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Gabriela Brasil

Durante as prévias do 
PSOL-AM, que ocorreu no 
sábado (4), para decidir o 
candidato do partido para a 
vaga de governador, um gru-
po de treze filiados iniciou 
um tumulto que terminou 
em briga. A confusão iniciou, 
conforme dirigentes, quando 
os apoiadores da advogada 
e pré-candidata Natália De-
mes descobriram que ela 
não era filiada do PSOL-
-Amazonas, logo não poderia 
se candidatar ao pleito.

O anúncio de que Natália 
Demes não poderia partici-
par das prévias, assim como 
também se inscrever como 
candidata para governo do 
estado, ocorreu na sede do 
Rio Negro Clube, localiza-
do no Centro de Manaus. A 
impossibilidade de Natália 
Demes se lançar como can-
didata acontece justamente 
porque ela é filiada do PSOL-
-Paraná e não ao PSOL-Ama-
zonas, local onde deseja par-
ticipar da eleição.

Anteriormente, no início 
do mês de junho, Natália 
Demes anunciou sua pré-
-candidatura para o governo 
do Amazonas, e que dispu-
taria o cargo contra outros 
colegas do partido. Em suas 
redes sociais, se apresentou 
ao público como pré-candi-
data e declarou: “agora você 
em escolha”.

Já na reunião de sábado 
(4), ao saberem que apenas 
os nomes de Marcelo Amil e 
Hebert Amazonas estavam 
registrados como inscritos, 
e que Natália não era filiada 
ao PSOL-AM, o que a torna-
va inelegível, os apoiadores 
de Natália Demes iniciaram 
atitudes que, segundo a nota 
divulgada por Amil e Hebert, 
se caracterizavam como 
“atos de selvageria”.

“Assumiram uma postura 
de agressividade que culmi-
nou em atos de selvageria. 
É inadmissível que no PSOL, 
um partido com história e 
tradição democrática, um 
grupo de treze filiados tente 
impor sua vontade sem ou-
vir ninguém da militância 
que constrói o partido”, afir-
maram por meio de nota.

Também pontuaram que 
não aceitarão que o parti-
do seja levado por “incom-
petentes que não sabem 
sequer quando alguém é 
filiado ao partido ou não”, 
e complementaram que “o 
PSOL é patrimônio da luta 
da classe trabalhadora”.

A presidente do PSOL-AM, 
Rosilane Guimarães de Al-
meida, também se manifes-
tou em relação ao caso. Em 
nota, Rosilane afirmou que 
a confusão realizada pelos 
apoiadores da pré-candidata 
visou atrapalhar os debates 
determinado pela executiva 
nacional. Também ressaltou 
a falsa denúncia de violência 
por uma das filiadas, e ou-
tros casos de violência.

“Culminou em episódios 
lamentáveis onde vimos 
uma filiada simulando ter 
sido agredida, agressão des-
mentida por imagens, vi-
mos um filiado agredindo 

com um soco um idoso de 
62 anos, vimos um filiado jo-
gando uma cadeira que atin-
giu uma filiada negra, mu-
lher, soropositiva”, observou.

Em nota, a presidente do 
partido cita outros com-
portamentos negativos do 
mesmo grupo que iniciou as 
agressões, como o rombo de 
mais de R$ 34 mil, que pre-
judica as finanças do partido.

“Estas atitudes ofendem 
o que está escrito em nosso 
estatuto e ofendem os valo-
res pelos quais o PSOL luta. 
Não tolerarei esses absurdos. 
Orientei os filiados agredidos 
que me procuraram a toma-
rem as medidas jurídicas ca-
bíveis”, afirmou.

Nota conjunta de Herbert 
Amazonas e Marcelo Amil

“Em relação aos lamentá-
veis acontecimentos ocorri-
dos na reunião determina-
da pela direção nacional e 
sabotada por filiados que se 
acham donos do partido ex-
ternamos nossa profunda 
repulsa ao ocorrido.

A reunião transcorria nor-
malmente até que os apoia-
dores da pré-candidata Na-
tália Demes descobriram 
que ela não é filiada ao PSOL 
Amazonas, sendo, portanto, 
inelegível no estado, e as-

sumiram uma postura de 
agressividade que culmi-
nou em atos de selvageria. 
É inadmissível que no PSOL, 
um partido com história e 
tradição democrática, um 
grupo de treze filiados tente 
impor sua vontade sem ou-
vir ninguém da militância 
que constrói o partido.

São mentirosos aqueles 
que dizem defender a voz do 
povo na sociedade, mas in-
ternamente tentam suprimir 
a voz dos filiados da base.

Nós, signatários desta 
nota, nos submetemos ao 
crivo da militância e da de-
mocracia interna através de 
prévias. Se qualquer um de 
nós for candidato, será sob 
o manto da democracia in-
terna, pois é nisso que acre-
ditamos, é isso que manda o 
estatuto do partido e é isso 
que o PSOL sempre defen-
deu historicamente.

Não aceitaremos que o 
PSOL seja patrimônio de 
meia dúzia de incompeten-
tes que não sabem sequer 
quando alguém é filiado ao 
partido ou não. O PSOL é pa-
trimônio da luta da classe 
trabalhadora.

Seguimos na pré-campa-
nha, com cordialidade, de-
mocracia e respeito à mili-
tância do PSOL.”

Prévias do PSOL-AM são marcadas 
por tumulto e ‘selvageria’
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Confusão iniciou após apoiadores de Natália Demes descobrirem que ela não era filiada ao partido no AM
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  O avanço da devasta-

ção da floresta amazô-
nica em ritmo acelerado. 
O baixo nível de trans-
parência dos estados 
sobre o setor madeireiro 
segue estagnado. Uma 
pesquisa que analisou a 
evolução da atividade na 
Amazônia entre 1980 e 
2020 revelou que há pro-
blemas no controle da 
cadeia nos nove estados 
que compõem a região, 
além de restrições de 
acesso a dados públicos. 

As ações para levar me-
lhor infraestrutura urba-
na aos bairros da capital 
amazonense. Dando con-
tinuidade às melhorias, a 
Prefeitura de Manaus, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura 
(Seminf), reforçou, na se-
gunda-feira (4) os serviços 
de recuperação asfáltica 
na zona Centro-Oeste. As 
equipes executam os ser-
viços no conjunto Flama-
nal, bairro Planalto.

A posse dos desembar-
gadores Flávio Pascarelli, 
Maria das Graças Figuei-
redo e Ernesto Anselmo 
Chíxaro para os cargos de 
presidente, vice-presidente 
e corregedor-geral do Tri-
bunal de Justiça (TJAM), 
respectivamente, ocorreu 
na segunda-feira (4). No 
evento, o prefeito de Ma-
naus David Almeida pres-
tigiou a celebração que 
ocorreu de forma híbrida, 
no Teatro Amazonas, e 
desejou votos de sucesso. 
“Eu desejo êxito e sucesso 
ao nobre desembargador 
Pascarelli, à desembarga-
dora Maria das Graças e 
ao desembargador Chíxa-
ro, nesse novo mandato 
mais curto. Porém, eu que-
ro aqui desejar a eles um 
bom mandato.”
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A Prefeitura de Manaus 
reabriu, na segunda-feira 
(4), o posto de vacinação 
instalado no Centro de 
Convenções do Ama-
zonas Vasco Vasques, 
localizado na avenida 
Constantino Nery, bairro 
Flores, para ampliar a ca-
pacidade de atendimento 
das pessoas maiores de 
18 anos, que já podem re-
ceber a quarta dose (se-
gundo reforço) contra a 
Covid-19. Acompanhan-
do de perto o processo de 
imunização na capital, o 
prefeito David Almeida 
reforçou a importância 
de se completar o ciclo 
vacinal para minimizar 
o aumento do número de 
casos na cidade.

“Faz-se necessário a 
abertura dessa campa-
nha e é por isso que esta-
mos aqui na zona Centro-
-Sul, no Vasco Vasques, 
temos também no Studio 
5, fora mais de 55 Unida-
des Básicas de Saúde, e 
eu quero conclamar a po-
pulação para se vacinar. 
Nós tivemos o aumento 
de mais de mil por cento 
dos casos de Covid, nós 
não vamos voltar ao fla-
gelo que vivemos no ano 
passado com relação às 
demandas e ao aumen-
to de casos”, enfatizou  
o prefeito.

Serviço
O ponto de vacinação 

vai funcionar de segun-
da-feira a sábado, das 
9h às 16h, para imuniza-
ção de crianças, adultos 
e idosos. No Vasco Vas-
ques, serão montadas 
dez estações de trabalho, 
com fluxos específicos 
para os diferentes pú-

Vasco Vasques reabre como ponto 
de vacinação contra Covid-19
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Vasco Vasques tem capacidade para atender até 2 mil pessoas por dia

 

Prefeito reforça importância da reabertura do ponto de vacinação 
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do com o secretário, será 
feita em 33 unidades de 
saúde. Já o público com 
12 anos ou mais pode 
buscar qualquer ponto de 
vacinação da Semsa.

A lista com os ende-
reços, horários e vaci-
nas disponíveis nos 84 
pontos de imunização 
contra a Covid-19 pode 
ser acessada no site da 
Semsa (semsa.manaus.
am.gov.br) ou por meio 
do link bit.ly/localvaci-
nacovid19. Os usuários 
também podem acessar 
as informações nas re-
des sociais da secretaria 
(@semsamanaus no Ins-
tagram e Semsa Manaus 
no Facebook).

Documentos
Para receber o imu-

nizante, o público deve 
apresentar um docu-
mento de identidade com 
foto e o cartão de vacina. 
Crianças e adolescentes 
devem estar acompa-
nhados dos pais ou res-
ponsáveis. As crianças 
precisam aguardar um 
intervalo de 14 dias se ti-
ver tomado outra vacina 

do calendário básico.
A primeira dose pode 

ser recebida por todas 
as pessoas a partir de 5 
anos de idade, e as mes-
mas devem retornar aos 
postos para tomar a se-
gunda dose, conforme 
intervalo indicado pelos 
vacinadores, para com-
pletar o ciclo de imuniza-
ção contra a doença.

A terceira dose (ou 1ª 
dose de reforço) é dispo-
nibilizada para todas as 
pessoas com 12 anos de 
idade ou mais, desde que 
tenham tomado a segun-
da dose há pelo menos 
quatro meses. Idosos a 
partir de 60 anos podem 
receber com intervalo de 
3 meses ou mais; ado-
lescentes de 12 a 17 anos 
com alto grau de imunos-
supressão têm intervalo 
de dois meses ou mais; e 
adultos imunossuprimi-
dos, 28 dias ou mais.

A quarta dose (2ª dose 
de reforço) já está libera-
da para todos os usuários 
com 18 anos de idade ou 
mais, que tenham toma-
do a terceira dose há pelo 
menos quatro meses.

blicos e capacidade de 
atendimento de até 2 mil 
pessoas por dia.

Devem procurar as 
unidades de atendimen-
to todos os que ainda não 
iniciaram ou não com-
pletaram o esquema va-
cinal, respeitando o pra-
zo de quatro meses entre 
as doses de reforço.

Dados atualizados do 
Sistema Municipal de 
Vacinação (SMV) mos-
tram que na última sex-
ta-feira, foram aplicadas 
16,5 mil doses da vacina, 
a maior quantidade des-
te o dia 14 de janeiro des-
te ano, quando a Semsa 
vacinou o total de 20,7 
mil pessoas.

Pontos de vacinação
Nesta semana, a Pre-

feitura de Manaus irá 
ofertar a vacina contra 
a Covid-19 em 84 pontos 
de imunização até sexta-
-feira (8), distribuídos de 
forma estratégica em to-
das as zonas geográficas 
da cidade. A Secretaria 

Municipal de Saúde (Se-
msa) ampliou o núme-
ro de unidades de saúde 
com oferta da vacina e 
passa a operar com três 
pontos estratégicos de 
grande fluxo: o Studio 5, 
na zona Sul, o shopping 
Phelippe Daou, na zona 
Norte, e o Centro de Con-
venções Vasco Vasques.

“Mais que dobramos 
nossa capacidade de 
atendimento aos usuá-
rios do Sistema Único de 
Saúde (SUS) com aplica-
ção da vacina, o que irá 
nos ajudar a descentrali-
zar o serviço e atingir um 
número maior de pesso-
as. Volto a reforçar que 
a vacina é a ferramen-
ta mais forte que temos 
para combater a pande-
mia, e é preciso que to-
dos busquem recebê-la”, 
destaca o secretário da 
Semsa, Djalma Coelho.

A vacinação de crian-
ças de 5 a 11 anos atende 
aos requisitos preconi-
zados pelo Ministério da 
Saúde, e por isso, de acor-
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Um homem morreu após 
ser atropelado por uma via-
tura da Polícia Militar, na 
Avenida do Turismo, bair-
ro Tarumã, Zona Oeste de 
Manaus. O atropelamento 
aconteceu na madrugada 
de domingo (3).

De acordo com informa-
ções do Boletim de Ocorrên-
cia (BO), registrado no 19º 
Distrito Integrado de Polícia 
(DIP), uma guarnição da Po-
lícia Militar informou que 
foi acionada para apoio a 
uma ocorrência, e, se des-
locando ao local, entrou em 
uma via escura e ocasionou 
o acidente da vítima.

Conforme registro, a guar-
nição acionou o Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) para prestar 
os devidos socorros ao ho-
mem, mas ele não resistiu 
aos ferimentos. O corpo foi 
removido pelo Instituto Mé-
dico Legal (IML).

Outros acidentes no fim 
de semana

O fim de semana foi mar-
cado por outros acidentes 
de trânsito. Nas primeiras 
horas de domingo (3), um 
carro ficou completamen-
te destruído após colisão, 
na alça de retorno do via-
duto que dá acesso à ave-
nida Torquato Tapajós, em 
frente ao Aeroclube, Zona  
Centro-Sul.

Outro acidente envolveu 
apenas um veículo que der-
rubou um poste de ilumi-
nação pública. O acidente 
aconteceu na madrugada 
deste domingo, na avenida 
José Henrique Bentes Rodri-
gues, Santa Etelvina, Zona 
Norte de Manaus.

O motorista do car-
ro perdeu o controle, in-
vadiu a calçada e atin-
giu o poste, que tombou 
e ficou escorado pela  
fiação elétrica.

Em um outro caso, um 
motorista de 55 anos cau-
sou um acidente que dei-
xou um motociclisto, de 23 
anos, ferido, por volta das 
22h deste sábado (22) na 
Avenida Desembargador 
João Machado, na Zona Cen-
tro-Oeste de Manaus. O mo-
tociclista, identificado como 
Caique Serra Pereira, teve 
uma fratura no fêmur da  
perna direita.

O condutor dirigia um ve-
ículo Ford Ranger em alta 
velocidade e estava total-
mente desorientado e, ao 
chegar na frente de um pos-
to de combustíveis, acertou 
a moto onde estava Caique e  
outro homem.

Informações da Polícia 
Militar apontam que o mo-
torista apresentava fortes 
sinais de embriaguez. Ele foi 
preso e conduzido ao Depar-
tamento Estadual de Trân-
sito do Amazonas (Detran-

Homem morre atropelado 
por viatura policial 
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Corpo do homem passou por necropsia no Instituto Médico Legal (IML)

-AM), para realizar o teste  
de alcoolemia.

Em seguida, ele foi enca-
minhado ao 19º Distrito In-
tegrado de Polícia (DIP), na 
Ponta Negra, onde foi detido 
em flagrante e deve respon-
der por embriaguez ao vo-

lante e lesão corporal.
Uma equipe do Serviço de 

Atendimento Móvel de Ur-
gência (SAMU) foi acionada 
e fez os primeiros socorros 
da vítima. Ela foi encami-
nhada ao Hospital Pronto-
-Socorro 28 de Agosto.

 

 

Trabalhadores do transporte 
rodoviário retomaram os ser-
viços, após a manifestação que 
durou quatro horas na manhã 
da segunda-feira (4), no Ter-
minal Rodoviário Engenheiro 
Huascar Angelim – Rodoviária 
de Manaus, localizada no bairro 
Flores, zona Centro-Sul.

A paralisação foi realizada por 
colaboradores do Grupo Aruanã 
Transportes. A Agência Regula-
dora de Serviços Públicos Dele-
gados e Contratados do Amazo-
nas (Arsepam), responsável por 
coordenar e fiscalizar o serviço 
de transporte rodoviário inter-
municipal de passageiros no es-

tado, destaca que obteve conhe-
cimento sobre a manifestação.

Com a paralisação iniciada 
por volta das 6h, as empresas 
que integram o grupo (Aruanã, 
Emtram e Expresso Transama-
zônica) deixaram de vender pas-
sagens, ocasionando transtorno 
aos passageiros, assim como o 
atraso das operações no siste-
ma rodoviário intermunicipal.

Nota
A Arsepam salientou em nota 

que não foi acionada, previa-
mente pelo sindicato que repre-
senta os trabalhadores.

Devido às interrupções nos 

trabalhos do Grupo Aruanã, a 
Diretoria Técnica (DTEC) e a As-
sessoria Jurídica (Asjur) da Arse-
pam estudam acionar os meca-
nismos legais disponíveis para 
o prosseguimento e continui-
dade das linhas que atendem 
os municípios de Presidente Fi-
gueiredo, Careiro Castanho, Ma-
nacapuru, Itacoatiara e Silves.

A Agência Reguladora do 
Amazonas reforça que está 
aberta ao diálogo e que tem o pa-
pel de zelar pelo equilíbrio eco-
nômico-financeiro do sistema.

Os trabalhos das empresas fo-
ram retomados horas depois e 
segue durante o dia.

Transtorno durante manifestação na rodoviária

Após manifestação, trabalhadores do transporte rodoviário reto-
mam serviço
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A Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas (DPE-
-AM) realizou no fim de se-
mana, o curso de Educação 
em Direitos contra LGBTIfo-
bia para a sociedade civil e 
lideranças LGBTQIAP+. Du-
rante o evento, houve o lan-
çamento da cartilha Reage!

Para o coordenador do GT 
Diversidade, defensor públi-
co Rodolfo Lôbo, a iniciativa 
foi produtiva e esclarece-
dora, onde os participantes 
puderam verbalizar dúvi-
das e compartilhar experi-
ências pessoais. “O nosso 
objetivo é trazer conteúdo e 
conhecimento para que es-
sas pessoas saibam e pos-
sam, cada vez, se munir de 
informações para combater 
violações de direitos em to-
das as esferas, pois o papel 
da Defensoria também é 
o de promover a educação 
em direitos”, disse.

A defensora criminal Ka-
rol Santos, que também é 
integrante do GT, foi uma 

Curso de educação em 
Direitos contra LGBTIfobia
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Defensoria realiza curso de educação em Direitos contra LGBTIfobia

das palestrantes. Ela abor-
dou o tema da violência e 
como produzir provas para 
realizar denúncias.

“O Brasil é o país que 
mais mata pessoas trans 
no mundo. Só ano passado 
foram 121 vítimas. Infeliz-
mente, aqui no Amazonas 

não temos dados concretos 
para fazer um recorte dessa 
violência, mas sabemos que 
ela existe. E essa iniciativa 
da Defensoria é extrema-
mente importante para dar 
voz a essas pessoas, abrir 
o canal do diálogo para que 
esses números deixem de 

 

 

ser invisíveis e possamos 
construir políticas públicas 
mais eficientes”, disse ela.

Além dela, a defensora 
Yáskara Xavier, que atua 
no Polo do Purus (Lábrea), e 
os defensores Rodolfo Lôbo 
e Roger Moreira completa-
ram a lista de palestrantes.

A assistente social Joyce 
Gomes, 30, que faz parte 
da Associação de Travestis 
transexuais e transgêne-
ros do Amazonas (Asso-
tram), afirma que a iniciati-
va da Defensoria foi única. 
“Muito bonita essa inicia-
tiva da Defensoria, porque 
é um instrumento a mais 
para o nosso combate do 
dia a dia, porque a gente 
luta pela nossa vida e pela 
vida dos nossos pares. E 
a primeira violação que a 
gente sofre é a falta de in-
formação. Mas através do 
curso e da cartilha, a gente 
obtém mais conhecimento 
para socializar com outras 
pessoas”, afirmou.

Uma cena inusitada foi 
flagrada por moradores 
do bairro Redenção, Zona 
Centro – Oeste da capital 
amazonense, na manhã 
da segunda-feira (4).

Após engolir um jacaré, 
a sucuri vomitou o rép-
til em praça pública. Em 
imagens que circulam pe-
las redes sociais, os mora-
dores conseguem puxar 
a cobra, que está com a 
barriga dilatada pelo ta-
manho do animal e que 
estava às margens de um 
igarapé da localidade.

Curiosos, todos queriam 
saber o que a serpente en-
goliu, quando se deparam 
com o rabo de um jacaré 
saindo da boca da cobra.   

Anaconda
As sucuris, popular-

mente conhecidas como 
anacondas e eternizadas 
até nas salas de cinemas, 
são uma das grandes ser-
pentes não peçonhentas 
do planeta. Animais es-
sencialmente carnívoros. 
A maior do mundo, com 
comprimento comprova-

do, está no museu de Lon-
dres e tinha 8, 80 metros.

Essas cobras costu-
mam comer quando jo-
vens uma variedade de 
animais como répteis, 
aves e mamíferos. Quan-
do adulta, essa dieta se 
restringe a mamíferos, 
répteis de grande porte 
como jacarés. Há relatos 
que estes animais podem 
engolir bezerros e capiva-
ras. Não há comprovação 
científica  que este ani-
mal tenha engolido um 
ser humano.

Sucuri engole e vomita jacaré em praça 
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Sucuri engoliu jacaré e  em seguida, vomitou o animal em praça do Redenção

 

 

Lançamento da cartilha
Durante o curso, o GT Di-

versidade lançou a cartilha 
Reage! Contra a LGBTIFo-
bia.  A cartilha traz inú-
meras informações sobre 
como identificar a LGBTFo-
bia, como denunciar casos 
de violação de direitos, onde 
buscar ajuda e o papel da 
Defensoria na assistência 
e no combate a violência. O 
conteúdo vai estar disponí-
vel no site da DPE-AM, mas 
também vai ser destruído 
no formato físico, gratuita-
mente. O evento também foi 
realizado em alusão ao mês 
do Orgulho LGBTQIAP+, co-
memorado em junho.

“Tanto a cartilha quanto a 
realização do curso foram 
fundamentais para disse-
minar mais conhecimento 
sobre os direitos da comu-
nidade LGBT e assim abrir 
outros caminhos para a 
informação”, completou o 
transativista indígena Ale-
xandre Gomes.
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O autor do assassinato do 
idoso Ivan Batista Maciel, de 
69 anos, morto na comuni-
dade Hollywood, na BR-174, 
no domingo (26), foi preso no 
último sábado (2) pela Polícia 
Civil do Amazonas (PC-AM).

Romário Luiz Fernandes da 
Silva (28) era o caseiro da víti-
ma e o principal suspeito do 
crime, cometido com a ajuda 
de Alan César Multimo – pre-
so na última quinta-feira (30). 
A vítima foi amarrada e tor-
turada na própria residência.

De acordo com o delegado 
Adriano Félix, titular da Dele-
gacia Especializada em Rou-
bos Furtos e Defraudações 

(DERF), Romário disse que 
não tinha a intenção de ma-
tar a vítima, mas que só o fez, 
porque o idoso reagiu.

“Nós chegamos no Alan e 
Romário por meio de teste-
munhas e num trabalho in-
vestigativo. Romário, vendo 
que a polícia estava na co-
munidade São João, acabou 
se rendendo e se entregou 
a equipe da DERF. Ele disse 
que não tinham intenção de 
matar, mas pelo fato do idoso 
ter reagido, acabaram o en-
forcando e desferindo alguns 
golpes no peito da vítima”, 
afirmou em entrevista coleti-
va realizada ontem (4)

Vingança
Ainda de acordo com o de-

legado, depois da divulgação 
da imagem de Romário, a po-
lícia soube que ele queria se 
entregar e foi até o local onde 
o suspeito se encontrava, 
efetuando a prisão. Romário 
alegou que sua intenção era 
roubar duas armas de fogo 
para vingar um crime e que 
estava sendo ameaçado por 
uma facção. “Ele disse que 
alega trabalhou como Sr. Ivan 
e queria as armas do homem 
no intuito de vingar a morte 
do pai de Alan, que seria seu 
primo, fato este que não tí-
nhamos conhecimento”.

Preso por torturar e matar idoso de 69 anos em sítio

Concluída a reconstituição das 
mortes de Bruno e Dom

Divulgação
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Polícia finalizou a reconstituíção das execuções em Atalaia do Norte

 

 

Após seis dias de traba-
lho, a reconstituição dos 
assassinatos de Bruno 
Pereira e Dom Phillips 
foi concluída no último 
domingo (3). Neste últi-
mo dia foram coletados 
amostras em duas cano-
as que pertencem à famí-
lia de Amarildo da Costa 
Oliveira, um dos suspei-
tos das mortes.

Durante os trabalhos, 
os suspeitos, Amarildo, 
o irmão dele Oseney da 
Costa de Oliveira, o “Dos 
Santos, e Jeferson da Sil-
va Lima, o “Pelado da Di-
nha”, foram levados ao 
local do crime.

Os peritos do Instituto 
Nacional de Criminalís-
tica e da Superintendên-
cia da Polícia Federal do 
Amazonas usaram lumi-
nol para coletar amostras 
nas canoas da família  

Suspeito de matar idoso, de 69 anos, foi preso pela Polícia Civil 

de Amarildo.
A reconstituição dos 

fatos relacionados ao 
crime começou na terça-
-feira (28), quando a PF 
fez uma simulação com 
a lancha utilizada por 
Bruno e Dom e com a 
embarcação usada pelos 
suspeitos, no dia do cri-
me.

Relembre o caso
Dom Phillips, que era 

colaborador do jornal bri-
tânico The Guardian, e 
Bruno Pereira, servidor 
licenciado da Fundação 
Nacional do Índio (Fu-
nai), foram vistos pela 
última no dia 5 de junho, 
na região da reserva in-
dígena do Vale do Javari, 
a segunda maior do país, 
com mais de 8,5 milhões 
de hectares.

Eles se deslocavam 

da comunidade ribeiri-
nha de São Rafael para 
a cidade de Atalaia do 
Norte, no Amazonas, 
quando sumiram sem  
deixar vestígios.

Após dias de buscas, os 
corpos das vítimas foram 
encontrados, no dia 15 
de junho, enterrados em 
uma área isolada.

Conforme o superin-
tendente da PF do Ama-
zonas, Alexandre Fontes, 
não seria possível chegar 
ao local dos corpos sem 
a confissão de Amarildo 
da Costa Oliveira, o “Pe-
lado”, pois a área é de  
difícil acesso.

“O primeiro preso, “pe-
lado”, voluntariamente 
confessou a prática cri-
minosa. Ele narrou com 
detalhes e apontou o lo-
cal onde foram enterra-
dos os corpos e nos levou 

até o local. Foi realizada 
toda reconstituição do 
crime e depois fomos até 
o local, que é de difícil 
acesso e isolado”, explica 
o superintendente.

Segundo ele, a lancha 
de Bruno e Phillips foi 
afundada propositalmen-

te. Depois disso, os sus-
peitos caminharam por 
25 minutos até ao local, 
onde enterram os corpos.

“Foram colocados sacos 
com terra para afundar a 
lancha no rio. Já temos a 
localização e será retira-
da do local”, disse.
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Traficantes decapitam 
homem em ‘boca de fumo’

Divulgação

Corpo de homem, decapitado por traficantes de drogas, foi levado ao IML para exame de necropsia 

 

 
 

 

 

Luciano Pereira dos San-
tos, de 36 anos, foi brutal-
mente assassinado na noite 
de sábado (2), na rua Bueno, 
bairro Moisés Israel, em Ita-
coatiara (distante 176 quilô-
metros de Manaus).

De acordo com populares, 
a vítima estava nas proxi-
midades de uma suposta 
“boca de fumo” do município, 
quando começou um tiroteio 
entre facções criminosas.

Luciano tentou correr, 
mas foi capturado por cin-
co criminosos e foi alveja-
do com dez tiros. Depois, 
os bandidos o decapitaram 
com um terçado e dilace-
raram parte da mão dele. 
A cabeça do homem foi le-
vada pelos assassinos. Um 
dos suspeitos do crime é 
conhecido como “PC”.

Sofrimento
Apesar da brutalidade do 

assassinato que tem carate-
rísticas de acerto de contas, 
familiares de Luciano afir-
maram que ele não tinha 
envolvimento com o tráfi-
co de drogas, sendo apenas 
usuário. O corpo da vítima 
foi removido pelo Instituto 

Médico Legal (IML) e a Polí-
cia Civil colhe os depoimen-
tos das testemunhas para 
iniciar as investigações.

Dois decapitados 
Dois corpos, do sexo mas-

culino e até o momento não 
identificados, foram encon-
trados sem cabeça, em igara-
pés distintos de Manaus, no 
dia 8 de maio.

O primeiro dos decapita-
dos foi encontrado no bairro 
São Jorge, Zona Oeste da ca-
pital, no fim da tarde. Horas 
depois, o segundo foi encon-
trado nas águas do bairro 
Educandos, com as mesmas 
marcas violentas.

O primeiro, no Igarapé do 
São Jorge, foi encontrado por 
um canoeiro que avistou o 
corpo, no fim da tarde do Dia 
das mães. Ao se aproximar, 
percebeu que se tratava de 
um homem sem cabeça e 
trajava camisa preta e ber-
muda azul, com desenhos.

O canoeiro levou o corpo 
até a margem e acionou os 
órgãos competentes sobre o 
encontro do cadáver. Os po-
liciais da 21ª Companhia In-
terativa Comunitária (Cicom) 

acionou a Delegacia Especia-
liazada em Homicídios e Se-
questros (DEHS) para infor-
mar sobre a morte violenta 
do homem não identificado.

Durante a noite do Dia das 
Mães, por volta das 21h, mo-
radores do bairro Educando 
acionaram a 2ª Cicom e in-
formaram que possivelmen-
te, tinha um corpo no iga-
rapé. O Corpo de Bombeiros 

Militar do Amazonas (CB-
MAM), se deslocou até lá e 
removeu o cadáver de mais 
um homem, que foi encon-
trado com marcas similares 
de violência.

Assim como o anterior, a 
vítima também foi decapi-
tado e estava com marcas 
ainda mais violentas. Ele 
estava sem o braço direito e 
parte da perna direita, além 

de vários golpes de arma 
branca no peito e lado es-
querdo da barriga.

Duas horas depois após a 
remoção, a cabeça da víti-
ma foi encontrada boiando 
às margens do igarapé do 
Educandos. O Instituto Mé-
dico Legal (IML) removeu o 
corpo, que está à disposi-
ção para reconhecimento 
no necrotério.

Assassinado com tiros ao abrir janela de casa 
Um homem de 49 anos, 

identificado como Luiz Mário 
Teixeira Tufim foi encontra-
do morto dentro de uma re-
sidência, no início da tarde da 
segunda-feira (4), às 12h30, 
na travessa da Benção, bair-
ro Comunidade Fé em Deus 
1, no conjunto Cidadão 5, na 
zona Norte da capital.

A vítima foi morta neste 
domingo (3), mas só foi en-

chamaram pela vítima, que 
foi surpreendido com vários 
tiros quando abriu a janela.

“Foi muito rápido, ouvi-
mos os tiros e resolvemos 
não olhar demais. Foi só o 
tempo de ele abrir a janela 
que foi executado ali mes-
mo”, contou assustada.

A vítima morava sozinha e 
estava vendendo a casa por 
R$ 16 mil, conforme a PM.

contrada na manhã desta 
segunda (4).

Um morador da comuni-
dade viu a janela da casa 
entreaberta e se deparou 
com o corpo.

Uma moradora do local, 
que preferiu não ser identifi-
cada, disse para a imprensa 
que enxergou o momento 
em que uma dupla numa 
moto chegou no local. Eles Homem foi morto a tiros por dupla de motoqueiros, segundo testemunha 
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Ednailson Rozenha é o 
novo presidente da FAF  

Divulgação

Federação Amazonense de Futebol ganha novo presidente, após 32 anos

 

 

 

Gabriel Jesus é o novo re-
forço do Arsenal, da Ingla-
terra. O atacante da seleção 
brasileira foi anunciado 
pelo clube londrino na ma-
nhã da segunda-feira (4).

Os Gunners desembol-
saram 52 milhões de eu-
ros (R$ 289 milhões na 
cotação atual) para tirar 
o centroavante do Man-
chester City. 

Em Londres, Jesus ves-
tirá a camisa 9, que antes 
pertencia a Alexandre La-
cazette, atacante francês 
que deu adeus ao Arse-
nal e se transferiu para o 

Lyon, da França. Nos Gun-
ners, o brasileiro jogará ao 
lado de alguns conterrâ-
neos, como Gabriel Maga-
lhães e Gabriel Martinelli.

“Estou muito feliz de 
estar aqui, por ser contra-
tado por este grande clu-
be. Desde o primeiro dia, 
quando eu soube que po-
deria vir jogar pelo Arse-
nal, eu estava feliz. Eu co-
nheço a comissão técnica, 
conheço alguns jogado-
res, os brasileiros. Sei que 
temos jogadores incríveis. 
Eles são jovens, eu tam-
bém sou. Venho para aju-

dar, aprender e dar meu 
máximo”, disse o jogador 
no vídeo do anúncio.

Gabriel Jesus assinou 
vínculo de cinco anos, até 
2027, e terá o maior salário 
do clube londrino, cerca de 
10 milhões de libras (R$ 64 
milhões). Além do atacan-
te, o Palmeiras, clube que 
revelou Jesus, receberá 
uma quantia considerável.

O Alviverde tem direito 
a 5% do montante, con-
forme acordo que o clu-
be paulista tinha com o 
Manchester City, mais 
2% do mecanismo de so-

lidariedade da Fifa. Dessa 
forma, o Verdão deve em-
bolsar aproximadamente 
R$ 20,2 milhões. 

Gabriel Jesus chegou 
ao Manchester City com 
status de grande pro-
messa, a pedido de nin-
guém menos que Pep 
Guardiola. Nos Cityzens, 
o brasileiro marcou 95 
gols em 236 jogos. Além 
disso, o atacante con-
quistou 11 títulos – quatro 
Premier Leagues, quatro 
Copas da Liga, duas Su-
percopas da Inglaterra e 
uma Supercopa. 

Gabriel Jesus vestirá a camisa do Arsenal 

 Em Londres, Gabriel Jesus vesti-
rá a camisa 9 

Ednailson Rozenha 
é o novo presidente da 
Federação Amazonen-
se de Futebol (FAF). O 
empresário foi eleito na 
manhã da segunda-fei-
ra (4), depois de votação 
que aconteceu na sede 
do Tribunal de Justiça 
Desportiva do Amazo-
nas (TJDAM), no Con-
junto Vieiralves, Zona 
Centro-Sul de Manaus.

O até então presiden-
te da FAF, Dissica Valé-
rio Tomaz, e o seu vice, 
Pedro Augusto, não es-
tiveram presentes. Com 
as ausências, a con-
dução da sessão pre-
cisou ser definida em 
assembleia. Coube ao 
presidente do Esporte 
Clube Tarumã, Ademir 
Maquiné, a missão de 

presidir o pleito.
Rozenha foi elei-

to pela maioria e com 
aproximadamente 70% 
de apoio dos clubes de 
futebol profissional do 
Amazonas e 100% das 
ligas presentes na as-
sembleia. Apenas os re-
presentantes do muni-
cípio de Parintins eram 
contrários, mas não se 
fizeram presentes.

Em sua trajetória no 
esporte, o empresá-
rio já foi presidente do 
Fast Clube. Foi durante 
a gestão dele, em 2016, 
que o clube saiu de um 
jejum de 45 anos sem 
títulos. Agora ele tem 
a chance de reerguer 
a federação, há tantos 
anos nas mãos de um 
único grupo.

Convocação das elei-
ções

As eleições foram de-
finidas após as ligas e 
mais cinco clubes convo-
carem uma Assembleia 
Geral Extraordinária, no 
último dia 22 de abril. No 
total, 34 entidades filia-
das à FAF assinaram o 
documento. Destes, cin-
co clubes profissionais: 
Princesa do Solimões, 
São Raimundo-AM, CDC 
Manicoré, Penarol-AM  
e Tarumã.

O presidente em exercí-
cio da FAF era Pedro Au-
gusto, vice-presidente de 
Dissica Valério Tomaz, à 
frente do cargo há 32 anos. 
Pedro assumiu, de manei-
ra não oficial, após Dissica 
se afastar por questões  
de saúde.

Divulgação
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João Gomes, que volta de 
suspensão, e Willian Arão, 
que deve se recuperar da 
Covid-19 a tempo. A julgar 
pelas últimas escalações 
do técnico Dorival Júnior, 
ambos devem ser titulares 
no duelo desta quarta-feira 
(6), contra o Tolima (COL), às 
20h30 (horário de Manaus), 
no Maracanã. 

O setor foi uma dor de 
cabeça no último jogo, con-
tra o Santos, este pelo Bra-
sileirão, no último sábado 
(2), pois João Gomes estava 
suspenso também no Bra-
sileirão, Andreas deixou o 
Flamengo e Vidal não tinha 
sida contratado. O chileno 
ainda não pode jogar, por 
estar vindo de um clube eu-
ropeu e a janela só abrir no 
dia 18 deste mês. 

Além deles, o Flamengo 
tem a volta de pelo menos 
cinco outros nomes, a co-
meçar pelo do próprio trei-
nador Dorival Júnior, que 
cumpriu suspensão na 
vitória por 1 a 0 na Colôm-

Flamengo ganha reforços 
para jogo com o Tolima  

Divulgação

Meios campistas devem retornar ao time titular do Flamengo 

bia. Diego Alves, Matheus 
Cunha, Fabrício Bruno e 
Matheus França também 
se recuperaram de Covid-19 
e devem ser relacionados. 

Uma expectativa fica por 
conta da volta do zagueiro 
Rodrigo Caio, que foi desfal-
que contra Tolima e Santos 
por conta de uma tendinite 
no joelho esquerdo. Os ata-
cantes Cebolinha e Bruno 
Henrique com certeza não 
jogarão. O primeiro ainda 
não pode ser inscrito, en-
quanto o segundo está lesio-
nado e só retorna em 2023.

Assim, uma provável esca-
lação do Flamengo para en-
carar o Tolima tem: Santos; 
Matheuzinho, Rodrigo Caio 
(Pablo), David Luiz e Ayrton 
Lucas; Willan Arão, Gomes, 
Everton Ribeiro e Arrascae-
ta; Gabigol e Pedro. Para se 
classificar, o Rubro-Negro 
precisa de um simples em-
pate diante da torcida. Até o 
momento, já foram vendidos 
mais de 41 mil ingressos e a 
expectativa é de casa cheia.

Vidal
Com acordo para defen-

der o Flamengo até dezem-
bro de 2023, Arturo Vidal é 
aguardado no Rio de Janei-
ro a partir de quarta-feira. 
O meia está no Chile e vem 
ao Brasil para concretizar a 
negociação com o clube da 
Gávea, com a realização de 
exames médicos e assinatu-
ra do contrato.

A informação foi inicial-
mente publicada pelo “O 
Globo” e confirmada pelo 
LANCE!. Na data prevista da 
chegada de Vidal, o Flamen-
go enfrenta o Tolima (COL), 
pelas oitavas de final da Li-
bertadores, no Maracanã, e 
o meia chileno deve marcar 
presença no estádio.

O namoro entre Vidal e 
Flamengo é antigo, com o jo-
gador, diversas vezes, mani-
festando seu desejo de atuar 
pelo Rubro-Negro. Agora, 
após deixar a Inter de Milão 
(ITA), o chileno chega sem 
custos para reforçar o setor 
do meio de campo do Fla.

O Palmeiras se reapresen-
tou e iniciou na manhã da 
segunda-feira (4), a prepara-
ção para o jogo de volta das 
oitavas da Libertadores con-
tra o Cerro Porteño-PAR. Os 
retornos de Marcos Rocha e 
Jorge foram as maiores novi-
dades da atividade. 

Marcos Rocha foi preserva-
do na última rodada do Bra-
sileirão e treinou em tempo 

integral junto dos jogadores 
que atuaram poucos minu-
tos ou não jogaram. Jorge, 
por sua vez, foi desfalque por 
conta dos protocolos da Co-
vid-19 mas já realizou ativi-
dades sem restrições.

Já o atacante Gabriel Veron 
se apresentou com um corte 
no pé direito sofrido na noite 
do último domingo. O jovem 
foi submetido a exames, re-

cebeu 11 pontos no local do fe-
rimento e iniciará tratamen-
to nos próximos dias.

Sendo assim, os atletas 
participaram de uma ativi-
dade técnica com ênfases 
específicas como enfatizar 
a largura e a profundidade 
do campo. Os titulares fize-
ram o chamado recovery 
na parte interna do centro 
de excelência.

Porco está focado no jogo 
de volta contra o Cerro

Divulgação

Seleção Vôlei venceu a Coreia do Sul e garantiu vaga na fase final 
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Fernanda Lopes

O aumento no preço dos 
combustíveis já virou parte 
da rotina dos brasileiros nos 
últimos meses. O mais recen-
te aumento decretado pelo 
Governo Federal vem cau-
sando mais preocupações 
para os brasileiros e para os 
amazonenses, pesando dire-
tamente no bolso da popula-
ção. Após 99 dias com preços 
congelados para a gasolina e 
um mês do último aumento 
do diesel, a Petrobras anun-
ciou os reajustes de 5,18% na 
gasolina e 14,26% no diesel.

Em 2022, a empresa es-
tatal já anunciou por três 
vezes o aumento da gasoli-
na e outras quatro do diesel, 
frustrando motoristas e ca-
minhoneiros que já vivem 
à mercê da inflação e crise 
econômica no país.

O preço médio do diesel su-
perou o da gasolina após o 
reajuste feito pela Petrobras 
no último dia 17. Segundo a 
Agência Nacional de Petróleo 
(ANP), o preço do diesel foi de 
R$ 6,90 para R$ 7,56. A gaso-
lina passou de R$ 7,23 para 
R$ 7,39. Conforme a ANP, o 
valor máximo do diesel che-
gou a R$ 8,95, ultrapassando 
o preço máximo da gasolina 

Reajuste do preço dos combustíveis 
afeta população amazonense

Marivaldo Oliveira/Agência Brasil

Aumento do preço afeta a população em vários segmentos

de R$ 8,89.
Segundo o presidente do 

Conselho Regional de Econo-
mia do Amazonas (Corecon-
-AM), Marcus Evangelista, 
o problema do aumento de 
combustível não é só na 
questão de abastecer o carro, 
mas acomete outras esferas 
da sociedade.

“Quando temos o aumento 
no diesel, isso afeta direta-
mente no valor do frete, ou 
seja, da nossa alimentação, 
pois praticamente tudo que 
nós consumimos no Ama-
zonas vem de fora. Meu 
conselho é economizar o 
máximo de carona compar-
tilhada, procurar percursos 
mais curtos, evitar aqueles 
horários de ‘pico’, enfim, fazer 
manobras para tentar fazer 
o seu combustível render ao 
máximo”, disse Marcus.

Para Marcus Evangelista, 
uma alternativa para econo-
mizar no gasto com os com-
bustíveis é tentar máximo 
usar carona compartilhada 
ou procurar caminhos mais 
curtos, buscando evitar os 
horários com os maiores flu-
xos de trânsito. Recomendou 
ainda que, quem possui ve-
ículo próprio, busque fazer 
uma revisão no carro para 
que seja viável o transporte 

com o menor consumo.
“Infelizmente nós não te-

mos um transporte público 
de qualidade então dificil-
mente a pessoa que tem um 
carro vai deixar o seu car-
ro na garagem para andar 
de ônibus. Meu conselho é 
economizar o máximo de 
carona compartilhada, pro-
curar percursos mais curtos, 
evitar aqueles horários de 
‘pico’, enfim, fazer manobras 
para tentar fazer o seu com-
bustível render ao máximo. 
É o momento de fazer uma 
revisão do carro, calibrar os 
pneus que são técnicas que 
as pessoas utilizam para fa-
zer o carro andar mais con-
sumindo menos”, aconse-
lhou Marcus Evangelista.

Setor da alimentação so-
fre com reajuste

Como a logística do co-
mércio brasileiro é forte-
mente ligada ao transporte 
rodoviário e praticamente 
tudo consumido pela popu-
lação brasileira é derivado 
dos fretes de caminhões, 
o reajuste dos valores do 
combustível gera um efei-
to cascata, influenciando 
nos mais variados setores 
da economia, impactando o 
bolso dos consumidores, em 
especial na alimentação.

O posicionamento tam-
bém é defendido pela eco-
nomista Denise Kossama, 
que alega que quando há o 
aumento nos combustíveis 
outros fatores de suma im-
portância para a sociedade 
como o transporte e a ali-
mentação também sofrem 
com a interferência.

“Quando a gasolina sobe 
muita coisa pode subir na 
mesma escala já que a gen-
te precisa de ter o custo de 
frete. Há uma preocupação 

muito grande que, com o 
aumento do preço dos com-
bustíveis, aumente escala 
de bens e serviços produzi-
dos dentro do Amazonas ou 
fora. Uma vez que o aumento 
de combustíveis impacta no 
aumento do frete, ou seja, do 
custo logístico. A produção 
rural comercializada em Ma-
naus e alimentos que vem de 
outros Estados encarecem. 
Ou o produtor, no repasse, re-
duz a sua margem de lucro 
ou realmente repassar sob o 
risco de redução do consu-
mo de bens. A preocupação 
maior realmente é com os 
alimentos e demais itens da 
cesta básica dos amazonen-
ses, que já configura entre as 
mais caras do país”, destacou 
a economista.

Com isso, o carrinho de 
compras fica cada vez 
mais vazio e o poder de 
compra da população vem 
reduzindo constantemente, 
visto que, muitas famílias 
passam a priorizar apenas 
o básico. Para quem atua 
no setor o cenário é ainda 
mais frustrante.

Gerente comercial da Dis-
tribuidora Durães, Victor Du-
rães, destacou que, conforme 
o preço dos produtos aumen-
ta, o poder de compra da po-
pulação diminui. Represen-
tante de inúmeras indústrias 
de Manaus, a distribuidora, 
que atua no setor de alimen-
tos, tem sofrido impacto no 
valor do frete dos produtos 
comprados da indústria. 
Pressionado pela alta nos 
combustíveis, o representan-
te da empresa alega que o 
frete oferecido pela empresa 
teve que aumentar.

“Nós representamos várias 
indústrias aqui em Manaus 
e realizamos todo processo 
desde a venda até a entrega 

da mercadoria. O aumento 
dos combustíveis tem nos 
impactado o nosso trabalho 
de todas as formas possíveis, 
principalmente no frete dos 
produtos que compramos da 
indústria e o próprio frete do 
nosso caminhão que leva os 
produtos até o lojista ou vare-
jista. Tivemos que aumentar 
a gasolina dos vendedores, 
com o valor que era antes 
não é mais possível circular 
hoje. Basicamente, toda essa 
nossa operação é afetada 
pelo aumento nos combustí-
veis. O nosso último aumen-
to em relação ao frete foi de 
13% e constantemente rece-
bemos reclamações, pois em 
uma semana está um preço 
e na semana seguinte o pre-
ço já está maior”, pontuou.

Impacto nos transportes
Se já era difícil pegar um 

Uber quando necessário, 
com os aumentos a situa-
ção piora. Além das pessoas 
que utilizam o carro para 
lazer e passeio, os usuários 
de aplicativos de transpor-
te privado urbano também 
serão afetados pelo reajus-
te da Petrobras. A alta nos 
combustíveis e outras ques-
tões está fazendo com que 
os motoristas de transpor-
tes por aplicativos fiquem 
mais seletivos às corridas 
que decidem fazer. A justifi-
cativa é que o trecho da via-
gem acaba não compensan-
do o gasto do combustível.

Motoristas de transpor-
te por aplicativo declaram 
que os reajustes anuncia-
dos pelas principais em-
presas do setor (Uber e 99) 
no valor pago por quilôme-
tro rodado são insuficien-
tes para cobrir a alta de 
custo provocada pelo au-
mento do combustível.
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Para 73% dos brasileiros, 
a educação sexual deve 
estar presente nas esco-
las. Além disso, nove en-
tre 10 pessoas concordam 
que discutir o assunto em 
sala de aula pode ajudar 
crianças e adolescentes 
a se prevenirem contra o 
abuso sexual, tema que 
ganhou centralidade após 
o caso de uma criança de 
11 anos vítima de estupro 
vir a público.

Os números, resultados 
de uma pesquisa Data-
folha, expõem as contra-
dições entre a opinião de 
boa parte da população 
e as investidas de gru- 
pos conservadores.

Após pressão desses 
atores, os termos orienta-
ção sexual e gênero foram 
retirados pelo Ministério 
da Educação do documen-
to final da BNCC (Base Na-
cional Comum Curricular) 
em 2017. Os três últimos 
ministros da pasta, Ricar-
do Vélez, Abraham Wein-
traub e Milton Ribeiro, cri-
ticaram a educação sexual 
e a tentativa de “ensinar 
ideologia de gênero” e “ero-
tizar crianças”.

Segundo Itamar Gonçal-
ves, gerente de programas 
da ONG Childhood Brasil, 
a oposição ao tema pode 
ocorrer por crenças pesso-
ais ou pelo receio da sexu-
alidade precoce. De acordo 
com a pesquisa Datafo-
lha, em média, o brasileiro 
acha que a educação sexu-
al deve acontecer a partir 
dos 12 anos de idade.

“É desserviço falar que a 
educação pode sexualizar. 
Esse pensamento impacta 
a autopreservação e a pro-
teção de crianças e adoles-
centes”, afirma Gonçalves.

Educação sexual deve estar 
no currículo escolar para 73%

Popularidade 
de Biden 
segue baixa

Divulgação

Para maioria da população, a educação sexual deve estar presente
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Lúcia Duarte, especialis-
ta em saúde pública que 
trabalhou por 30 anos com 
doenças infecciosas, en-
dossa: “Nós vivemos numa 
sociedade moralista. Sei 
que existem pais que têm 
dificuldade de tratar desse 
assunto com os filhos. As 
políticas públicas preci-
sam ser direcionadas para 
essa população mais jo-
vem”, diz.

A resistência em abordar 
o assunto com crianças 
mais novas teria relação 
com a ideia de que falar 
sobre sexualidade é falar 
sobre o ato sexual, segun-
do a socióloga e educadora 
sexual Cida Lopes.

Segundo a BNCC, o as-
sunto deve aparecer des-
de o ensino fundamental 
até o ensino médio, para 
ajudar o aluno a entender 
as mudanças que fazem 
parte da adolescência e a 
tomar decisões que res-

peitem o seu corpo e o  
do outro.

Para Luana Pires Barbo-
sa, professora do ensino 
fundamental e integrante 
do grupo de estudos Gê-
nero, Educação e Cultura 
Sexual da USP, desde que 
o tema seja trabalhado 
respeitando a faixa etária 
dos alunos, ou seja, confor-
me seus repertórios, ele é 
passível de ser abordado 
em sala.

Desde 2021, a Escola Es-
tadual Rocca Dordall, na 
zona leste de São Paulo, 
oferece aos alunos do en-
sino médio uma matéria 
eletiva sobre sexualidade, 
que faz parte do Programa 
Inova Educação, do gover-
no de São Paulo. De acordo 
com Neline de Araujo Pig-
natari, coordenadora da 
unidade, até agora a disci-
plina obteve grande parti-
cipação dos alunos.

A estudante Evellyn Sa-

mara, 18, conta que já ti-
nha conversas sobre sexo 
em casa, mas que as aulas 
a ajudaram a falar sobre 
sexualidade e proteção 
com seus amigos.

As aulas são ministra-
das por dois docentes, um 
homem e uma mulher, e 
funcionam de maneira 
dinâmica, com palestras 
e atividades interativas 
nas quais as ISTs (Infec-
ções Sexualmente Trans-
missíveis) são abordadas  
sem censura.

Quando a professora 
Marlene Pereira Amorim, 
22, exibiu a foto de uma 
pessoa com sífilis em es-
tágio avançado, os alunos 
se mostraram surpresos 
com a agressividade da 
doença —que acumulou 
mais de 360 mil casos 
no Brasil entre janeiro de 
2018 e junho de 2020, se-
gundo a Sociedade Brasi-
leira de Dermatologia.

No Colégio Novo Pátio, 
escola particular na zona 
norte de São Paulo, a edu-
cação sexual para os alu-
nos do 3º ano é abordada 
dentro da matéria de bio-
logia. A professora Bianca 
Sanctis, 43, pede que os 
alunos escrevam em pa-
péis temas conhecidos e 
desconhecidos e distribui 
os assuntos em colunas 
na lousa. Após ler as fra-
ses, o debate se inicia.

No fim da aula, vários 
estudantes cercam a pro-
fessora. “Quero falar algo 
pessoal”, diz uma das es-
tudantes. As dúvidas in-
cluem virgindade, sexo 
oral com ou sem camisi-
nha e início da vida sexu-
al. Segundo a professora, 
esse tipo de abordagem  
é comum.

Apesar das celebrações 
pelo Dia da Independên-
cia que ocorreram nos 
Estados Unidos na se-
gunda-feira (4), a popula-
ridade do presidente Joe 
Biden se mantém em bai-
xa, segundo análise da 
professora de Relações 
Internacionais da Univer-
sidade Federal de Sergipe 
(UFS) Bárbara Motta.

“O que a gente vem per-
cebendo é que a popula-
ridade do Biden vem se 
mantendo em baixa. O que 
o governo Biden, o que o Joe 
Biden vem buscando fazer 
é tentar se desacoplar des-
sa questão econômica”, 
afirma a especialista.

Em relação à economia 
do país, a inflação crescen-
te tem sido um dos princi-
pais obstáculos. O Índice 
de Preços para Despesas 
com Consumo Pessoal 
(PCE) dos EUA, um impor-
tante indicador de inflação, 
avançou 7,1% no primeiro 
trimestre na comparação 
com o mesmo período em 
2021, segundo dados di-
vulgados na última quar-
ta-feira (29).

Segundo Motta, uma 
das estratégias usadas 
pelo governo estaduni-
dense tem sido associar 
os resultados negativos 
a fatores externos, como 
por exemplo a invasão da 
Ucrânia pela Rússia.

Diante desse cenário, a 
professora avalia quais po-
dem ser os impactos dos 
resultados de Biden nas 
próximas eleições no país.

“Se a população norte-
-americana perceber que 
há uma deterioração dos 
seus direitos civis e vin-
cular essa deterioração ao 
governo Biden, isso pode 
prejudicar, e muito, as pró-
ximas eleições”, avaliou.
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A Casa da Sereia, espé-
cie de espaço cultural, es-
túdio de tatuagem e ateliê, 
reinaugurou com cara e 
conceito novos, na última 
semana, na rua Costa Aze-
vedo, 159, bem próximo ao 
Largo São Sebastião, Centro 
de Manaus.

Criado originalmente pela 
artista visual e educadora 
Deborah Erê em 2019, no 
bairro de Petrópolis, a Casa 
da Sereia já fez história na 
capital amazonense, mo-
vimentando o ambiente da 
cultura urbana manauara, 
tendo realizado uma série 
de oficinas e eventos cul-
turais dos mais variados. 
Porém, a Casa teve de res-
tringir o acesso ao público 
durante o período mais in-
tenso da pandemia de coro-
navírus (Covid-19).

Agora, agregando o “au-
xílio luxuoso” do talentoso 
designer de moda Ramon 
Alada, que também está à 
frente do empreendimento, 
a Casa reabre com estilo e 

Divulgação

Casa é um espaço cultural estúdio de tatuagem e ateliê comandado pelos artistas Deborah Erê e Ramon Alada

A Casa do Jazz reabriu, se-
mana passada, no Largo São 
Sebastião, ao lado do Teatro 
Amazonas, com entrada gra-
tuita e várias atividades.

O objetivo é de fazer a po-
pulação “entrar no clima” do 
Amazonas Green Jazz Festi-
val, que ocorre de 22 a 30 de 
julho, reunindo em Manaus 
grandes nomes musicais do 
Brasil e dos Estados Unidos, 
considerado o berço mundial 
do jazz.

Funcionando diariamen-
te, das 9h às 21h, a Casa do 

Jazz possui  ambientes “ins-
tagramáveis”; um Jazz Club 
inspirado nos clubes de jazz 
de Nova York; a sala “Faça o 
Seu Som”, que permite aos 
amantes da música conhe-
cer alguns instrumentos 
musicais; sala que mostra 
um pouco da história do 
jazz e faz uma homenagem 
ao trompetista e composi-
tor, Miles Davis, e ao saxo-
fonista e compositor, John 
William Coltrane, ambos 
são considerados influentes 
músicos do jazz mundial; 

café com várias delícias; 
além de uma lojinha onde é 
possível comprar os produ-
tos oficiais do festival.

O espaço vai funcionar 
até o dia 31 de julho e terá 
uma programação com 
pocket shows gratuitos 
para o público curtir boa 
música e o por do sol no 
Largo São Sebastião.

A programação de pocket 
shows ocorre, às 17h30, e terá 
o Grupo de Violões do Liceu 
Claudio Santoro, no dia 8 de 
julho, Miqueias Pinheiros e 

Casa do Jazz tem programação cultural gratuita 

Espaço vai funcionar até o dia 31 
com programação variada

 

Casa da Sereia reabre no 
Centro histórico de Manaus

Moda contemporânea
Uma das gratas surpresas 

do novo espaço cultural do 
centro histórico, sem dúvida, 
fica por conta da parceria da 
fundadora da Casa da Sereia, 
Deborah Erê, com o jovem 
e talentoso estilista Ramon 
Alada, que fala sobre sua 
expectativa para a inaugura-
ção do espaço e de sua pro-
posta trazer para a Casa um 
ateliê moda contemporânea 

decoração totalmente re-
paginados, seguindo com a 
proposta de ser um espaço 
de arte aberto ao público, 
voltado para exposições, 
eventos e um charmoso 
café-bar, além da promes-
sa do retorno das oficinas e 
eventos culturais.

“É um espaço de encon-
tros e um espaço de arte, 
onde você vai poder tomar 
um drink ou um café, fazer 
uma tatuagem ou mesmo 
adquirir uma obra”, explica 
a artista visual, que se des-
tacou em nível nacional por 
seu trabalho como grafitei-
ra. O nome do local, Casa 
da Sereia, faz referência 
às personagens da obra de 
Deborah, que pinta sereias 
– ser mitológico que remete 
à beleza feminina – propo-
sitalmente fora dos padrões 
de corpo ideal tantas vezes 
imposto às mulheres.

A parceria tem tudo para 
dar certo. Ramon, que já tra-
balhou com moda na Itália 
e foi figurinistas de perso-

nalidades como a apresen-
tadora Luciana Gimenes e 
vestiu figurinos de artistas 
amazonenses de destaque, 
agora empresta seu talento 
e experiência para ajudar a 
desenvolver o novo concei-
to da Casa da Sereia, cujo 
tom mescla a elegância an-
tiga com a arte contempo-
rânea, sem deixar de lado a 
influência da cultura ama-
zônica.

Divulgação

Quarteto, dia 9 de julho, Alde-
nor Honorato e Trio, dia 10 de 
julho, Liê e Anderson Farias, 
dia 15, Orquestra Popular do 
Liceu Claudio Santoro, dia 16, 
e Bruno Mattos & Quarteto, 
no dia 17.

“A Casa do Jazz foi pensada 
para divulgar a música ins-
trumental e para aproximar 
o jazz das pessoas. É um am-
biente gostoso para você cur-
tir e aprender mais”, comen-
tou Inês Daou, responsável 
pela IAI Promoções, que está 
produzindo o festival.

amazônica.
“A expectativa é de trazer 

uma cultura de cultura de 
moda e um senso estético 
contemporâneo e autoral, 
misturando com a identida-
de amazônida, ou seja, peças 
feitas para serem usadas 
aqui. O que a gente espera é 
que as pessoas gostem do 
nosso trabalho e sintam aco-
lhidas e inspiradas pelo nos-
so espaço”, diz ele.
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 HORÓSCOPO  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

As energias desta semana 
podem ser propícias à expressão. 
Você e a pessoa amada podem 
descobrir conjuntamente o quan-
to ambas as partes comparti-
lham em termos de expectativas. 
Seu humor se beneficia muito de 
momentos de genuína conectivi-
dade. A paixão se instaura quan-
do há solo fértil para florescer e 
encontrar semelhantes. 

Expandir os horizontes de 
possibilidades é um fator que 
pode trazer certo entusiasmo à 
relação. Você e a pessoa amada 
podem explorar novos caminhos 
na companhia um do outro. Ex-
plorar o que há de melhor pode 
se dar de diversas maneiras. 
Estabelecer uma meta conjunta, 
por exemplo, pode ser um meca-
nismo colaborativo.

Os próximos dias são propí-
cios ao estabelecimento de acor-
dos importantes. A pessoa ama-
da e você podem compartilhar de 
características que são ideais ao 
crescimento mútuo. Só é possí-
vel de fato identificar o caminho 
a ser percorrido conjuntamente 
quando ambas as partes se dis-
põem a se conhecerem mutua-
mente. Isso implica abrir mão.

O diálogo é um fato prepon-
derante ao longo dos próximos 
dias. Você e a pessoa amada 
podem ir a um encontro esti-
mulante e significativamente 
desafiador. Vocês querem se 
impressionar. É natural dese-
jar que a outra pessoa se sinta 
atraída por você. É uma vontade 
genuína e legítima. Opte por ex-
pressar aquilo que te move. 

A harmonia pode ser um ele-
mento importante para o estabe-
lecimento das possibilidades a 
serem percorridas por ambas as 
partes da relação. É fundamental 
encontrar na pessoa amada um 
espaço aberto para expressão do 
próprio eu. Compartilhar experi-
ências pode ser um caminho se-
guro e concreto para aproveitar o 
que de melhor do percurso.

As energias desta semana são 
ideias para criar memórias úni-
cas e simbólicas. A pessoa ama-
da pode se sentir especialmente 
vista em um encontro mais 
despojado e único. Vocês podem 
aproveitar os próximos dias para 
ativamente escolherem os ca-
minhos a serem trilhados. Fazer 
planos em conjunto pode ajudar 
a solidificar a relação de vocês.

Esta semana pode ser propí-
cia à solução de problemas. Você 
e a pessoa amada podem ter ex-
perienciado momentos de desa-
vença recentemente. É momento 
de reconciliação. A diversão da 
vida a dois consiste em lidar com 
a dinâmica de adaptação e de fle-
xibilização. É fundamental haver 
espaço para mudança e, junto 
disso, espaço para expressão.

Manter a energia ativa em 
suas relações é uma atividade 
que precisa ser mantida cons-
tantemente. Não precisa ser algo 
necessariamente grandioso, mas 
é necessária atenção. Evite enten-
der suas relações, especialmente 
as românticas, como algo que 
precisa ter um propósito. É fun-
damental aproveitar o processo 
de construir troca de experiência.

Você e a pessoa amada po-
dem identificar um mecanismo 
comum de demonstração de 
afeto. É importante reconhecer 
a individualidade de cada par-
te da relação em sua plenitude. 
Igualmente importante, porém, 
é buscar entender quais são as 
expectativas da outra parte e sa-
ber o quanto as partes podem se 
corresponder. 

Os próximos dias são ideias 
para superar determinadas in-
seguranças em relação à forma 
como você permite que as pes-
soas te observem. É preciso ter 
consciência de que não é possível 
ter controle sobre o que os demais 
imaginam que entendem sobre 
você. É preciso dispor-se à aber-
tura sincera. Permita que a outra 
pessoa conheça você.

Você pode observar ao longo 
dos próximos dias uma dinâmica 
de compartilhamento. Ao expres-
sar suas vontades e desejos, a 
pessoa amada pode ter acesso a 
sonhos que vocês potencialmen-
te conseguiriam sonhar e realizar 
na companhia um do outro. Apro-
ximar-se dos desejos do outro 
pode ser uma estratégia efetiva 
de estabelecer solo fértil.

Ao longo dos eventos dessa 
semana, você pode notar que 
as energias estão orientadas à 
permissibilidade. É momento de 
aprofundar seus mecanismos 
de expressão das emoções. A 
liberdade de escolha é um fator 
fundamental. Relações não flo-
rescem na tentativa de controle. 
É preciso que a permanência 
conjunta seja de comum acordo. 
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Muito se especula sobre 

os motivos que levaram 
Shakira e Gerard Piqué co-
locarem um ponto final na 
relação de 12 anos. Familia-
res do jogador de futebol di-
zem, agora, que motivos fi-
nanceiros teriam azedado a 
situação. Amigo de Shakira 
disse que o catalão não teria 
traído a cantora colombia-
na. Mas desde a nota oficial 
de término diferentes mí-
dias espanholas têm falado 
sobre outros envolvimentos 
por parte do atleta. Imagens 
resgatadas de fevereiro 
mostram o astro do Barce-
lona em um jantar íntimo 
com a suposta affair atual.

A imagem, tremida, foi 
divulgada no programa “El 
gordo y la flaca”, do canal 
Univisión. Foram feitas no 
dia 22 de fevereiro por um 
paparazzo já acostumado a 
acompanhar o jogador. No 
flagra, o fotógrafo Jordi Mar-
tín diz que Piqué estava de 
mãos dadas e trocando ca-
rinhos na mesa com a loira.

O programa de TV lem-
brou que dias antes do re-

Imprensa espanhola expõe Piqué 
com loira enquanto era casado

Divulgação

Mídias têm buscado motivos para o término entre Shakira e Piqué

14 TV e Novelas 

Receitas

INGREDIENTES
2 tomates
1 cebola
4 dentes de alho
Orégano a gosto
Sal a gosto
Azeite
1 pacote de pão de for-

ma
200 g de presunto
200 g de queijo muça-

rela

gistro da foto, Shakira fez 
uma postagem com decla-
rações amorosas a Piqué, já 
que foi celebrado o dia dos 
namorados (14 de fevereiro).

Outros registros
A paixão de Piqué é uma 

ex-garçonete da boate “La 
travessia”, muito frequen-
tada por Piqué e outros 
jogadores do Barcelona 
nas festinhas que faziam. 
Chamada de “C. C” pela im-
prensa local, os dois já fo-
ram vistos juntos desde a 
separação dele com a can-
tora colombiana.

O programa “Sálvame”, 
da emissora Telecinco, bor-
rou digitalmente o rosto da 
suposta “C.C”, sigla utiliza-
da para definir o nome da 
jovem. No vídeo, a ex-gar-
çonete aparece em trajes 
casuais, enquanto Piqué 
faz compras.

O porte físico da garota 
é semelhante à imagem 
divulgada pela influencer 
sueca Katrin Zytomierska, 
que fotografou o jogador 
encapuzado em uma bala-

Pizza de pão de forma
MODO DE PREPARO
Refogue o alho juntamente 

com a cebola no azeite. A se-
guir, coloque o tomate e o sal 
até formar um molho cremoso. 
Reserve. Coloque os pães numa 
assadeira, jogue todo o molho 
em cima dos pães e acrescente 
o presunto por cima deste mo-
lho. Cubra com bastante queijo e 
regue com orégano e azeite. Co-
loque a assadeira no forno pré-
-aquecido. Assim que o queijo 
derreter estará pronta a pizza.

da, após ter um pedido de 
foto negado.

Relação com a ex
Após o termino, Shaki-

ra está decidida a não ficar 
mais em Barcelona, na Es-
panha. Embora não tenha 
deixado claro o destino, é 
provável que a cantora co-
lombiana fixe residência 
em Miami, nos Estados 
Unidos, mais perto de seus 
compromissos publicitários 
e na TV. 

O jogador de futebol não 
quer ficar longe dos filhos e, 
por isso, está considerando a 
possibilidade de seguir sua 
carreira de atleta nos EUA. 
O ato não é apenas uma boa 
vontade, mas também sig-
nifica a perda de espaço do 
craque no Barcelona.

A imprensa esportiva es-
panhola tem dado que Xavi 
Hernández, técnico do time 
catalão, já teria avisado que 
Piqué não estaria nos pla-
nos do clube para a tempo-
rada de 2023, como disse o 
repórter Albert Lesan, seto-
rista do clube.

O que está pesando é que 
o Barcelona está de olho 
em Robert Lewandowsk. 
Há uma nova Lei no mer-
cado esportivo europeu de 
que clubes não podem ul-
trapassar limites de folhas 
de pagamento de atletas. 
O ex-marido de Shakira 
tem um salário alto demais 
para ficar na mesma equi-
pe com a chegada de uma 
nova estrela.

O jornal “Mundo depor-

tivo” diz ainda que o Bar-
celona pretende contratar 
mais dois zagueiros para a 
temporada, o que reafirma 
a ida de Piqué para o banco 
de reservas na nova tem-
porada. Xavi estaria insa-
tisfeito com o desempenho 
do atleta e amigo, e sabe 
que a vida pessoal, com as 
festinhas e agora com a se-
paração, tem influenciado. 
O técnico teria dito exata-
mente isso ao zagueiro.



Manaus, Terça-feira,
5 de julho de 2022 15Gatas

Ashley Ortiz
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Ashley Ortiz se tornou uma das jovens modelos 
mais seguidas da internet nos últimos anos. A mo-
rena deusa caribenha também é uma das musas 
fitness proprietária do bumbum mais perfeito e co-
biçado das redes sociais. A beldade é hoje uma das 
mulheres mais desejadas de Porto Rico. 
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 Luana Lima 

Em um vídeo divulgado 
nas redes sociais, na segun-
da-feira (4), Sebastião Júnior, 
ex-levantador de toadas do 
Boi Bumbá Garantido, apa-
rece revoltado, desabafando 
que o atual presidente do boi 
encarnado não cumpriu o 
pagamento dos itens levan-
tadores de toada, apresenta-
dor, entre outros segmentos 
que iriam compor a apresen-
tação do boi de arena, no fes-
tival de Parintins de 2022.

Sebastião Júnior usou sua 
conta no Instagram para jo-
gar no ventilador toda sua 
indignação contra Antônio 
Andrade. No desabafo o can-
tor relata que todos os apai-
xonados pelo bumbá não 
aguentam mais as mentiras 
do atual gestor. Além disso 
ele informa que, no dia 12 de 
maio, Antônio recebeu o va-
lor de R$ 6 milhões, porém 
sumiu com o dinheiro.

“Cadê esse dinheiro? Você 
não pagou fogos, levou ale-
gorias escrotas para a are-
na, não pagou David, não 
pagou Israel, não pagou 
ninguém. Eu gastei 25 mil 

do meu bolso em Parintins, 
você se quer me atendia, 
mandava mensagem, você 
não me respondia”, desaba-
fou o ex-levantador.

Ainda durante a gravação, 
Sebastião negou a justifica-
tiva de Antônio Andrade so-
bre não ter acompanhado a 
apuração do festival. O presi-
dente disse que não acompa-
nhou pois estava esperando 
o ex-levantador para uma 
conversa. Porém, Sebastião 
negou a versão. “Para com 
isso cara, quantos anos você 

tem? Eu tenho 35 anos, não 
sou nenhum moleque não. 
Você está ficando doido An-
tônio? Me respeita eu sou pai 
de família, tenho dois filhos, 
e eu amo a minha família. 
Nunca vou dar exemplo de 
maldade de mentira. Você já 
é velho para contar mentira, 
para com isso”, finalizou.

Crise no Boi Garantido
As polêmicas envolvendo 

o presidente Antônio Andra-
de, na administração do Boi 
do Povão começaram antes 

Profissionais do Garantido não
recebem pagamento, diz levantador
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Profissionais do Garantido querem impeachment de presidente do boi 

 

 

 

 

Concurso nº 5677 - 02/07/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 086645 R$ 500.000,00
2º 015188 R$ 27.000,00
3º   054084 R$ 24.000,00
4º 068273 R$ 19.000,00
5º 074020 R$ 18.329,00
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Concurso n. 2497 - 02/07/2022

05             14           23          46           48           52
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Concurso n. 1803 - 02/07/2022
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do festival, porém ganhou 
força após a primeira apre-
sentação do bumbá, no dia 
25 de junho, quando inte-
grantes do boi bumbá, tor-
cedores e sócios torcedores 
não ficaram contentes com 
o espetáculo visto.

Para a segunda e terceira 
noite os apaixonado pelo 
Boi do Povão aguardavam 
uma superação, mas nova-
mente ficaram decepciona-
dos com o que foi assistido. 
Antes da apuração, muitos 
torcedores já pediam a sa-
ída do presidente. Após a 
apuração, a tensão na “Bai-
xa” ficou ainda maior.

Pedido de Impeachment 
O pedido de impeachment 

contra o presidente foi do-
cumentado e assinado pelo 
ex-presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil no 
Amazonas (OAB-AM), Marco 
Aurélio Choy, e a empresá-
ria e compositora Ana Pau-
la Perrone, autora da toada 
“Parintins para o mundo ver”, 
em parceria com Jorge Ara-
gão.

Devido à derrota no 55º 
Festival Folclórico de Parin-

tins, e a indignação dos tor-
cedores encarnados, uma 
mobilização entre a “galera”, 
sócios torcedores e integran-
tes da associação foi instau-
rada nos bastidores do Boi 
Bumbá Garantido

Com a aproximação da as-
sembleia geral para a presta-
ção de contas do presidente, 
marcada para o dia 10 de 
julho, um pedido da relação 
de sócios torcedores em dia 
com a associação foi feito 
por Choy. O advogado infor-
mou que é necessário fazer 
o levantamento dos sócios 
torcedores para saber quais 
estão aptos para tomar deci-
sões pelo bumbá.

Luto em meio à crise
Diante do atual cenário 

no Boi Bumbá Garantido, os 
torcedores encarnados acor-
daram com a triste notícia 
do falecimento de um dos 
fundadores, e presidente do 
Movimento Amigos do Ga-
rantido (MAG), o médico The-
odoro Rogério Pazini Ozores-
de. O gestor da MAG morreu 
na madrugada da segunda-
-feira (4), a causa da morte 
não foi divulgada.


