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Gabriela Brasil

O Amazonas anunciou, 
na segunda-feira (4), a redu-
ção da alíquota do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias (ICMS) dos combustí-
veis. Agora com a Lei Com-
plementar, o imposto foi 
reduzido de 24% para 18%. 
Ao AGORA, parlamentares 
do Amazonas disseram que 
esperam que a redução do 
imposto contenha a alta dos 
preços da gasolina, mas te-
mem não surtir efeito para 
o consumidor. 

A Lei 194, que limita o teto 
da alíquota do ICMS sobre 
itens como gasolina, diesel 
e energia elétrica, foi san-
cionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e publicada 
do Diário Oficial no dia 23 
de junho. Pela Lei, esses 
itens passam a ser consi-
derados essenciais e indis-
pensáveis. 

Conforme o senador Plí-
nio Valério (PSDB), com a 
redução do ICMS sobre os 
combustíveis, há uma ex-
pectativa de surtir efeito 
nos postos de gasolina e 
chegar até o bolso do con-
sumidor, pois considera 
uma medida benéfica, prin-
cipalmente para os cida-
dãos mais vulneráveis. 

Ao mesmo tempo, ele ob-
serva que para que a redu-
ção alivie os preços do com-
bustível para a população, 
é necessário que a fiscali-
zação seja implementada. 
Segundo o parlamentar, os 
postos de gasolina podem 
não diminuir o preço por 
atribuírem que compraram 
a gasolina com o preço an-
terior. 

“Agora é muito difícil no 
Brasil essa prática che-
gar no consumidor. Cabe, 
portanto, ao governo, que 
está dando esse benefício, 

Políticos temem que redução do 
ICMS no AM não diminua o preço 

Parlamentares esperam que redução do imposto contenha alta da gasolina

CURTIR
     

NÃO CURTIR   
A falta de cuidados com 

os locais abandonados 
em Manaus. Pela falta de 
manutenção do proprietá-
rio, uma casa abandonada 
pegou fogo, na terça-feira 
(5), na avenida Japurá, no 
bairro Praça 14 de Janeiro, 
na Zona Sul. De acordo 
com o tenente Mariano, 
do Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas 
(CBM-AM), o tempo de 
resposta da equipe após o 
acionamento foi de cinco 
minutos. 

Os investimentos na se-
gurança pública em Ma-
naus.  Para melhorar a 
proteção aos habitantes, 
a Semseg realizou mais 
um curso teórico e prático 
sobre o uso de dispositi-
vo elétrico incapacitante 
para a Guarda Municipal. 
Essa segunda turma deve 
formar mais 37 agentes. 
Os dispositivos elétricos 
incapacitantes são Spark 
e Taser, e atuarão como 
mais uma ferramenta de 
promoção à segurança.

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), afirmou, ontem (5), 
que lerá em plenário nesta 
quarta-feira (6) os reque-
rimentos para criação de 
duas CPIs (Comissões Par-
lamentares de Inquérito) 
do MEC (Ministério da Edu-
cação). A instalação das 
investigações, contudo, só 
deve ocorrer após as elei-
ções de outubro. “Nós ou-
vimos todas as manifesta-
ções de líderes partidários, 
e o entendimento foi nesse 
sentido, com o seguinte 
encaminhamento feito: 
serão feitas as leituras dos 
requerimentos de CPI”, dis-
se. “Os líderes partidários 
compreendem que essas 
indicações devem se dar 
para instalação das CPIs 
após o período eleitoral”, 
completou Pacheco.

fiscalizar também e fazer 
cumprir. Mas, com certe-
za, a medida é salutar, seja 
eleitoreira ou não, é uma 
medida salutar.  Tudo que 
for bom para amenizar a 
situação crítica do brasilei-
ro necessitado é bem-vindo 
da parte da gente. Eu espero 
que surta efeito”, disse. 

O deputado federal Zé Ri-
cardo (PT) também espera 
que a redução do ICMS seja 
efetiva e permanente. No 
entanto, também lembra de 
outra variável de impacto 
significativo no preço dos 
combustíveis: a Política de 
Paridade sobre Importação 
(PPI). Para ele, mesmo com 
a diminuição da alíquota no 
ICMS, o preço da gasolina 
pode continuar alto, em ra-
zão da política da Petrobras, 
que vincula o preço dos pro-
dutos derivados do petróleo 
ao mercado internacional.  

“Se a Petrobras mantiver 
a política que ela tem até 
agora, de aumentar os pre-
ços de acordo com o preço 
internacional e a variação 
do dólar, não vai adiantar 
nada. Então a gente espe-
ra que realmente haja um 
repasse dessa redução de 
ICMS para o consumidor. 
Que realmente lá na bom-
ba haja uma redução e que 
permaneça. Mas se daqui 
uns dias a Petrobras au-
mentar de novo o diesel, a 
gasolina e o próprio gás de 
cozinha, não valeu a pena 
essa redução de ICMS. Foi 
mais uma enganação do 
governo federal patrocina-
do pela mudança na legis-
lação”, afirmou.

Outra consequência da 
redução do ICMS levanta-
da por Zé Ricardo é a dimi-
nuição da arrecadação do 
estado. “É menos recurso 
para investir em saúde, em 
educação e segurança. Isso 
é consequência direta no 
orçamento do estado”, co-

mentou o deputado. 

Arrecadação
No mesmo sentido, o de-

putado federal Marcelo Ra-
mos (PSD) também destaca 
o impacto na arrecadação. 
Segundo Ramos, o cenário 
atual de inflação também 
traz maiores arrecadações, 
que serão perdidas com a 
redução do ICMS sobre os 
combustíveis. 

“Espero que efetivamen-
te essa redução chegue na 
bomba de combustível. Por 
outro lado, é importante 
lembrar que com inflação 
alta, como estamos, a ar-
recadação cresce e esse 
recurso no cofre do gover-
no, que pode não fazer fal-
ta hoje, poderá fazer mui-
ta falta para saúde, para a 
educação e para a seguran-
ça no futuro”, enfatizou. 

Já o deputado estadual 
Serafim Corrêa (PSB) afir-
mou que a Lei deve ser 
seguida de forma eficaz 
para que o consumidor 
sinta um alívio no bolso. 
Para isso, ele propõe que 
o governo informe o valor 
da diminuição do preço da 
gasolina.

“Essa Lei complemen-
tar não pode se perder no 
caminho. Ela tem que ir 
para o consumidor, que é o 
verdadeiro contribuinte do 
ICMS. Nesse sentido, sugi-
ro que o governo do estado 
diga exatamente quanto é 
a diminuição do preço da 
gasolina, quanto é a dimi-
nuição do preço do quilo-
watt da energia, nas comu-
nicações e no transporte 
intermunicipal. Porque se-
não, haverá o sacrifício 
de reduzir a arrecadação, 
diminuir os recursos da 
saúde, e da educação, e 
nós não passaremos para 
aquele que é o verdadeiro 
pagador de tributos, que é 
o consumidor”, disse.

DE OLHO
NO PODER
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Manaus, Quarta-feira,
6 de julho de 2022

Com o tema do ano leti-
vo 2022, “Escola e Socie-
dade – Construção cole-
tiva de uma educação de 
excelência para Manaus”, 
mais de 250 mil alunos da 
rede municipal de ensino 
retornaram às aulas nes-
ta terça-feira, 5/7, em 500 
unidades da Prefeitura 
de Manaus, coordenadas 
pela Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed). 
Os conteúdos dessa nova 
etapa foram elaborados 
de acordo com o currícu-
lo escolar municipal, com 
a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

O subsecretário de Ges-
tão Educacional (SSGE), 
professor Júnior Mar, des-
tacou a importância que é 
dedicada para a volta das 
aulas dentro da rede mu-
nicipal, na qual é planeja-
do todo trabalho pedagó-
gico pelos profissionais 
da área.

“Em nome do nosso 
prefeito David Almeida, 

Mais de 250 mil estudantes 
do município voltam às aulas
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Volta às aulas para mais de 250 mil estudantes do município de Manaus

da nossa secretária Dul-
ce Almeida, desejamos 
um ótimo retorno a todos 
os nossos estudantes. A 
aula presencial é insubs-
tituível, então é impres-
cindível que os nossos 
estudantes voltem à es-
cola, com muito foco, com 
os nossos professores em 
sala de aula e os alunos 
preparados para esse se-
gundo semestre muito 
promissor”, disse o subse-
cretário.

 Segundo a pedagoga 
Synara Freitas, da Escola 
Municipal Aristóphanes 
Bezerra de Castro, no bair-
ro Cidade de Deus, zona 
Norte, todo o trabalho 
deste ano será realizado 
dentro do tema da Semed, 
que busca ampliar a par-
ceria entre a sociedade e a 
escola, a fim de levar um 
ensino de qualidade aos 
mil alunos do ensino fun-
damental nos três turnos.

 “Nossa expectativa é a 
melhor possível, porque 

 

 

Casa abandonada pega fogo no bairro Praça 14
Uma casa abandonada pe-

gou fogo, na manhã da terça-
-feira (5), na avenida Japurá, 
no bairro Praça 14 de Janeiro, 
na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o tenente 
Mariano, do Corpo de Bom-
beiros Militar do Amazonas 
(CBM-AM), o tempo de res-
posta da equipe após o acio-
namento foi de cinco minu-
tos. Foram utilizados quatro 
lances de mangueira e mil 
litros de água para controlar 
as chamas.

“Quando chegamos ainda 
tinha foco de incêndio, ape-

sa das chamas.

Zona Oeste 
Vários animais morre-

ram e outros ficaram feri-
dos durante um incêndio 
em uma residência, no 
bairro Vila da Prata, na 
Zona Oeste de Manaus, na 
noite de domingo (3).

A dona da residência foi 
levada para uma unidade 
de saúde com escoriações. 
A maioria dos animais, 
conforme os bombeiros, 
eram gatos. O fogo destruiu 
a residência.

sar de ser uma área abando-
nada. Segundo os moradores, 
é uma área frequentada por 
usuários de drogas e com 
um pouco de difícil acesso e 
de aproximadamente 18 me-
tros quadrados”, explicou.

O tenente destacou que as 
residências ao redor corriam 
risco de ser atingidas, mas a 
rápida resposta dos bombei-
ros impediu que o dano fosse 
maior. A casa atingida é mis-
ta: madeira e alvenaria.

Não houve nenhum fe-
rido e apenas a perícia 
poderá identificar a cau- Bombeiros foram acionados para controlar o incêndio em casa na Praça 14
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quando envolve a socie-
dade nós sabemos que 
vamos ter um suporte. A 
expectativa em receber as 
crianças é enorme, pois 
muitos desafios quanto 
à alfabetização e rendi-
mento escolar ficaram 
para essa segunda etapa 
do ano letivo. Recebemos 
as crianças nesse retorno 
com muita alegria e cari-
nho respeitando a reali-
dade social de cada um”, 
observou Synara Freitas.

Para a aluna Eduarda 
Salgado, 10 anos, do 5º 
ano da Escola Munici-
pal República do México, 
a volta às aulas oferece 
uma oportunidade ímpar 
de aprendizado.

“É importante o retorno 
às aulas, porque a apren-
dizagem presencial é 
muito melhor. Nossa pro-
fessora se dedica e a gen-
te se sente segura. É im-
portante também, porque 
vemos nossos amigos de 
novo”, completa Eduarda.
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Manaus, Quarta-feira,
6 de julho de 2022

A Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Defe-
sa Social (Semseg) realizou 
mais um curso teórico e 
prático sobre o uso de dispo-
sitivo elétrico incapacitante 
para a Guarda Municipal. 
Essa segunda turma deve 
formar mais 37 agentes.

Os dispositivos elétricos 
incapacitantes são Spark e 
Taser, e atuarão como mais 
uma ferramenta de promo-
ção à segurança.

O secretário da Semseg, 
Sérgio Fontes, explica que 
o objetivo é capacitar toda a 
Guarda Municipal.

“Nós vamos formando 
turmas com pouco mais de 
30 guardas, para que eles 
possam realmente absor-
ver o conhecimento passa-
do pelos nossos instrutores, 
atuando posteriormente 
nas unidades de maior ne-
cessidade dessa ferramen-

Guardas municipais fazem 
treinamento com arma de choque
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Treinamento com arma de choque para guardas municipais de Manaus é realizado pelo Semseg
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ta”, disse Fontes.
Os dois instrutores, que 

são guardas municipais 
capacitados pela Polícia Fe-
deral, realizaram a aula teó-
rica, explicando sobre o uso 
do equipamento, a aplicabi-
lidade, situações, além da 
apresentação de material 
audiovisual representativo 
do campo prático, e tam-
bém a parte prática, com ti-
ros em humanoides e tam-
bém entre os profissionais 
no tatame.

A experiência proporcio-
nada aos 37 guardas mu-
nicipais deixou clara a im-
portância de se entender a 
respeito do uso progressivo 
da força, iniciando com bas-
tões de mão, spray de pi-
menta, e somente em caso 
de necessidade, havendo 
risco de morte ou ferimento 
grave, a utilização adequa-
da do equipamento elétrico.
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Sete municípios estão em situação de emergência por inundações

 

 

Municípios reconhecidos por situação de emergência 
Os municípios de Anamã, 

Autazes, Benjamin Constant, 
Jutaí, Parintins, Tefé e Uru-
curituba, todos localizados 
no Amazonas, receberam o 
reconhecimento federal de 
situação de emergência. As 
cidades foram atingidas por 
fortes chuvas acompanha-
das de inundações. A porta-
ria que declarou estado de 
emergência foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU), 
na segunda-feira (4).

A partir de agora, os muni-
cípios atingidos podem soli-
citar recursos do Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal (MDR) para atendimento 

à população afetada. Os valo-
res podem ser utilizados nas 
ações de socorro, assistência 
humanitária, res-tabeleci-
mento de serviços essenciais 
e reconstrução de infraestru-
tura danificada.

 Como solicitar
A solicitação deve ser feita 

por meio do Sistema Integra-
do de Informações sobre De-
sastres (S2iD) do Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal. O valor a ser libe-rado 
depende da necessidade de 
cada município, baseado nos 
planos de ações apresenta-
dos à equipe técnica da Defe-

sa Civil Nacional.
A prioridade inicial é a des-

tinação de valores para ações 
de assistência humanitá-ria, 
como a compra de itens de 
necessidades básicas, kits de 
higiene, limpeza, colchões, 
cestas básicas, entre outros.

Após o munícipio entregar 
o plano de trabalho elabora-
do, é realizado o restabele-ci-
mento de serviços essenciais, 
como limpeza de vias urba-
nas, religação de ener-gia e 
abastecimento de água.

Por fim, as cidades têm até 
90 dias depois do término 
das ocorrências dos desas-
-tres para solicitar recursos.



 

Manaus, Quarta-feira,
6 de julho de 2022

Para fortalecer a detecção 
precoce de casos de hanse-
níase, a Prefeitura de Ma-
naus iniciou, na terça-feira 
(5), a implementação do 
projeto “Autoexame de Pele 
Virtual”, que tem a meta de 
alcançar 150 mil estudantes 
nas instituições de ensino 
que integram o Programa 
Saúde na Escola (PSE).

O projeto será desenvolvi-
do pela Secretaria Munici-
pal de Saúde (Semsa), entre 
julho de 2022 e novembro 
de 2023, com a parceria da 
Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), da Secre-
taria de Estado de Educação 
(Seduc/AM) e da Fundação 
Alfredo da Matta (Fuam), 
abrangendo 196 escolas mu-
nicipais e 61 estaduais.

Durante a cerimônia ofi-
cial para iniciar as ações 
do projeto, realizada na Es-
cola Municipal Firme na Fé, 
bairro Alvorada, zona Oeste, 
o secretário municipal de 
Saúde, Djalma Coelho, aler-
tou sobre a importância do 
diagnóstico precoce da do-
ença para reduzir o risco do 
desenvolvimento de seque-
las definitivas.

“Quando ocorre um diag-
nóstico tardio, mesmo que 
aconteça o tratamento e a 
cura, a hanseníase tem po-
tencial para deixar sequelas, 
que terão impacto para toda 
a vida do paciente. Então, é 
essencial criar estratégias 
para que se consiga diag-
nosticar precocemente a 
hanseníase. E o projeto do 
autoexame de pele virtual é 
uma dessas estratégias, que, 
por meio da integração com 
o setor de Educação, preten-
de garantir a promoção da 
saúde e a prevenção de do-
enças entre os estudantes”, 
destacou Djalma Coelho.

A chefe do Núcleo de Con-

Escolas implementam projeto 
para detecção de hanseníase
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“Autoexame de Pele Virtual” tem a meta de alcançar 150 mil estudantes 
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trole da Hanseníase da Se-
msa, enfermeira Ingrid San-
tos, explicou que o projeto 
consiste na disponibilidade 
de um link para que os estu-
dantes, com o apoio de pais 
ou responsáveis, possam 
responder um questionário 
on-line, em que será possí-
vel indicar se apresentam 
sintomas da hanseníase, 
como manchas na pele.

 “As informações obtidas 
no questionário serão ana-
lisadas por uma equipe de 
profissionais de saúde, que, 
de acordo com as caracte-
rísticas de possíveis lesões 
na pele ou nos nervos, farão 
uma avaliação para organi-
zar o atendimento dos estu-
dantes e a definição do diag-
nóstico”, explicou Ingrid.

Segundo a enfermeira, 
a Semsa já realiza ações 
para o diagnóstico precoce 
da hanseníase na rotina de 
atendimento nas Unidades 
de Saúde e por meio do PSE, 
mas que o exame de pele 
virtual foi idealizado para 
alcançar um maior número 
de estudantes em um me-
nor período de tempo.

“Com a pandemia da Co-
vid-19, muitas atividades 
de prevenção de doenças 
e promoção da saúde fo-
ram interrompidas, inclu-

sive nas escolas. Por isso, 
o novo projeto vai auxiliar 
no trabalho de investiga-
ção de casos da doença, 
permitindo que alunos te-
nham um acesso mais fa-
cilitado ao atendimento em 
saúde. O tratamento com 
medicamentos interrompe 
a transmissão da doença. 
Então, quando uma crian-
ça é diagnosticada com 
hanseníase, é porque ele 
já convive com um adulto 
com a doença e que ainda 
não iniciou o tratamento”, 
lembrou Ingrid Santos.

Autoexame
Os pais e responsáveis 

irão receber nas escolas o 
link para acessar o questio-
nário do autoexame, e tam-
bém poderão acessar o do-
cumento nos sites da Semsa 
(semsa.manaus.am.gov.br), 
da Semed (semed.manaus.
am.gov.br) e da Seduc (www.
seduc.am.gov.br). No caso de 
a família não ter acesso à 
internet, as escolas poderão 
disponibilizar o questioná-
rio impresso, que os pais po-
derão preencher e devolver 
para a escola.

“O projeto é uma forma de 
potencializar e intensificar 
as ações de prevenção que 
as escolas já desenvolvem 

pelo PSE. A orientação para 
cada escola e diretor é que 
possam verificar a melhor 
forma de disponibilizar o 
link e formulário para os 
pais, de acordo com a reali-
dade da escola, garantindo 
que chegue a todos os estu-
dantes”, informou a coorde-
nadora de Saúde da Seduc/
AM, Vera Hitotuzi.

Saúde e educação
Para a coordenadora do 

Programa Municipal Saúde 
do Escolar da Semed, pe-
dagoga Lourdes de Araú-
jo Souza, a parceria entre 
os setores da Saúde e da 
Educação tem se mostrado 
cada vez mais importante 
no desenvolvimento dos 
estudantes, evidenciado 
ainda mais pela pandemia 
da Covid-19.

 “É realmente necessário 
que a Saúde e a Educação 
estejam juntas, já que um 
aluno com saúde tem um 
desenvolvimento melhor, 
aprende mais e a escola 
tem êxito em todos os re-
sultados. O autoexame de 
pele virtual é uma inovação 
que vai facilitar para que as 
crianças sejam examina-
das, que os casos de han-
seníase sejam detectados e 
tratados, evitando a trans-
missão da doença”, afirmou 
Lourdes Souza.

Para a aposentada Ma-
ria Raimunda Castilho, que 
acompanhou a ação edu-
cativa na Escola Municipal 
Firme na Fé, onde tem dois 
netos estudando, o novo 
projeto é importante para 
divulgar mais informações 
sobre a doença.

 “Eu já conheci uma pes-
soa que teve hanseníase, 
mas foi descoberto cedo 
e feito todo o tratamento. 
Mas acho importante falar 

sobre a doença, que não 
se apresenta rapidamente, 
não tem muitos sintomas 
no início e por isso é neces-
sário fazer o exame, além 
de fazer a divulgação para 
que as pessoas tenham 
consciência da gravidade 
e como pode ser prejudicial 
para toda a família”, alertou 
Maria Castilho.

Casos
Entre janeiro e junho des-

te ano, Manaus registrou 
um total de 51 casos novos 
de hanseníase, com cinco 
casos em menores de 15 
anos. No primeiro semes-
tre de 2019, período de pré-
-pandemia da Covid-19, o 
número de casos novos de 
hanseníase foi de 67, tam-
bém com cinco casos em 
menores de 15 anos.

A hanseníase é uma do-
ença infecciosa crônica, 
causada pelo Mycobacte-
rium leprae, também co-
nhecido como bacilo de 
Hansen. A transmissão 
da doença ocorre quando 
uma pessoa doente, sem 
tratamento, elimina o ba-
cilo por meio de secreções 
nasais, tosses ou espirros, 
transmitindo para pessoas 
sadias que convivem próxi-
mo e por tempo prolongado 
no mesmo ambiente.

Na fase inicial da doença, 
a hanseníase é caracteriza-
da por lesões na pele e ner-
vos que causam diminuição 
ou ausência de sensibilida-
de. Em estágios mais avan-
çados pode ocorrer, entre 
outros sintomas, formiga-
mentos, câimbras, dor ou 
espessamento dos nervos 
periféricos, principalmente 
nos olhos, nas mãos e nos 
pés, com diminuição ou per-
da de força muscular, inclu-
sive nas pálpebras.
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Dupla morre em 
confronto com PMs 

Mário e Romário foram atingidos e morreram na hora

 

 

Suyanne Lima 

Mário Jhonny Caetano 
de Souza e Romário Lima 
morreram, na tarde da 
terça-feira (5), após tro-
carem tiros com a polícia 
durante uma abordagem 
policial na rua Sabiá, no 
bairro Novo Amanhe-
cer, em Iranduba (dis-
tante a 27 quilômetros  
de Manaus).

De acordo com a equipe 
da Secretaria Executiva-
-Adjunta de Operações 
(Seaop), os policiais re-
ceberam uma denúncia 
anônima que havia indi-
víduos armados na loca-
lidade comercializando 
entorpecentes.

As equipes foram ao lo-
cal e acabaram sendo re-
cebidas a tiros pelos sus-
peitos. Mário e Romário 
foram atingidos e, apesar 
de terem sido socorridos 
ao Hospital do Município, 
não resistiram aos feri-
mentos e morreram na 

Um homem identificado 
como Ocimar Monteiro, de 
29 anos, foi preso na tarde 
da segunda-feira (4) após 
assaltar a linha de ônibus 
052. A prisão ocorreu em 
uma área de mata, nas pro-
ximidades da Rua Canário, 
no bairro Cidade de Deus, 
Zona Norte da capital.

De acordo com informa-
ções de vítimas do roubo, no 
momento em que o coletivo 
estava chegando próximo 

ao final da linha, o bandido 
entrou no ônibus e logo em 
seguida anunciou o assalto.

Ainda conforme os rela-
tos, o assaltante dizia que 
estava armado. Diante dis-
to, por não ter certeza se 
a arma era de verdade, os 
passageiros entregaram 
seus pertences. Após rou-
bar as pessoas, o ladrão pu-
lou a catraca e roubou toda 
a renda do cobrador.

Depois do roubo o bandi-

do desceu do ônibus e fugiu 
para uma área de mata. Os 
policiais militares da 13ª 
Companhia Interativa Co-
munitária (Cicom) foram 
acionados para atender a 
ocorrência, e ao procurarem 
na região informada, en-
contraram o suspeito sem 
camisa e sem os pertences 
das vítimas.

O homem foi conduzido 
para o 6° Distrito Integrado 
de Polícia (DIP).

PMs prendem assaltante de ônibus em mata 

Suposto ladrão foi levado para o 6º Distriuto Integrado de Polícia (DIP)

 

 

unidade de saúde.
Na ação policial, Lúcio 

Pereira da Silva, de 26 
anos, o “Diabinho”, aca-
bou preso pelos policiais. 
Foram apreendidos uma 
pistola e um revólver 
com munições deflagra-
das, além de droga e ba-
lanças de precisão.

Os corpos dos suspei-
tos foram levados ao 
necrotério da unidade 
hospitalar e serão remo-
vidos pela equipe do Ins-
tituto Médico Legal, para 
a capital amazonense, 
onde passou por exame 
de necropsia. 

O caso foi apresentado 
na 31° Delegacia Intera-
tiva de Polícia (DIP), do 
município, onde estão 
sendo adotados os proce-
dimentos cabíveis.

Os outros indivíduos 
envolvidos no confronto 
conseguiram fugir e estão 
sendo procurados pela po-
lícia, que intensifica o pa-
trulhamento na área.

Divulgação
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Agredido 
por roubar 
bicicleta

Cansados de presen-
ciar ações criminosas, 
moradores da comuni-
dade Parque das Nações, 
na Zona Centro-Sul de 
Manaus, decidiram punir 
um suspeito de assaltar 
uma criança e o agredi-
ram na manhã da terça-
-feira (5), na rua Cuba da-
quela comunidade.

O homem foi identifica-
do como Flávio Rogério 
Catanhede, de 37 anos. De 
acordo com testemunhas, 
ele já estava cometendo 
ações criminosas na área 
e foi flagrado no momen-
to que tentava roubar a 
bicicleta de uma criança.

Ele foi rendido pelos 
populares, amarrado em 
um poste e brutalmen-
te agredido com socos 
e pontapés. A cabeça 
dele foi um dos locais  
mais atingidos.

O suspeito foi socorrido 
e encaminhado para uma 
unidade hospitalar. Até o 
fechamento desta edição, 
o estado de saúde do su-
posto ladrão era estável.



Manaus, Quarta-feira,
6 de julho de 2022 7Polícia

Ataque criminoso deixa 
morto e feridos 

 

  
Um ataque a tiros a um 

carro de aplicativo deixou 
um morto e outras três 
pessoas feridas, incluindo 
o motorista do veículo, na 
madrugada da terça-feira 
(5), na avenida Timbiras, 
no bairro Cidade Nova, na 
Zona Norte.

O ataque ocorreu na 
frente de um bar, por volta 
das 4h30. Segundo teste-
munhas informaram à po-
lícia, três homens saíram 
do estabelecimento e so-
licitaram uma corrida por 
aplicativo.

No momento que entra-
ram no carro, um outro 
veículo parou no local e 
abriu fogo na direção das 
vítimas. Conforme a polí-
cia, o passageiro que es-
tava no banco da frente 
foi atingido com 11 tiros e 
morreu na hora.

As vítimas sobrevi-
ventes foram socorridas 
pelo Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgên-

Carro onde aconteceu o ataque de criminosos ficou com várias perfurações de bala
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Corrêa, mas foi transferido 
para o Hospital e Pronto-
-Socorro Platão Araújo.  O 
estado dele é estável e está 
fora de perigo. Ele saiu 
para trabalhar, às 20h de 
segunda-feira (4), e como 
ninguém teve notícias dele 
vimos pelo GPS a localiza-
ção e me deparei com essa 
situação”, relatou Paulo 
Roberto, familiar do mo-
torista de aplicativo, de 39 
anos, atingido durante a  
ação criminosa.

Ainda conforme Paulo 
Roberto, o motorista já ti-
nha falado sobre o de tra-
balhar como motorista de 
aplicativo.

“É um risco que a gente 
corre para sobreviver e le-
var alimentos para nossa 
família. O perigo em Ma-
naus é muito grande”, afir-
ma.

O crime será investigado 
pela Delegacia Especiali-
zada em Homicídios e Se-
questros (DEHS).

 
Suyanne Lima 

Um homem de 30 anos 
foi baleado após ferir um 
policial militar com um 
golpe de faca. O caso ocor-
reu na segunda-feira (4), no 
município de Tefé (distante 
522 quilômetros em linha 
reta de Manaus).

De acordo com a polícia, o 
homem estava sem roupas, 
descontrolado, ameaçan-

do atacar a população com 
uma faca em uma praça na 
avenida Espírito, no bairro 
Santa Luzia.

Os policiais militares fo-
ram acionados para con-
trolarem a situação. Eles 
tentaram realizar a deten-
ção do suspeito, mas o ho-
mem atacou e feriu a mão 
de um dos PMs.

Devido à ação, os policiais 
atiraram contra o suspeito 

para que ele fosse contido e 
parasse o ataque à equipe.

O homem foi atingido na 
coxa e foi levado ao hospital 
do município. Após receber 
alta, o homem foi levado à 
Delegacia Interativa de Po-
lícia (DIP), onde foi ouvido 
e prestou os esclarecimen- 
tos necessários.

O homem foi autuado por 
ameaças de mortes e crime 
de desacato. 

Homem leva ‘bala’, após esfaquear PM 

Homem  acabou preso no momento em que deu facada na mão de PM 
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cia (Samu) e levadas 
para unidades de saúde  
da cidade.

Os criminosos fugiram 
sem serem identificados. 

Pela quantidade de tiros, a 
polícia acredita que o alvo 
dos assassinos era o ho-
mem que estava no banco 
ao lado do motorista. Ele 

não foi identificado pela 
polícia. 

“O que eu sei é que ele 
estava no Serviço de Pron-
to-Atendimento Danilo 
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O Amazonas Futebol Clube 

anunciou nesta terça-feira 
(4), a contratação do goleiro 
Luiz Henrique e do atacante 
Pedro Igor, velho conhecido 
da torcida aurinegra.

Líder do grupo A1 e já 
garantido no mata-mata 
da Série D do Campeonato 
Brasileiro 2022 com duas 
rodadas de antecedência, o 
Onça Pintada segue se re-
forçando para a sequência 
da competição.

Gaúcho de Porto Alegre, 
Luiz Henrique Moura Cha-
ves tem 26 anos e estava 
disputando a Divisão de 
Acesso do Campeonato 
Gaúcho pelo Pelotas. Em sua 
carreira ele acumula pas-
sagens por Aimoré-RS, EC 
Novo Horizonte-RS, Toledo-
-PR, São Luiz-RS, Guarany 
Bagé-RS, Barra-RS, Gaúcho-
-RS, Cruzeiro-RS e Bagé-RS.

Já Pedro Igor fez parte da 
campanha no Amazonen-
se de 2021 que garantiu o 
Amazonas nesta Série D. 
Ele retorna ao clube após 
atuar pelo Foz do Iguaçu-
-PR, na disputa da 2ª Divi-
são do Paranaense. O cen-
troavante também já jogou 
por Unirb-BA, Penarol-AM, 
Oeirense-PI, Cascavel-PR, 
Cordino-MA, Estanciano-SE, 
Bacabal-MA e ABC-RN.

A Onça agora volta suas 
atenções para as últimas 
duas partidas da primeira 
fase da Quarta Divisão. No 
próximo sábado (9), às 17h, 
o time comandado pelo téc-
nico Rafael Lacerda visita 
o Náutico, no estádio Cana-
rinho, em Boa Vista (RR). O 
Aurinegro quer consolidar a 
liderança da chave para de-
finir em casa o primeiro con-
fronto do mata-mata.

Amazonas apresenta 
reforços para Série D 
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Goleiro e atacante vão reforçar o time nas próximas fases da Série D

 

Atacante Richarlison leva multa de R$ 161 mil 
O brasileiro Richar-

lison, ex-atacante do 
Everton e atualmente 
atleta do Tottenham, foi 
punido pela federação 
de futebol da Inglaterra 
com um jogo de suspen-
são mais multa de 25 
mil libras (cerca de R$ 
161 mil). As informações 
são do Metrópoles.

A punição se deu por 
causa da comemoração 
de um gol na vitória do 
Everton sobre o Chelsea 
na temporada passada 
em que correu em cam-
po com um sinalizador. 

Com gol marcado pelo 
brasileiro, o Everton 
derrotou o Chelsea por 
1 x 0 e conquistou pon-

tos importantes para 
fugir do rebaixamento 
da Premier League. No 
episódio, o atacante co-
memorou o gol com um 
sinalizador em mãos 
que havia sido lançado 
pela torcida em direção 
ao gramado.

A federação já havia 
sentenciado o atleta no 
dia 1 de julho, mas a de-
cisão só foi divulgada na 
terça-feira (5).

Devido à decisão da 
federação, o novo refor-
ço do Tottenham está de 
fora da estreia da equi-
pe na Premier League 
da temporada 2022/23, 
no dia 6 de agosto, con-
tra o Southampton. Jogador Richarlison é punido após comemoração com sinalizador
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Inscrições 
para jogos 
adaptados

Iniciaram, na terça-feira 
(5), as inscrições para a 11ª 
edição dos Jogos Adapta-
dos André Vidal de Araújo 
(Jaavas), pela plataforma 
Google Forms, por meio 
do link: https://forms.gle/
Ndh2Z8XDTnU52wJS8, até 
o dia 12 de agosto.

O Jaavas será realizado na 
Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual 
e Múltipla, no período de 21 a 
28 de agosto.

A expectativa dos organi-
zadores é de que participem 
aproximadamente 4,5 mil 
pessoas, seja da rede mu-
nicipal de ensino, estadual 
ou instituições parceiras, 
que desenvolvem trabalhos 
com Pessoas com Defici-
ência (PcDs). Os jogos serão 
realizados nas modalidades 
de atletismo, futsal, voleibol 
sentado, jogos adaptados, 
natação e corrida do abraci-
nho. 

A coordenadora do Jaavas, 
Shirley Amaral, reforça o 
convite para que todos pos-
sam participar do evento, 
pois ano passado foi reali-
zado de forma muito restri-
ta, em virtude da pandemia 
da Covid-19, mas agora com 
todos os cuidados, espera a 
realiza-ção muito maior dos 
jogos.

Divulgação

Inscrições da 11ª edição dos 
Jogos iniciaram ontem
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Nesta quarta-feira, Fla-
mengo e Tolima se en-
frentam no Maracanã, às 
20h30 (de Manaus), pelo 
jogo da volta das oitavas 
de final da Libertadores. No 
confronto de ida, o Rubro-
-Negro venceu por 1 a 0 e, 
assim, avança de fase com 
qualquer empate. Entre-
tanto, vitória do time de 
Ibagué por um gol de dife-
rença força a decisão por 
pênaltis. 

Para a partida, o técnico 
Dorival Júnior contará com 
o retorno de João Gomes, 
que cumpriu suspensão no 
confronto de ida, e dos jo-
gadores que haviam testa-
do positivo para a Covid-19. 
Dessa forma, Willian Arão, 
Fabrício Bruno, Matheus 

França e Diego Alves ficam 
à disposição do treinador.

Outro que pode jogar é 
Rodrigo Caio. O zagueiro 
ficou de fora dos dois úl-
timos jogos por causa de 
uma inflamação no joelho 
esquerdo e ficou no Rio de 
Janeiro para realizar tra-
balho de controle de car-
ga. Recuperado, o camisa 
3 está à disposição de Dori-
val Júnior.

Pelo lado do Tolima, Ma-
rulanda, Anderson Plata e 
Andres Ibarguen ficaram 
de fora do jogo de ida por 
causa de lesão. Dessa for-
ma, o trio não tem presen-
ça garantida para enfrentar 
o Flamengo no Maracanã.

“Torcedor observador”
Se movimentando ati-

vamente nos bastidores 
para a próxima janela de 
transferências, o Flamen-
go já acertou a contrata-
ção de um novo reforço: 
Arturo Vidal. O volante 
chegará ao Rio de Janeiro 
na manhã desta quarta-
-feira (6) e deve ir ao Ma-
racanã para acompanhar 
o jogo contra o Tolima, pe- 
la Libertadores.

O desembarque de Artu-
ro Vidal será nesta quarta-
-feira (6), às 8h15 (horário 
de Manaus), no Aeroporto 
Galeão. De lá, o jogador se-
guirá para o Ninho do Uru-
bu, onde assinará o con-
trato com o Flamengo. O 
vínculo entre o Rubro-Ne-
gro e o volante será válido  
até 2023.

Flamengo terá reforços para o duelo que vale classificação  para 
próxima fase da Libertadores 

Divulgação

 

Torcida do Vasco se consagra em apoio ao time 
Em dois domingos sepa-

rados por três semanas, 124 
mil pessoas no Maracanã. 
No primeiro deles, uma festa 
sinérgica da arquibancada 
com o time, que correspon-
deu com a vitória. No segun-
do, o apoio dos presentes no 
estádio foi reconhecido por 
jogadores e até pelo treina-
dor rival. Tudo isso é apenas 
o símbolo: a torcida do Vasco 
se tornou o grande persona-
gem do clube, e carrega a 
equipe na campanha rumo 
ao acesso à Série A.

É evidente que a força dos 
torcedores do Cruz-Maltino 
não foi descoberta agora. As 
demonstrações, viscerais e 
independentes do momento 
da equipe, vêm de longa data. 
Mas vem se destacando num 
momento de Série B do Cam-
peonato Brasileiro de poucos 
personagens carismáticos 

e na defesa de causas ainda 
pouco abraçadas. É o desta-
que absoluto da temporada.

“Ver, hoje, a torcida do Vas-
co cantando até o final, mes-
mo o time com dificuldades... 
e eles não vaiaram nem um 
minuto. Só depois que ter-
minou. É um exemplo para 
todas as torcidas, e eu con-
voco a nossa para ter essa 
mesma postura, porque mui-
tas vezes ficamos frustrados 
e acabamos passando essa 
frustração para os nossos 
jogadores”, analisou Lisca, 
técnico do Sport, após o jogo 
entre as equipes no último 
domingo. E completou:

 “Podem não ser os jo-
gadores que queríamos, 
mas podem se transfor-
mar com o apoio do nosso 
torcedor, porque você só 
adquire confiança quando 
você ganha confiança das 

pessoas. E aí você repete, 
ganha confiança, erra e 
recebe a bola de novo. Isso 
te dá confiança porque 
você sente que as pesso-
as confiam em você. Acho 
que, hoje, o time e a torci-
da do Vasco têm dado esse 
exemplo”, ressaltou um 
dos três comandantes do 
Cruz-Maltino em 2021.

A torcida vascaína já foi 
exaltada também por per-
sonagens como o apresen-
tador e ex-jogador Neto; em 
diferentes vezes pelo jorna-
lista Mauro Cezar Pereira; e 
até por Endrick, destaque da 
base do Palmeiras.

Os vascaínos e vascaínas 
têm abraçado. O time e as 
bandeiras. A do respeito, da 
igualdade e da inclusão foi 
utilizada também de forma 
institucional - polêmica com 
o Consórcio Maracanã à par-
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Fla recebe o Tolima de 
olho na classificação

Mais de 124 mil pessoas foram aos dois últimos jogos do Vasco 

te -, mas representa a histó-
ria do clube: da luta contra o 
racismo que praticamente 
funda o sentimento cruz-
-maltino ao jogador que, lite-
ralmente, levanta a bandeira 
contra o preconceito.

Faz menos tempo ainda 

que instituição e torcidas 
organizadas se comprome-
teram a dar um passo além 
na luta contra preconceitos. 
Passo pequeno, mas impor-
tante. E que é apenas mais 
uma das faces da força do 
torcedor do Vasco.
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Os pequenos negócios 
geram renda em torno de 
R$ 420 bilhões por ano, o 
equivalente a cerca de um 
terço do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens 
e serviços produzidos) bra-
sileiro. A estimativa consta 
do Atlas dos Pequenos Ne-
gócios, lançado pelo Servi-
ço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), que celebrou 
50 anos, na terça-feira (5).

Segundo o levantamen-
to inédito, os negócios de 
menor porte injetam R$ 35 
bilhões por mês na econo-
mia brasileira. A pesquisa 
analisou a participação na 
economia de microempre-
sas, pequenas empresas e 
microempreendedores in-
dividuais (MEI).

De acordo com a publi-
cação, os MEI geram R$ 
11 bilhões todos os meses, 
o que significa R$ 140 bi-
lhões por ano. As micro e 
pequenas empresas ge-
ram mensalmente R$ 23 
bilhões, movimentando 
R$ 280 bilhões por ano.

Atualmente, os negócios 
de menor porte correspon-
dem a 30% do PIB. Segun-
do o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, a participa-
ção poderá chegar a 40% 
do PIB, caso o país cresça 
3% ao ano nos próximos 
anos. “Em países desen-
volvidos, a participação 
dos pequenos negócios no 
PIB fica em torno de 40% 
a 50%. Se em 10 anos con-
seguirmos promover esse 
crescimento, toda a econo-
mia sai beneficiada, gra-
ças ao poder que as MPE 
[micro e pequenas empre-
sas] têm de gerar renda e 
empregos”, avaliou.

A pesquisa constatou 
que, de 15,3 milhões de do-

uma das maiores propor-
ções de jovens e negros à 
frente de um negócio. No 
Nordeste, Sergipe é um 
dos estados com a maior 
proporção de empreende-
dores. No Centro-Oeste, o 
Distrito Federal tem uma 
das maiores proporções 
de donos de negócios com 
ensino superior.

O Sul é a região com a 
maior proporção de em-
preendedores que contri-
buem para a Previdência 
Social. O Sudeste tem o 
maior número de peque-
nos negócios, com três 
estados – São Paulo, Mi-
nas Gerais e Rio de Janeiro 
– concentrando 40% dos 
donos de empresas de pe-
queno porte no Brasil.

Em relação aos estados, 
Rio de Janeiro, Alagoas, 
Paraíba e Sergipe têm as 
maiores participações de 
microempreendedores 
individuais entre os em-
preendimentos abertos. 
Maranhão, Amapá, Paraná 
e Piauí têm a maior pro-
porção de microempresas 
na abertura de negócios. 
Na abertura de empresas 
de pequeno porte, lideram 
Mato Grosso, Pará, Amazo-
nas e Amapá.

O estado do Rio de Ja-
neiro, o Distrito Federal e 
o Sergipe têm as maiores 
proporções de mulheres 
entre donos de negócio, 
com 38%, 37% e 37% do 
total, respectivamente. A 
proporção de empreen-
dedores que se classifi-
cam como negros (pretos 
e pardos) chega a 84% do 
total dos donos de negó-
cios no Amazonas e no 
Acre. Em Santa Catarina 
e no Rio Grande do Sul, a 
proporção de negros che-
ga a apenas 15%.

Pequenos negócios geram 
renda de R$ 420 bi por ano
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Pesquisa analisou a participação na economia de pequenas empresas

10  Economia

nos de pequenos negócios 
em atividade no Brasil, 11,5 
milhões dependem exclu-
sivamente da atividade 
empresarial para sobrevi-
ver. Em relação aos MEI, a 
proporção chega a 78%, o 
que equivale a cerca de 6,7 
milhões de pessoas. Entre 
os donos de micro e peque-
nas empresas, 71% têm no 
negócio de pequeno porte 
a principal fonte de renda, 
o que representa cerca de 
4,7 milhões de pessoas.

Crescimento
De 2012 a 2021, o número 

de trabalhadores por conta 
própria no Brasil cresceu 
26%, passando de 20,5 mi-
lhões para 25,9 milhões. 
No mesmo período, o nú-
mero de formalizações 
entre os MEI passou de 2,6 
milhões para 11,3 milhões, 
alta de 323%. Isso signi-
fica crescimento mais de 
12 vezes maior entre os 
microempreendedores in-
dividuais, comparado com 
os donos de negócios que 
não se formalizaram.

Segundo a pesquisa do 

Sebrae, 28% dos MEI atu-
avam fora do mercado 
formal ao adotar o regime 
especial de pagamento de 
imposto. Desse total, 13% 
tinham como ocupação 
principal o empreendedo-
rismo informal e 15% atu-
avam como empregados 
sem carteira assinada. A 
proporção de informais 
vem caindo ao longo do 
tempo. Cerca de 2,5 mi-
lhões de pessoas foram 
retiradas da informalidade 
(28% de 8,7 milhões de mi-
croempreendedores indi-
viduais em atividade), por 
causa do registro do MEI.

Em relação às micro e pe-
quenas empresas, 13% dos 
empreendedores eram in-
formais antes da abertura 
do negócio. Desse total, 6% 
exerciam a atividade como 
empreendedores informais 
e 7% eram empregados 
sem carteira assinada.

Regiões e estados
O Atlas dos Pequenos 

Negócios também revelou 
peculiaridades entre regi-
ões e estados. O Norte tem 
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Na comparação com maio de 
2021, a alta foi de 87,6%

A oferta de voos do-
mésticos superou, pela 
primeira vez, o período 
pré-pandemia, informou 
a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac). O 
índice de assentos-quilô-
metro ofertados (ASK) foi 
6% maior em maio des-
te ano do que no mesmo 
mês de 2019.

Na comparação com 
maio de 2021, a alta foi de 
87,6%. De acordo com a 
Anac, é a primeira vez que 
um dos índices do relató-
rio de demanda e oferta da 
agência apresenta cresci-
mento em relação aos nú-
meros pré-pandemia.

Já o índice de demanda, 
que considera passagei-
ros por quilômetro pagos 
transportados (RPK) é 
2,5% menor do que o re-
gistrado em maio de 2019. 
Frente ao ano passado, no 
entanto, o crescimento é 
de 71,5%.

Segundo a agência, 
6,4 milhões de passa-
geiros foram transpor-
tados em maio.

A participação do mer-
cado foi bem dividida en-
tre as três maiores em-
presas. A Latam registrou 
33,7%, enquanto a Azul foi 
de 33,3% e a Gol de 32,6%.

No transporte de cargas 
e correio pago, o resultado 
foi próximo ao obtido em 
maio de 2019, com redu-
ção de 6,1%. Foram 36 mil 
toneladas despachadas no 
país no acumulado do ano.

Procura por 
voos domésti-
cos aumenta



 

Manaus, Quarta-feira,
6 de julho de 2022

As mortes cometidas 
por policiais militares 
despencaram em 19 dos 
131 batalhões do estado 
de São Paulo um ano de-
pois que as ações de seus 
agentes começaram a ser 
filmadas. Dados mostram 
queda de 80% na letalida-
de policial nessas unida-
des após a implantação do 
programa Olho Vivo —que 
prevê a instalação de câ-
meras nos uniformes.

Entre junho de 2021 e 
maio deste ano, os 19 ba-
talhões registraram 41 
mortes por intervenção 

Câmeras em uniformes de policiais 
auxiliam na queda de mortes em SP
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Após um ano de uso de câmeras em uniformes, mortes caem 80% em SP

11País e Mundo

As lesões corporais du-
rante intervenção da polícia 
também caíram. Foram 44 
pessoas que se machuca-
ram em ação policial duran-
te abordagem nos 12 meses 
após a adoção das câmeras 
—28% menos do que as 61 
ocorrências registradas um 
ano antes.

Procurada, a PM não se 
manifestou. Já a Secretaria 
Estadual da Segurança Pú-
blica (SSP) citou, em nota, 
um compromisso “em re-
duzir as mortes por inter-
venção policial” —para isso, 
conta com o programa.

Impacto em todo o Brasil
Conselheira federal da 

OAB (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil) por São Pau-
lo, Silvia Virginia Silva de 
Souza afirma que o uso da 
tecnologia intimida a ação 
da polícia, escancarando a 
violência das tropas.

“A redução de 80% em 
um ano demonstra que as 
forças de segurança po-
dem atuar de outra forma 

policial —contra 207 nos 12 
meses anteriores ao início 
do programa.

Essas câmeras permitem 
gravar o turno completo do 
policial sem a necessidade 
de acionamento manual. A 
tecnologia também impe-
de que o policial desligue a 
câmera durante a operação. 
Em caso de necessidade, a 
PM pode resgatar o arquivo 
e analisar as imagens.

“Tem candidato que põe 
como bandeira de cam-
panha acabar com esse 
programa”, diz Rafael Al-
cadipani, professor da FGV 

Semestre é marcado no Chile por protestos de estudantes

(Fundação Getúlio Vargas) 
e membro do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública. 
“É uma política pública de 
estado, não de governo. A 
PM já está há mais de dez 
anos estudando a adoção 
dessas câmeras.”

Para ele, interromper o 
programa é “uma péssi-
ma forma de tratar recur- 
sos públicos”.

Os números de mortes e 
lesões corporais registra-
das nesses batalhões e que 
tenham sido cometidas por 
policiais antes e depois da 
implantação do programa, 
mostram queda. 

Já no primeiro mês, em 
junho do ano passado, ne-
nhuma morte foi registrada 
—foi a primeira vez que isso 
aconteceu nas 19 unidades 
desde maio de 2013, data 
dos dados mais antigos dis-
ponibilizados pela PM.

As 41 mortes cometidas 
por policiais dos 19 batalhões 
equivalem a 82% da média 
anual de 226 assassinatos 
nos sete anos anteriores.

na contenção da criminali-
dade”, diz Silvia. “A redução 
da violência com o uso das 
câmeras vai impactar em 
todo o Brasil.”

“Eu acompanho essa dis-
cussão em outros estados”, 
afirma. “Grupos de atuação, 
principalmente do movi-
mento negro, vêm pressio-
nando os legislativos locais 
para aprovarem Leis com 
essa mesma finalidade.”

Ela avalia, entretanto, 
que a adoção das câme-
ras ainda é insuficiente e 
defende “uma mudança 
cultural na formação po-
licial”. “É preciso mudar 
essa cultura por meio de 
uma política de segurança 
que integre a comunidade 
e valorize o policial, a co-
meçar pelos salários.”

“A Polícia Militar no Bra-
sil remete à chegada de 
dom João 6º ao Brasil [em 
1808]. Sua missão era 
buscar escravos fugitivos. 
Essa essência permanece 
a mesma”, disse Silvia Vir-
ginia Silva.

No momento em que alu-
nos chilenos começam as 
férias de inverno, eles dei-
xam para trás um semestre 
marcado pela violência. Vá-
rias escolas de ensino médio 
ao redor de Santiago foram 
ocupadas por estudantes, 
uma foi incendiada e jovens 
encapuzados entraram em 
confronto com a polícia e 
queimaram ônibus.

Em junho, a prestigiosa es-
cola Internado Nacional Bar-
ros Arana (INBA), em San-
tiago, foi temporariamente 

fechada devido à violência 
“grave”, incluindo um incên-
dio no escritório do diretor.

Em um país que tem regis-
trado desenvolvimento rápi-
do, mas desigual nas últimas 
décadas, protestos de estu-
dantes contra a educação 
cara e de baixa qualidade nas 
escolas e universidades tor-
naram-se mais frequentes.

Para os jovens, isso agora 
está exacerbado por proble-
mas de comportamento rela-
cionados à pandemia, dizem 
especialistas. Embora efeitos 
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Protestos são contra a educação 
cara e de baixa qualidade no país

negativos de longo prazo do 
confinamento em crianças 
tenham sido vistos em ou-
tros lugares, o Chile parece 
ser particularmente atingido.

“Não vimos nada em ne-
nhum outro lugar tão drásti-
co ou dramático como aqui”, 
disse Francisca Morales, au-
toridade de educação do Fun-
do das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) no Chile.

O principal impacto foi em 
adolescentes e pré-adoles-
centes que retornam à es-
cola depois de passar pela 

puberdade em isolamento, 
disse ela.

A Superintendência de 
Educação do Chile registrou 
aumento de 56% nos inci-
dentes violentos no último 
semestre em comparação 
com 2018 e 2019, antes da 
pandemia, aumento que in-
comodou políticos, psicólo-
gos e professores.

“Depois desses dois anos, 
eles se irritam mais com a 
autoridade e a disciplina”, 
afirmou Esteban Abarca, pro-
fessor do ensino médio.
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Manaus sedia, neste fi-
nal de semana, nos dias 9 
e 10, mais uma edição do 
Anime Jungle Party, no 
Centro de Convenções do 
Manaus Plaza Shopping, 
na avenida Djalma Batis-
ta, Zona Centro-Sul da ca-
pital, das 13h à 20h.

A programação no sába-
do conta com as atrações: 
Canal Sempre Anime, An-
dré Baki (atração local), 
Batalha do BK (atração 
local), dublador Francisco 
Jr., Muca Muriçoca, Ban-

Manaus recebe edição do 

Circuito Cosplay Manaus será realizado nos dois dias do evento

Cine Casarão tem duas estreias nessa semana 

Filmes “Sujeito Oculto” e “Meu AmigãoZão” estreiam no Cine Casarão

O Cine Casarão, localizado 
na Rua Barroso, 279, bairro 
Centro, Zona Sul de Manaus, 
recebe em sua programação 
de estreia, nesta quinta-feira 
(7), os filmes “Sujeito Oculto” 
e “Meu AmigãoZão”. Os in-
gressos podem ser adqui-
ridos de forma antecipada 
pelo Instagram (@casarao-
deideias) ao preço de R$ 14 
(inteira) e R$ 7 (meia).

O primeiro filme a entrar 
em cartaz, na quinta-feira, 
às 16h30, é “Sujeito Oculto”, 
de Leo Falcão. Para escapar 
de um bloqueio criativo, 
Max, um famoso romancis-
ta, muda-se para uma casa 
perto de uma pequena, iso-

lada e estranha vila. Logo, 
muitas ideias começam a 
surgir, mas não da maneira 
que o escritor esperava.

À medida que aumenta a 
sensação de estar em con-
tato com histórias (e não 
com pessoas), ele percebe o 
misterioso aparecimento de 
páginas em sua escrivani-
nha, aparentemente escri-
tas pelo antigo morador da 
casa. Isso é o suficiente para 
fazer Max levantar dúvidas 
sobre sua criatividade, sua 
sanidade e até mesmo sua 
existência. O filme será ree-
xibido no sábado (9), às 16h.

Ainda na quinta, às 18h30, 
entra em cartaz “Meu Ami-

gãoZão”, de Andrés Lieban. 
Yuri, Lili e Matt se prepa-
ram para um dia especial. 
Mas seus sonhos vão por 
água abaixo quando desco-
brem que seus pais muda-
ram os planos e, agora, vão 
juntos para uma colônia 
de férias com várias crian-
ças que eles nunca viram. 
Quando estão prestes a 
embarcar na excursão, os 
AmigãoZões entram em 
ação e saem correndo com 
seus pequenos amigos para 
dentro do parque.

Eles escapam para um lu-
gar fantástico, mas ali vive 
Duvi Dudum, uma criatura 
suspeita que quer ter todos 
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os AmigãoZões só pra ele. 
Despertando a vaidade das 
crianças, o desastrado vilão 
consegue distraí-las e levar 
Golias, Nessa e Bongo para 

uma ilha distante onde ele 
esconde muitos outros Ami-
gãozões. A animação será 
reexibida sábado, às 18h, e 
domingo (10), às 16h30.
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da Reckless, Banda Reso-
nance e às 20h encerra  
o evento.

No domingo, ocorre a 
competição de K-pop, a 
participação de The Kira 

Justice, Yohancos e Cos-
play, professor br. La Casa 
de Papel, Banda Resonan-
ce, dublador Adian Tati-
ni, Batalha do BK e ban- 
da Rockless.

“Estamos ansiosos para 
esse grande reencontro e 
esperamos que esse seja 
um grande início para os 
próximos eventos que vi-
rão. A família Anime Jun-
gle Party agradece des-
de já o carinho, atenção 
e a paciência que todos. 
Vamos sempre tentar fa-
zer um evento excelente 
para todos e vamos para 
cima que está aberto a 
temporada 2022 do Ani-
me Jungle Party”, es-
creveu a equipe nas re- 
des sociais.

Circuito Cosplay 2022
O Circuito Cosplay Manaus 

será realizado nos dois dias 
do Anime Jungle Party. Os 
horários para esta etapa são 
conforme programação do 
palco principal que está sen-
do divulgada pela coordena-
ção. Os interessados em par-
ticipar do concurso deverão 
se dirigir até a mesa de ins-
crições e preencher sua ficha 
com o staff responsável. As 
inscrições serão encerradas 
uma hora antes da realiza-
ção do concurso.

Os ingressos estão à 
venda nas lojas Óticas Di-
niz, Manauara Shopping, 
Sumaúma Shopping, Sho-
pping Grande Circular, 
Lojas Action Pro e online  
na Shopingressos.

Dia 9 (Sábado)
CCM Etapa Tradicional
Premiação
1º lugar – R$ 800,00 + 

Troféu
2º lugar – R$ 400,00 + 

Medalha
3º lugar – R$ 300,00 + 

Medalha

Dia 10 (Domingo)
CCM Etapa Livre
Premiação
1º lugar – R$ 500,00 + 

Troféu
2º lugar – R$ 300,00+ 

Medalha
3º lugar – R$ 200,00 + 

Medalha

Dia 9 (Sábado)
CCM Desfile
Premiação
1° lugar – Troféu
2° lugar – Medalha
3° lugar – Medalha

Dia 10 (Domingo)
CCM Desfile
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Libra

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Tente evitar especulações 
diante dos contratempos, como 
alertam Sol e Netuno tensiona-
dos à Lua. Seu envolvimento 
nas questões do dia a dia pode 
se intensificar com a Lua Cres-
cente, o que ajuda com o plane-
jamento das rotinas e o uso sus-
tentável dos recursos materiais. 
Você vai ser capaz de se livrar 
de uma situação ruim.

Procure evitar se envolver em 
relações de dependência que lhe 
atrapalhem, como alerta a ten-
são lunar com Sol e Netuno. A vi-
vência familiar pode se mostrar 
fonte de conforto emotivo, o que 
lhe ajuda a encarar a vida com 
otimismo, dada a harmonia da 
Lua Crescente com Vênus, Urano 
e Mercúrio. Aproveite esta sema-
na para se fortalecer.

Procure evitar que as carên-
cias gerem imprudências, como 
alertam Sol e Netuno tensiona-
dos. Com a Lua Crescente, aflora 
tanto sua generosidade, quanto 
suas habilidades criativas na 
gestão do cotidiano, pois o refe-
rido astro se harmoniza com Vê-
nus, Urano e Mercúrio, o que lhe 
faz otimizar recursos. Aproveite 
este período para explorar por aí.

Cuidado para não negligen-
ciar seus hábitos e sua saúde, 
como alerta a tensão lunar com 
Sol e Netuno. Os desafios podem 
se intensificar, mas você terá 
a seu favor a versatilidade que 
aflora na harmonia com Vênus, 
Urano e Mercúrio, e que tende a 
lhe ajudar a reduzir riscos. Inicie 
relações, amplie referências e 
concretize mudanças.

A semana trará posiciona-
mentos claros nos relaciona-
mentos, atitude e mais harmonia 
no ambiente de trabalho. Espírito 
de cooperação e uma dose maior 
de diplomacia motivarão a equi-
pe e produzirão bons resultados. 
Planos do casamento animarão 
o clima. Crie projetos a dois e 
reinvente a vida. Negociações fi-
nanceiras terão andamento. 

Troque confidências com a 
família, exponha suas neces-
sidades e planeje mudanças. A 
semana favorecerá os projetos 
pessoais e reestruturações de 
vida. Um antigo relacionamento 
poderá retornar com propostas 
e novidades. A casa ficará mais 
organizada e funcional. Cuide 
de detalhes, reformule espaços, 
simplifique rotinas e invista. 

Encontros estimulantes, en-
tendimento e harmonia nos rela-
cionamentos e clima carinhoso 
no amor tornarão esta semana 
especial. Assuma maior contro-
le do orçamento e evite gastos 
por impulso. Negócios ganharão 
agilidade. Espere por conquista 
financeira e mais tranquilidade. 
Aproveite este período para pro-
teger o seu patrimônio.

Embarque em novas experi-
ências e alargue horizontes. A 
semana trará novas experiên-
cias e maior projeção. Você pode-
rá divulgar o trabalho em outras 
localidades, resgatar contatos do 
passado e dar uma nova versão 
a antigos projetos. Uma viagem 
será tudo de bom no amor. Apro-
veite para dar sabor de aventura 
à vida e renovar os sentimentos. 

Conversas interessantes e 
trocas afetivas podem marcam 
esta fase. Entretanto, Sol e Netu-
no tensionados tendem a pedir 
seletividade no trato interpesso-
al. Seus relacionamentos ficam 
mais entrosados, dada a desen-
voltura e a generosidade que 
afloram a partir de agora. Abra 
espaço para mudanças e novos 
projetos.

É preciso evitar criar expec-
tativas que sobrecarregam suas 
relações, pois a tensão lunar com 
Sol e Netuno aponta conflitos. 
Sua autoestima pode se elevar 
com a Lua Crescente harmoni-
zada a Vênus, Urano e Mercúrio, 
fazendo-lhe se posicionar com 
firmeza e desenvoltura. Um con-
vite de longe abrirá portas na 
carreira. Espere mais sucesso.

Atenção para que a mente 
fértil não aumente a proporção 
dos problemas, conforme alerta 
a tensão lunar com Sol e Netuno. 
O pensamento criativo tende a se 
fazer presente com a Lua Cres-
cente harmonizada a Vênus, Ura-
no e Mercúrio, o que lhe ajuda a 
se adaptar às diversas situações. 
Faça um balanço dos últimos 
tempos, avalie ganhos e perdas.

Busque dar valor às compa-
nhias seletas para trocar ideias 
e lazeres. As experiências apra-
zíveis tendem a se intensificar 
com a Lua Crescente harmoni-
zada a Vênus, Urano e Mercúrio, 
mas a tensão com Sol e Netuno 
alerta para a necessidade de fil-
trar seus contatos e de gastar 
com bom senso. Você encontrará 
boas soluções para os problemas.

Áries 

Gêmeos

Leão

Sagitário

Aquário Peixes

Capricórnio

Escorpião

Virgem

Câncer

Touro 
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O comediante e empre-
sário Abdiás Melo partiu 
para compromissos pro-
fissionais na França e na 
Alemanha no dia 1 de ju-
nho, com passagem de 
volta marcada para dia 30, 
num voo Lisboa-Recife. 
Greves em aeroportos e 
falta de pessoal em com-
panhias aéreas de toda a 
Europa bagunçaram os 
planos do pernambucano, 
que se viu “preso” na ca-
pital portuguesa, com su-
cessivas remarcações da 
empresa TAP. 

Tudo parecia ir de mal a 
pior até que, no último sá-
bado, apareceu uma jorna-
lista portuguesa da emis-
sora RTP no saguão do 
aeroporto Humberto Del-
gado e quis entrevistá-lo 
sobre a situação caótica. 
Abdiás soltou o verbo: dis-
se que estava “fedendo”, 
com a mesma cueca há 
seis dias. “Eu só consigo 
fazer cocô em casa. Eu es-
tou preso, sem fazer cocô”.

A franqueza do brasi-
leiro “preso” em Portugal 
viralizou, e a situação co-
meçou a melhorar. Ele vi-

Franqueza do brasileiro “preso” em Portugal viralizou nas redes sociais do Brasil e de Portugal

14 TV e Novelas 

Bombom de travessa
INGREDIENTES
250 g de chocolate ao 

leite
250 g de chocolate 

meio amargo
2 latas de leite con-

densado
2 latas de creme de 

leite
2 colheres de marga-

rina
2 caixas de morango

rou o personagem do fim 
de semana e, no domingo, 
conseguiu embarcar para 
o Brasil.

“Quando fui entrevista-
do pela TV portuguesa, 
não sabia que estava ao 
vivo e contei a verdade, o 
que estava sentindo na-
quela hora”, diz Abdiás, 
que colocou o acento agu-
do no nome por sugestão 
de um numerólogo, há 
dois meses.

“Pensei (na hora da con-
fusão do voo): ‘me fer-
rei com essa porra desse 
acento’. Ia até mandar 
mensagem para ele para 
esculhambar (risos).”

Agora, o novo nome pa-
rece estar dando certo: 
Abdiás já deu diversas 
entrevistas e diz ter fa-
lado com “uns cinco ou 
seis” jornalistas portu-
gueses, que querem que 
ele volte ao país para 
participar de programas  
de entretenimento.

“Eles gostaram da minha 
espontaneidade”, explica o 
comediante.

Aqui no Brasil, o jeito 
descontraído e autêntico 

do pernambucano já é co-
nhecido por, pelo menos, 
1.2 milhão de seguidores 
no Instagram e 700 mil no 
TikTok- que já acompa-
nhavam nas redes dele o 
perrengue em Lisboa an-
tes mesmo de ele aparecer 
na TV portuguesa. 

Ele ficou famoso por 
empresariar o humorista 
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MODO DE PREPARO
Coloque as latas de leite condensado em uma 

panela com a manteiga e faça uma massa como 
um brigadeiro mole. Coloque em uma travessa 
e, por cima deste brigadeiro mole, coloque os 
morangos cortados ao meio. Reserve para fa-
zer a cobertura. Para fazer a cobertura, rale o 
chocolate ao leite e o meio amargo e misture 
ao creme de leite. Misture e coloque no micro-
-ondas durante 1 minuto. Retire e mexa. Coloque 
de novo no micro-ondas por mais 1 minuto. Des-
peje a cobertura por cima dos morangos e leve à 
geladeira coberta por papel-filme.

Humorista brasileiro viraliza 
no aeroporto de Lisboa 

Ni Do Badoque, que sem-
pre fazia pegadinhas com 
Abdiás. Muitas dessas 
“trolagens” viralizaram e 
colocaram Abdiás nos ho-
lofotes e ele também aca-
bou seguindo a carreira 
artística. Hoje, inclusive, 
faz parte da turma do hu-
morista Carlinhos Maia.

“Nunca fiz questão de 

aparecer, mas as trola-
gens rodaram o mundo. 
Meus vídeos até já passa-
ram na MTV americana”, 
diz o brasileiro, antes de 
listar seus maiores so-
nhos. “Primeiro: fazer um 
filme de comédia. Segun-
do: entrar no “BBB” (Big 
Brother Brasil). Sou muito 
sincero e verdadeiro.”

Receitas
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Laci Kay Somers não é ape-
nas uma modelo atraente e 
alucinante do Instagram. Na 
realidade, Laci se tornou uma 
verdadeira deusa provocante 
que você deveria acompanhar 
os passos todos os dias. A gata 
é uma das musas fitness mais 
populares e que mais fatura 
em dólar mensalmente com a 
internet. Ela ganhou o apelido 
de Barbie das redes sociais pe-
las fotos sedutoras que publi-
ca para os milhares de segui-
dores que são fissurados pelo 
corpo da modelo americana.

Laci Kay Somers
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Luana Lima

A Tarde e à noite foram 
marcadas por crimes na 
capital amazonense, nes-
ta terça-feira (5). Ao todo, 
quatro homicídios foram 
registrados nas Zonas Sul, 
Leste e Norte de Manaus. 
Dentre os casos estão en-
contro de cadáveres, exe-
cução e feminicídio.

A Delegacia Especializada 
em Homicídios e Sequestros 
(DEHS) foi acionada para 
atender cinco ocorrências 
de homicídios entre as 15h e 
18h desta terça-feira. 

O primeiro crime ocorreu 
no bairro Japiim, na Zona 
Sul da capital. Na ocasião 
do crime, um homem iden-
tificado como Maurício 
Lima, vulgo “Amaral”, de 
31 anos, morreu após ser 
perseguido por ocupantes 
de um veículo não identifi-
cados que o executaram na 
rua Josué Cláudio de Souza. 

De acordo com a polícia, 
não há informações do en-
volvimento da vítima com o 
mundo do crime. Porém de-
vido às características do ho-

micídio, a polícia não descar-
ta a motivação de acerto de 
contas por tráfico de drogas. 

Feminicídio
Ainda na tarde de terça, um 

crime de feminicídio cho-
cou a população manauara, 
a vítima identificada como 
Yeimy Yenileth Vargas Ro-
driguez, de 27 anos, foi morta 
a facadas dentro de sua pró-
pria residência localizada no 
beco Asa Branca, nas proxi-
midades da avenida Rio Ne-

gro, bairro Mauazinho, Zona 
Leste da capital.   

De acordo com informa-
ções da polícia, vizinhos da 
mulher que passavam pelo 
local avistaram o corpo dela 
ensanguentado, jogado no 
chão. Imediatamente eles 
acionaram a guarnição da 
polícia que ao constatar o 
fato iniciou buscas na área 
com a ajuda de câmeras de 
segurança de estabeleci-
mentos próximos à residên-
cia, para tentar encontrar o 

Em três horas, quatro homicídios 
são registrados em Manaus

Divulgação
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autor do crime.
A mulher morava sozi-

nha com o esposo na casa, 
segundo os relatos, o ho-
mem passava o dia fora de 
casa trabalhando, e no mo-
mento do crime ele estaria 
no serviço. Até o momento 
não há informações sobre 
o que motivou o crime bár-
baro, assim como quem as-
sassinou Yeimy.

Encontro de cadáver
No início da noite de ter-

ça-feira, populares encon-
traram dois corpos amar-
rados um ao outro, boiando 
em um igarapé situado na 
avenida Margarida, no bair-
ro Cidade de Deus, na Zona 
Norte da capital. 

De acordo com as infor-
mações preliminares, uma 
das vítimas foi identifica-
da como vulgo “Pinóquio”, 
segundo os relatos ele era 
conhecido na área, porém 
não se sabe o motivo para 
que ele tenha sido morto e 
desovado no local.

O outro corpo que estava 
amarrado a “Pinóquio” não 
foi identificado. Durante o 

 

 

resgate dos cadáveres re-
alizado pelos próprios mo-
radores da área, o corpo da 
segunda vítima afundou e 
sumiu no igarapé, os mora-
dores tiveram dificuldades 
em tirar o segundo corpo 
devido à presença de jaca-
rés no local.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para realizar a 
remoção do corpo no local. 
A equipe precisou utilizar 
um bote para ajudar nas 
buscas. Segundo os agen-
tes do corpo de Bombeiros 
a profundidade do igarapé é 
de 1,60 metros. Até o fecha-
mento desta matéria o cor-
po não foi encontrado.

A Perícia Criminal esteve 
no local e constatou que a 
vítima resgatada não tinha 
marcas de tiros, e perfura-
ções de arma branca pelo 
corpo, o que indica que o ho-
mem morreu asfixiado. 

A Delegacia Especiali-
zada em Homicídios e Se-
questros (DEHS) investiga 
os casos. Os corpos das 
vítimas dos crimes foram 
removidos pelo Instituto 
Médico Legal (IML).
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