos.

Reconhecimento
Com as promoções, o go-

vernador honra mais um 
compromisso assumido 
com os servidores da segu-
rança pública, que este ano 
também contaram com o 
pagamento do abono far-
damento. A progressão na 
carreira dos militares sig-
nifica não apenas aumen-
to salarial, mas também 
a possibilidade de ascen-
der em novos postos pro-
fissionais, pertinentes às  

novas graduações.
“É um momento subli-

me, espetacular para a 
corporação, já foram mais 
de 800 promoções efetiva-
das só no governo Wilson 
Lima. Então isso represen-
ta melhoria na qualidade 
de vida do profissional, 
melhoria do atendimento 
à população”, declarou o 
comandante do CBMAM, 
coronel Orleiso Muniz.

“A tropa fica muito feliz 
porque o governador sabe 
enxergar, por trás desta 
farda, um ser humano, 
e o ser humano que tem 
por trás dele, família, fi-
lhos, mãe, pai, e é muito 
importante para todos nós 
essa valorização porque 
o policial reconhece em 
contrapartida isso, e vem 
trabalhar muito mais mo-
tivado”, disse o comandan-
te-geral da PMAM, coronel 
Marcus Vinícius.

Cidade 3

PL para Civis
O governador Wilson 

Lima enviou para a As-
sembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas (Ale-
am), na quarta-feira (8), o 
Projeto de Lei (PL) que cria 
a aposentadoria especial 
do servidor público da Po-
lícia Civil do Amazonas 
(PC-AM). As mudanças na 
legislação vão permitir a 
garantia da paridade e in-
tegralidade na concessão 
da aposentadoria. Com 
a medida, o governador 
cumpre um compromisso 
assumido com a categoria 
em abril deste ano.

 “Com a paridade, os po-
lícias civis em inatividade 
também serão contempla-
dos quando houver reajus-
te para os policiais civis 
em atividade.  Com a inte-
gralidade vamos permitir 
que esses policiais levem 
para a aposentadoria o 
mesmo valor que rece-
biam quando estavam na 
ativa. Isso é um reconhe-
cimento do nosso governo 
aos serviços prestados por 
esses policiais para socie-
dade amazonense”, decla-
rou o governador, durante 
cerimônia de promoção 
de mais de 700 policiais 
e bombeiros militares na 
manhã de hoje, em Ma-
naus.

Para ter direito à integra-
lidade, o policial civil terá 
que ter desempenhado a 
função por no mínimo cin-
co anos.

Para efetivação da apo-
sentadoria especial, come-
ça a tramitar na Aleam a 
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) que permi-
tirá a concessão do bene-
fício por meio de regime 
previdenciário diferencia-

do aos policiais civis que 
ingressaram na carreira 
entre 1º de janeiro de 2004 
até 13 de dezembro de 2019. 
A PEC também é de auto-
ria do Executivo Estadual 
e foi enviada para a Aleam 
na quarta-feira (8).

Hoje, a Constituição Es-
tadual assegura o regime 
próprio de previdência para 
o funcionalismo público e 
proíbe que hajam critérios 
diferenciados para a conces-
são de aposentadoria exceto 
para os portadores de defici-
ência, para os que exercem 
atividade de risco e para os 
que desenvolvem as ativi-
dades que prejudiquem a 
saúde ou a integridade físi-
ca. A PEC que será apreciada 
pelos deputados vai incluir 
expressamente os policiais 
civis nessas exceções.

Se aprovado pelos par-
lamentares, o regime es-
pecial prevê que policiais 
civis poderão se aposentar 
com idade mínima igual 
a 55 anos, para ambos os 
sexos. Também prevê que, 
desde que tenham cum-
prido período adicional de 
tempo de contribuição pre-
visto na Lei, as mulheres 
podem se aposentar aos 
52 anos e os homens, aos 
53 anos.

Serão considerados tem-
po de exercício em cargo 
de natureza policial o exer-
cício efetivo de qualquer 
ente da federação brasi-
leira, seja nas atividades 
de Policial Civil Estadual, 
Distrital ou Federal, Policial 
Legislativo, Policial Penal, 
Agente de Segurança So-
cioeducativo e Militar das 
Forças Armadas, nas Polí-
cias Militares e nos Corpo 
de Bombeiros de qualquer 
estado da federação.
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O Projeto de Lei 
n.1519/2022, que dá aos pro-
tetores e agentes públicos 
respaldo jurídico para reti-
rar qualquer animal vítima 
de maus-tratos de dentro de 
residências privadas, foi pro-
tocolado na Câmara dos De-
putados, em Brasília, na ter-
ça-feira (7). A ação, realizada 
durante audiência coordena-
da pela Comissão do Esporte 
da Casa, contou com a par-
ticipação do protetor animal 
de Manaus e presidente do 
Instituto SOS Pets, Amauri 
Gomes, do Assessor da Pre-
sidência do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária, Ro-
drigo Antônio Montezuma, 
e da representante da Bolha 
Animal (videoconferência), 
Cris Dandara.

O objetivo principal do PL, 
que altera a Lei n° 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998, sob 
propositura do deputado fe-
deral Delegado Pablo (União), 
é garantir o resgate, abrigo e 

Protocolizado PL para garantir 
resgate de animais maltratados

Lei proíbe oferta de empréstimo por telefone
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PL quer garantir respaldo jurídico a protetores de animais no Brasil 

A Fundação Amazon-
prev informa aos segura-
dos da instituição que a Lei 
nº 5.908, sancionada pelo 
governador Wilson Lima, 
passou a proibir as institui-
ções financeiras de ofertar 
e celebrar contrato de em-
préstimo consignado de 
qualquer natureza, a apo-
sentados e pensionistas, 
por meio de ligação telefô-
nica ou telemarketing em 
todo o Estado. A Lei está 
em vigor desde o último 
dia 1º de junho, após publi-
cação no Diário Oficial do 
Estado (DOE).

anos, o presidente do Institu-
to SOS Pets, Amauri Gomes, 
falou sobre os exemplos de 
práticas de maus-tratos co-
muns no Amazonas e que 
precisam ser combatidas, 
como as rinhas de galos, de 
cães e vaquejadas. Segundo 
ele, os duelos geram lesões 
extremas aos animais e, são 
realizadas com o objetivo de 
lucro, já que, geralmente, esta 
prática é feita como aposta. 

“Essas mudanças na Lei 
são essenciais para que as 
atividades sejam extintas. 
Essas práticas têm gran-
de ocorrência no Estado e 
penas mais duras aos pra-
ticantes vão garantir a pro-
teção desses animais. A 
proposta tem a finalidade 
de trazer condições mais 
dignas para estes animais, 
regulamentando ações hu-
manitárias que podem ser 
tomadas para dar apoio ao 
combate contra os maus-
-tratos. Toda vida importa e 

é por isso que eu procurei as 
autoridades do meu Estado 
e as autoridades públicas fe-
derais para que nós pudés-
semos hoje falar da respon-
sabilidade do ser humano 
em cuidar dos animais”.

Apesar de ser considerado 
crime, Amauri destaca que, 
durante os 10 anos de atua-
ção na defesa dos animais, 
apenas uma pessoa foi indi-
ciada pela prática no Estado. 
Ele também destacou a cria-
ção do Mapa da Violência, de 
autoria dele, que facilitou o 
conhecimento de atos crimi-
nosos praticados contra ani-
mais na cidade de Manaus. 

“Os dados apresentados 
pelo levantamento são de 
grande colaboração para a 
análise da gravidade da situ-
ação de maus-tratos. Agora, 
há para nós - defensores da 
causa animal - uma grande 
expectativa de que os depu-
tados possam abraçar o tema 
e decidam em favor do PL”. 

O artigo 2, parágrafo 1º da 
nova Lei especifica que o 
empréstimo só poderá ser 
realizado mediante a assi-
natura do beneficiário em 
contrato com apresentação 
de documentação original, 
não sendo aceita autoriza-
ção dada por telefone e nem 
por gravação de voz, embo-
ra reconhecida como meio 
de prova de ocorrência.

Em casos de celebração 
de contrato por canal não 
presencial, ou seja, quando 
o aposentado liga para a 
empresa de empréstimos, a 
lei obriga o estabelecimen-

to a enviar as condições do 
contrato por e-mail. Quan-
do essa possibilidade de 
comunicação não for pos-
sível, será necessário o en-
vio por via postal ou outro 
meio físico capaz de pro-
porcionar o correto acom-
panhamento dos termos 
constantes no contrato de 
concessão de crédito. Isso 
vai permitir ao aposenta-
do ter ciência de todas as 
cláusulas da negociação.

As empresas que des-
cumprirem a legislação 
podem pagar multa com 
valor inicial de 10 salários 
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Lei garante segurança bancária a aposentados e pensionistas 

mínimos, ou R$ 12.120, mas 
a sanção pode chegar a R$ 
36.360 (30 salários míni-
mos) em caso de reincidên-
cia. Para os segurados que 

se sentirem prejudicados 
pelo descumprimento des-
ta Lei, a recomendação é 
que procurem os órgãos de 
defesa do consumidor.

punição imediata em casos 
de maus-tratos, sem resis-
tência dos praticantes que 
ainda atuam por meio da lei 
de violação de domicílio.

“Nós enfrentamos desa-
fios quando vamos realizar 
um resgate em proprieda-
des privadas. Muitas das 
vezes, o maus-tratos está 
confirmado, mas somos im-
pedidos de entrar por conta 
da lei de violação de domi-
cílio”, destacou Amauri Go-
mes - que foi convidado para 

representar a capital ama-
zonense na audiência.

A audiência pública, que 
ocorreu de forma presencial, 
com transmissão ao vivo 
pelo e– Democracia, também 
discutiu os maus-tratos aos 
animais que participam de 
competições esportivas. Na 
ocasião, os convidados abor-
daram problemáticas que 
presenciam durante a práti-
ca de suas atividades.

Referência no combate da 
causa animal há mais de 10 



 O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida, fiscalizou, na 
manhã da quarta-feira (8), 
três frentes de trabalho do 
programa “Asfalta Manaus”, 
em bairros da Zona Norte da 
capital amazonense. A previ-
são do programa é recuperar 
mais de 10 mil ruas. Em um 
mês, as equipes já realiza-
ram o recapeamento de mais 
de 500 vias. Acompanhado 
pelo governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, o gestor 
municipal destacou que, com 
a celeridade dos serviços no 
bairro Colônia Terra Nova, as 
ruas sem atenção do municí-
pio estão ficando no passado, 
e que as ações levam o novo 

Obras do ‘Asfalta Manaus’ são 
fiscalizadas por David e Wilson
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Governador e prefeito fiscalizaram as obras do “Asfalta Manaus”
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asfalto às diferentes zonas 
da cidade.

“Estamos no bairro Colônia 
Terra Nova, onde na prefeitu-
ra passada foram recupera-
das 14 ruas. Hoje, com essa 
parceria da prefeitura com o 
governo do Estado, estamos 
recuperando 70 ruas. Vale 
ressaltar que dessas 70, 50 
já foram totalmente recupe-
radas, e estamos aqui nesta 
manhã de muito sol fiscali-
zando esse trabalho, que vem 
trazendo muitos benefícios à 
população da cidade de Ma-
naus. Estamos com muitas 
frentes de trabalho e, dia-
riamente, eu tenho andado 
pelas ruas de Manaus com 

o governador, com os secre-
tários, fiscalizando pessoal-
mente a boa implementação 
das obras”, disse Almeida.

Em seguida, o prefeito 
acompanhou os serviços de 
infraestrutura realizados na 
rua Delfi e na avenida Cura-
çao, no bairro Nova Cidade, 
onde 32 ruas já foram reca-
peadas e 180 estão prestes a 
receber melhorias.

Simultaneamente, as equi-
pes da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminf) 
trabalham no recapeamento 
da rua Jasmin e no beco Curi-
matã, no bairro Santa Etelvi-
na. “Estamos acompanhando 
mais um dia de trabalho do 
‘Asfalta Manaus’ e olhando 
para quem mais precisa, e 
é nessas áreas que se con-
centram a maior quantidade 
de problemas. Quem ganha 
com a parceria da prefeitura 
e do governo do Estado é a 
população”, ressaltou.
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Um adolescente, de 15 
anos, que não teve a iden-
tidade revelada, foi se-
questrado no início da noi-
te desta terça-feira (7), na 
avenida Cosme Ferreira, 
no bairro Ouro Verde, na 
Zona Leste da Capital. Os 
bandidos jogaram o me-
nino de dentro do carro, 
no bairro Cidade Nova, na 
Zona Norte da cidade.

De acordo com informa-
ções preliminares, o ado-
lescente foi sequestrado 

por ocupantes de um carro 
modelo Celta, na cor preta, 
de placa não identificada, 
que durante a ação crimi-
nosa roubaram celular e 
outros materiais que per-
tenciam à vítima.

Ainda conforme as infor-
mações, os bandidos leva-
ram o adolescente para a 
Zona Norte da cidade. Ao 
chegar na avenida Passari-
nho, no bairro Nova Cidade, 
os criminosos jogaram o 
menino de dentro do carro 

próximo ao igarapé do Pas-
sarinho. A vítima correu 
para dentro de um estabe-
lecimento e conseguiu ligar 
para o pai informando so-
bre o fato.

O pai do adolescente que 
é Bombeiro Militar resgatou 
o filho e posteriormente se 
dirigiu até o 6º Distrito Inte-
grado de Polícia (DIP), onde 
registrou Boletim de Ocor-
rência (BO) sobre o crime. A 
polícia investiga quem são 
os autores do sequestro.

Sequestrado e jogado de carro 

Corpo é achado em igarapé 
rodeado de jacarés 

Divulgação

Sequestro de adolescente foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia

Moradores do bairro Cidade de Deus encontraram o corpo em igarapé rodeado de jacarés 

 

 

Suyanne Lima 

Moradores da rua Andi-
roba, no bairro Cidade de 
Deus, na Zona Norte, foram 
surpreendidos, na manhã 
da quarta-feira (8), ao en-
contrarem o corpo de um 
homem, identificado como 
Francisclei Marque Lins, 
37, boiando em um igarapé 
cercado por jacarés.

De acordo com a polícia, 
por volta das 6h30, uma 
moradora que estava indo 
comprar pão avistou o cor-
po e acionou as autoridades.

“A perícia constatou 
uma forte lesão na cabe-
ça. Então, pelo que parece, 
ele deve ter tropeçado, ca-
ído e batido com a cabeça 
nas pedras. No entanto, 
só o exame de necropsia 
no Instituto Médico Legal 
(IML) poderá confirmar o 
que aconteceu. Os paren-
tes já compareceram e 
após a necropsia do corpo 
caso seja constatado que-
da, o caso será dado como 
solucionado. O corpo já 
estava há, pelo menos, 48 
horas no local”, destacou 
o delegado Fábio Silva da 
Delegacia Especializada 

Divulgação

em Homicídios e Seques-
tros (DEHS).

Equipes do Corpo de 
Bombeiros Militar do 
Amazonas (CBM-AM) fo-
ram acionadas para fazer 
o resgate do cadáver.

Após perícia, o corpo foi 
levado ao IML, onde pas-
sará pelos procedimentos 
cabíveis antes de ser libe-
rado para velório e sepul-
tamento. O caso é investi-
gado pela Polícia Civil.

Corpos em cemitério 
clandestino

Os dois corpos encon-
trados em um “cemitério 
clandestino”, na manhã 
desta terça-feira (7), foram 
identificados pela polícia. 
As vítimas tratam-se do 
adolescente José Gabriel 
Guimarães, de 15 anos, e 
Luiz Antônio Vinhort Bor-
ges, de 26 anos. Eles esta-
vam enterrados no terreno 
baldio localizado na aveni-
da Almir Cardoso, no bair-
ro do Tancredo Neves, na 
Zona Leste de Manaus.
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‘Lu’ é executada em 
praça no Jorge Teixeira

Divulgação

Profissionais do IML realizaram o remoção do corpo da travesti 

 
  

 

 

Suyanne Lima

Uma travesti conhecida 
como “Lu”, de 22 anos, foi 
assassinada a tiros na ma-
drugada da quarta-feira 
(8), em uma praça situada 
na rua Japará, na comuni-
dade Valparaíso, no bair-
ro Jorge Teixeira, na Zona 
Leste de Manaus.

De acordo com policiais 
da 30ª Companhia Intera-
tiva Comunitária (Cicom), 
moradores da área ouviram 
disparos, por volta das 3h, e 
ao saírem das casas avista-
ram o corpo da vítima. Os 
policiais foram até o local e 
isolaram a área para atua-
ção das demais equipes.

Testemunhas afirma-
ram que “Lú” morava com 
duas amigas no bairro e 
havia saído de casa por 
volta das 2h.

No local do crime, a perí-
cia constatou que a traves-
ti foi assassinada com dois 
tiros na nuca. O corpo dela 
foi removido pela equipe 

do Instituto Médico Legal 
(IML) e passará por exame 
de necropsia.

Policiais civis da Dele-
gacia Especializada em 
Homicídios e Sequestros 
(DEHS) devem ouvir teste-
munhas e familiares da ví-
tima em busca de elucidar 
o caso.

Outro caso
No fim do mês passado, 

outra travesti foi assassina-
da na capital amazonense. 
O corpo foi encontrado com 
uma pancada na cabeça, 
em um igarapé da Zona 
Centro-Sul de Manaus. A 
suspeita é que ela tenha 
sido morto a pedradas.

Atalaia do Norte (AM) 
– Amarildo da Costa de 
Oliveira, 41, conhecido 
como “Pelado”, foi preso 
em flagrante, na terça-
-feira (7), em Atalaia do 
Norte (distante 1.138 qui-
lômetros de Manaus), 
por uma guarnição da 
Polícia Militar do Ama-
zonas (PMAM).

Ele é supostamen-
te um dos suspeitos do 
desaparecimento do 
desaparecimento do in-
digenista Bruno Araújo 
Pereira, da Fundação Na-

cional do Índio (Funai), e 
do jornalista inglês Dom 
Phillips, colaborador do 
jornal The Guardian.

De acordo com o dele-
gado Alex Perez, titular 
da 50ª Delegacia Inte-
rativa de Polícia (DIP), 
Amarildo foi preso por 
por posse de munição de 
uso restrito e permitido. 
Com ele, foram apreendi-
dos chumbinhos.

Segundo a jornalista 
Miriam Leitão no jornal 
“O Globo” e no Bom Dia 
Brasil desta quarta-feira 

(8), Amauri tem histórico 
de ameaças a indígenas.

Sobre o suposto envol-
vimento do homem com 
o desaparecimento do in-
digenista Bruno Araújo 
Pereira, da Fundação Na-
cional do Índio (Funai), e 
do jornalista inglês Dom 
Phillips, colaborador do 
jornal The Guardian, que 
desapareceram no Vale 
do Javari, na Amazônia, 
o delegado destacou que 
as equipes de investiga-
ção irão apurar se a in-
formação procede.

Ocaso 
O desaparecimento 

ocorreu na região do Vale 
do Javari, no trajeto entre 
a comunidade Ribeirinha 
São Rafael e a cidade de 
Atalaia do Norte (distan-
te a 1137 quilômetros de 
Manaus), no Amazonas. 
O MPF foi informado pela 
União dos Povos Indí-
genas do Vale do Javari 
(Univaja), na manhã de 
segunda-feira (6), do de-
saparecimento dos pro-
fissionais, no extremo 
oeste do Estado. (SL)

Um gabinete de crise 
montado para investigar 
o desaparecimento do in-
digenista Bruno Pereira e 
do jornalista Dom Phillips, 
reuniu a imprensa em co-
letiva, na tarde da quarta-
-feira (8), para prestar es-
clarecimentos acerca das 
investigações sobre o caso. 
O evento ocorreu na sede 
da Superintendência da 
Polícia Federal, localizada 
na avenida Domingos Jorge 
Velho, no bairro Dom Pedro, 
na Zona Oeste da capital.

Entre os órgãos envolvi-
dos na ação conjunta inte-
grada, estão a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP), 
Polícia Militar do Ama-
zonas (PMAM), Corpo de 
Bombeiros Militar do Ama-
zonas (CBMAM), Marinha, 
Exército (EB), Polícia Fede-
ral (PF) e Polícia Civil (PC). 
De acordo com o Secretário 
da SSP, General Mansur, 
todos os órgãos irão atuar 
em suas respectivas com-
petências.

O gabinete de crise foi 
instaurado ainda no do-
mingo (5), dia do desapare-
cimento da dupla. Lanchas 
da Marinha do Brasil inicia-
ram as buscas logo após as 
forças de segurança serem 
acionadas sobre o caso. Po-
rém, a reunião física entre 
as autoridades ocorreu so-
mente na quarta-feira (8), 
juntamente com a impren-
sa para ser repassadas as 
atualizações sobre o traba-
lho de busca realizado nes-
ses quatro dias.

Um material capturado 
nesse período de buscas foi 
apresentado, o delegado da 
Polícia Federal, informou 
que diversas incursões fo-
ram feitas na região, por 
meio de embarcações nos 
rios, bem como, por aero-
naves, ele ressaltou que 
o local é uma área muito 
complexa, e que a Polícia 
Federal tem um inquérito 
onde apura a movimenta-
ções de tráfico de drogas na 
região.

Suspeito de ameaçar indígenas acaba preso

Gabinete de crise 
investiga desaparecimentos

Suspeito pode estar envolvido em desaparecimen-
to de jornalista inglês

 

Divulgação
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Será grande a festa da 
torcida do Vasco para o 
confronto diante do líder 
Cruzeiro, no próximo do-
mingo (12), no Maracanã, 
pela Série B.

O clube informou na ma-
nhã da quarta-feira (8), que 
todos os 65 mil ingressos 
colocados à venda para o 
duelo estão esgotados.

Com a carga total de en-
tradas comprada, o time 
da Colina assegura assim 
sua meta de ter casa cheia 
no principal palco do fute-
bol carioca, assegurando 
assim um dos maiores pú-
blicos do ano no palco.

A casa cheia vai coroar a 
boa fase vivida pelo Vasco. 

Torcidas esgotam ingressos 

São Paulo focado no duelo com o Coritiba

Divulgação

Torcida do Vasco pormete lotar o Maracanã para clássico com o Cruzeiro

O São Paulo treinou 
na manhã da quarta-
-feira (8), no CT da Bar-
ra Funda, dando se-
quência à preparação 
para o duelo contra o 
Coritiba que será válido 
pela décima rodada do 
Brasileirão. A partida 
será disputada na pró-
xima quinta-feira (9), 
às 20h, no estádio Cou-
to Pereira.

O técnico Rogério 
Ceni comandou uma 
atividade tática sem a 
presença de Alisson, 
que segue se recupe-
rando de entorse no 
joelho direito sofrido 
contra o Avaí (1 x 1), na 
Ressacada, no último 
final de semana.

Já o meio-campista 

Andrés Colorado, em 
transição física, fez ati-
vidades com bola em 
uma parte do treina-
mento. Gabriel Sara, Ni-
kão e Talles Costa con-
tinuam em tratamento 
no Reffis.

Com 14 pontos em 
nove rodadas, o Trico-
lor está na sexta colo-
cação do Campeonato 
Brasileiro de 2022. O 
time paranaense tam-
bém detém 14 pontos, 
mas leva vantagem 
nos critérios de desem-
pate e ocupa o quarto 
lugar.

Igor Gomes foi de-
nunciado pelo STDJ 
(Tribunal de Justiça 
Desportiva) por conta 
de expulsão na parti-

da do São Paulo contra 
o Ceará, no dia 28 de 
maio. O jogador pode 
pegar até seis jogos de 
suspensão. 

O meia do Tricolor 
paulista foi enquadrado 
no artigo 258 do Códi-
go Brasileiro de Justiça 
Desportiva, que conde-
na “assumir qualquer 
conduta contrária à 
disciplina ou à ética 
desportiva não tipifica-
da pelas demais regras 
deste código”.

A audiência foi mar-
cada para a próxima 
quarta-feira (15), às 
10h, no plenário do ór-
gão no Rio de Janei-
ro. Igor Gomes pode 
pegar até seis jogos  
de suspensão.

Com a vitória por 3 a 2 so-
bre o Náutico, o clube che-
gou à segunda colocação 
da classificação, com 21 
pontos, estabilizado no G-4.

Promessa 
O Vasco mostrou força e 

venceu o Náutico, no Arru-
da. Com isso, os cruzmal-
tinos voltaram a vice-lide-
rança da Série B.

A vitória foi a primeira 
fora de casa dos cariocas 
na competição. O atacan-
te Figueiredo exaltou o 
bom resultado e a atuação  
da equipe.

“Graças a Deus veio a 
vitória. A gente busca 
dar sempre o melhor em 

campo e o resultado vem 
naturalmente, com muita 
concentração. É um grupo 
forte e vamos buscar a vi-
tória tanto dentro quanto 
fora de casa - disse.

Além de Figueiredo, o vo-
lante Andrey foi outro des-
taque da partida. Ambos 
vieram das categorias de 
base do Vasco. O atacan-
te exaltou o trabalho feito 
pelo clube.

“A gente já vem traba-
lhando forte desde a base. 
O Vasco tem uma filosofia 
muito boa. Como eu falei, 
trabalhando forte as coi-
sas dão certo. Para garan-
tir que a base é forte”, de-
clarou.

São Paulo finalizou o 
último treino para o 
jogo com o Coritiba 

para e
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Bruna Oliveira 

Com 12 lutas, a primei-
ra edição do BF Mr. Cage 
Fight Music Show em 
Manaus acontece nesta 
sexta-feira (10), na Arena 
Amadeu Teixeira, Zona 
Oeste da capital amazo-
nense. 

Na tarde da quarta-feira 
(8), aconteceu o “Media 
Day” dos lutadores que fa-
rão parte do show das artes 
marciais em Manaus. 

Samir Nadaf, CEO do Mr. 
Cage, enfatizou em entre-
vista exclusiva ao Ama-
zonas Em Tempo, que o 
evento é um dos mais es-
perados para fãs e lutado-
res amazonenses.“O even-
to é uma junção do maior 
campeão mundial da his-
tória do Amazonas e mun-
dial que mais defendeu um 
título mundial. São onze 
defesas de cinturão de um 
lutador da terra. Temos aí 
o Alex Cowboy que está na 
correria para voltar ao Ulti-
mate e para isso enfrenta 
do Michel Sassarito. Tere-
mos diversas atrações e 
lutas para todos os gostos”, 

O amazonense Bibia-
no Fernandes, o primeiro 
campeão do ONE FC, 

Melhor do MMA nos 
duelos do BF Mr. Cage

Mr. Cage acontece nesta sexta-feira (10), na Arena Amadeu Teixeira 

Fotos: Winnetou Almeida/BF MR CAGE/Divulgação
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aponta o lutador. Já Sassari-
to, aponta que a vitória será 
amazonense. “Estamos 
preparados. Depois de seis 
anos estou feliz em retor-
nar para Manaus. Será um 
show para todos”, declarou. 

O segundo confronto 
mais esperado da noite é 
combate entre Dileno Lo-
pes (Team Lopes) e Rafa-
el Dias (Chute Boxe Diego 
Lima), que será o co-main 
event da 1ª edição do BF Mr. 
Cage Fight Music Show. A 
luta entre o ex-UFC contra 
o 16º melhor peso galo do 
país é vista como um ‘cho-
que de gerações e estilos’.

Outra luta esperada traz 
as raízes indígenas para o 
octógono. A super luta en-
tre indígenas conta com 
Cacique Gui (etnia Dessa-
na) contra Luendell Reis 
(etnia Sateré Mawé). “Quero 
agradecer muito por estar 
lutando neste evento. Eu 
tive a oportunidade de co-
nhecer o Bibiano na minha 
comunidade. Participei de 
alguns eventos pequenos 
em Manaus. Preservo mi-
nha cultura e nesta sexta 
estarei lutando e represen-
tando minha etnia com 
muito orgulho”, declarou 
Cacique Gui

 

também comentou sobre a 
grande noite para os atle-
tas que serão vistos nacio-
nal e internacionalmente. 
“A novidade que eu tenho 
é para os atletas. Vamos 
fazer uma plataforma para 
que os atletas não fiquem 
apenas no Amazonas, mas 
sigam para os demais esta-
dos e países. Vamos inves-
tir e eu quero dar oportuni-
dades para todos os atletas. 
O show é de vocês. Eu sem-
pre fui um atleta que supe-
rei meus limites e queria 
mostrar meu talento. Essas 
lutas que vocês verão aqui 
são de alto nível”, disse. 

Diogo Dutra, Presidente 
do Mr. Cage, também fa-
lou sobre a grande proje-
ção que o evento dará aos 

atletas participantes. “A 
felicidade é grande por este 
evento em Manaus. Vamos 
dar a retomada de lutas em 
nosso Estado. Peço para 
que o público apareça, pois 
será um verdadeiro espetá-
culo. Teremos uma luta in-
dígena também que mos-
tra os guerreiros da nossa 
terra”, completou. 

O confronto principal do 
evento será entre Alex Co-
wboy e Michel Sassarito, 
que precisam vencer para 
entrar no Ultimate. 

Cowboy enfatizou que 
não vai deixar o adversá-
rio à vontade no combate. 
“Sexta-feira o pau vai can-
tar. Respeito muito meu 
oponente, mas quero dizer 
que essa luta é minha”, 

LUTAS
MAIN EVENT – DISPUTA 

DO CINTURÃO PESO MEIO 
MÉDIO

Alex Cowboy (Três Rios-
-RJ) x Michell Sassarito (Ma-
naus-AM)

CO-MAIN EVENT – SUPER 
LUTA

Dileno Lopes (Manaus-AM) 
x Rafael Dias (Manaus-AM)

CINTURÃO – PESO PENA
Lorrany Santos (Itabora-RJ) 

x Aida Zumbi (Benevides-PA)

CINTURÃO – PESO PALHA
Julia Polastri (Duque de 

Caxias-RJ) x Taynara Farias 
(Manaus – AM)

SUPERLUTA – PESO GALO
Mateus Raposinha (Vitória 

da Conquista-BA) x Mateus 
Ortiz (Manaus-AM)

SUPERLUTA ENTRE INDÍ-
GENAS

Cacique Gui (Dessano) x 
Luendell Reis (Sateré Mawé)

CARD PRELIMINAR
MMA – PESO PENA
Francisco Araújo (Manaus-

-AM) x Aldrio Alberth (Ma-
naus-AM)

MMA – PESO PENA
Isai Ramos (Venezuela) x 

Francisco Japa (Brasil)

MUAY THAI
Vitor Santos (Pernambuco) 

x Jordan Rocha (Manaus)

MUAY THAI
Daniel Gadita (Manaus) x 

Anderson Nascimento (For-
taleza)

BOXE
Lamongi (Manaus) x Neto 

(Manaus)
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O investimento na vaci-
nação em massa, contra a 
covid-19, no Brasil, trouxe 
um retorno de R$ 200 bi-
lhões à economia do país, 
no ano passado. Isso é o 
que mostra o estudo sobre 
o impacto socioeconômi-
co das vacinas durante a 
pandemia, encomendado 
pela farmacêutica Pfizer, 
e divulgado na quarta-
-feira (8).

Durante evento online, 
o pesquisador e profes-
sor da Fundação Getúlio 
Vargas, Gesner Olivei-
ra, destacou que no país 
menos de10% das verbas 
destinadas ao combate à 
pandemia foram para a 
vacinação. Mesmo assim, 
trouxe um retorno impor-
tante e deve estar no topo 
da prioridade das políticas 
públicas.

Outro ponto destacado 

Estudo mostra que vacinação 
trouxe ganhos econômicos

Divulgação

Levantamento mostra que ainda é necessário investir em vacinação 

10  Economia

pelo pesquisador é que, 
apesar das mais de 600 
mil vidas perdidas, nos 
primeiros quatro meses 
de 2021, 500 mortes foram 
evitadas, por dia, em todo 
o Brasil, devido à vacina-
ção em massa. Nos quatro 
meses seguintes, o núme-

ro de vidas salvas foi de 
600 por dia.

Também presente no 
evento, a vice-presidente 
da Sociedade Brasileira 
de Imunizações, Isabela 
Ballalai, destacou a im-
portância da busca ati-
va nos municípios, e de 

preparar os profissionais, 
investir melhor nas cam-
panhas de comunicação 
e incentivar, também, a 
imunização contra outras 
doenças.

A especialista ainda de-
fendeu que o Brasil pode 
investir na vacinação nas 
escolas, como forma de 
aumentar a taxa de imu-
nização. Para isso, ela su-
gere uma integração entre 
os ministérios da Saúde e 
da Educação.

O levantamento enco-
mendado pela Pfizer mos-
tra ainda que é preciso in-
vestir em mais vacinação 
para a população abaixo 
dos 19 anos. E, além disso, 
combater a desinformação 
e as desinformações que 
impactam negativamente 
no número de crianças de 
5 a 11 anos, que não foram 
imunizadas.

Amazonas sedia 
Fórum Consecti 
& Confap 2022

O Amazonas será a 
sede do Fórum Nacional 
do Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais 
para Assuntos de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
(Consecti) e do Conselho 
Nacional das Fundações 
de Amparo à Pesquisa 
(Confap) 2022, que come-
ça nesta quinta (09) e se-
gue até sexta-feira (10). O 
evento também vai con-
tar com o lançamento do 
Edital Amazônia+10.

A abertura oficial do 
Fórum Nacional Consec-
ti & Confap será realiza-
da na quinta-feira, às 9h 
(horário de Manaus) / 10h 
(horário de Brasília), no 
auditório da Sede do Go-
verno do Amazonas, com 
transmissão ao vivo pelo 
canal do Confap no You-
Tube (youtube.com/con-
fapbrasil).

O evento é realizado 
pelo Consecti e pelo Con-
fap, em parceria com o 
Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inova-
ção (Sedecti) e Fundação 
de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas 
(Fapeam), com apoio do 
Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico, ligado 
ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações 
(CNPq/MCTI).

Durante a abertura ofi-
cial do Fórum, será re-
alizado o lançamento 
do Edital Amazônia+10, 
uma iniciativa construí-
da no âmbito do Consecti 
e do Confap, que tem por 
objetivo apoiar a pesqui-
sa científica e o desen-
volvimento tecnológico 
na região da Amazônia 
Legal.

Economia global crescerá 5 vezes mais que brasileira 
A economia brasileira 

deverá crescer apenas 
0,6% em 2022, enquan-
to o avanço da economia 
mundial será de 3%, se-
gundo estudo da Organi-
zação para a Cooperação 
e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) divulgado 
na quarta-feira (8).

A alta da inflação, a 
guerra na Ucrânia, a lenta 
recuperação do mercado 
de trabalho e as incerte-
zas políticas por conta 
das eleições presidenciais 
em outubro são alguns 
dos fatores que contri-
buem para a “desacelera-
ção considerável” da ativi-
dade econômica no país, 
na avaliação da entidade.

Em seu estudo semestral 
com previsões para a eco-
nomia mundial, a OCDE 
revisou para baixo as esti-
mativas de crescimento do 
PIB (Produto Interno Bruto) 
brasileiro em 2022. A pre-
visão era de aumento de 
1,4% no último relatório, di-
vulgado em dezembro.

As projeções de expan-
são do PIB global neste ano 
também foram reduzidas 
de 4,5% para 3% em razão 
dos efeitos da invasão da 
Ucrânia pela Rússia.

“O preço da guerra pode 
ser ainda mais elevado. O 
conflito afeta a distribui-
ção de alimentos básicos 
e de energia, alimentan-
do a alta da inflação em 

todo o mundo, ameaçan-
do particularmente os pa-
íses mais pobres”, afirma 
a economista-chefe da 
OCDE, Laurence Boone, no 
documento.

A economia brasileira vai 
crescer menos em 2022 do 
que a de vários países da 
América Latina, como a 
Colômbia (6,1%), Argentina 
(3,6%) e México (1,9%), se-
gundo as estimativas.

As eleições presidenciais 
acrescentam incertezas, 
contribuindo para manter 
os investimentos abaixo 
do potencial até o próximo 
ano, afirma o estudo. Em 
2023, a economia brasilei-
ra deverá crescer 1,2%, pre-
vê a OCDE.

Economia brasileira deverá 
crescer apenas 0,6% em 2022

Divulgação
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Dos nove casos suspei-
tos de varíola dos maca-
cos (monkeypox) no Bra-
sil, um já foi descartado, 
no Ceará. Entre os demais 
casos suspeitos, cinco são 
do sexo masculino e três 
do feminino. Há dois ca-
sos sob monitoramento 
em hospitais, conforme 
informado pela Sala de Si-
tuação da Monkeypox, do 
Ministério da Saúde.

A Sala de Situação tem 
por objetivo divulgar 
orientações para resposta 
a casos dessa doença no 
Brasil, bem como direcio-
nar as ações de vigilân-
cia quanto à definição de 
caso, processo de notifi-
cação, fluxo laboratorial e 
investigação epidemioló-
gica no país.

Patrícia Carvalho, in-
tegrante do comando da 
sala, disse na quarta-feira 
(8), durante uma webinar 
promovida pelo ministé-
rio, que, entre os oito casos 
suspeitos, dois encontram-
-se em Santa Catarina, nos 
municípios de Blumenau e 
Dionísio Cerqueira. Outros 
dois estão sob acompanha-
mento em Rondônia. “Tra-
ta-se de um casal de Rio 
Crespo (RO)”, disse.

Há, ainda, um caso sus-
peito em São Paulo (capi-
tal); um em Pacatuba (CE); 
um em Porto Alegre; e um 
em Corumbá. Segundo Pa-
trícia, o caso suspeito em 
Corumbá “é de um bolivia-
no, que encontra-se inter-
nado e está sendo acompa-
nhado no Brasil”.

“Dos casos suspeitos, 
três têm históricos de via-
gem para fora do Brasil”, 
acrescentou ela referindo-
-se a pessoas que vieram 
de Portugal, Argentina e 
Bolívia.

Brasil tem oito casos 
suspeitos de varíola

Forças ucra-
nianas sofrem 
ataque russo 

Divulgação

Há dois casos sob monitoramento em hospitais brasileiros

Tropas ucranianas 
que lutam em Sieviero-
donetsk sofreram novo 
ataque pesado, na quar-
ta-feira (8), de forças 
russas que veem a cap-
tura da cidade industrial 
como chave para o con-
trole da região em volta 
de Luhansk.

No Sul da Ucrânia, outro 
grande campo de batalha, 
autoridades disseram que 
os ataques russos a lo-
cais agrícolas, incluindo 
depósitos, estavam agra-
vando a crise alimentar 
global, que desperta preo-
cupações em alguns paí-
ses em desenvolvimento.

A Turquia recebeu o 
ministro das Relações 
Exteriores da Rússia 
para discutir um plano 
da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) de 
abrir um corredor no Mar 
Negro para as exporta-
ções de grãos ucrania-
nos. O chanceler Sergei 
Lavrov afirmou que a 
Ucrânia precisa primeiro 
retirar minas explosivas 
de seus portos - medida 
que Kiev teme que a tor-
naria mais vulnerável a 
ataques do mar.

As forças russas estão 
focadas há semanas em 
tomar Sievierodonetsk, 
que abrigava cerca de 
106 mil pessoas antes de 
Moscou invadir a Ucrâ-
nia, em 24 de fevereiro. 
O governador da região 
de Luhansk disse que as 
forças ucranianas não se 
renderiam na cidade.

“A luta ainda está 
acontecendo e ninguém 
vai desistir da cidade, 
mesmo que nossos mi-
litares tenham que re-
cuar para posições mais 
fortes. Isso não significa 
que alguém está desis-
tindo da cidade.”

11País e Mundo

A representante da Se-
cretaria de Vigilância de 
Saúde, Janaína Sallas, de-
talhou que, dos oito casos 
em situação suspeita, cin-
co têm até 28 anos de ida-
de. Os cinco do sexo mas-
culino tem idades entre 
15 e 51 anos; e os do sexo 
feminino, idades entre 25 
e 27 anos.

Até o momento, segun-
do as autoridades brasi-
leiras, existe aumento de 
casos confirmados em 
pelo menos 31 países. O 
número está em 1.077 ca-
sos, sendo a maior parte 
em países onde a doença 
é endêmica, localizados 
no continente africano.

“Essa doença é um 
evento incomum e ines-
perado em áreas não en-
dêmicas. Trata-se de um 
agente com alto potencial 
de transmissão por con-
tato através de gotículas, 
principalmente por flui-
dos corporais, e existe a 
necessidade de assegu-
rar a assistência – o que 
inclui tratamento, capa-
cidade laboratorial, equi-
pamentos de proteção, e 
descontaminação”, afir-
mou Janaína Sallas.

Patrícia Carvalho desta-
cou, também, a importân-
cia de se notificar, o quanto 
antes, casos suspeitos que 
apresentem sinais e sinto-
mas como febre, erupção 
cutânea e adenomegalia 
(espécie de íngua). Como a 
transmissão pode ser por 
fluidos corporais, gotícu-
las ou materiais contami-
nados, ela sugere, como 
medida de prevenção, o 
uso de máscaras e a lava-
gem de mãos.

Europa
O representando da Or-

ganização Pan-America-
na de Saúde (Opas), Wildo 
Navegantes, falou sobre 
o cenário epidemiológico 
internacional, em especial 
sobre os casos de varíola 
dos macacos registrados 
em europeus que adquiri-
ram a doença sem terem 
ido aos países endêmicos.

“Ao que tudo indica, o 
surto teve início em me-
ados de abril. Há alguns 
casos de transmissões 
relacionadas a atividades 
sexuais. Em boa parte, en-
volvendo relações sexu-
ais fortuitas e com multi-
parceiros”, disse.

Conforme os especia-
listas, a vacina contra a 
varíola humana apresen-
ta bons resultados contra 
essa versão, que costuma 
estar mais presente em 
macacos e roedores. “Infe-
lizmente, um estudo feito 
no Reino Unido mostrou 
que apenas 14% das pesso-
as da comunidade toma-
riam a vacina, caso tives-
sem acesso a ela”, explica.

“Mas o mais incrível é 
que apenas 69% dos con-
tatos pertencentes a um 
grupo de trabalhadores da 
saúde disseram que, se ti-
vessem a vacina disponí-
vel para tomar, aceitariam 
tomar. Acreditamos que 
um dado como esse en-
volvendo profissionais da 
saúde, 100% deveria ade-
rir”, lamentou o represen-
tante da Opas.

Histórico
A varíola dos macacos 

foi descoberta pela primei-
ra vez em 1958, quando 
dois surtos de uma doen-
ça semelhante à varíola 
ocorreram em colônias de 
macacos mantidos para 
pesquisa. O primeiro caso 
humano dessa variante 
foi registrado em 1970 no 
Congo. Posteriormente, foi 
relatada em humanos em 
outros países da África 
Central e Ocidental.

A varíola dos macacos 
ressurgiu na Nigéria em 
2017, após mais de 40 anos 
sem casos relatados. Desde 
então, houve mais de 450 
casos relatados no país 
africano. Entre 2018 e 2021, 
foram relatados sete casos 
de varíola dos macacos no 
Reino Unido, principalmen-
te em pessoas com históri-
co de viagens para países 
endêmicos.
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Katia Nazaré comemorou mais um ano de 
vida e sucesso. A Profissional da saúde atuou 
e se doou durante a pandemia, junto com os 
parceiros do 28 de agosto. Felicidades!

Os comunicadores e empresários Jota 
Augusto e Cileide Mossallem estão à 
frente da Associação de Blogs e Por-
tais. Ele secretário e ela presidente. 
Sucesso nesse novo desafio da dupla.

Cesão Carvalho coordena com competência a 
tradicional Feijoada do Paulista em Parintins 
dia 25, uma homenagem póstuma ao idealiza-
dor do evento Sandro Paulista. A procura está 
grande, é bom correr...

O competente artista Almir Nascimento 
vai comandar um espaço especial neste 
sábado na Feijoada do Garantido no Vasco 
Vasquez, com a retrospectiva do concurso 
“Morena Bela”, idealizado e realizado pelo 
saudoso Mota.

O diretor presidente do sistema Encontro 
das Águas de Rádio e TV Osvaldo Lopes 
foi agraciado com a Comenda Sete Mara-
vilhas do Mundo pela Federação dos Aca-
dêmicos das Ciências, Letras e Artes, pela 
atuação no sistema.

O jovem talentoso Felipe Netto aceitou 
o convite e participa dia 25 do Boas No-
vas Festival no auditório Canaã. Garo-
to de fé, está sempre com um sorriso e 
uma palavra amiga.

O ex- governador e pré-candidato a 
deputado Professor José Melo cre-
dita nas novas matizes econômicas 
as chances do Amazonas ampliar as 
reservas econômicas.

Eu tomo com o presidente do 
Grupo Samel, Luiz Alberto Ni-
colau, que  foi agraciado com o 
título de Cidadão Parintinense, 
na Câmara Municipal. Entre 
as ações em defesa da vida 
durante a pandemia, o Gru-
po Samel adquiriu em leilão a 
Cidade Garantido e devolveu 
à Associação Folclórica. Esta 
semana a Samel anunciou ser 
patrocinadora oficial do Festi-
val de Parintins.



Manaus, Quinta-feira,
9 de junho de 2022 13Entretenimento

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Você vai ouvir mais os outros 
e vai trabalhar mais de perto com 
eles. Você começou a controlar 
melhor sua sensibilidade. Você 
terá mais energia e estará me-
lhor de saúde em geral, como re-
sultado. É um dia bom para tudo 
relacionado a procedimentos ofi-
ciais, jurídicos e administrativos. 
Aproveite a oportunidade! Tenha 
cuidado com garantias prestadas.

Boas notícias estão no ar e 
uma atmosfera do presente cons-
trói a sua confiança. Aproveite ao 
máximo a paz e a tranquilidade 
do dia para dar atenção ao que 
pode estar faltando em sua dieta. 
Existe a possibilidade de chegar a 
alguns acordos muito favoráveis. 
Trabalhe em estabelecer um di-
álogo, este será o caminho para 
alcançar este objetivo.

Você estará muito mais con-
centrado em assuntos pesso-
ais. Um ganho financeiro está 
à vista. Você estará ainda mais 
em sintonia com as necessida-
des do seu corpo, então use essa 
oportunidade para cuidar da sua 
dieta. Você vai sair de uma luta 
de poder sem nenhum problema. 
O que antes parecia insuperável 
não será nada demais.

Você terá que ficar longe de 
sua rotina diária. Faça isso antes 
que você se sinta completamen-
te saturado. Uma sensação de 
bem-estar interior lhe permitirá 
colocar as suas ideias em pers-
pectiva e uma atmosfera calma 
lhe dará força. Você vai estar no 
mesmo ritmo das pessoas ao 
seu redor. Algumas boas notícias 
estão vindo em sua direção!

Seu senso de humor o torna 
mais popular do que nunca e 
será muito bom para os rela-
cionamentos. Respire fundo e 
isso vai ajudá-lo a encontrar a 
calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazen-
do. Você vai achar difícil tolerar 
a falta de sensibilidade. Você vai 
finalmente ver por trás do jogo 
de algumas pessoas. 

Hoje é o dia perfeito para per-
doar e fazer as pazes com al-
guém próximo ao seu coração. 
Haverá tanta coisa acontecendo 
em torno de você que você vai 
correr o risco de se desgastar por 
isso. Tente encontrar um pouco 
de paz e tranquilidade e ouça o 
seu corpo. Sua fé em seus pró-
prios valores intrínsecos será a 
sua força e você vai mostrar isso.

Um vago sentimento de frus-
tração geral está deprimindo 
você, mas não se esqueça de que 
tudo pode ser conseguido com o 
tempo. Por estar fazendo pergun-
tas demais, você corre o risco de 
fadiga. É absolutamente neces-
sário diminuir a velocidade para 
se recuperar de seus nervos. Um 
ambiente de grupo vai lhe dar os 
recursos necessários.

Passe tempo com seus ami-
gos de verdade. A solidão não vai 
ser boa para seu estado de ânimo 
hoje. Você precisa de um pouco 
de ar fresco e trabalhar em dire-
ção a uma vida mais equilibrada 
para recuperar sua energia per-
dida. Seu estado de ânimo vai 
estar delicado hoje! Não saia com 
qualquer pessoa; seja seletivo em 
seus relacionamentos.

Seu realismo é tingido com 
otimismo. Isso vai motivar sua 
equipe e você estará cercado 
por um grupo bom. Seu espírito 
está girando em todas as dire-
ções, o que é desgastante. Leve 
as coisas um passo de cada vez 
e recarregue as baterias em 
uma atmosfera calma. Você vai 
entender melhor os valores do 
seu parceiro.

Espere uma confirmação ofi-
cial antes de tomar uma deci-
são, você não sabe o suficiente 
ainda. Você está dando 110% de 
você, mas vai perder o fôlego 
se não tiver cuidado. Aprenda 
a dizer não.Volte às suas raízes; 
passe algum tempo com seus 
amigos realmente sinceros. Isso 
vai ajudar você a banir pensa-
mentos sombrios. 

Você vai ser capaz de finalizar 
um projeto financeiro ligado a 
uma compra importante. Um im-
pulso de energia está reforçando 
a sua energia básica. Você tem 
maior resistência e está mais 
inclinado para focar, em especial, 
no essencial. Você é capaz de se 
misturar com pessoas de todas 
as origens e de deixar uma im-
pressão favorável nas pessoas.

Você tem que se aproximar 
das pessoas que ama. Siga os 
seus sentimentos, eles vão levar 
você na direção certa. Seu esta-
do de ânimo vai fazer toda a di-
ferença hoje e facilmente com-
pensar o sono que está faltando. 
Você é capaz de se misturar com 
pessoas de todas as origens e de 
deixar uma impressão favorá-
vel nas pessoas. 

  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes
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Uma nova disputa en-

volvendo duas grandes 
celebridades e um tribu-
nal do júri pode estar para 
acontecer muito em bre-
ve nos Estados Unidos. 
As partes envolvidas? 
Angelina Jolie e Brad Pitt. 
O ator está processando a 
atriz, sua ex-mulher, por 
causa do Château Mira-
val, um vinhedo que os 
dois tinham na França.

Os advogados de Pitt 
alegam que Jolie “infligiu 
danos ao ator por vender 
a parte dela para um oli-
garca russo, com associa-
ções e intenções malicio-
sas”, sem o conhecimento 
prévio do ator. Para resol-
ver a questão, eles de-
mandam que o caso seja 
analisado por um júri da 
Califórnia. Uma audiên-
cia está marcada para o 
dia 19 de julho.

“Pitt e Jolie compra-
ram o Château como 
uma casa para compar-
tilhar com seus filhos 
e o vinhedo como um 
negócio familiar. Eles 
concordaram que nunca 

Angelina Jolie e Brad Pitt 
entram na Justiça por vinhedo 

Divulgação

 Disputa envolvendo duas grandes celebridades e um tribunal do júri pode estar para acontecer
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Receitas
Lasanha de panela

venderiam suas respec-
tivas participações na 
Miraval sem o consen-
timento do outro”, diz o 
documento obtido pelo 
jornal “New York Post”. 

“O vinhedo se tornou a 
paixão de Pitt – e lucrativa, 
pois a Miraval, sob a admi-
nistração dele, virou um 
negócio global multimilio-

nário e um dos produtores 
de vinho rosé mais concei-
tuados do mundo. Jolie, por 
sua vez, não contribuiu 
em nada para o sucesso de 
Miraval. Em vez disso, ela 
permitiu que Pitt investis-
se dinheiro e capitalizasse 
no negócio, confiando no 
direito de consentimen-
to que ela devia a ele e no 

direito de preferência que 
sua entidade comercial de-
via a ele”.

Segundo os documentos, 
Angelina Jolie teria vendi-
do sua parte - sem dar o di-
reito de preferência a Brad 
Pitt - para a Tenute del 
Mondo, divisão de bebidas 
da empresa Stoli Group, 
controlada pelo oligarca 

russo Yuri Shefler.
“Desde que afirmou 

ter adquirido a partici-
pação de Jolie na Mira-
val, Shefler lançou uma 
aquisição hostil do ne-
gócio de vinhos, deses-
tabilizando as operações 
da Miraval e buscando 
acesso às informações 
confidenciais e proprie-
tárias da Miraval para o 
benefício de sua empre-
sa concorrente”, dizem 
os documentos, que afir-
mam que o ator estava 
preparado para comprar 
a parte dela depois do di-
vórcio, em 2019.

O Miraval está localiza-
do em Correns, no sul da 
França, foi comprado em 
2008 por US$ 28.4 mi-
lhões. O terreno, além do 
vinhedo, tem uma man-
são com 35 aposentos, ca-
pela, fontes e aquedutos. 
Angelina Jolie e Brad Pitt 
se casaram lá, em 2014.

Hoje, por causa da ven-
da, o ator diz que não 
consegue mais usar a 
propriedade como casa 
particular.

IngredIentes
300 g de carne moída
1 cebola picadinha
1 tomate picadinho
200 g de muçarela ralada
200 g de presunto ralado
250 g de macarrão para lasanha
1 pct de molho de tomate
2 xícaras de água fervente
Tempero e sal a gosto

Modo de preparo
Doure a cebola. Em seguida coloque o tomate e a car-

ne moída. Refogue bem e reserve. Em outra panela, 
faça camadas com o macarrão (quebre se for preciso), 
a carne moída, o presunto e o queijo. Dissolva o mo-
lho de tomate na água fervente. Coloque essa água na 
panela. Tempere à gosto. Leve ao fogo baixo e aguar-
de até começar a secar, sem mexer para não mistu-
rar. Caso ache que ainda não cozinhou, acrescente 
um pouco mais de água até o macarrão estar cozido!



Manaus, Quinta-feira,
9 de junho de 2022 15Gatas

Bruna Muniz

Uma das modelos 
mais desejadas do 

Brasil, a mineira 
Bruna Muniz arra-
sa com suas fotos 

de ensaios sen-
suais e diz que 
ser sexy é com 

ela mesma. Além 
da marquinha, as 
tatuagens, que 
ela nem sabe 

quantas tem, 
são paixões 

que Bru-
na espalha 

pelo belo 
corpo malhado 
e que destaca 

ainda mais o jeito 
sensual da loira, 

que pode ser vista 
nas plataformas 
de fotos e víde-
os sensuais na 

internet.
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Para quem precisa re-
carregar a carteirinha 
de ônibus, é bom se an-
tecipar.  O Sistema de 
Bilhetagem do Sindicato 
das Empresas de Trans-
portes de Passageiros do 
Estado do Amazonas (Si-
netram) ficarão inativos 
a partir das 19h de sexta-
-feira (10) até o dia 18 de 
junho.

De acordo com o Sine-
tram, o sistema passará 
por uma atualização tec-
nológica com o objetivo 
de melhorar os serviços 
oferecidos aos usuários 
do Transporte Coletivo de 
Manaus.

Durante o período de 
atualização, os servi-
ços de venda de crédito e 
emissão de cartões ficarão 
indisponíveis em todos os 
canais de atendimento do 
Sinetram, incluindo apli-
cativo, Pix, Postos de Re-
carga e Pontos de Venda 

dos Terminais.
Para os passageiros que 

pagam a passagem inte-
gral em dinheiro, direto 
nas catracas, não haverá 
nenhuma mudança du-

rante este período.
O órgão incentiva ainda 

que a população antecipe 
a sua recarga da próxima 
semana seguindo as ins-
truções:

Sistema do Sinetram 
será suspenso 
para atualização 

Divulgação
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FALE CONOSCO

Sistema de bilhetagem do Sinetram ficará inativos a partir da sexta-feira (10) 

Cartão Estudantil
•	 Gratuidade:	 Estu-

dantes devem solicitar 
seus créditos no site estu-
dantes.manaus.am.gov.br 
até o dia 10 de junho;
•	 Meia	 Passagem:	

Beneficiários da meia pas-
sagem devem fazer a re-
carga de créditos até o dia 
10 de junho;

Cartão Cidadão
•	 Recarga	até	o	dia	10	

de junho;

Vale Transporte
•	 As	 empresas	 de-

vem fazer a compra e 
transferência de créditos 
para seus funcionários até 
o dia 09 de junho.

Os atendimentos de emis-
são de cartão PassaFácil 
também serão suspensos 
nos dias 13, 14 e 15 de junho 
em todos os Postos do Sine-
tram. Os agendados para es-
tes dias devem retornar aos 
locais agendados nos dias 
17 (sexta-feira) e 18 (sábado) 
de junho com RG, CPF, Taxa 
de R$15,00 (se for 2ª via) e 
o comprovante do agenda-
mento, para serem atendidos.

A nova atualização da 
plataforma contará com 
novas alternativas de re-
cargas de crédito e uso dos 
cartões PassaFácil, novida-
des que serão divulgadas 
logo que todo o novo siste-
ma for implementado.

  
Investigadores da De-

legacia Especializada 
em Crimes contra a Mu-
lher Centro-Sul, cum-
priu na tarde da quarta-
-feira (8), mandado de 
prisão preventiva em 
nome de um homem, 
de 32 anos, por violên-
cia doméstica praticada 
contra sua companhei-
ra, de 27 anos. O infrator 
jogou água quente nas 
costas da vítima, no dia 
28 de maio deste ano, 
por volta das 22h, no 
bairro São José Operário, 
Zona Leste de Manaus.

De acordo com a de-
legada Débora Mafra, 
titular da unidade espe-
cializada, durante uma 
discussão, seu compa-
nheiro a insultou com 
palavras de baixo calão, 
ameaçou e, em segui-
da, jogou uma panela de 
água quente nas costas 
da mulher. Ele também 
tomou o celular da ví-
tima para ela não pedir 
ajuda dos familiares 
dela. 

Detido por 
jogar água 
quente 
na mulher

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. 2376 - 07/06/2022

03 11 12 30 33 39

05 16 20 23 38 48
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Concurso n. 2542- 08/06/2022

02          12              14           18             19

24          27             41           48            52

56          61              66          70             73

81           83            84         86             94

Lotomania 2323 - 08/06/2022

Concurso n. 2489 - 08/06/2022

03           10          13          25          41           42

02 16 20 25 33 37 71

Concurso n. 5874 - 08/06/2022

Concurso n. 1793 - 07/06/2022

16           23            48            59           62


