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2 Política  Manaus, Quinta-feira,
28 de julho de 2022

 Gabriela Brasil

O período da realização 
das convenções partidárias 
iniciou no dia 20 de julho. 
Algumas siglas do Amazo-
nas já anunciaram data e 
quais serão os candidatos 
que disputarão os cargos de 
deputado estadual e federal, 
senado, e governo estadu-
al. Há legendas, no entanto, 
que ainda não informaram 
os nomes dos candidatos 
para o pleito, anúncio que 
deve ocorrer apenas no dia  
do evento.

Um dos partidos que já 
determinou o dia de sua 
convenção partidária é o 
Solidariedade. Conforme o 
presidente do partido, Ricar-
do Nicolau (Solidariedade), a 
data escolhida para a divul-
gação dos nomes dos candi-
datos ficou para este domin-
go (31), das 9h até às 13h, na 
quadra do Grêmio Recreati-
vo da Escola de Samba Uni-
dos da Alvorada, na Zona 
Centro-Sul de Manaus.

Nicolau também já se 
lançou como pré-candi-
dato ao Governo do Ama-
zonas, e disse não existir 
a possibilidade de retirar  
a candidatura.

“Não há nenhuma possi-
bilidade de eu retirar a can-
didatura ou de ser vice de 
qualquer um dos demais 
candidatos. Não estou bus-
cando colocação política. 
Quero defender um projeto 
para tirar o Amazonas do 
fundo do poço em que está 
há 40 anos”, declarou.

Já o Partido Social Demo-
crático (PSD) realizou a con-
venção partidária no dia 25 
de julho. No dia, o senador 
Omar Aziz (PSD), cabeça da 
chapa, oficializou a sua can-
didatura para a reeleição. O 
evento foi de caráter técni-
co-legal, com restrição ape-
nas para os filiados.

Entre os candidatos lança-
dos na chapa para deputado 
federal aparecem alguns 
nomes já conhecidos e que 
vão disputar a reeleição este 
ano, como Átila Lins, Mar-
celo Ramos, e Sidney Leite. 
Há também novidades na 
corrida eleitoral pelo parti-
do, como a delegada Débora 
Mafra e o empresário Orsi-
ne. Na convenção, Ramos 
confirmou seu alinhamento 
em projetos políticos com 
Omar Aziz.

“Nosso lado é o lado da vida, 
é o lado da ciência. Nós que-
remos, a partir do ano que 
vem, voltar a sonhar com o 
filho na universidade, voltar 
a não se preocupar em ter o 
que comer. É um momento 
de renovar a esperança e de 
trabalhar juntos para trazer-
mos mudanças efetivas ao 
nosso país”, disse o deputado 
Marcelo Ramos.

A bancada coletiva “De-
las” também disputará sua 
primeira eleição, sendo for-
mada por cinco integrantes, 
que atuam como conselhei-
ras tutelares nos bairros de 
Manaus. São elas: Kiky An-
jos, Adelyane Lobato, Nivia 
Abrahão, Marinez Paz e Ro-
sália Bernardino.

O PSD também lançou a 
vereadora Andrea Mara, de 
Itacoatiara, os ex-vereado-
res Coronel Gilvandro e Gi-
vancir Oliveira para disputa-
rem as cadeiras da Câmara 
dos Deputados.

Neste sábado (30), das 9h 
até 12h ocorrerá a conven-
ção partidária do Partido dos 
Trabalhadores (PT), na sede 
do sindicato dos metalúrgi-
cos, na rua Duque de Caxias, 
Zona Sul de Manaus. De 
acordo com o deputado fe-
deral Zé Ricardo (PT), alguns 
nomes já estão definidos 
para participar das eleições 

Convenções partidárias marcam 
ajustes finais para eleições no AM
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Algumas siglas do AM já anunciaram datas e quais serão os candidatos
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  A violência a que a popu-

lação fica exposta por conta 
de motoristas imprudentes 
em Manaus. Na quarta-
-feira (27), um mototaxista, 
de identidade não revela-
da, teve a perna dilacerada 
após ser atingido por um 
veículo modelo Volkswa-
gen Gol, de cor vermelha, 
conduzido por Jair Mendes 
Moraes, de 47 anos. O con-
dutor do carro estava em-
briagado. O acidente acon-
teceu na Zona Leste.

A entrega de 20 novos 
ônibus para ampliar o trans-
porte coletivo de Manaus. 
A prefeitura entregou, na 
quarta-feira (27), os veículos 
que irão reforçar, já na próxi-
ma segunda-feira (1º), a fro-
ta de veículos que atende a 
população. No total, a atual 
gestão municipal já entre-
gou 136 veículos. Até o final 
deste ano, a previsão é que 
mais 60 ônibus, sendo 48 
tradicionais e 12 elétricos, 
sejam incorporados à frota.

O presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), Danilo 
Dupas, pediu demissão e 
deixará o cargo. A infor-
mação foi anunciada pelo 
ministro da Educação, 
Victor Godoy, na quarta-
-feira (27). Dupas estava 
no posto desde fevereiro 
de 2021. Em uma rede so-
cial, Godoy afirmou que a 
saída ocorreu “por moti-
vos pessoais e a pedido”. 
“Agradeço por todo o tra-
balho realizado neste pe-
ríodo, que trouxe avanços 
importantes para a autar-
quia”, escreveu. A saída de 
Dupas ocorre a quatro me-
ses do Enem),previsto para 
novembro. Ele também 
deixa o cargo em meio a 
denúncias sobre supostos 
“desvios éticos e assédio”.
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deste ano.
“São os nomes que o PT 

vai aprovar, porque no dia se-
guinte, dia 30, tem a conven-
ção da federação, onde todos 
os candidatos do PT, PV e 
PCdoB serão também homo-
logados. Esse é o processo 
de confirmação das candi-
daturas, e depois começar a 
organização e a campanha 
a partir do dia 16 de agosto”, 
disse o parlamentar.

Um dos nomes que vai 
compor a chapa do PT para 
deputado federal e que vai 
disputar a reeleição é Zé Ri-
cardo. Outro nome que tam-
bém será confirmado no dia 
do evento para concorrer ao 
mesmo cargo é o da secre-
taria nacional de mulheres 
Anne Moura, assim como o 
da presidente da Associação 
da Federação dos trabalha-
dores Rurais Agricultores e 
Agricultoras familiares (Fe-
tragri/AM) Edjane Rodrigues.

O vereador Sassá da Cons-
trução Civil (PT) será outro 
nome lançado para Câma-
ra Federal, juntamente com 
seu assessor Luiz Borges.

Já os candidatos do PT 
que compõem a lista da-
queles que vão concorrer a 
eleição para deputado esta-
dual são:  Sinésio Campos; 

Antônio Peixoto; Cristiane 
Sales; Francisco Praciano; 
Francy Junior (bancada co-
letiva); Waldemir Santana; 
Jéssica Batista; João Tayah e  
João Souza.

A data da convenção par-
tidária do Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB) 
ficou marcada para o dia 5 de 
agosto, último dia do período 
legal para a oficialização das 
candidaturas dos partidos.

O evento inicia às 9h e se 
encerra às 14h, na rua Rai-
mundo Polari, n°11, Conjun-
to Castelo Branco, no bairro 
Parque Dez, Zona Centro-
-Sul de Manaus. No evento, 
o partido deve escolher os 
candidatos para Governo 
Estadual, Senado, Deputado 
Federal e Estadual.

O senador Eduardo Braga 
(MDB) é um dos grandes no-
mes para ser lançado pelo 
partido para o Governo Es-
tadual, e deve oficializar a 
candidatura no evento.

O Partido União Brasil (UB) 
e o Partido Social Cristão 
(PSC) marcaram as conven-
ções para o dia 4 de agosto, 
no Espaço Via Torres, na rua 
Visconde de Porto Seguro, 
Parque Dez, Zona Centro-
-Sul de Manaus. O evento 
inicia às 18h.
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Vinte novos ônibus fo-
ram entregues em Ma-
naus na manhã da quarta-
-feira (27) e irão reforçar, já 
na próxima segunda-feira 
(1º), a frota de veículos que 
atende a população.

O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida e o diretor-pre-
sidente do Instituto Muni-
cipal de Mobilidade Urbana 
(IMMU), Paulo Henrique Mar-
tins estiveram na solenidade 
de entrega. No total, a atual 
gestão municipal já entregou 
136 veículos.

“Manaus é uma das pou-
cas cidades do Brasil que 
está comprando ônibus, re-
novando a frota. Temos esse 
desafio de, até o final do meu 
mandato, colocarmos no 
transporte coletivo de Ma-
naus, entre 400 e 500 novos 
ônibus, com ar-condiciona-
do, suspensão pneumática, 
dando conforto ao usuário e 
trabalhadores do transporte 
coletivo. A Prefeitura de Ma-
naus se esforça, em parceria 
com o Sinetram (Sindicato 

Manaus ganha 20 novos 
ônibus do transporte público

Divulgação

Prefeito de Manaus, David Almeida participou da entrrega dos novos ônibus do transporte público 

Cidade 3

forto e dignidade no serviço 
aos usuários do transporte 
coletivo de Manaus”, afirmou 
o prefeito.

Reforço
O diretor-presidente do 

IMMU, Paulo Henrique Mar-
tins, explicou que os novos 
veículos apresentados pelo 
prefeito David Almeida se-
rão distribuídos por diversas 
linhas da capital, principal-
mente as que circulam nos 
principais corredores. 

“Esses ônibus que foram 
apresentados já estarão 
em utilização na próxima 
segunda-feira. Eles serão 
distribuídos em todas as li-
nhas. Os veículos maiores, 
de 15 metros, são para os 
corredores. Já os menores, 
irão para as linhas alimen-
tadoras, de um modo que a 
gente vai reforçando todas 
as linhas da cidade. Tam-
bém iremos acrescentar es-
ses veículos às linhas que 
estão precisando de um re-
forço”, finalizou.

redacao@emtempo.com.br | André Moreira

das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do 
Amazonas), buscando em 
todas as áreas da prefeitura, 
a excelência na prestação do 
serviço”, enfatizou Almeida.

De acordo com o IMMU, 
desde o início da atual gestão 
municipal, já foram entre-
gues 136 novos veículos. Até 
o final deste ano, a previsão 
é que mais 60 ônibus, sendo 

48 tradicionais e 12 elétricos, 
sejam incorporados à frota.

Para o gestor municipal, 
o processo de renovação da 
frota, além de ser um com-
promisso do seu mandato, 
é fundamental, pois garan-
te uma maior segurança e 
conforto para a população.

“Esses ônibus irão substi-
tuir veículos que estão com a 
sua vida útil finalizada e pre-

cária. Estamos renovando a 
frota gradativamente. Tive-
mos um grande problema, 
porque no passado foi feita 
a renovação da frota apenas 
uma vez. Assim, os ônibus 
envelheceram todos de uma 
vez. Então, no nosso manda-
to, temos esse desafio de re-
novar quase 50% dessa frota 
e, posteriormente, continuar 
essa renovação, dando con-

 

 

Carlos Araújo 

Um veículo pegou fogo, na 
manhã da quarta-feira (27), 
na avenida Torquato Tapajós, 
próximo ao conjunto Santos 
Dumont, zona Centro-Oeste 
da capital amazonense.

Durante o incêndio, uma 
equipe do Serviço Móvel de 
Atendimento de Urgência 
(Samu) tentou ajudar o mo-
torista do veículo utilizando 
um extintor para apagar o 
fogo. Porém, sem sucesso.

As causas do incêndio 
ainda são desconheci-
das e o Corpo de Bom-
beiros Militar do Amazo-
nas (CBMAM) precisou 
ser acionado para conter  
as chamas.

O engarrafamento tomou 
conta da via, já que a pista fi-
cou parcialmente interditada 
no sentido bairro/Centro.

Outro incêndio
Na tarde desta terça-feira 

(26), um veículo modelo 

Volkswagen Gol, de cor preta, 
pegou fogo no momento em 
que trafegava pela rotatória 
do Produtor, na Zona Norte 
de Manaus.

De acordo com equipes 
do Corpo de Bombeiros 
do Amazonas (CBM-AM) 
o acionamento ocorreu 
por volta das 15h30 e uma 
guarnição da Auto Bomba 
Tanque (ABT-25) do posto 
do Cis Grande Circular ex-
tinguiu as chamas usando 
4 mil litros de água. Carro ficou totalmente destruído, após pegar fogo, na Zona Norte 

 

Incêndio destrói carro na Torquato Tapajós 
Divulgação
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Realizado há 15 anos na 
capital amazonense, o Fes-
tival Até o Tucupi promove 
a edição de 2022 com uma 
programação que se esten-
de ao longo da semana em 
diversas linguagens artísti-
cas e de formação nas Zonas 
central e Norte de Manaus e 
finaliza com a Mostra Musi-
cal nos dias 29 e 30 de julho. 

O evento é produzido e pro-
tagonizado em sua maioria 
por produtores e artistas pe-
riféricos, negros e LGBTQIA+ 
de Manaus e neste ano, conta 
com participações de Belém 
e São Paulo dentro das atra-
ções musicais. A programa-
ção inclui também palestras, 
painéis e oficinas focadas na 
qualificação e formação des-
ta geração de produtores e 
artistas que ocupam a cena 
artística da cidade.

Ao todo serão 11 atrações 
na Mostra de Música: Jup 
do Bairro (SP), Nic Dias (PA), 
Anna Suav, Lua Negra, Kurt 
Sutil, Gabi Farias, Dan Stump, 
Lary Go & Strela, Jacintas, 
Maddy & Seus Namorados e 
Um Trevo. A Mostra de Músi-

Numa perspectiva regional, 
o Até o Tucupi promove in-
tercâmbio cultural do Ama-
zonas com outras regiões e 
descentraliza as produções 
artísticas por meio da troca 
de tecnologias sociais vol-
tadas para a capacitação 
dos agentes culturais. A 
linha de frente do Festival 
atua com a luta antirracis-
ta, a visibilidade LGBTQIA+, 
igualdade de gênero, a pro-
dução artística fora dos 
grandes centros e em 2022 
pauta a emergência climá-
tica em seu eixo. 

O Festival Até o Tucupi de 
Artes Integradas 2022 é uma 
realização do Coletivo Difu-
são e a Fundação Nacional 
das Artes - Funarte, por meio 
do Prêmio Funarte Festivais 
de Música 2021 e Secretaria 
de Estado de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Amazo-
nas - SEC, através do Prêmio 
Amazonas Cultura Em Rede. 
O Festival integra a Associa-
ção Brasileira de Festivais In-
dependentes - Abrafin e sem 
apoio do Sistema Operacio-
nal da Música (S.O.M).

Festival Até o Tucupi 2022 reúne 
atrações culturais em Manaus

Divulgação

Evento é produzido e protagonizado em sua maioria por produtores 

 Mototaxista tem perna dilacerada em acidente de trânsito
Um mototaxista, de identi-

dade não revelada pela polí-
cia, teve a perna dilacerada 
após ser atingido por um veí-
culo modelo Volkswagen Gol, 
de cor vermelha, conduzido 
por Jair Mendes Moraes, de 
47 anos. O condutor do carro 
estava embriagado. O aciden-
te aconteceu nesta quarta-
-feira (27), por volta de 13h30, 
na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o cabo Mar-
cel Oliveira, da 28ª Compa-
nhia Interativa Comunitária 

Homem foi atingido por veículo cujo condutor estava embriagado

Divulgação

ca ocorre de 29 a 30 na arena 
aberta do Palacete Provin-
cial, na Praça Heliodoro Balbi, 
Centro de Manaus.

Jup do Bairro
Jup do Bairro se apresenta 

neste sábado (30), é cantora, 
atriz, performer, uma mul-
tiartista natural de São Pau-
lo e integrou por três anos a 
banda de Linn da Quebrada 
como backing vocal e perfor-
mer. Simultaneamente, criou 
o Bad do Bairro, ao lado da 
produtora musical e DJ Ba-
dsista. Em 2020, Jup lançou 
seu EP de estreia Corpo Sem 
Juízo que foi sucesso de pú-
blico e crítica rendendo para 
Jup os prêmios Multishow 
e APCA na categoria Reve-
lação do Ano. Na TV, Jup es-
treou em 2019 no Canal Bra-
sil, onde conduz com Linn da 
Quebrada o programa de en-
trevistas TransMissão, com 
duas temporadas realizadas 
e uma terceira em produção.

Nic Dias
Cria das ruas de Icoaraci, 

distrito suburbano de Belém, 

o show de Nic Dias ocorre 
nesta sexta-feira (29). Ela 
tem mostrado nos seus ver-
sos a potencialidade da sua 
voz em contar histórias que 
muitas vezes são silencia-
das, em um país cultural-
mente racista como o Brasil. 
De cabeça erguida e trajada 
de confiança nas suas ri-
mas, em cada música nova 
a rapper mostra porque veio 
para ficar: sem filtro, Nic está 
disposta a contar cada pen-
samento e poesia que estão 
entalados na garganta, a 
partir da sua visão e vivên-

cia como uma mulher negra, 
nortista e da periferia, sem 
se importar a quem possa, 
ocasionalmente, incomodar.

Sobre o Festival Até o Tu-
cupi 

Desde 2007 o Festival Até 
o Tucupi amplia a possibi-
lidade de produção cultu-
ral brasileira escrevendo 
uma história participativa 
incluindo a sociedade civil, 
mobilizadores culturais e 
incluindo em sua essência 
a cultura digital, além das 
associações e os coletivos. 
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(Cicom), a equipe foi aciona-
da para a rua Ernesto Costa, 
do bairro Colônia Antônio 
Aleixo, com a informação de 
um grave acidente.

“Testemunhas afirma-
ram que o homem que teve 
a perna dilacerada estava 
acompanhado de uma mu-
lher, conduzindo uma mo-
tocicleta, quando o veículo 
foi batido pelo carro. A po-
pulação estava revoltada e 
quase agrediu o condutor do 
carro”, explicou o cabo.

O homem teve a perna di-
lacerada e foi encaminhado 
por equipes do Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) a uma uni-
dade hospitalar da capital. 
A mulher também teve fe-
rimentos e recebeu atendi-
mento.

O condutor de 47 anos foi 
levado pelos policiais para 
fazer o teste do bafômetro, 
que apontou nível de álcool 
acima do permitido caracte-
rizando embriaguez. Ele foi 

apresentado no 14° Distrito 
Integr-ado de Polícia (DIP), 
onde foram adotados os 

procedimentos cabíveis. Ele 
deve ficar à disposição da 
Justiça.



Manaus, Quinta-feira,
28 de julho de 2022 CiCidade  5 

redacao@emtempo.com.br | André Moreira

 O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, inspecio-
nou na quarta-feira (27), o 
primeiro dia de atendimento 
das famílias que passarão 
pelo processo de desapro-
priação e reassentamento 
do novo Programa Social 
e Ambiental dos Igarapés 
de Manaus e Interior (Pro-
samin+), na Comunidade 
da Sharp, bairro Armando 
Mendes, Zona Leste. Esta 
fase contempla 276 famílias. 

A previsão é de que mais 
de 2,5 mil recebam novas 
moradias, que serão constru-
ídas no local, pelo Prosamin+. 

O mutirão continua nes-
ta quinta-feira (28), e está 
sendo coordenado pela Uni-
dade Gestora de Projetos 
Especiais (UGPE) e pela Su-
perintendência de Habita-
ção do Amazonas (Suhab), 
das 9h às 16h, na Escola 
Estadual Manoel Rodrigues 
de Souza, na avenida Itaco-
lomy, número 16, no bairro 
Armando Mendes.

Durante a ação, as equi-
pes técnicas estão rece-
bendo os documentos que 
permitirão à Suhab fazer 
a abertura dos processos 
individuais de desapropria-
ção de cada morador.

Wilson Lima explicou 
que o projeto construir 648 
unidades habitacionais na 
área. Essa é uma demanda 
da comunidade há décadas, 
mas a resolução está sendo 
feita na sua gestão, com re-
cursos do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
e recursos do Estado.

“Nosso projeto já está 
aprovado e os trâmites 
(para liberação dos recur-
sos) estão correndo por 
Brasília. E eu estou adian-
tando recursos próprios. 
Hoje, estamos iniciando 
esse processo de instrução 

para retirada das primeiras 
famílias. Isso leva cerca de 
30 dias e, assim que ele es-
tiver concluso, em setembro, 
iniciaremos o processo de de-
molição”, ressaltou.

Espera de 20 anos
As famílias que vivem na 

comunidade da Sharp enfren-
tam dificuldades com alaga-
ção e aguardavam há mais 
de 20 anos pela obra. Com a 
implantação do novo Prosa-
min+ pelo Governo do Ama-
zonas, elas passarão a ocupar 
moradias dignas e seguras.

A dona de casa Euri Sou-
za, 31 anos, é uma das mora-
doras atendidas no mutirão 
desta quarta-feira. “O Prosa-
min apareceu em uma hora 
bem apropriada para a gen-
te. Era o que mais a gente 
precisava, por necessidade 
de sair dali, por ser área de 
risco. Nós estamos muito 
felizes por isso. É maravi-
lhoso para gente”, disse.

De acordo com o coorde-
nador executivo da UGPE, 
Marcellus Campêlo, a partir 
da entrega da documenta-
ção é feita a análise social 
e jurídica da família e do 
imóvel, para a definição se 
o beneficiado receberá nova 
moradia ou indenização. 

Os moradores atendidos 
já foram orientados nas 
reuniões feitas em segunda 
e terça-feira (25 e 26/07), so-
bre qual é a documentação 
necessária. Cada morador 
recebeu um convite para 
participar do mutirão. Os 
convites foram entregues 
com as datas de atendi-
mento marcadas. Os mora-
dores que ainda não foram 
convocados serão aciona-
dos em breve.

O diretor-presidente da 
Suhab-AM, Jivago Castro, 
reforçou a importância da 
participação dos moradores 
no mutirão. A equipe de as-
sistência social percorreu a 
comunidade, conversando 
com os moradores e orien-
tando sobre as etapas.

Próximos passos
Entre as exigências estão 

documentos pessoais do 
titular do imóvel e depen-
dentes, documentos que 
comprovem propriedade ou 
posse do imóvel. Em caso 
de pessoa jurídica, é preciso 
também comprovar a ativi-
dade comercial do imóvel. 

O processo seguirá o que 
está estabelecido no Plano 
Diretor de Reassentamen-
to (PDR) do programa, que 

define quais as soluções de 
moradia para cada tipo de 
imóvel e perfil de família - 
que pode ser indenização, 
bônus, auxílio moradia ou a 
unidade habitacional cons-
truída pelo programa.

Critérios e indenizações
Se o beneficiário for pro-

prietário ou posseiro e 
morar no imóvel, poderá 
receber um dos 648 apar-
tamentos que serão cons-
truídos pelo programa em 
conjuntos habitacionais. 
Também poderão optar por 
receber o bônus moradia, 
se o valor de avaliação do 
imóvel for de até R$ 60 mil. 
Nesse caso, o programa ad-
quire para o beneficiário 
um imóvel escolhido por 
ele até esse valor, em outro 
local da cidade, desde que 
fora de área de risco.  

A famílias cuja solução 
de reposição de moradia 
encontrada for o bônus 
moradia ou a unidade habi-
tacional ficarão recebendo 
bolsa moradia transitória. 
As famílias beneficiadas 
com esse programa vão 
receber o valor de R$ 550 
por mês, até que o imóvel 
seja entregue. 

Se a pessoa tem a posse 
do imóvel, mas não mora 
no local, porque cedeu ou 
alugou para terceiro, ela 
terá direito apenas à repo-
sição patrimonial da ben-
feitoria que fez no local. 
Já a que mora em imóvel 
cedido ou é inquilino rece-
berá um auxílio moradia 
de R$ 6,6 mil, que corres-
ponde a 12 meses da bolsa 
moradia transitória.  

Para quem é proprietário 
ou posseiro de imóvel ava-
liado acima de R$ 60 mil, 
mora ou usa comercial-
mente no local, a solução 

Mutirão do Prosamin+ da Sharp 
acompanhado pelo governador 
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Governador participou do atendimento aos moradores da Sharp 

é uma indenização como 
reposição patrimonial, que 
é definida a partir de um 
laudo de avaliação de enge-
nharia do valor do imóvel. A 
mesma solução é para imó-
veis institucionais.

Quem não é proprietário, 
mas usa o imóvel comer-
cialmente (no caso, alugou 
para explorar uma ativida-
de comercial), receberá uma 
indenização denominada 
fundo de comércio, que diz 
respeito apenas à atividade 
explorada e não ao valor do 
imóvel. Para isso, terá que 
comprovar a atividade com 
documentação contábil, flu-
xo de caixa, balancete, etc. 
Se for informal, precisará 
comprovar a atividade co-
mercial no imóvel, para que 
seja feito o cálculo do fundo 
de comércio.

Quem tem direito?
A UGPE esclarece que 

apenas 2.580 imóveis lo-
calizados na envoltória de 
obras do novo Prosamin+   
2.123 na comunidade da 
Sharp, 69 no conjunto In-
dustriário e 388 previstos 
para a Manaus 2000 – es-
tão aptos para o processo 
de desapropriação e reas-
sentamento, ao longo da re-
alização das obras. 

Esses já estão cadastra-
dos desde 2020, quando 
iniciaram os trabalhos na 
área, entre março e setem-
bro. Pessoas que passaram 
a ocupar imóveis após esse 
período não serão incluídos.

Durante o cadastramento, 
foi feito o perfil social da fa-
mília, sendo possível identi-
ficar quem estava na área 
e também foi feito todo o 
mapeamento com imagens 
de drone das casas, que re-
ceberam um selo de marca-
ção do programa. 
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Três presos por morte 
de professor em motel 

Trio suspeito de matar professor (detalhe) foi preso pela DEHS 

 
  

 

 

Suyanne Lima 

Três homens, que não 
tiveram as identidades 
reveladas, foram presos 
suspeitos de matarem o 
professor Mário Moraes, 
de 40 anos, no dia 21 de 
julho deste ano. A prisão 
ocorreu na tarde de ter-
ça-feira (26).

De acordo com as in-
formações do delegado 
Ricardo Cunha, titular 
da Delegacia Es-pecia-
lizada em Homicídios e 
Sequestros (DEHS), as 
investigações estão em 
andamento desde o dia 
do crime, e que as câma-
ras de circuito interno 
de segurança do motel, 
assim como dos estabe-
lecimentos próximo ao 
local, ajudaram as equi-
pes na identificação e 
localização dos autores  
do crime.

Ainda conforme a au-

toridade policial, até o 
momento, não é possível 
repassar mais detalhes 
sobre os autores do cri-
me, bem como as inves-
tigações que ainda estão 

em andamento. Entre-
tanto, o delegado afirma 
que em breve a popula-
ção e familiares da ví-
tima serão informados 
sobre o desfecho do caso.

Suposto assaltante, identi-
ficado como Eduardo da Sil-
va Ramos, de 26 anos, teve 
a perna dilacerada, durante 
perseguição policial, que re-
sultou em um acidente de 
trânsito. O fato ocorreu na 
manhã da quarta-feira (27), 
na rua Rubi, do bairro Nova 
Flo-resta, na Zona Leste da 
capital amazonense.

Conforme repassado pe-
los policiais militares da 14ª 
Companhia Interativa Co-
muni-tária (Cicom), a equipe 

policial foi abordada por duas 
vítimas de assalto que relata-
-ram característica do assal-
tante e o mesmo estava em 
uma motocicleta na cor pre-
ta, realizando arrastão pelas 
ruas do bairro.

Diante das informações, os 
policiais iniciaram a procura 
pelo criminoso quando avis-
taram um homem em uma 
moto com as mesmas carac-
terísticas informada pelas 
vítimas. De acordo com o Te-
nente PM, Rogério Santos, ao 

ser solicitado para o condutor 
parar, ele empreendeu fuga.

Com isso, iniciaram uma 
perseguição ao suspeito. A 
ação policial terminou na rua 
Rubi, local onde o homem co-
lidiu com um carro de pas-
seio e caiu na pista. Devido 
ao impacto, Eduardo teve a 
perna dilacerada, partes do 
membro ficaram jogadas na 
via pública.

A equipe policial informou 
que Eduardo já tem passa-
gem pelo crime de roubo ma-

jo-rado. E que investiga agora 
a participação do homem no 
assalto, conforme relatado 
pelas vítimas.

O suspeito foi socorrido 
pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) e 
encaminhado para o Hospi-
tal e Pronto-Socorro (HPS) 
Platão Araújo, onde passou 
por procedimentos cirúrgi-
cos. Após o atendimento, ele 
será apresentado na unidade 
policial, onde ficará à disposi-
ção da Justiça.

Divulgação

Homem, que teve perna, dilace-
rada, foi levado ao Platão Araújo 

 

Divulgação

Professor da Semed, 
Mário Moraes foi mor-
to com uma pancada 
na cabeça, o que cau-
sou traumatismo cra-
niano. Os funcionários 
do motel relataram que 
após ele en-trar no local 
acompanhado de dois 
homens, minutos depois 
a dupla pulou o muro 
do estabelecimento e  
fugiu a pé.

De acordo com a polícia, 
os assassinos levaram o 
celular e a carteira da ví-
tima, o que pode caracte-
rizar o crime como latro-
cínio (roubo seguido de 
morte). No local do homi-
cídio, a polícia encontrou 
indícios de que a vítima 
lutou com os assassinos  
até a morte.

Nota 
Em nota, a secretá-

ria municipal de Edu-
cação, professora Dul-

ce Almeida, em nome 
de todos os servidores 
da Secretaria Munici-
pal de Educação (Se-
med), lamentou a morte  
do servidor.

Mário Nunes era servi-
dor de carreira da Semed 
e atuava como diretor da 
Escola Municipal Santa 
Rosa II, zona rural. Ele era 
especialista em Pesqui-
sas Educacionais, com 
formação pela Universi-
dade do Estado do Ama-
zonas (UEA) e licenciado 
em Normal Superior pela 
mesma universidade.

Mário Nunes também 
era graduado em Pedago-
gia, pelo Centro Universi-
tário Leonardo da Vinci 
(2010), e estava cursando 
MBA em Governança Pú-
blica e Gestão Adminis-
trativa, pela Infoco Pólis 
Civita, em parceria com a 
Espi/Semed, da Prefeitu-
ra de Manaus

Suposto ladrão tem perna dilacerada em acidente
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A Secretaria de Segurança 
Pública do Amazonas (SSP-
-AM) deflagrou, nas primei-
ras horas da quarta-feira (27), 
a Operação Choque de Or-
dem, que contou com mais 
de 130 agentes da Segurança 
Pública estadual.

Na primeira Operação Cho-
que de Ordem, os policiais 
apreenderam armas, drogas 
e prenderam três pessoas, 
incluindo um suspeito de 
homicídio, que confessou ter 
matado um homem na Feira 
da Manaus Moderna. 

Com o intuito de inibir a 
criminalidade na área cen-
tral de Manaus, o titular da 
Secretaria Executiva Adjunta 
de Operações (Seaop), major 
Héber Ribeiro contou sobre a 
ação no Centro.

“Nós recebemos a demanda 
do secretário de Segurança, o 
general Mansur, de operacio-
nalizar de forma integrada no 
Centro da cidade, visando tra-
zer paz e tranquilidade para a 
população que faz esse movi-
mento de trabalho e que mora 
aqui no Centro”, explicou. 

A coronel Otacicleide Oli-
veira, comandante de Policia-
mento de Área Sul (CPA SUL), 
explicou que a Polícia Militar 
do Amazonas (PMAM) rea-
lizou o patrulhamento mo-
torizado pelas ruas do Cen-
tro, além da realização de 
abordagens em comércios  
e pedestres.

“Essa operação foi desen-
cadeada devido à necessi-
dade que observamos. Aqui 
não é só uma ação de Polícia 

Militar ostensiva, nós reali-
zamos um levantamento de 
informações, atuamos em 
conjunto com outros órgãos, 
e esse foi o piloto para outras 
operações que estaremos de-
sencadeando na área sul”, en-
fatizou a coronel.

Abordagem a embarca-
ções

Durante a ação, embarca-
ções foram vistoriadas com 
o apoio dos cães policiais da 
Companhia Independente 
de Policiamento com Cães 
(CIPCães), da PMAM, e da  
Receita Federal.

“O objetivo da operação os-
tensiva nessa região da Feira 
da Panair é de coibir todas as 
ações criminosas que even-
tualmente ocorrem aqui em 

relação ao tráfico de drogas e 
outros crimes. Nós obtivemos 
êxito nessa missão, fazendo 
levantamento, abordagens e 
vistorias”, ressaltou o delega-
do titular do 24° Distrito Inte-
grado de Polícia (DIP), Marce-
lo Martins.

“Choque de Ordem”
Denominada Choque de 

Ordem, a operação contou 
com equipes da Polícia Civil 
do Amazonas (PC-AM), por 
meio do 24° Distrito Integra-
do de Polícia (DIP), da Secre-
taria Executiva Adjunta de 
Operações (Seaop), a Secre-
taria Executiva Adjunta de 
Inteligência (Seai), além do 
apoio de uma tropa especia-
lizada da Polícia Militar e a  
Receita Federal.

Operação para colocar ‘ordem’ no Centro de Manaus  

Corpos de venezuelanos são 
encontrados em gruta turística

Divulgação

Policiais realizam Operação 
para combater crime no Centro

Dois venezuelanos foram mortos em gruta turística do município de Presidente Figueiredo 

 

 

Luana Lima 

Presidente Figueiredo 
(AM) – Abraham Manuel 
Hernandes Armas, e Isa-
ac Davi Hernandes Ar-
mas, ambos de 23 anos, 
foram encontrados sem 
vida após um intenso tiro-
teio que ocorreu na noite 
da terça-feira (26), na rua 
Ailda Mendonça, em uma 
área de mata conhecida 
como Gruta do Raio, no 
município de Presidente 
Figueiredo, região metro-
politana de Manaus.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (BO), regis-
trado na 37ª Delegacia In-
terativa de Polícia (DIP) de 
Presidente Figueiredo, a 
guarnição da Polícia Mili-
tar do Amazonas (PMAM) 
foi informada, por popu-
lares, sobre o duplo ho-

micídio ocorrido por volta  
das 15h.

Ainda conforme as au-
toridades, após colher as 
informações a guarnição 
iniciou uma varredura no 
local informado quando 
se depararam com o cor-
po das duas vítimas, com 
marcas de disparos de 
arma de fogo. No local não 
foi possível capturar os au-
tores do crime.

Entretanto, após veri-
ficar mais informações 
e dados sobre a ação cri-
minosa a equipe policial 
identificou alguns suspei-
tos pelo assassinato das 
duas vítimas, os nomes 
foram repassados à equipe 
de investigação que traba-
lha no caso. 

Os suspeitos foram pre-
sos e identificados como 
Mateus Barbosa, Felipe 

Divulgação

Jardim Silva, Sebastião Lo-
pes Cordeiro Junior, Joelma 
Barbosa Estevão e Frank 
Medeiros da Cruz.

A Ocorrência foi regis-
trada no 37ª DIP. Os cor-
pos foram removidos 
do local pela equipe do 

Instituto Médico Legal 
(IML), onde aguardam fa-
miliares para liberação  
dos corpos. 
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Menor país a sediar uma 
Copa do Mundo, o Catar 
acomodará 24 das 32 sele-
ções participantes em um 
raio de 10 quilômetros den-
tro de seu território, nas re-
dondezas da capital Doha e 
seus subúrbios.

Apenas oito países, alguns 
deles potencias do futebol, 
como Inglaterra, Alemanha 
e Bélgica, escolheram bases 
mais distantes. A seleção 
brasileira, por sua vez, optou 
pela proximidade e se hospe-
dará no Westin Doha Hotel & 
Spa. Os treinos serão no es-
tádio Grand Hamad.

“A Copa do Catar 2022 
será uma Copa do Mundo 
como nenhuma outra, com 
as equipes se beneficiando 
de sua natureza compacta e 
da calorosa hospitalidade lo-
cal. Os jogadores terão mais 
tempo para treinar e descan-
sar durante a competição, ao 
mesmo tempo em que pode-

Copa do Mundo do Catar 
será a ‘mais compacta’ 

Copa do Mundo do Catar acomodará maioria das seleções em um raio de 10 quilômetros 
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rão experimentar a emoção 
que tomará conta do país 
muito mais de perto, já que 
jogadores e fãs apaixonados 
de todas as 32 nações esta-
rão reunidos em uma única 
área”, disse Colin Smith, Di-

retor de Operações da FIFA.
O cenário será bem di-

ferente da última Copa do 
Mundo, realizada na Rússia, 
em 2018, quando os partici-
pantes ficaram espalhados 
pela parte europeia do país. 

Algumas bases tinham dis-
tância de até 2.100 km en-
tre elas e exigiam desloca-
mento aéreo.

A Fifa afirma que a Copa 
do Mundo do Catar será a 
“mais compacta” desde a 

edição inaugural, em 1930, e 
não exigirá o uso de voos do-
mésticos durante o torneio.

As equipes chegarão às 
bases, chamadas pela orga-
nização de Tem Base Camp 
Hotel (TBCH), ao menos cin-
co dias antes da primeira 
partida, com a esperança de 
estender a estadia para 33 
dias, duração da competição 
para as seleções que chega-
rem à final.

“Tal como acontece com 
todos os nossos projetos da 
Copa do Mundo, o planeja-
mento do legado tem sido 
um fator chave e muitos 
dos locais de treinamento 
renovados e construídos be-
neficiarão os clubes e comu-
nidades locais muito tempo 
após o término do torneio. Os 
novos hotéis também apoia-
rão a crescente indústria de 
turismo do Catar após 2022”, 
Nasser Al Khater, CEO da 
Copa do Catar.

 

 

Neymar, Barcelona e 
Santos serão julgados 
em 17 de outubro por 
acusações de fraude e 
corrupção envolvendo 
a transferência do ata-
cante brasileiro do San-
tos para o Barcelona em 
2013, disse o grupo de 
investimento DIS, que 
move a ação, em uma de-
claração na quarta-feira 
(27).  

O pai de Neymar, a mãe 
do atleta e a empresa de 
sua família, a N&N, tam-
bém foram acusados no 
caso, juntamente com o 

ex-presidente do Santos 
Odílio Rodrigues, e com 
Sandro Rosell e Josep 
Maria Bartomeu, então 
presidente e vice-presi-
dente do Barcelona.

O caso decorre de uma 
reclamação do grupo de 
investimento brasileiro 
DIS, que possuía parte 
dos direitos de transfe-
rência de Neymar e ale-
ga que recebeu menos 
dinheiro do que tinha 
direito quando o ata-
cante se transferiu para  
o Barcelona.

Foram realizadas in-

vestigações na Espanha 
e no Brasil sobre se al-
guma parte da taxa de 
transferência havia sido 
ocultada e o julgamento, 
a ser realizado na Corte 
Provincial de Barcelona, 
deve ser concluído até 31 
de outubro.

Neymar negou ter co-
metido um delito, mas 
em 2017, o Tribunal Su-
perior da Espanha rejei-
tou recursos do jogador, 
de seus pais, da N&N e 
dos dois clubes, abrindo 
caminho para que o caso 
fosse julgado. Craque brasileiro nega ter cometido qualquer tipo de fraude

 

Neymar vai a julgamento na Espanha por fraude 
Divulgação
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Fortaleza e Fluminense 
farão nesta quinta-feira 
(28), o primeiro jogo pelas 
quartas de final da Copa 
do Brasil 2022. O duelo 
será realizado na capi-
tal cearense, no estádio 
Arena Castelão, às 19h30  
(de Manaus).

As equipes vivem mo-
mentos distintos na tempo-
rada. O time carioca segue 
uma boa fase, somando 
dez partidas sem perder. O 
clube carioca ocupa a ter-
ceira colocação no Cam-
peonato Brasileiro, e hoje 
é um dos favoritos ao títu-
lo de campeão de ambas  
as competições.

Já o Fortaleza vê a Copa 
do Brasil como a principal 
competição do ano, já que o 
time ocupa o último lugar 
no Campeonato Brasileiro, 
e foi eliminado recente-
mente da Copa Libertado-

Fluminense vai com toda 
força contra o Fortaleza 

Fluminense visita o Fortaleza para primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil
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res da América.

Fortaleza X Fluminense 
pela Copa do Brasil 2022

Se no Campeonato Bra-
sileiro a fase não é boa, na 
Copa do Brasil o Fortaleza 
vem embalado. Na fase an-
terior, o time eliminou seu 
grande rival, o Ceará, e ago-

ra aposta as suas fichas na 
competição. Além disso, 
embora suas atuações no 
Brasileirão não vêm em-
polgando, no mata-mata 
a equipe tem se mostrado 
eficiente, e promete dificul-
tar a vida do rival carioca.

Já o Fluminense quer 
manter a invencibilidade 

e a excelente fase na com-
petição. Na fase anterior, o 
time eliminou o Cruzeiro 
com duas vitórias, sendo a 
segunda por 3 x 0 em ple-
no Mineirão. O tricolor quer 
fazer um bom jogo fora de 
casa, para decidir com tran-
quilidade no segundo jogo 
diante da sua torcida, que 

promete lotar o Maracanã.
A possível escalação do 

Fortaleza, comandada pelo 
técnico Juan Vojvoda, será: 
Marcelo Boeck, Brítez, Be-
nevenuto, Titi, Lucas Cris-
pim, Felipe, Ronald, Lucas 
Lima, Juninho Capixaba, 
Moisés e Romero.

Já o Fluminense, que é co-
mandado por Fernando Di-
niz, pode vir a campo com: 
Fábio, Samuel Xavier, Nino, 
Manoel, Caio Paulista, An-
dré, Nonato, Ganso, Arias, 
Matheus Martins e Cano.

Do lado do Fluminense, a 
estrela do time é o atacante 
argentino: Germán Cano. O 
jogador já marcou 29 vezes 
nesta temporada, e costu-
ma sempre deixar o dele em 
partidas importantes. Já o 
Fortaleza vem iniciando um 
processo de recuperação de 
seu ataque depois de vender 
recentemente o seu princi-
pal atacante: Yago Pikachu.

redacao@emtempo.com.br | André Moreira 

 

 

Com retornos de alguns ti-
tulares, o América enfrentará 
o São Paulo nesta quinta-feira 
(28), às 20h, no Morumbi, pelo 
jogo de ida das quartas de fi-
nal da Copa do Brasil. 

O Tricolor Paulista também 
conta com voltas de atletas 
importantes. Os zagueiros 
Léo e Miranda treinaram nor-
malmente nesta semana e 
devem reforçar o setor defen-
sivo da equipe.

O goleiro Jandrei também 
participou das atividades na 
quarta-feira (27), mas ainda 
é dúvida para o confronto. O 
meia-atacante Alisson, por 

sua vez, se recuperou de en-
torse no joelho direito e será 
opção do técnico Rogério Ceni. 

O meia Giuliano Galoppo, 
que foi anunciado pelo clube 
paulista na terça-feira (26), já 
está registrado no BID e pode 
fazer sua estreia contra o 
América. A tendência, no en-
tanto, é que o ex-jogador do 
Banfield inicie a partida no 
banco de reservas.

Por outro lado, Patrick será 
desfalque do São Paulo. O 
meio-campista deixou o cam-
po de maca no empate em 3 a 
3 com o Goiás, no sábado, no 
Morumbi, e teve constatado 

um edema na coxa esquerda.
O lateral-esquerdo Reinal-

do, com um estiramento no 
adutor direito, e Luan, que 
se recupera de uma cirurgia 
no adutor esquerdo, seguem 
como desfalques. O zagueiro 
Arboleda, o meio-campista 
André Anderson e o atacan-
te Caio são outras ausências  
por lesão. 

Desta forma, a provável es-
calação do São Paulo tem: 
Jandrei (Thiago Couto); Diego 
Costa, Miranda e Léo; Igor Vi-
nicius, Gabriel Neves, Igor Go-
mes, Rodrigo Nestor e Weling-
ton; Luciano e Calleri. Neto retorna ao São Paulo para jogo contra o América-MG 

 

Duelo de tricolores na quarta de final da Copa do Brasil 
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Segundo uma pesquisa 
sobre ampliação do uso do 
Pix como forma de paga-
mento, 66% dos entrevista-
dos já fizeram pagamentos 
para profissionais liberais 
e trabalhadores informais 
via Pix. Além disso, 72% 
das transações são feitas 
entre pessoas físicas. É o 
que mostra o estudo “Pix no 
Brasil: Cenário e Oportuni-
dades” da Capco, consultoria 
global do Grupo Wipro. 

A pesquisa indica que a 
ferramenta vem criando 
novas oportunidades de 
negócio e facilitando ope-
rações para consumidores, 
empreendedores e até pes-
soas físicas que fazem tran-
sações usuais do dia a dia. 
Quem pode confirmar essa 
análise na prática é Ana 
Rayssa da Silva, fotógrafa 
do Distrito Federal que atua 
no próprio negócio e tinha 
dificuldades com paga-
mentos por TED ou DOCs. 

“Antes era muito proble-
mático depender das trans-
ferências bancárias. Primei-

Pesquisa mostra ampliação 
do uso do Pix em pagamentos

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Antes do Pix havia as taxas de transferência entre bancos diferentes

10  Economia

ro por causa dos horários. 
Ficávamos presos nos ho-
rários dos bancos e, muitas 
vezes, era necessário espe-
rar até o dia seguinte para o 
dinheiro cair na conta. Isso 
prejudicava o fluxo do con-
trole de caixa”, conta.

Antes do Pix também ha-
via as taxas de transferên-
cia entre bancos diferentes, 
que ela avalia como um ou-
tro problema. “Agora, com o 
Pix, tudo melhorou. Não tem 
mais taxa de transferência 
e, principalmente, estamos 
livres da dependência do ho-
rário bancário. O que facilita 
não só a vida do fornecedor, 
mas também a do cliente, 
que não fica ansioso sem 
saber se o dinheiro caiu ou 
não”, pontua.

A pesquisa ainda mostra 
cenários que podem ser es-
tudados para um melhor 
desenvolvimento da ferra-
menta. A possibilidade de 
parcelar compras com Pix, 
por exemplo, está nos planos 
do Banco Central para 2023. 
Quase metade dos entrevis-

portanto, que as instituições 
financeiras otimizem suas 
jornadas de operação do Pix, 
reduzindo o tempo neces-
sário para a realização de 
pagamento por este meio”, 
destaca Aline Lemos, con-
sultora da Capco Brasil.

O que é Pix
Yuri Bezerra, advogado 

especialista em Direito Ci-
vil, explica o surgimento  
dessa ferramenta. 

“O sistema de pagamento 
Pix foi instituído pelo Banco 
Central e teve início de tran-
sações em 16 de novembro 
de 2020. A proposta inicial é 
a criação de um sistema ele-
trônico que possibilite tran-
sações de valores 24 horas 
por dia, sete dias por sema-
na, sem a cobrança de taxas 
e de forma instantânea. A 
ideia inicial desse sistema é 
possibilitar transações ele-
trônicas de valores como se 
fosse uma verdadeira troca 
de valores cara a cara, em 
substituição ao TED e ao 
DOS”, conceitua.

Brasil tem 52ª gasolina mais cara do mundo
O presidente Jair Bolso-

naro prometeu que faria da 
gasolina brasileira a “mais 
barata do mundo”, fora dos 
países autossuficientes em 
petróleo. Apesar das tenta-
tivas de teto no ICMS dos 
combustíveis e redução do 
imposto federal, a gasolina 
no país ainda é a 52ªmais 
cara do mundo, segundo le-
vantamento da plataforma 
de descontos CUPONATION.

Uma pesquisa realizada 
anualmente pela companhia 

internacional de dados Num-
beo apontou nesta semana 
que o Brasil ocupa atual-
mente a 52ª colocação no 
ranking do litro da gasolina 
mais cara do mundo, com 
a população precisando de-
sembolsar cerca de R$6,78 a 
cada 1 litros. Valor desafiador 
e desanimador para grande 
parte dos brasileiros, o litro 
cresce de forma exponencial 
nos últimos meses; e o se-
gundo semestre do ano pa-
rece seguir no mesmo ritmo.

O próprio CUPONATION já 
tinha divulgado esse mes-
mo estudo em 2021 apon-
tando que em janeiro do ano 
passado o Brasil aparecia no 
ranking dos 100 países com 
o litro de gasolina mais ba-
rata do mundo, ocupando na 
época a 71ª posição da lista 
ao cobrar cerca de R$4.45 
pelo combustível - ou seja, o 
preço do litro subiu por volta 
de 52,35% durante um perío-
do de 1 ano e 6 meses.

Com 100 países partici-
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Apesar das mudanças no ICMS, a 
gasolina no país é considerada alta

redacao@emtempo.com.br | Jonathan Ferreira 

tados do levantamento, 40%, 
indicam que ficariam mais 
propensos a migrar dos pa-
gamentos em cartão para o 
Pix com esse parcelamento. 

O uso dos cartões de crédi-
to ou débito ainda é preferido 
hoje por 66% dos entrevista-
dos, que justificaram os siste-
mas de recompensas como 
argumento pela preferência, 
como programa de fidelida-
de, descontos e cashback, en-
tre outros. A segurança dos 
pagamentos com Pix tam-
bém vem sendo debatida.

A pesquisa conclui que, 
apesar da grande aceitação e 
eficiência em transferências 

de dinheiro, o Pix precisa de 
alguns ajustes para atingir 
todo o potencial como meio 
de pagamentos no varejo. 
Fatores como o tempo para 
realização das operações e 
a falta de recompensas do 
sistema, como acontece com 
os cartões de crédito, são al-
guns dos exemplos de im-
plementação que beneficia-
riam ainda mais a utilização.

“Nossa análise indica que 
o tempo que o cliente leva 
para realizar um pagamen-
to via Pix pode ser até duas 
vezes maior na comparação 
com outros meios de paga-
mentos físicos. É essencial, 

pantes do levantamento, 
o território de Hong Kong 
é o que pertence por mais 
um ano no topo do ranking, 
com os cidadãos pagando 
em média R$14,52 pelo litro 
do combustível. Finlândia 
e Alemanha são as nações 
que ocupam o segundo e 
terceiro lugares do estudo, 
cobrando R$12,17 e R$11,98, 
respectivamente, pelo mes-
mo litro. Confira o ranking 
completo na pesquisa  
do CUPONATION.
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A desnutrição entre crian-
ças de 0 a 19 anos cresceu, no 
Brasil, entre os anos de 2015 e 
2021, afetando de forma mais 
grave os meninos negros. De 
acordo com o Panorama da 
Obesidade de Crianças e Ado-
lescentes, divulgado nessa 
semana, pelo Instituto Desi-
derata, há um crescimento 
da fome nos últimos anos, 
levando à desnutrição em to-
dos os grupos etários, de 0 a 
19 anos de idade.

De acordo com o levanta-
mento, o índice de desnutri-
ção caiu de 5,2%, em 2015, 
para 4,8%, em 2018, aumen-
tando a partir daquele ano 
em todos os grupos etários 
acompanhados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). Em 
2019, essa taxa subiu para 
5,6%, atingindo 5,3%, em 2021.

A desnutrição entre meni-
nos negros (pretos e pardos), 
entretanto, foi dois pontos 
percentuais acima do valor 
observado entre meninos 
brancos, ampliando a di-
ferença a partir de 2018. O 
ápice foi observado em 2019 
(7,5%). Em 2020, o percentu-
al foi 7,2% e, em 2021, 7,4%.

Já entre os meninos bran-

Desnutrição aumenta no Brasil 
principalmente entre negros

Casos de varíola nas Américas chegam a 5,3 mil

Divulgação

Desnutrição entre crianças cresceu entre os anos de 2015 e 2021

A Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (Opas) dis-
se na quarta-feira (27) que 
quase 5,3 mil casos de va-
ríola dos macacos foram 
relatados até agora em 
18 países e territórios do 
continente americano - a 
maioria no Brasil, Estados 
Unidos e Canadá.

A vice-diretora da Opas, 
Mary Lou Valdez, disse 
em entrevista coletiva que 
quase todos os casos con-

tinuam sendo relatados 
entre homens que fazem 
sexo com homens, entre 25 
e 45 anos, mas alertou que 
qualquer pessoa pode con-
trair a doença, independen-
temente de seu gênero ou 
orientação sexual.

Nenhuma morte por varí-
ola dos macacos foi relata-
da na região até o momento.

No fim da semana passa-
da, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou 

o surto de varíola dos ma-
cacos uma emergência de 
saúde global, nível mais 
alto de alerta, com mais 
de 18 mil casos relata- 
dos globalmente.

O diretor-assistente in-
terino da Opas, Marcos 
Espinal, disse que cerca 
de 10 países nas Américas 
já disseram que estavam 
interessados em comprar 
uma vacina contra a va-
ríola, mas não revelou 

quais foram.
A Opas também divul-

gou que está “bem avan-
çada” nas negociações 
com um produtor para 
comprar vacinas de ter-
ceira geração contra a do-
ença e que espera que al-
gum suprimento chegue 
ainda este ano, embora 
em quantidades limitadas.

“Nós achamos que tere-
mos vacinas este ano”, dis-
se Espinal.

11País e Mundo

cos, a curva foi inversa, 
com redução do percentu-
al da desnutrição a partir 
de 2019, quando atingiu 
5,1%, passando para 5%, em 
2020, e para 4,9%, em 2021.

“Os meninos negros es-
tão sendo mais afetados 
pela fome, pela desnutri-
ção. A gente pode atribuir 
isso à desigualdade racial 
e de renda no Brasil. A gen-
te sabe que a população 
negra ocupa as camadas 
mais pobres da sociedade, 
em detrimento da popula-
ção branca, que ocupa ou-
tros grupos, como a classe 
média e classes mais altas”, 
apontou o gestor de Proje-

tos de Obesidade Infantil do 
Instituto Desiderata, Rapha-
el Barreto, doutorando em 
saúde pública pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Elaborado a partir de da-
dos do Sistema de Vigilân-
cia Alimentar e Nutricional 
(SISVAN) do Ministério da 
Saúde, gerados pelas uni-
dades do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o Panorama 
mostra aumento da inse-
gurança alimentar de 2015 
a 2021, aumentando as in-
cidências de desnutrição e 
também de obesidade.

Obesidade
O panorama apontou 

que o excesso de peso 
vem crescendo em todos 
os grupos raciais, mas, es-
pecialmente, entre os me-
ninos brancos. “Meninos 
brancos têm sido mais afe-
tados pelo excesso de peso. 
A gente pode atribuir isso 
também à insegurança ali-
mentar”.

Barreto explicou que, no 
placar da má nutrição pro-
duzido pela insegurança 
alimentar, os grupos mais 
vulneráveis não têm aces-
so ao mínimo, que são três 
refeições por dia, e passam 
por um quadro de fome e 
desnutrição. Já outros gru-
pos são afetados pela crise 
econômica e inflação, mas 
ainda conseguem comprar 
alimentos, em geral, ultra-
processados e açucarados, 
como macarrão instantâ-
neo, salsichas, doces, sucos 
artificiais. “Produtos que 
fazem mal à saúde, mas 
que são possíveis comprar”.

Em 2021, a condição de 
excesso de peso decorrente 
da má nutrição foi mais re-
gistrada entre meninos de 
5 a 9 anos de cor branca.

Nos últimos sete anos, 
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Varíola dos macacos foram relata-
dos até agora em 18 países

o consumo de alimentos 
ultraprocessados na faixa 
etária de 2 a 19 anos supe-
rou 80%. Em 2021, 89% das 
crianças de 5 a 9 anos re-
lataram o consumo de, ao 
menos, um ultraprocessa-
do no dia anterior à avalia-
ção de acompanhamento 
no SUS.

Feijão em falta no prato
Raphael Barreto chamou 

a atenção para a redução do 
consumo de feijão, no Bra-
sil, ano após ano. Esse grão 
é considerado um marca-
dor de alimentação sau-
dável, fundamental para a 
prevenção da anemia por 
deficiência de ferro. Além 
disso, possui minerais, vi-
taminas e proteínas, ajuda 
a inibir o aparecimento de 
doenças cardíacas e a di-
minuir o colesterol.

De 2015 até 2020, o indi-
cador referente ao consu-
mo de feijão tinha valores 
acima de 80%. Em 2021, 
entretanto, a taxa diminuiu 
30 pontos percentuais em 
todos os grupos etários de 
2 a 19 anos, atingindo a 
marca de 54,5%.

redacao@emtempo.com.br | Jonathan Ferreira 
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O levantador de Toadas do Caprichoso, reve-
lação do festival e Parintins deste ano, come-
mora dia 13 próximo mais um ano de vida e 
prepara uma grande festa no clube do traba-
lhador (Sesi). Aguardem!

Emoldurada pelo avós Mauro e Walcio-
ne Silveira, a bela Laura Isabella come-
morou 8 anos de muita alegria. O casal 
de amigos era só felicidades.

O amigo empresário Carbajal Gomes comemora o 
sucesso do “Caldeira da Vila”. O Tradicional redu-
to no centro da cidade, agora tem uma filial, bem 
ao lado da Caixa D’agua na Vila Municipal.

Maria Etelvina comemorou com fi-
lhos, netos, bis netos e amigos mais 
uma ano de vida. A festa de 78 anos 
foi marcada pela emoção.

A professora Marione Menezes da Cruz co-
memorou em família mais um ano de vida. 
Ela dedicou a vida a educação e merece to-
das as homenagens. Sucesso!

Os casal de comunicadores Marlene e 
Beto Cardoso  foram homenageados 
na noite comemorativa ao escritor 
com a medalha “Selo da Casa do Es-
critor, Dr.  Antônio Lopes.

O medico James Carvalho vem se 
destacando em Manaus na harmo-
nização intima. O médico com larga 
experiência atende na clinica dele 
fincada no Conjunto Eldorado.

Eu tomo com o diretor de fute-
bol do Atlético Rio Negro Clube 
Gilson Nogueira. O galo da Praça 
da Saudade como é conhecido 
está na segunda divisão do Ba-
rezão. Gilsinho como é conhe-
cido vem fazendo um trabalho 
de qualidade no futebol do clu-
be, um dos mais tradicionais do 
Amazonas, com a finalidade de 
voltar a elite do amazonense. O 
rio Negro tem uma enorme tor-
cida na cidade.

Café da manhã
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CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Vai ser fácil fazer contato com 
pessoas muito interessantes e 
há algo novo no ar. Você precisa 
de movimento, isso ajudaria a 
se livrar do estresse. Uma fadiga 
nervosa está esperando por você. 
Desacelere seu fluxo de pensa-
mento. Você estará mais impulsi-
vo do que o habitual nesta sexta-
-feira. Portanto, evite esportes 
radicais e discussões.

Seu otimismo vai ganhar a 
admiração das pessoas ao seu 
redor e nada vai atravessar o 
seu caminho. Seja tolerante, 
nem todos serão capazes de 
acompanhar seu ritmo. Cuidado 
com o fígado e não exagere nos 
prazeres da mesa. Você vai se 
sentir eufórico em algumas oca-
siões. Viva a vida ao máximo, 
sem inventar problemas.

Seu relacionamento com 
crianças e jovens elevam o seu 
espírito. Usar uma máscara não 
combina com você. Se você sair, 
mantenha os pés no chão e não 
pense que você é invencível. Há 
sinais de que lhe faltam vitami-
nas. Seu parceiro vai surpreen-
dê-lo pela sua espontaneidade 
e seu entusiasmo. E estes irão 
despertar necessidades.

Espere uma confirmação ofi-
cial antes de tomar uma deci-
são, você não sabe o suficiente 
ainda. Você está dando 110% de 
você, mas vai perder o fôlego 
se não tiver cuidado. Aprenda a 
dizer não. Você vai achar que as 
pessoas a sua volta estão parti-
cularmente inquietas. Sua cal-
ma permitirá que você desfrute 
os prazeres da vida.

A intervenção de alguém pró-
ximo a você vai ajudá-lo a ter-
minar um projeto que se tornou 
muito pesado. Você vai ficar mui-
to bem quando definitivamente 
colocar o passado para trás, você 
é o seu maior obstáculo. Você vai 
ter um talento para farejar parce-
rias rentáveis. Faça as pazes com 
as pessoas que o rodeiam. Man-
tenha os olhos abertos.

Você será mais intrigante do 
que o de habitual e as pessoas 
confiarão em você. Não abuse 
de sua confiança! Você também 
se sentirá mais nervoso, há um 
desejo de maior liberdade. Certi-
fique-se de ter algum tempo para 
si mesmo. Suas ideias originais 
lhe permitirão ver as coisas de 
um ângulo mais amplo e mais 
otimista.

Não se preocupe muito com 
as coisas que você não pode fa-
zer nada a respeito - você está 
pronto para realmente viver, para 
aproveitar ao máximo a vida. 
Respire mais profundamente, 
isso vai lhe ajudar a encontrar a 
calma que você precisa para as 
mudanças que está fazendo. As 
pessoas vão procurá-lo pela sua 
capacidade de se afastar.

Você vai ter a oportunidade de 
rever o seu juízo sobre uma pes-
soa próxima. Você está mostran-
do mais seus sentimentos e tem 
a necessidade de se afirmar e 
de expressar seus pensamentos 
para se sentir mais pleno com 
você mesmo. Hoje as coisas vão 
avançar a uma velocidade re-
lâmpago. Você será capaz de se 
tornar útil e indispensável.

Deixe-se guiar pelo seu ta-
lento e intuição. Não vão en-
ganá-lo hoje. A fadiga pode lhe 
derrubar e seria bom escapar 
da rotina e se concentrar no 
que você realmente gosta. Você 
está tomado pelo súbito desejo 
de independência e isso o torna 
inacessível para as pessoas que 
o rodeiam. Seja claro sobre o 
que você quer dizer. 

Você terá uma ideia clara das 
intenções de algumas pessoas. 
Há conclusões úteis que podem 
ser tiradas aqui. Você precisa 
abandonar hábitos antigos e 
revê-los de antemão antes de se 
dirigir na direção certa. Você sen-
te muita vontade de colocar lenha 
na fogueira. Tenha cuidado e vá 
com calma. Suas palavras são 
mais afiadas do que você pensa.

Sua autoconfiança vai dei-
xar algumas pessoas invejosas 
e isso poderia levá-lo a mal-
-entendidos. Impulsos inespera-
dos e frenéticos vão deixar você 
cansado, então não exagere no 
entusiasmo físico. Você estava 
certo em fazer um esforço e vai 
ficar feliz hoje com o que fez. 
Esta afirmação será corroborada 
pelas circunstâncias.

Você dará atenção de bom gra-
do aos outros e isso vai lhe trazer 
sorte. Você estará em boa forma e 
canalizará a sua energia em ex-
cesso de forma construtiva. Faça 
exercício. Você vai estar muito 
mais emocional do que o normal. 
Seria bom para você explorar as 
razões disso e encontrar uma 
resposta verdadeira. Seria bom 
suavizar as suas palavras.

  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

HORÓSCOPO 
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“Primeira vez, primeira 
vez, primeira vez. Cole-
cionando primeiras ve-
zes”, celebrou Anitta, ao 
ser anunciada como a 
primeira artista solo bra-
sileira indicada numa das 
categorias do MTV Video 
Music Awards (VMA), um 
dos principais prêmios da 
música americana.

Desde que alcançou 
o primeiríssimo lugar 
entre as músicas mais 
ouvidas globalmente 
na plataforma Spotify — 
com o hit “Envolver”, que 
a colocou no Guinness 
World Records, o livro 
dos recordes —, Anitta 
vem acumulando con-
quistas inéditas. A seguir, 
relembre os principais 
e mais recentes marcos  
da brasileira.

Mais ouvida no mundo
No fim de março deste 

ano, “Envolver”, de Anitta, 
se tornou a música mais 
ouvida no mundo, segun-
do dados do Spotify. O 
hit da cantora brasileira 
atingiu uma média de 6,3 

Anitta é brasileira que acumula 
principais prêmios musicais

Divulgação

Cantora é a primeira artista brasileira indicada em algumas categorias

14 TV e Novelas 

Receitas
Bolo de milho

milhões de reproduções 
diárias, alcançando o pri-
meiro lugar na platafor-
ma. Foi a primeira vez 
que uma artista brasilei-
ra chegou nesse lugar.

Sucesso absoluto entre 
os “Hermanos” Anitta foi a 
primeira brasileira a ven-
cer o Premios Juventud. 
A premiação, que é não 
lá muito conhecida no 
Brasil, se consagra como 
uma das mais importan-

tes da música latina. A 
cantora saiu vitoriosa 
na categoria Coreografia 
Mais Quente com o hit 
“Envolver”. E mais: ela 
também concorreu como 
Artista Favorita do Strea-
ming, Faixa Viral do Ano, 
Artista Jovem Feminina, 
“Canção Mais Pegajosa” e 
Desafio de Dança na Rede 
Social.

Funk no Palco Mundo
Em 2019, Anitta se tor-

nou a primeira funkeira 
a se apresentar no Palco 
Mundo do Rock in Rio. 
Um feito, como ela cele-
brou à época. De acordo 
com dados da fornecedo-
ra de infraestrutura do 
festival, a cantora cario-
ca liderou a lista dos mo-
mentos de maior acesso 
à internet na Cidade do 
Rock. É que muita gente 
filmou a performance na 
hora para enviar o vídeo 
para amigos no WhatsA-
pp. E a rede acabou sain-
do do ar.

Indicação no VMA
Anitta é a primeira ar-

tista solo brasileira a ser 
indicada em uma das 
categorias do MTV Vi-
deo Music Awards, um 
dos principais prêmios 
da música americana. 
Ela concorre a uma es-
tatueta em “Melhor clipe 
de música latina” com o 
vídeo do hit “Envolver”. A 
cerimônia de premiação 
do VMA está programada 
para ocorrer no dia 28 de 
agosto, domingo, às 19h 

(horário de Brasília).

Em versão cera
A cantora Anitta ga-

nhou, em junho des-
te ano, uma estátua de 
cera no museu Madame 
Tussauds de Nova York, 
nos EUA. Ela é a primei-
ra cantora brasileira a ter 
sua imagem reproduzi-
da em 3D no local. Para 
que o molde fosse fei-
to, ela ficou 12 horas na 
mesma posição e com a  
mesma expressão.

Estreia no Coachella
Em abril deste ano, Anit-

ta se consagrou como 
a primeira artista brasi-
leira solo a se apresen-
tar no principal palco do 
Coachella, nos EUA, um 
dos maiores festivais de 
música no mundo. Com 
um figurino verde e ama-
relo, a cantora chegou de 
moto ao palco com cená-
rio de favela. “Ela trouxe 
um gostinho do Rio para 
o palco do Coachella”, des-
creveu o Los Angeles Ti-
mes à época.

IngrEdIEntES 

Medida copo de re-
queijão

1/2 copo de óleo
1 copo de leite
1 lata de milho ver-

de com a água
3 ovos
1 e 1/2 copo de açú-

car
1 copo de milhari-

na

1 colher de fermen-
to em pó

MOdO dE PrEPArO

Bata todos os in-
gredientes no liqui-
dificador. Leve para 
assar em forma un-
tada com margarina, 
asse até dourar. Fica 
meio molhadinho. É 
uma delicia.
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A Influenciadora digital, Janne Ferreira, 
que foi eleita Musa da Copa, surpreendeu 
os seguidores famosos e anônimos ao 
divulgar um ensaio sensual que foi feito 
para a estreia da sua conta no OnlyFans.  
A ruiva, que passou uma longa tempora-
da na Europa fotografando para grifes, e 
acaba de ser Top 1 no campeonato baiano 
de fisiculturismo, voltou ao Brasil e está 
em preparação de conteúdo para estrear 
na plataforma. O intuito é triplicar os seus 
ganhos com publicidade e, com o próprio 
conteúdo gerado na rede. 
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O incêndio que deixou 51 
pessoas sem moradia, na noi-
te de terça-feira (26), no bairro 
São Jorge, Zona Oeste de Ma-
naus, é decorrente de uma 
desarmonia entre o direito à 
moradia, inerente à constitui-
ção das cidades, e a proteção 
do meio ambiente natural. In-
formações preliminares dão 
conta de que o incêndio acon-
teceu quando um usuário 
de drogas estava fumando e 
sem querer ateou fogo no lo-
cal. O Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Amazonas (CBM-AM) 
ainda não confirmou a causa.

O fogo se espalhou mais 
rápido por causa da fiação 
elétrica clandestina do local, 
inadequado para moradias. 

As vítimas são pessoas 
como Ketelem Ávila, de 17 
anos, e o companheiro vene-
zuelano, que juntos têm um 
bebê recém-nascido de ape-
nas 30 dias.  “Infelizmente a 
casa não era estruturada e 
era onde tinha para eu mo-
rar. Na hora do incêndio eu 
já estava deitada com o meu 
filho e escutei minha sogra 
gritando que estava pegando 
fogo. Eu não pensei em nada 

e só peguei o meu filho nos 
braços e saí correndo. Ainda 
cheguei a voltar para pegar 
os nossos documentos, mas 
a casa já estava pegando fogo 
e infelizmente não sobrou 
nada”, conta a jovem.

Ketelem morava com mais 
cinco pessoas em uma casa 
de madeira. Esse tipo de re-
sidência tem maior probabili-
dade de pegar fogo, de acordo 
com Corpo de Bombeiros, que 
esteve no local para conter as 
chamas. Assim como Kete-
lem Ávila, outras 17 famílias 

perderam tudo.
A reportagem do AGORA 

entrou em contato com a Pre-
feitura de Manaus, o Instituto 
Municipal de Planejamento 
Urbano (Implurb) e a Defesa 
Civil a fim de obter o número 
de moradias irregulares e fa-
mílias que vivem em domicí-
lios inadequados em Manaus, 
mas não obteve resposta até 
o fechamento deste material.

Única opção
Consideradas moradias 

inadequadas ou moradias 

Usuário de droga pode ter 
ateado fogo em casas
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Famílias ficaram desabrigadas, após incêndio em casas no São Jorge 

 

redacao@emtempo.com.br | André Moreira

urbanas irregulares, as casas 
de madeiras construídas na 
beira dos igarapés em Ma-
naus, muitas vezes se tor-
nam não somente a única 
opção de abrigo para as famí-
lias carentes como também 
contribui para o crescimento 
desordenado populacional 
da metrópole manauara, de 
acordo com um estudo publi-
cado em 2017, pela Universi-
dade Estadual do Amazonas 
(UEA).

O pedreiro Fernando Brasil, 
de 36 anos, também perdeu 
tudo o que possuía no incên-
dio. De acordo com Fernando, 
que escolheu morar no local 
há três anos por causa de re-
cursos financeiros, o local era 
o que atendia a sua necessi-
dade. O pedreiro conta que 
veio de Nova Olinda do Nor-
te (a 136 quilômetros de Ma-
naus) em busca de melhores 
condições de vida e o local foi 
uma das alternativas para ele 
e sua família.

Fernando explica que sua 
casa era a última, e ficava 
perto do igarapé. Ele conta 
que quando as outras resi-
dências estavam em chaw-

 
Concurso nº 5683 - 23/07/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 23021 R$ 500.000,00
2º 19376 R$ 27.000,00
3º   63867 R$ 24.000,00
4º 59537 R$ 19.000,00
5º 76464 R$ 18.329,00

Concurso n. 2396 - 26/07/2022

08 15 32 35 39 42

09 21 22 28 40 47

01          02          05         Concurso n. 2583 - 27/07/2022

17            21            30           38          40

44          48           51             61            66

71            74           79            81           86

88         90           91             98          99

Lotomania 2344 - 27/07/2022

Concurso n. 2503 - 27/07/2022

14          33         41         42          44             55

04 18 30 34 47 56 75

Concurso n. 5908 - 27/07/2022

Concurso n. 1813 - 26/07/2022

03           06          49          59            70

07          08         10          11          13          14          15          16        18         19         23          24

mas, ele e sua família saíram 
do local apressadamente em 
uma canoa que estava por 
perto. Ainda, segundo o ho-
mem de 36 anos, com o apoio 
da canoa conseguiu resgatar 
nove crianças de outras fa-
mílias que pediam socorro.

“Como a nossa casa era a 
última, nós saímos de lá em 
uma canoa que estava no 
igarapé. Conseguimos levar 
nove crianças, sendo quatro 
minhas e o restante era dos 
vizinhos”, relata.

Fernando Brasil já se pre-
ocupa com as dificuldades 
que estão por vir. “Eu penso 
no alimento que tenho que 
dar aos meus filhos, porque 
eu sei que a fome dói. As ou-
tras coisas vamos recuperar 
depois, mas a comida é es-
sencial e tem que ter, prin-
cipalmente quando se tem 
criança em casa”, disse.

Apoio da Prefeitura
A Secretaria Municipal da 

Mulher, Assistência Social 
e Cidadania (Semasc), jun-
to com a Defesa Civil, fez a 
identificação das famílias, 
vítimas do sinistro, e com o 
apoio do Governo do Estado 
realocou as mesmas para o 
ginásio Ninimberg Guerra, 
localizado no bairro São Jor-
ge, Zona Oeste da capital.

A secretária da Semasc, 
Jane Mara Moraes, informou 
que as famílias vão receber 
auxílio aluguel.


