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A licença prévia para re-
construção da BR-319, tre-
cho do meio, foi emitida na 
quinta-feira (28), pelo Ins-
tituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma) e entregue ao Minis-
tério de Infraestrutura. A 
estrada liga, via terrestre, 
as cidades de Porto Velho 
(RO) a Manaus (AM).

A informação foi divul-
gada pelo pré-candidato 
ao Senado Federal, coronel 
Alfredo Menezes (PL), que 
recebeu uma cópia do do-
cumento das mãos do mi-
nistro Marcelo Sampaio, 
após reunião em Brasília.

De acordo com Mene-
zes, o impasse finalmen-
te chegou ao fim, uma 
vez que o documento vai 
permitir a reconstrução 
da BR-319 e tirar defini-
tivamente os estados do 
Amazonas e Roraima do 
isolamento e ligá-los ao 
centro-sul do Brasil.

“Acabei de receber a li-
cença prévia para recons-
trução da BR-319, trecho 
do meio. Com esta licen-
ça, em primeira mão, vai 
iniciar o processo de lici-
tação para a construção 

Governo Federal ganha licença de 
reconstrução do trecho da BR-319
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Treco do meio da BR-319 poderá ser reconstruído pelo Governo Federal, após liberação do Ibama  

DE OLHO 
NO PODER

CURTIR     

NÃO CURTIR   
  Trio preso por matar 

idoso, de 60 anos, após 
falsa informação de que 
a vítima era um estu-
prador e tinha “atacado” 
uma criança, de 10 anos. 
O linchamento aconte-
ceu em março deste ano, 
no bairro Mauazinho, na 
Zona Leste. Na ocasião 
do crime, a vítima foi 
linchada pelo grupo cri-
minoso a pauladas, so-
cos e chutes. O homem 
morreu no João Lúcio, na 
Zona leste.

O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renová-
veis (Ibama) por emitir na 
quinta-feira, 28, a licença 
prévia para a reconstru-
ção do trecho do meio da 
BR-319, no Amazonas. O 
governo federal tenta há 
cerca de 15 anos chegar a 
esse resultado. Sem a li-
cença prévia, o poder pú-
blico só podia fazer a ma-
nutenção do trecho, que 
virou praticamente terra.

A candidatura ao gover-
no do Amazonas do depu-
tado estadual Ricardo Ni-
colau (Solidariedade) será 
oficializada na convenção 
estadual do Solidariedade, 
no próximo domingo (31), 
na quadra do Grêmio Re-
creativo Escola de Samba 
Unidos do Alvorada, na 
zona Centro-Oeste de Ma-
naus. A convenção tam-
bém vai definir os candi-
datos aos demais cargos 
na eleição proporcional.

Com mais de 30 anos 
de experiência na gestão 
privada, Ricardo Nicolau 
disse que sua candida-
tura será independente e 
com um diferencial em 
relação aos demais pos-
tulantes ao cargo de che-
fe do Executivo.

 

das três primeiras pontes 
vindo de Porto Velho (RO) 
para Manaus (AM), loca-
lizado no trecho do meio 
de 400 quilômetros. Mais 
um objetivo do governo 
Bolsonaro que está sen-
do alcançado. Amazonas 

rumo ao futuro”, come-
morou Menezes.

A reconstrução da BR-
319 é uma das promessas 
de campanha do governo 
Bolsonaro. Inaugurada 
na década de 70, a BR-319 
tem hoje grande parte de 

seu trajeto danificado e 
sem nenhuma pavimen-
tação, o que dificulta não 
só o tráfego de veículos 
e o transporte de cargas, 
mas também a fiscaliza-
ção da grilagem de terras 
e o desmatamento.

 

 
 

 

André Moreirajornalagorainterior@gmail.com

O deputado federal Mar-
celo Ramos (PSD-AM) apre-
sentou o projeto de Lei 
1139/22, que prevê a conces-
são de crédito financeiro às 
empresas de tecnologia da 
informação e comunica-
ção (TIC) da Zona Franca de 
Manaus que investirem em 
pesquisa, desenvolvimento 
e inovação (PD&I) na Ama-
zônia Ocidental e no estado 
do Amapá.

O autor do projeto afirma 
que o crédito financeiro 
visa a garantir a compe-
titividade da Zona Franca 
de Manaus, afetada por de-
cisões do governo federal 
de reduzir a tributação de 
empresas localizadas em 
outras regiões do Brasil.

A medida, segundo Ra-
mos, diminuiu a atrativida-
de da Zona Franca em rela-
ção ao restante do País.

Projeto prevê incentivo à pesquisa

Marcelo Ramos criou PL para incentivar pesquisa no Amazonas 
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 Maiara Ribeiro 

O primeiro caso de varíola 
dos macacos (monkeypox) 
confirmado no Amazonas 
acendeu um alerta na Se-
cretaria de Estado de Saú-
de do Amazonas (SES), isso 
porque, a maioria dos casos 
da doença foram registra-
dos em homens. 

Em uma coletiva de im-
prensa realizada na tarde da 
quinta-feira (28), na sede da 
Secretaria de Estado de Saú-
de, o secretário de saúde do 
estado, Dr. Anoar Samad, ex-
plicou que o homem chegou 
a Manaus e, no Aeroporto 
Internacional Eduardo Go-
mes, não houve uma fiscali-
zação sanitária como contra 
os casos da Covid-19, tendo 
em vista que a monkeypox 
ainda não é considerada 
uma pandemia.

Segundo o epidemiologis-

ta Daniel Barros, que esteve 
presente no encontro, o ho-
mem está estável, em isola-
mento domiciliar e as pes-
soas que tiveram contato 
com ele também estão em 
observação. Até o momen-
to, não há nenhum indicati-
vo da doença entre elas.

Anoar Sanad explicou 
que 98% dos casos de varí-
ola dos macacos no mundo 
foram registrados em ho-

mens homossexuais. Na 
quarta-feira (27), inclusive, 
o diretor da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, aconselhou que 
homens que fazem sexo 
com homens diminuam, 
neste momento, o núme-
ro de parceiros sexuais. Os 
pacientes que procuram as 
unidades de saúde apre-
sentam, principalmente, 

os seguintes sintomas: fe-
bre alta, ínguas/gânglios 
e erupções cutâneas com 
pus, especialmente nas 
áreas anu-genitais (ânus, 
vagina e pênis). No mundo, 
de acordo com o secretário 
de saúde, somente 83 mu-
lheres foram contaminadas 
até o momento.

“Nós temos que tomar cui-
dado para não estigmatizar, 
pois quando o HIV nasceu 
também houve a história 
de que só era homossexu-
al que pegava e não é isso. 
O que não podemos é fugir 
dos dados e esse surto está 
se comportando desta ma-
neira”, explicou o secretário 
de saúde.

Primeiro caso 
O paciente, diagnosticado 

com varíola de macacos, 
é um homem da faixa etá-
ria entre 20 e 30 anos, que 

Casos de varíolas de macacos 
são mais frequentes em homens
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Secretário de Saúde alerta sobre os casos de varíola de macacos  

estava em Portugal e veio 
para Manaus com os sinto-
mas da doença.

O caso foi investigado 
desde o dia 21 de julho, 
quando o paciente, um dia 
após chegar à capital ama-
zonense, procurou o Hospi-
tal de Medicina Tropical do 
Amazonas por não sentir 
melhoras, mesmo, após re-
ceber medicação enquanto 
estava em Portugal.

Transmissão
Quanto à transmissibili-

dade da doença, a encuba-
ção do vírus varia entre 5 a 
21 dias. A transmissão acon-
tece por meio do contato fí-
sico com as gotículas das 
feridas e relações sexuais. 
As feridas podem surgir ini-
cialmente no rosto, na boca 
e espalham-se pelo resto do 
corpo, conforme explicado 
por Anoar Samad.

 

Diretora e marido presos por furtarem aparelhos de ar 
A diretora da Escola 

Municipal Professora 
Maria das Graças A. 
Vasconcelos, localiza-
da na avenida Cacilda 
Pedrosa, no bairro Al-
vorada, na Zona Cen-
tro-Oeste, e o marido 
dela, Walciney Soares 
Pereira, 53, foram pre-
sos na quarta-feira 
(27), por roubar 20 con-
dicionadores de ar da 
instituição de ensino.

A prisão foi realiza-
da por policiais do 17º 
DIP. Os aparelhos es-
tavam escondidos na 
casa do casal e foram 
encontrados após de-
núncia anônima.

No primeiro momen-

to, a diretora negou o 
crime, porém, conver-
sas achadas nos ce-
lulares dos suspeitos 
também provam que 
eles furtavam e depois 
vendiam os aparelhos.

Conforme a polícia, 
a dupla trocava os 
aparelhos velhos pe-
los novos para frau-
dar os bens da esco-
la. A suspeita é que 
30 condicionadores 
tenham sido desvia-
dos, pois o motorista 
de frente relatou aos 
policiais que fez dois 
fretes para o casal, um 
levando 17 aparelhos 
e outro levando mais 
13 condicionadores de 

ar, porém foram en-
contrados apenas 20. 
O trajeto era sempre o 
mesmo: da escola para 
o endereço onde esta-
vam os equipamentos.

A diretora e o marido 
vão responder por pecu-
lato (furto) e receptação.

Em nota, a Secretaria 
Municipal de Educa-
ção (Semed) informou 
que a gestora envolvi-
da no desvio de equi-
pamentos foi afastada 
do cargo e será instau-
rado um Procedimento 
Administrativo Disci-
plinar para apurar o 
ocorrido e dar oportu-
nidade de a servidora 
esclarecer os fatos. Polícia conseguiiu recuperar apenas 20 aparelhos de condicionadores de ar
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A Prefeitura de Manaus, 
por meio da Fundação Mu-
nicipal de Cultura, Turismo 
e Eventos (Manauscult), 
lançou, na última terça-
-feira (26), no Diário Oficial 
do Município (DOM), edição 
5.392, caderno de número 1, 
o “Edital de Chamamento 
Público n.º 009/2022”, em 
forma de processo de se-
leção, para uso de espaço 
público de forma onerosa, 
nas praças de alimentação 
dos palcos Tucupi e Cabo-
quinho, durante o festival 
#SouManaus Passo a Paço 
2022, que acontecerá nos 
dias 3, 4, 5 e 6 de setembro 
deste ano, no Centro His-
tórico de Manaus. O edital 
fica aberto para inscrição 
até dia 8 de agosto.

O edital, a ficha de ins-
crição (pessoa física e ju-
rídica), proposta comercial 
e a declaração de ativida-
de estão disponíveis para 
consulta na aba “editais” do 
site manauscult.manaus.
am.gov.br. Na feira “Praça 
de Alimentação da Gastro-
nomia Criativa”, haverá até 
26 vagas para operação de 
venda de alimentos, nas 
três categorias: Food Bike 
(cachorro-quente), Carrinho 
de Comida Ambulante e 
Barraca de Comida. 

O edital estabelece crité-
rios à concessão, utilização 
e funcionamento de espaço 
para operação de venda dos 
seguintes alimentos, “Chur-
ros Gourmet”, “Pipoca Ex-
press e Gourmet”, “Crepes”, 
“Cookies Gourmet”, “Tapio-
caria”, “Farofaria Gourmet”, 
“Sorvete na Chapa”, “Caldos 
e Sopas”, “Doce e salgados 
Gourmet”, “Comidas Vega-
nas e Vegetarianas” e “Pa-
letas”, nas categorias: Food 
Bike, Carrinho de Comida 
Ambulante e Barraca de Co-
mida. “Este é o segundo edi-
tal de gastronomia que es-

Prefeitura lança edital para 
vendas de alimentos em praças
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Prefeitura lança edital para vendas de alimentos nas praças de Manaus

 

 

 
 

 

André Moreirajornalagorainterior@gmail.com

O proponente seleciona-
do deverá comercializar o 
mínimo de dois e o máxi-
mo de quatro pratos respei-
tando os limites de valores 
e tamanhos estabelecidos 
no edital, conforme itens 
3.1, 3.2 respectivamente, 
bem como, seguir as orien-
tações da organização do 
evento para não haver du-
plicidade de pratos.

 Já para os proponentes 
que pretendem vender cer-
veja, chope e similares, fica 
estabelecido que esses ti-
pos de produtos devem ser 
de fabricação artesanal, e 
terão o espaço de venda de-
limitado pela coordenação 
do evento, não sendo per-
mitido vender este tipo de 
produto em qualquer área 
do projeto.

 
Inscrições
Cada proponente pode-

rá concorrer a um espaço 
para venda de alimentos, 
podem se inscrever pesso-
as físicas ou pessoas jurí-
dicas, as propostas deverão 
ser constituídas obriga-

toriamente pela seguinte 
documentação: Ficha de 
Inscrição Pessoa Física ou 
Ficha de Inscrição Pessoa 
Jurídica, e Proposta Co-
mercial. Todos os inscritos 
devem apresentar com-
provante (auto declaração) 
que atua no ramo por no 
mínimo um ano e garantir 
que seus equipamentos es-
tejam em pleno estado de 
conservação.

Os interessados deverão 
entregar no prazo de dez 
dias úteis a contar da publi-
cação do edital, no protoco-
lo da sede da Manauscult, 
no Les Artistes Café Teatro, 
na avenida 7 de Setembro, 
nº 377, no Centro, zona Sul, 
no horário de 8h às 17h, 
a documentação relacio-
nada no item 4.3 do edital 
que deverá ser protocoli-
zada devidamente lacrada, 
envelopada e identificada 
conforme o edital.

Mais informações podem 
ser obtidas no horário de 8h 
às 17h, na sede da Manaus-
cult ou pelos telefones (92) 
3215-7126 / (92) 3215-5473.

 
A Comunidade Ra-

mal do Banco em Rio 
Preto da Eva (distante 
80 quilômetros de Ma-
naus) realiza, a partir 
desta sexta-feira (29) 
até domingo (31), mais 
uma edição da Festa da 
Banana com shows de 
Tom Cléber e Elymar 
Santos. Além das atra-
ções nacionais, a co-
munidade também terá 
o desfile e a escolha da 
rainha da Banana 2022.

O cantor Elymar abre 
a primeira noite do 
evento, nesta sexta-
-feira (29). Já o cantor de 
música romântica Tom 
Cléber se apresenta no 
sábado (30). O desfile da 
rainha da Banana ocor-
re nas duas noites do 
evento. A comunidade 
ainda sediará, no do-
mingo (31), a primeira 
rodada da 1ª Copa Inter 
Distrital.

O evento é realizado 
por membros da comu-
nidade, associações e 
cooperativas do ramal 
com o apoio da Pre-
feitura de Rio Preto da 
Eva, Câmara de Vere-
adores e o Governo do 
Amazonas.

Festa da 
Banana terá 
Elimar Santos

Elimar Santos vai agitar a 
Festa da Banana, no interior 

tamos lançando do festival 
#SouManaus Passo a Paço 
2022, como forma de forta-
lecer a gastronomia local 
e os profissionais da área, 
também estamos amplian-
do essa participação e dan-
do oportunidade a todos os 
interessados. Neste edital, 
abrimos para a participação 
de carrinho de comida am-
bulante, barraca de comida 
e food bike”, explicou o dire-
tor-presidente da Manaus-
cult, Alonso Oliveira.

 
Orientações
Durante o festival, todos 

os pratos de comida, sal-
gados e doces vendidos na 
“Praça de Alimentação da 
Gastronomia Criativa” de-
verão ser comercializados 
no valor mínimo de R$ 8 e 
máximo de R$ 15.

O cachorro-quente, comi-
da vegana, farofas, comida 
vegetariana, caldos e sopas 
comercializados no festival 
deverão respeitar o tama-
nho mínimo de 150g e o 
máximo de 250g, com ex-
ceção de salgados e doces.
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Se for mantido o atual 
ritmo de desmatamento, 
degradação e queimada da 
Amazônia, algo entre 50% e 
70% da floresta estará per-
dida entre 30 a 50 anos. E a 
meta do Acordo de Paris, de 
limitar o aquecimento glo-
bal em 1,5 ºC até 2100, não 
será atingida.

A avaliação foi feita por 
Carlos Nobre, pesquisador 
aposentado do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe) e copresidente 
do Painel Científico para a 
Amazônia, durante mesa-
-redonda sobre o meio am-
biente no Brasil na segun-
da-feira (25), na 74ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ci-
ência (SBPC), que acontece 
até sexta-feira (30), na Uni-
versidade de Brasília (UnB).

De acordo com Nobre, es-
tima-se que as florestas tro-
picais armazenem nas fo-
lhas, troncos e raízes mais 
de 400 bilhões de tonela-
das de carbono capturado 
da atmosfera, sendo que a 
maior parte está estocada 
na Amazônia.

Se entre 50% e 70% da 
floresta amazônica for per-
dida, a maior parte desse 
estoque de carbono retor-
naria para a atmosfera.

Isso neutralizaria os es-
forços, previstos no Acor-
do de Paris, de reduzir a 
emissões de gás carbônico 
ao máximo de 400 bilhões 
de toneladas, somadas as 
emissões pela queima de 
combustível fóssil e as ge-
radas pela agricultura e o 
desmatamento.

“Só a perda de 50% a 70% 
da floresta amazônica jo-
garia na atmosfera 300 bi-
lhões de toneladas de car-
bono”, disse Nobre.

Amazônia é essencial para 
atingir metas climáticas
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plementar um programa 
de restauração de 1 milhão 
de quilômetros quadra-
dos (km2) em todo o sul da 
Amazônia, apontou Nobre.

O custo desse projeto é 
estimado entre US$ 30 bi-
lhões e US$ 40 bilhões.

“Já há dúvidas na comu-
nidade científica se vamos 
conseguir impedir o ponto 
de não retorno da Amazô-
nia. Pessoalmente, acho 
que isso é possível se con-
seguirmos restaurar o sul 
da Amazônia. Dessa forma, 
a floresta conseguirá se re-
generar”, avaliou.

Desenvolvimento sus-
tentável

A restauração das áreas 
degradadas e a manuten-
ção das áreas preservadas 
da floresta também são fun-
damentais para melhorar a 
qualidade de vida das popu-
lações amazônidas, apon-
tou Carlos Joly, professor 
da Universidade Estadual 
de Campinas e membro da 
coordenação do programa 
BIOTA-FAPESP.

“Precisamos criar manei-
ras de melhorar a qualida-
de de vida dos 23 milhões 
de brasileiros que vivem na 
região e, ao mesmo tempo, 
preservar e transformar a 
floresta em um grande ati-
vo, combinando conheci-
mentos das populações tra-
dicionais e indígenas com 
o científico para identificar 
soluções que sejam viáveis, 
tenham escala e tragam 
uma mudança real de pers-
pectiva”, disse Joly.

“Certamente haverá fi-
nanciamento para trazer 
de volta o desenvolvimento 
para a região, mantendo e 
utilizando produtos da flo-
resta”, afirmou o pesquisa-

dor, dando como exemplo 
iniciativa recente de apoio à 
pesquisa por meio do edital 
da iniciativa Amazônia+10, 
lançado pela FAPESP em 
parceria com fundações de 
amparo à pesquisa de ou-
tros 19 Estados do país (leia 
mais em https://agencia.fa-
pesp.br/39186).

Na avaliação de Bráulio 
Dias, professor da UnB, o 
Brasil tem condições de ser 
um grande produtor mun-
dial de alimentos e, ao mes-
mo tempo, líder na conser-
vação e o uso sustentável 
da biodiversidade. Para tan-
to, é preciso a aplicação da 
ciência, apontou.

“Com o aumento da de-
manda de açaí, muitos pro-
dutores no delta da Ama-
zônia começaram a cortar 
outras árvores próximas 
para deixar mais espaço 
para as palmeiras do açaí. 
Com isso, a produção do 
fruto caiu porque ele preci-
sa ser polinizado por abe-
lhas sem ferrão, que fazem 
ninhos em ocos de árvores. 
Isso é um exemplo da falta 
de assessoramento científi-
co”, disse.

Apesar de ainda deter a 
maior biodiversidade do 
mundo, o país vem regis-
trando perdas crescen-
tes de espécies, ponderou  
o pesquisador.

“Felizmente a taxa de 
extinção é relativamente 
baixa no Brasil, mas o nú-
mero de espécies reconhe-
cidas como ameaçadas de 
extinção segue crescendo 
sem parar. E a extinção 
de espécies deve ser vis-
ta como o tipo mais grave 
de degradação ambiental 
porque, uma vez que são 
perdidas, não é possível 
recuperá-las”, ponderou.

 

 
 

André Moreirajornalagorainterior@gmail.com

“Mesmo que, milagrosa-
mente, conseguíssemos 
reduzir as emissões de CO2 
pela queima de combustí-
veis fósseis até 2050, com 
a degradação da Amazônia 
e de outras florestas tropi-
cais o aquecimento global 
atingiria 2,4 ºC”, afirmou  
o climatologista.

Nesse cenário a Amazônia 
se tornaria um bioma degra-
dado, com poucas árvores e 
muitas gramíneas e arbus-
tos, e a floresta perderia vá-
rias de suas funções, inclusi-
ve a capacidade de absorver 
carbono, disse Nobre.

“A floresta se restringi-
ria a áreas próximas dos 
Andes, onde a estação 
seca é muito curta e os vo-
lumes de chuva são maio-
res”, explicou.

Estudos publicados re-
centemente indicam que al-
gumas regiões da Amazô-
nia, como o sul – que inclui 
Amazônia boliviana, Acre, 
Rondônia, sul do Amazo-
nas, norte de Mato Grosso, 
sul do Pará e até o oeste do 
Maranhão –, estão prestes 
a atingir essa condição de-
nominada pelo pesquisador 
de ponto de não retorno, ou 
tipping point (leia mais em 
https://agencia.fapesp.br/
desmatamento-na-amazo-
nia-esta-prestes-a-atingir-
-limite-irreversivel/27180/).

Para impedir esse pro-
cesso é preciso estabele-
cer uma moratória para o 
desmatamento e degrada-
ção pelo fogo em toda essa 
região, zerar a derrubada 
da floresta até 2030 e im-

Pesquisador afirma 
que a Amazônia é fun-
damental para atingir 
metas climáticas
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Luana Lima 

Anazildo Piculi Ribeiro, 
de 49 anos, morreu, na 
noite de quarta-feira (27), 
após ser atingido por bala 
perdida no dia 20 de julho, 
na garagem da própria 
residência, localizada na 
rua Plutarco, no bairro Jor-
ge Teixeira, na Zona Leste 
de Manaus.

De acordo com infor-
mações repassadas pela 
polícia, o enteado da víti-

ma registrou o Boletim de 
Ocorrência (BO) informan-
do que no dia do crime a 
vítima estava na garagem 
de casa quando foi alveja-
da por uma bala perdida.

Ainda conforme as infor-
mações, o alvo dos crimi-
nosos era um traficante do 
local identificado apenas 
como “Pablo”. Entretanto, 
durante a ação criminosa, 
Anazildo foi atingido.

A vítima foi socorrida 
pelo Serviço de Pronto 

Atendimento (Samu) e en-
caminhada para o Hospi-
tal e Pronto-Socorro (HPS) 
Platão Araújo, na Zona 
Leste, onde permaneceu 
internado até a última ter-
ça-feira, quando não resis-
tiu aos ferimentos e mor-
reu na unidade hospitalar

O corpo da vítima foi 
removido pelo Instituto 
Médico Legal (IML). O caso 
será investigado pela De-
legacia Especializada em 
Homicídios e Sequestros.

Homem morre após ser atingido por bala perdida

Condenado a 20 anos por 
matar mulher com 74 facadas

Divulgação

Divulgação

Jesse foi condenado em regime fechado pelo crime de feminicídio 

 

 

Jesse James Silva de Souza 
foi condenado a 20 anos de 
prisão, em regime fechado, 
na terça-feira (26), por matar 
a companheira, identificada 
Vanderlice Aragão de Araú-
jo, com 74 facadas. O crime 
aconteceu no dia 26 de no-
vembro de 2016.

O corpo da vítima foi encon-
trado dentro de um veículo, 
por volta de 10h30, na rua Rio 
Branco, bairro São Raimundo, 
Zona Oeste de Manaus.

Em Plenário, Jesse James 
exerceu o direito constitucio-
nal da autodefesa e perma-
neceu em silêncio durante 
o interrogatório. Na fase de 
debates, a promotora de Jus-
tiça Carolina Maia requereu 
a condenação do réu nos ter-
mos da Sentença de Pronún-
cia, como incurso nas penas 
previstas no art. 121 (matar 
alguém), parágrafo 2.º, in-
cisos II (por motivo fútil); III 
(com emprego de meio cruel); 
VI (feminicídio), cumulados 
com o parágrafo 2.º-A, inciso 
II (menosprezo ou discrimi-

nação à condição de mulher).
Já a defesa requereu a 

absolvição por não exis-
tir prova suficiente para a 
condenação e por clemên-
cia, sustentando em ple-
nário a inimputabilidade 
do acusado, ressaltando o 
histórico pessoal de Jesse 
James. Subsidiariamente, 
pugnou pelo reconheci-
mento da semi-imputabili-
dade do réu e pelo afasta-
mento das qualificadoras.

Após os debates, teve iní-
cio a votação por parte dos 
jurados, que julgaram pro-
cedente a imputação conti-
da na Sentença de Pronún-
cia, condenando o réu pela 
prática de homicídio quali-
ficado (praticado por moti-
vo fútil; com utilização de 
meio cruel; feminicídio).

Os jurados também reco-
nheceram a semi-imputa-
bilidade do réu. Com a con-
denação a pena imposta 
pelo juiz presidente foi de 30 
anos de prisão em regime 
fechado, porém, com o re-

Delegacia Especializada 
em Homicídios e Seques-
tros investiga o crime 

redacao@emtempo.com.br | André Moreira

conhecimento pelos jurados 
da semi-imputabilidade, o 
magistrado reduziu a pena 
em 1/3, ficando a pena defi-
nitiva em 20 anos de prisão 
em regime fechado.

Jesse James respondia ao 
processo em liberdade de-
pois de ficar um mês e 19 dias 
preso logo após o crime ser 
cometido. Como a condena-
ção foi superior a 15 anos de 
prisão em regime fechado, o 
magistrado, ainda em plená-
rio, decretou a prisão para que 
o réu inicie o cumprimento 
provisório da pena até o trân-

sito em julgado da sentença, 
da qual cabe apelação.

A sessão de julgamento po-
pular relativa à Ação Penal n.º 
0638712-63.2016.8.04.0001 
foi presidida pelo juiz de di-
reito Lucas Couto Bezerra, 
com o Ministério Público do 
Estado do Amazonas (MPE/
AM) sendo representado pela 
promotora de Justiça Caro-
lina Monteiro Chagas Maia, 
que teve como assistente de 
acusação a advogada Danie-
la dos Santos Mesquita. Jesse 
James Silva de Souza teve 
em sua defesa os advoga-

dos Eguinaldo Moura, Cami-
la Alencar e Diego Américo 
Costa Silva.

O crime
De acordo com as apurações 

iniciais, no dia 26 de novembro 
de 2016, Jesse James e Vander-
lice conversavam dentro do 
carro do réu a respeito da se-
paração deles, quando come-
çaram a discutir e ele desferiu 
as facadas contra a vítima. 
No curso do processo, laudo 
da Polícia Civil do Estado do 
Amazonas relativo apontou, 
no entanto, que a vítima não 
foi esfaqueada dentro do car-
ro, sendo possível concluir que 
fora morta em outro lugar e 
somente após o corpo foi co-
locado no veículo, sendo este 
conduzido para a rua do bairro 
São Raimundo, onde morava 
o réu. Jesse não deu detalhes 
sobre o crime, apenas confes-
sando a autoria na fase de in-
quérito. Conforme a denúncia, 
a principal motivação do cri-
me foram os ciúmes de Jesse 
em relação à vítima.
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Três são presos por 
linchar idoso de 60 anos

Divulgação

Danira e Valdecy estão sendo procurados pela Polícia Civil 

 

 
 

 

 

Luana Lima 

Daniel Ferreira da Con-
ceição, de 18 anos, Mar-
celo Rossi Menezes, de 
22 anos, e Samuel Braga 
Serrão, de 27 anos foram 
presos por participarem 
do linchamento de um 
idoso de 60 anos sus-
peito de ter abusado de 
uma criança de 10 anos  
de idade. 

A polícia, por meio de 
investigações, consta-
tou que o idoso não co-
meteu o estupro de vul-
nerável e acabou morto 
injustamente, por várias 
pessoas do bairro Maua-
zinho, na Zona Leste  
de Manaus.  

O crime ocorreu no dia 
5 de março deste ano. As 
prisões de Daniel e Sa-
muel ocorreram em suas 
residências, no mesmo 
bairro onde aconteceu o 
crime, nos dias 18 e 15 de 
julho, respectivamente. 
Já o mandado de prisão 
de Marcelo foi cumprido 
em uma unidade prisio-
nal da cidade.

Na ocasião do crime, a 
vítima foi linchada pelo 
grupo criminoso a pau-
ladas, socos e chutes, 
após supostamente ter 
abusado sexualmente da 
criança de 10 anos. Valter 
foi socorrido e levado ao 
Hospital e Pronto-Socor-
ro (HPS) João Lúcio, zona 
leste, onde morreu no  
dia seguinte.

De acordo com a dele-
gada Debora Barreiros, 
adjunta da Delegacia Es-
pecializada em Homicí-
dios e Sequestros (DEHS), 
três dias após o ocorrido, 
a mãe da criança identifi-
cada como apenas como 
“Denira” foi até a dele-
gacia informando que a 
criança foi vista na com-
panhia do idoso, porém, 
a menina informou que 
não sofreu nenhum tipo 
de abuso.

“Nós soubemos que a 
criança foi chamar o ido-
so que era pedreiro, para 
fazer um serviço para 
alguém. Houve um mal-
-entendido, que pelo fato 
de o idoso estar acom-

Um homem de 20 anos, 
que não teve a identidade 
revelada, foi preso suspeito 
de estuprar a enteada, uma 
criança de apenas 5 anos de 
idade. A prisão ocorreu na 
quarta-feira (27), em uma 
residência situada no bairro 
Grande Vitória, na Zona Leste 
de Manaus.

Durante coletiva, a delega-
da Patrícia Leão, adjunta da 

Delegacia Especializada em 
Proteção à Criança e ao Ado-
lescente (Depca), informou 
que o caso aconteceu no dia 
18 de julho, no bairro Lago 
Azul, na Zona Norte.

Na ocasião do crime, a mãe 
da criança relatou que esta-
va dormindo quando, após 
um sonho, acordou e foi até 
a cozinha da residência e viu 
o companheiro com o órgão 

genital para fora da roupa.
Ainda conforme a autorida-

de, após presenciar a cena, a 
mãe da criança pegou uma 
faca e partiu para cima do 
homem. Ele foi atingido com 
três golpes, mas mesmo as-
sim conseguiu fugir.

A mulher registrou o Bo-
letim de Ocorrência sobre o 
caso. A criança passou por 
exame de perícia que consta-

Padrasto é flagrado estuprando enteada
 

Padrasto cofessou ter estuprado 
a enteada de apenas 5 anos  

redacao@emtempo.com.br | André Moreira

panhando essa criança 
acreditaram que ele ti-
nha feito algo com ela e 
por isso realizaram esse 
linchamento”, explicou  
a delegada.

Ainda conforme a au-
toridade policial, após a 
equipe ter acesso aos ví-
deos do linchamento que 

viralizaram na internet, 
a equipe de investigação 
iniciou os trabalhos para 
localização dos autores 
do crime.

A delegada informou 
que um mandado de 
prisão contra a mãe da 
criança que alegou o su-
posto estupro, também 

foi expedido. A mulher 
está sendo procurada e 
ainda, outro envolvido no 
linchamento, identificado 
como Valdecy. Conforme 
a polícia os três presos já 
têm passagem por crimes 
e agora estão na carcera-
gem da unidade policial, à 
disposição da Justiça.

tou o estupro.
Após investigações, a equi-

pe da Depca localizou o cri-
minoso escondido na casa da 
mãe, também no bairro Gran-
de Vitória. Ao ser questionado, 
o homem confessou o crime.

Ele recebeu voz de prisão e 
está na carceragem da unida-
de policial à disposição da Jus-
tiça. Ele irá responder pelo cri-
me de estupro de vulnerável.
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Endrick deu mais um 
passo para estrear no pro-
fissional do Palmeiras. 
Isso porque, após assinar 
contrato profissional, nes-
ta quinta-feira (28), seu 
nome foi publicado no BID 
(Boletim Informativo Diá-
rio) da CBF no início desta 
tarde e ele já está liberado 
para ser inscrito pelo clu-
be tanto na Libertadores 
quanto no Brasileirão.

Depois de uma semana 
da assinatura de seu vín-
culo profissional com o 
Verdão, o jovem de 16 anos 
viu seu nome aparecer na 
plataforma que dá con-
dição de jogo aos atletas 
para os torneios disputa-
dos pelo time principal. 
Vale lembrar que com 15 
anos ele ainda não podia 
participar dos campeona-
tos profissionais no Brasil.

Assim, caso a comissão 
técnica e a diretoria de fu-
tebol do Alviverde tenham 
interesse, Endrick poderá 
fazer parte das listas da 
Libertadores (inscrição 
termina neste sábado (30)) 
e do Brasileirão (inscri-
ção termina no dia 28 de 
agosto), pois reúne os re-
quisitos necessários: ter 
16 anos ou mais e ter seu 
nome no BID.

Endrick liberado para jogar o Brasileirão e a Liberta
Divulgação

 

No primeiro ano sem 
restrições pela pande-
mia de Covid-19, as ar-
quibancadas da Série 
A estão cada vez mais 
cheias. A média de pú-
blico do primeiro turno 
do Brasileirão superou 
os 21 mil presentes por 
jogo e pode ficar ainda  
mais expressiva.

Com a sequência do 
Brasileirão e as dispu-
tas do segundo turno, 
a média pode ir além. 
Caso ultrapasse a mar-
ca de 22.953 torcedores 
presentes, a atual edição 
do Brasileirão será a de 
melhor média de público 
dos últimos 50 anos.

O levantamento do por-
tal Futebol em Núme-
ros indica o Brasileirão 
de 1983 como o dono da 
melhor média do regis-
tro histórico (desde 1971). 
São 22.953 torcedores de 
média, seguido de perto 
pelo Brasileirão Assaí de 
2019, com 22.601 torce-
dores. Mas a atual edição 
não fica muito para trás. 
Até aqui, são aproxima-

damente 21.026 torce-
dores por partida na Sé-
rie A. Ou seja, a marca é 
muito alcançável.

Maiores médias do 
Brasileirão (por ano)

1. 1983: 22.953 torcedores
2. 2019: 22.601 torcedores
3. 2022: 21.026 torcedo-

res (até a 19ª rodada)
4. 1982: 20.792 torcedores
5. 1971: 20.360 torcedores
Nas 19 rodadas do pri-

meiro turno, os jogos do 
Brasileirão Assaí leva-
ram mais de 3,8 milhões 
de pessoas às arquiban-
cadas. Um dos principais 
responsáveis pelo núme-
ro histórico foi o Flamen-
go, que lidera o ranking 
de público entre os  
20 times.

Dono da melhor média 
do campeonato, o Rubro-
-negro foi mandante em 
três dos cinco maiores 
públicos do Brasileirão, 
e ainda aparece como 
visitante no Fla-Flu do 
primeiro turno. A ex-
ceção foi o duelo entre 
Fluminense e Ceará, que 

marcou a aposentado-
ria de Fred, eterno ídolo  
do Tricolor.

Maiores públicos do 
Brasileirão Assaí

1. Flamengo 0 x 0 Pal-
meiras: 69.997 presentes

2. Flamengo 4 x 0 Juven-
tude: 65.382 presentes

3. Flamengo 1 x 2 Forta-
leza: 63.975 presentes

4. Fluminense 2 x 1 Cea-
rá: 63.707 presentes

5. Fluminense 1 x 2 Fla-
mengo: 57.919 presentes

Dos sete times que 
mais levam seus torce-
dores ao estádio, cinco 
ocupam o G-6 do Bra-
sileirão: Palmeiras, Co-
rinthians, Fluminense, 
Atlético-MG e Flamen-
go. Os “intrusos” são o 
São Paulo e o Ceará, que 
já chegaram a figurar 
nas primeiras posições  
do campeonato.

Maiores médias do Bra-
sileirão Assaí (por clube)

1. Flamengo: 53.484
2. Corinthians: 38.152
3. Palmeiras: 34.541

Média de público do Brasileiro 
superior a 21 mil por jogo

redacao@emtempo.com.br | André Moreira

Endrick aguarda estrear como profissional, após ter nome relacionado no BID

Flamengo é o 
time que mais 
levou torcedores 
aos estádios no 
Brasileirão 

4. Atlético-MG: 34.417
5. São Paulo: 31.416
6. Ceará: 30.485
7. Fluminense: 27.957
8. Fortaleza: 23.998
9. Botafogo: 22.676
10. Coritiba: 22.269
11. Internacional: 21.591
12. Athletico: 21.073

13. Santos: 11.997
14. Cuiabá: 10.582
15. Avaí: 10.421
16. Goiás: 9.316
17. Atlético-GO: 7.034
18. Red Bull Bragantino: 

4.837
19. Juventude: 4.476
20. América-MG: 2.935
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Em meio à abertura da 
janela, o Vasco se movi-
menta no mercado para 
reforçar a equipe. Depois 
de oficializar a volta de 
Alex Teixeira, o clube ne-
gocia as contratações de 
mais três atletas. Os ata-
cantes Fábio Gomes (Atlé-
tico-MG) e Gustavo Maia 
(Inter), assim como o late-
ral-esquerdo Paulo Victor, 
também do clube gaúcho. 

Ambas as negociações 
serão por empréstimo, e as 
informações foram inicial-
mente divulgadas pelo ca-
nal “Atenção, Vascaínos” e 
confirmadas pelo LANCE!.

O centroavante, de 25 
anos, chegou ao Galo no 
início deste ano vindo do 
New York Red Bulls, dos 
Estados Unidos. Com a ca-
misa da equipe mineira, 
ele estufou a rede em três 
oportunidades e deu duas 
assistências em 16 jogos.

Em um time recheado 

de opções no setor ofen-
sivo, Fábio Gomes não 
teve espaço. A última vez 
que entrou em campo foi 
no duelo contra o Cuiabá, 
último jogo de Antônio 
Mohamed, o “Turco”. No 
entanto, foi substituído 
no segundo tempo e não 
atuava há dois meses.

Além dele, o Vasco tam-
bém negocia com Gusta-
vo Maia, do Internacio-
nal. O atleta assinou com 
o Colorado em agosto de 
2021, porém não conse-
guiu se firmar. Ele atua 
pelo lado do campo e tem 
21 anos, uma posição ca-
rente no elenco vascaíno.

Outro nome do Interna-
cional que interessa ao 
Gigante da Colina é do 
lateral-esquerdo Paulo 
Victor, o PV, de 21 anos. 
Em 2021, o jogador teve 
destaque com a cami-
sa do Botafogo, mas foi 
negociado para a equipe 

Gigante da Colina 
‘mira’mais três reforços 

Divulgação

 

 

O Flamengo está muito 
perto de anunciar a con-
tratação do volante chileno 
Erick Pulgar. O jogador, de 
28 anos, é esperado para 
realizar exames médicos 
no clube carioca depois de 
o Rubro-Negro ter encami-
nhado a compra de seus 
direitos federativos junto à 
Fiorentina, da Itália.

Para contar com o jogador, 
que vai assinar contrato até 
2025, o Flamengo vai pagar 
3 milhões de euros (mais 

de R$ 15 milhões). O joga-
dor deverá disputar posição 
com João Gomes, Thiago 
Maia e seu compatriota Ar-
turo Vidal. Além disso vai 
suprir a ausência de Willian 
Arão, que se transferiu para 
a Turquia.

A chegada do jogador da 
seleção chilena causa po-
lêmica. Isso porque, após 
o vazamento das negocia-
ções, parte da torcida foi até 
as redes sociais protestar 
por conta de problemas do 

atleta com a Polícia.
A hashtag “#pulgarnão” 

tomou conta das redes so-
ciais em perfis ligados ao 
Flamengo. Isso porque em 
2013 ele foi acusado de atro-
pelar e matar um senhor de 
66 anos. O atleta não teria 
prestado socorro. A “TNT 
Sports Chile” informou ain-
da que em junho deste ano 
o jogador foi acusado de se 
envolver no estupro de uma 
mulher de 24 anos, em sua 
casa, em Santiago.

Mesmo contra a torcida, Fla negocia com Pulgar
Divulgação 

Pulgar deve ser anunciado como novo reforço do Rubro-Negro carioca 

André Moreirajornalagorainterior@gmail.com

a lateral, apenas Edimar 
aparece como opção, já 
que Riquelme, de 19 anos, 
sofreu uma lesão no liga-
mento do joelho esquerdo 
e passará por uma inter-
venção cirúrgica.

gaúcha por R$ 3 milhões.
No Colorado, ele dispu-

tou 19 jogos na tempora-
da passada, mas perdeu 
espaço e só entrou em 
campo oito vezes no Es-
tadual deste ano. A ten-

dência é que as negocia-
ções envolvam a ida do 
lateral-direito Weverton 
para a equipe gaúcha. 

O jogador chegaria para 
outra posição carente no 
elenco cruz-maltino. Para 

Vasco negocia com mais três reforços para a sequência da temporada
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O Brasil fechou o mês 
de junho com um saldo de 
277.944 empregos formais 
(com carteira assinada), se-
gundo balanço do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Novo Caged) 
apresentado na quinta-feira 
(28) pelo Ministério do Tra-
balho e Previdência. O saldo 
de junho foi resultado de 
1.898.876 de contratações e 

Brasil abre 277 mil empregos 
com carteira assinada em junho

Divulgação

Neste período, Região Norte teve a abertura de 21.780 postos de trabalho

de cada ano há um aqueci-
mento na criação de novos 
empregos. Então, entendo 
sim que podemos ficar oti-
mistas e chegaremos a um 
número significativo no fi-
nal de 2022”, acrescentou.

Atividades
Os números mostram que, 

no mês de junho, os cinco 
grupamentos de atividades 
econômicas apresentaram 
saldo positivo, com desta-
que para o setor de serviços, 
com a geração de 124.534 
novos postos de trabalho 
formais, distribuídos princi-
palmente nas atividades de 
informação, comunicação e 
atividades financeiras, imo-
biliárias e administrativas 
(65.827 postos).

O Comércio fechou o mês 
com 47.176 novos postos, a 
Indústria geral criou 41.517 
postos, concentrados espe-
cialmente na Indústria de 
transformação, que gerou 
37.986 postos. Na sequência 
vêm o setor de agricultura, 
pecuária, produção flores-

tal, pesca e aquicultura, 
que gerou 34.460 postos. A 
Construção fechou o mês 
com 30.257 novos postos.

Regiões
Em junho, as 27 unida-

des federativas fecharam 
o mês com saldo positivo 
de empregos. Os destaques 
são: São Paulo, com 80.267 
postos; Minas Gerais, com 
31.092; e Rio de Janeiro, 
com 22.922 postos.

Os estados com menor 
saldo registrado foram o 
Amapá, que apresentou 
um saldo positivo de 869 
postos; depois vêm Ser-
gipe e Roraima que apre-
sentaram saldo positivo de 
848 postos e 529 postos, 
respectivamente.

Entre as regiões, a Su-
deste fechou fevereiro 
com 137.228 novos postos. 
Na sequência vem o Nor-
deste, com 52.122 postos; 
Centro-Oeste, 34.263 pos-
tos; o Sul, com 31.774 pos-
tos; e a Região Norte, com 
21.780 postos.

Auxílio emergencial pagou benefício a 135 mil mortos
Uma auditoria feita pela 

CGU (Controladoria Ge-
ral da União) aponta que 
o auxílio emergencial foi 
pago de forma irregular 
para mais de 5 milhões 
de pessoas, incluindo 135 
mil que já estavam mor-
tas. O prejuízo total che-
gou a R$ 9,4 bilhões.

O auxílio foi uma medida 
do Governo Federal para 
mitigar os danos econômi-
cos causados pelo combate 
à pandemia. A medida pa-
gava inicialmente por mês 
R$ 600 por pessoa, mas o 

valor foi reduzido pela me-
tade depois. Ele foi pago a 
68,2 milhões de pessoas 
no total, entre os anos de 
2020 e 2021.

A auditoria trouxe como 
novidade a análise dos de-
sembolsos irregulares fei-
tos nos dois anos em que 
o auxílio esteve em vigor, 
e não isoladamente em 
um dos dois anos, como já 
havia sido feito anterior-
mente. Segundo a CGU, 5,2 
milhões de pessoas rece-
beram o benefício irregu-
larmente, ou seja, 7,7% dos 

beneficiados.
O cálculo dos pagamentos 

irregulares apontou que: 1,1 
milhão de pessoas recebeu 
o auxílio tendo a renda fa-
miliar superior à permitida; 
quase 2 milhões tinham 
vínculo formal de emprego; 
867.927 eram aposentados; 
135.709 mortos também re-
ceberam, além de 411 meno-
res de idade.

A CGU cruzou os paga-
mentos com outros dados 
do próprio governo sobre 
os cidadãos. Após o le-
vantamento, a controla-

doria recebeu como res-
posta do executivo que o 
Ministério da Cidadania 
já havia conseguido recu-
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Auxílio foi pago de forma irregular para mais de 5 milhões de pessoas

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

1.620.932 desligamentos.
Já o estoque total de tra-

balhadores celetistas au-
mentou 0,67% em relação 
ao resultado de maio deste 
ano, passando de 41.729.858 
para 42.013.146.

Na média nacional, os sa-
lários iniciais pagos a quem 
foi admitido em um novo 
emprego em maio foi de R$ 
1.922,77. Comparado ao mês 

anterior, houve acréscimo 
real de R$ 12,99 no salário 
médio de admissão, uma 
variação em torno de 0,68%.

No acumulado do ano, 
foi registrado saldo de 
1.334.791 empregos, decor-
rente de 11.633.347 admis-
sões e de 10.298.556 desli-
gamentos (com ajustes até 
junho de 2022).

Durante entrevista co-
letiva para apresentar os 
dados de junho, o ministro 
do Trabalho e Previdência, 
José Carlos Oliveira, disse 
que o resultado no acumu-
lado do ano já está próximo 
da meta definida pelo go-
verno para 2022.

“Tínhamos feito uma 
meta em janeiro de chegar 
ao final do ano de mais ou 
menos 1,5 milhão de novos 
empregos criados. Em seis 
meses já temos quase esse 
número. Então é possível a 
gente sonhar que no final 
do ano a gente vai ter um 
resultado extremamente 
positivo”, disse. “Via de re-
gra, no segundo semestre 

perar R$ 7,7 bilhões entre 
os gastos irregulares, ou 
seja, boa parte do que foi 
gasto indevidamente.
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Em menos de dois dias, 
a carta em defesa da de-
mocracia e do processo 
eleitoral, divulgada pela Fa-
culdade de Direito da USP, 
já reuniu mais de 300 mil 
assinaturas, informaram 
os organizadores.

A “Carta às brasileiras e 
aos brasileiros em defesa 
do Estado Democrático de 
Direito!” e a lista com os no-
mes foram divulgadas na 
terça-feira (26) no site da 
universidade. Ela foi lança-
da depois de seguidos ata-
ques do presidente Jair Bol-
sonaro (PL) contra as urnas 
eletrônicas e o sistema elei-
toral brasileiro.

Os Estados Unidos, de-
pois do Brasil, são o se-
gundo país com o maior 
número de acessos, se-
guido por Portugal, Reino 
Unido e Alemanha.

Ataques hackers
Desde quando foi lançado 

na manhã de quinta-feira 
(28), o site da carta em defe-
sa da democracia já sofreu 
2.340 tentativas de ata-
ques hackers, informou o 
procurador-geral do Minis-
tério Público de Contas de 
São Paulo, Thiago Pinheiro 
Lima, um dos organizado-
res da iniciativa.

“Tentam invadir o siste-
ma e tentam principalmen-
te derrubar o site. Pelo que 
soubemos, colocaram nos-
so site na deep web e estão 
incentivando as pessoas a 
derrubar o site por lá. Eles 
estão usando palavras de 
baixo calão, xingamentos, 
agressões, e tentam se ins-
crever por outras pessoas, 
para depois deslegitimar a 
lista”, contou o procurador.

Segundo Pinheiro Lima, 
as tentativas de ataque já 
eram esperadas, e meca-

Carta em defesa da democracia 
reúne 300 mil assinaturas

Divulgação
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Carta da USP foi lançada depois de ataques do presidente Bolsonaro

Rússia disse não se incomodar 
com os esforços da Ucrânia

A Ucrânia intensificou 
esforço para retomar o sul 
do país, atualmente contro-
lado pelos russos, ao tentar 
bombardear e isolar tropas 
russas em áreas de difícil 
reabastecimento, mas dis-
se que viu evidências de 
que Moscou estava redis-
tribuindo suas forças para 
defender o território.

A região de Kherson, no 
sul da Ucrânia, que faz fron-
teira com a Crimeia, ane-
xada pela Rússia, caiu nas 
mãos das forças russas 
logo após o início do que 
Moscou chama de “opera-
ção militar especial”, em 24 
de fevereiro.

A Ucrânia, que descreve 
as ações da Rússia como 
uma guerra de conquista 
ao estilo imperialista, disse 
nesta quinta-feira que seus 
aviões atingiram cinco for-
tificações russas ao redor 
da cidade de Kherson e ou-
tra cidade na área.

A inteligência militar bri-
tânica, que ajuda a Ucrânia, 
afirmou que é provável que 
as forças ucranianas tam-
bém tenham estabelecido 
uma ponte ao sul de um 
rio que corre ao longo da 
fronteira norte da região de 
Kherson.

“A contraofensiva da 
Ucrânia em Kherson está 
ganhando força”, disse.
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nismos de segurança que 
funcionam 24 horas por dia 
vêm conseguindo impedi-
-las de acessar o sistema.

Além disso, os organiza-
dores estão conseguindo 
rastrear as origens dos 
ataques e providências 
serão tomadas, contou Pi-
nheiro Lima.

Em nota, a Faculdade 
de Direito da Universida-
de de São Paulo ressaltou 
que todas as tentativas de 
ataques hackers “estão 
sendo monitoradas pela 
equipe técnica da USP, 
bem como pela equipe 
técnica responsável pela 
coleta de assinaturas”.

“Dessa forma, comba-
tendo essas tentativas de 
invasão, a Faculdade de 
Direito da USP seguirá no 
recolhimento de novas 
adesões e no caminho da 
Defesa do Estado Demo-
crático de Direito Sempre”, 
disse a universidade.

Carta em defesa da de-
mocracia

A carta foi lançada de-

pois de seguidos ataques 
do presidente Jair Bolso-
naro (PL) contra as urnas 
eletrônicas e o sistema 
eleitoral brasileiro.

A “Carta às brasileiras e 
aos brasileiros em defesa 
do Estado Democrático 
de Direito!” e a lista com 
os nomes foram divulga-
das na terça-feira (26) no 
site da Faculdade de Di-
reito da Universidade de 
São Paulo (USP).

Além de personalidades 
como Chico Buarque, Ro-
berto Setúbal, Ellen Gracie 
e Luiz Gonzaga Beluzzo, o 
movimento recebeu nas 
últimas horas um enga-
jamento de nomes como 
o da escritora e presiden-
te interina da ABL Nélida 
Piñon, da atriz e imortal 
Fernanda Montenegro, dos 
ex-ministros do STF Joa-
quim Barbosa, Francisco 
Resek e Nelson Jobim, dos 
cantores Gal Costa, Zélia 
Duncan, Maria Bethânia e 
Frejat, dos atores Antonio 
Calloni e Bruno Gaglias-
so, do cineasta Fernando 

Meirelles, dos escritores 
Luís Fernando Veríssimo, 
Martha Medeiros e Djami-
la Ribeiro, dos historiado-
res Eduardo Bueno e Lilia 
Schwarcz, entre outros.

No total, 12 ex-minis-
tros do STF assinaram o 
documento.

A carta diz que recentes 
“ataques infundados e de-
sacompanhados de provas 
questionam a lisura do pro-
cesso eleitoral e o Estado 
Democrático de Direito tão 
duramente conquistado 
pela sociedade brasileira”.

“Nos próximos dias, em 
meio a estes desafios, tere-
mos o início da campanha 
eleitoral para a renovação 
dos mandatos dos legislati-
vos e executivos estaduais 
e federais. Neste momento, 
deveríamos ter o ápice da 
democracia com a dispu-
ta entre os vários projetos 
políticos visando conven-
cer o eleitorado da melhor 
proposta para os rumos do 
país nos próximos anos.”

“Ao invés de uma festa 
cívica, estamos passando 
por momento de imenso 
perigo para a normalida-
de democrática, risco às 
instituições da República 
e insinuações de desaca-
to ao resultado das elei-
ções”, diz trecho.

Dentre os empresários 
estão Walter Schalka, pre-
sidente da Suzano; Rober-
to Setúbal, ex-presidente 
do Banco Itaú; Natália 
Dias, CEO da Standard 
Bank; Pedro Moreira Sal-
les, presidente do conse-
lho de administração do 
Itaú Unibanco; Pérsio Ari-
da, ex-presidente do BN-
DES e do Banco Central; 
Tarcila Ursini, conselheira 
de administração da EB 
Capital, entre outros.

Ucrânia busca 
retomar sul do 
país

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com
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Duas das maiores mani-
festações culturais do Brasil 
juntas em Manaus, no pró-
ximo dia 7 de agosto. Super 
atrações, cerveja gelada e 
feijoada, tudo o que o público 
mais gosta num só evento. 
A partir das 12h, sobem ao 
palco Leonardo Castelo (Boi 
Garantido), Grupo Samba ao 
Léo, Patrick Herbert e Banda, 
Paulinho Viana (Boi Capri-
choso), Bateria da Aparecida, 
Wilsinho de Cima (Apareci-
da), Moisés Oliveira (A Gran-
de Familia), Carlos Endryl 
(Vitória Régia) e Sandrinha 
Olliver (Direto do Pará).

O evento ocorre no Point 
do Atlético Rio Negro, loca-
lizado na Avenida Epami-
nondas, 570 -Centro. Os in-
gressos estão à venda com 
preço de 1º lote pista a partir 
de R$ 20. As mesas estão 
liberadas e uma feijoada sa-
borosa também será vendi-
da durante o evento. 

Divulgação

Projeto Samba&BoiBumbá quer popularizar a cultura do Boi-Bumbá no estado do Rio de Janeiro

O baixista Miqueias Pi-
nheiro e o seu grupo re-
alizarão o último pocket 
show do projeto “Jazz no 
Flutuante”, no Flutuante 
Abaré Sup&Food, que fica 
às margens do Lago Taru-
mã, nesta sexta-feira (29) 
das 17h30 às 18h30.

A iniciativa faz parte da 
programação do Amazo-
nas Green Jazz Festival. 
Os interessados precisam 
apenas pagar o traslado 
do estacionamento para 
o flutuante, ao valor de 
R$ 15. Além de Miquéias 
Pinheiro, o grupo terá An-
derson Cerdeira tocando 
bateria, Julio Feitosa no 

piano, Dayan Vinicius na 
guitarra, Otoniel Versoza 
no trompete e Giovani Oli-
veira com o saxofone.

O repertório terá ainda 
hits do disco “Groove do 
Beira”, lançado em 2015, 
mesclando Jazz contempo-
râneo, Groove, Pop e Beira-
dão, que é um ritmo tradi-
cional do Norte.

Entre outras canções, o 
público poderá aproveitar 
algumas músicas auto-
rais como “Groove do Bie-
ra”, “Juruá” e “Vestido Lon-
go”. Mas também tocarão 
os hits de releitura, como 
“Mind Games”, de Bob Ja-
mes, “Westchester Lady“, 

de Fourplay, e “Amazonas” 
do pianista João Donato.

“Esperamos entregar 
ao público esse equilíbrio 
entre groove, beiradão e 
clássicos do jazz, propor-
cionando essa pegada de 
dança que tem feito suces-
so desde o início do projeto 
Jazz no Flutuante”, ressal-
tou Miqueias.

Para chegar ao flutuan-
te Abaré, deve-se adicio-
nar a informação “Recep-
ção Abaré” nos aplicativos 
de transporte e de mapas, 
como o Waze. Informa-
ções mais detalhadas po-
dem ser obtidas no conta-
to: (92) 99165-8947.

Edição do projeto Jazz no Flutuante ocorre nesta sexta (29)

Iniciativa faz parte da programação do Amazonas Green Jazz Festival

 

Roda de Samba&Boi-Bumbá 
une manifestações culturais 

rodas de Samba&Boi, corte-
jos e desfiles no carnaval”, 
pontua o produtor cultural 
carioca Sérgio Noronha.

A partir da criação da Em-
baixada do Boi Garantido no 
Rio de Janeiro, o Embaixa-
dor, Sérgio Noronha tem in-
tensificado conversas com 
as Secretarias de Cultura 
e Economia Criativa do Rio 

e do Amazonas, outros ór-
gãos de governos, com as 
escolas de samba e casas de 
shows com o objetivo de ga-
rantir espaços de qualidade 
para a atuação de artistas 
neste  grande intercâmbio 
cultural entre as duas regi-
ões do Brasil. “E quem sabe 
ampliar para outras partes 
do mundo”, conclui.

Mais sobre o projeto
O Projeto Samba & Boi-

Bumbá quer popularizar a 
cultura do Boi-Bumbá no 
estado do Rio de Janeiro, por 
meio da criação das Rodas 
de Samba&Boi, no sentido 
de tornar esta cultura ainda 
mais conhecida para além 
da região Norte, de forma a 
ampliar o mercado para mú-
sicos dançarinos e cantores 
de ambas as regiões.

As primeiras rodas de 
samba nasceram no ter-
reiro de Tia Ciata (famosa 
mãe de santo) que reunia 
o povo negro em torno de 
sua cultura do Rio de Ja-
neiro. A partir desse movi-
mento, músicos, cantores e 
sambistas, puderam então 
expressar a sua arte o ano 
inteiro, dando então início a 
maior manifestação cultu-
ral do Brasil: o Carnaval!

“Afirmamos com isto que 
foram as rodas de samba, 

tocadas e cantadas durante 
todo o ano que tornou o sam-
ba conhecido e amado por 
todos. Por isso, entendemos 
que o instrumento adequa-
do para popularizar o “Boi-
-Bumbá” para além da região 
Norte, e de forma especial no 
Rio de Janeiro, onde o Boi Ga-
rantido já criou sua a primei-
ra embaixada, é a criação das 

Divulgação
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Jazz no Flutuante
O projeto faz parte da pro-

gramação do Amazonas 
Green Jazz Festival, que 
ocorre até o sábado, dia 30 
de julho, com mais de 40 

atrações nacionais e inter-
nacionais, no Teatro Amazo-
nas. A programação comple-
ta do festival está disponível 
no www.amazonasgreenja-
zzfestival.com.br. 
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 HORÓSCOPO  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

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 fadi-
ga nervosa está esperando por 
você. Desacelere seu fluxo de 
pensamento. Você estará mais 
impulsivo do que o habitual nes-
ta sexta-feira. Portanto, evite es-
portes 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 acompa-
nhar seu ritmo. Cuidado com o fí-
gado e não exagere nos prazeres 
da mesa. Você vai se sentir eufó-
rico em algumas ocasiões. 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. Você tomará algumas deci-
sões muito positivas em longo 
prazo. Você não vai se arrepender. 
Seu parceiro vai surpreendê-lo.

Você vai encontrar um apoio 
útil que entrará em sua vida no 
mês que vem. É um bom mo-
mento para fazer contatos! O seu 
bem-estar interior se beneficiará 
se você se concentrar mais no 
conforto de sua casa, assim a 
sua vida diária melhorará. Você 
está decidido a tirar o máximo 
proveito da vida hoje e será um 
exemplo para as pessoas.

O bom humor faz com que 
você seja simpático com as 
pessoas ao seu redor. Você sabe 
como propagar essa simpatia. 
Você vai estar em sua melhor 
forma. Não tente resolver todos 
os desafios de uma só vez. Pense 
sobre sua dieta. Você estará mais 
impulsivo do que o habitual hoje. 
Portanto, evite esportes radicais 
e discussões tempestuosas!

Você vai encontrar um apoio 
útil que entrará em sua vida no 
mês que vem. É um bom mo-
mento para fazer contatos! O seu 
bem-estar interior se beneficiará 
se você se concentrar mais no 
conforto de sua casa, assim a 
sua vida diária melhorará. Me-
mórias reaparecem. Você conse-
gue ver o caminho que percorreu 
e todas as dúvidas desaparecem. 

Você terá que usar sua astú-
cia para obter satisfação. Faça 
um esforço para cooperar, vai ser 
bom para você! Você terá mais 
energia do que o normal e tem 
uma necessidade de liberdade. 
Ceda um pouco. Não há necessi-
dade de complexos. Não lhe falta-
rão oportunidades para se desta-
car. Não faz sentido exagerar em 
algumas coisas.

Você corre o risco de se con-
centrar muito em seus próprios 
interesses, você realmente vai 
ter que relaxar. Você está sobre-
carregado, mas a perspectiva de 
desaceleração vai parecer ainda 
pior do que continuar nesse ritmo 
- tente equilibrar suas atividades. 
Ser muito ingênuo poderia levá-lo 
a gastos imprudentes. Mantenha 
um senso de proporção.

Hoje o dia será cheio de lições 
valiosas e você vai seguir o ca-
minho para a maturidade. Você 
esconde seu cansaço admiravel-
mente bem, mas vai precisar re-
cuperar o sono perdido. Você irá 
atrair pessoas que podem abrir 
novos horizontes para você de-
vido a sua espontaneidade. Nada 
significativo poderia perturbar 
sua vida amorosa hoje.

Você vai encontrar um apoio 
útil que entrará em sua vida no 
mês que vem. É um bom mo-
mento para fazer contatos! O seu 
bem-estar interior se beneficiará 
se você se concentrar mais no 
conforto de sua casa, assim a 
sua vida diária melhorará. A paz 
que você projetou em seu rela-
cionamento vai ganhar terreno 
sem nenhum esforço.

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 estará mais impulsivo 
do que o habitual nesta sexta-
-feira. Portanto, evite esportes 
radicais e discussões tempestu-
osas! Você vai estar muito mais 
emocional do que o normal. Se-
ria bom para você explorar as 
razões disso e encontrar uma 
resposta verdadeira. Seria bom 
suavizar as suas palavras. Você 
verá que é mais fácil entender.
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Uma opinião do ator Caio 
Castro, 33 anos, tem movi-
mentado as redes sociais 
nesta semana. Ele falou, 
em participação no podcast 
Sua Brother, que se inco-
moda com a ideia de que 
o homem sempre tem que 
pagar a conta em um en-
contro amoroso. 

“Qual a diferença entre 
pagar a conta e ter que pa-
gar a conta? Me incomoda 
muito essa sensação de ter 
que sustentar, ter que pa-
gar. Eu não tenho que fazer 
p. nenhuma”, argumentou. 

Para ele, o problema é a 
imposição do pagamento. 
Na conversa, Caio ainda re-
clamou sobre as situações 
em que as mulheres nem 
questionam sobre o valor 
da conta.

“Faço questão de te cha-
mar para jantar, vou ao 
banheiro, já pago a conta. 
Não chega nem conta, já 
está resolvido. Agora, pe-
diu a conta e não se mexeu 
e não perguntou nunca, 
como se eu tivesse esse 
papel? Você não é minha 
filha”, explicou.

Caio Castro diz se incomodar por 
ter que pagar a conta em encontros

Divulgação

Mulheres se incomodaram por ele ter dito que “sustentaria” alguém 

14 TV e Novelas 

Receitas

IngredIenteS
500 g de penne cozido 

al dente
2 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho picados
1 lata de molho de tomate
200 g de requeijão de 

sua preferência
1 lata de creme de leite
300 g de presunto picado
300 g de muçarela picada
Queijo parmesão ralado
Sal e pimenta a gosto

A fala ganhou repercus-
são. Muitas mulheres se 
incomodaram com o artista 
por ele ter dito que “susten-
taria” alguém por pagar a 
conta de uma janta.

“Esse vídeo do Caio Cas-
tro falando que não se 
sente obrigado a sustentar 
mulher e citando conta de 
jantar me pegou bastante! 
Paga uma conta e acha que 
sustenta? Paga minha aca-
demia, minha pós, meu pla-
no de saúde, boletos infini-
tos. Isso é sustentar. Menos, 
Caio! Bem menos”, publicou 
uma internauta. 

“Esse vídeo do Caio Castro 
só me faz ter certeza de que 
mulher nenhuma tem que 
se sujeitar a ser bancada 
de tudo por macho, porque 
o mínimo que eles fazem 
já acham que estão sus-
tentando e jogam na cara 
depois, e prefiro a morte do 
que ter que ouvir ‘você só 
tem porque te dei’. Traba-
lhem!”, publicou outra.

Manifestação
Jojo Todynho se manifes-

tou sobre a polêmica decla-

Macarrão com requeijão
Modo de preparo
Em uma panela aqueça o azeite 

e doure o alho. Junte o molho de 
tomate, o requeijão e o creme de 
leite. Tempere com sal e pimen-
ta. Deixe no fogo brando até o re-
queijão derreter. Desligue o fogo e 
misture a muçarela e o presunto 
picados. Em um refratário coloque 
o macarrão, despeje o molho e pol-
vilhe o queijo ralado. Deixe por 20 
minutos em forno pré-aquecido. 
Sirva em seguida.

ração de Caio Castro, em que 
ator compara pagar a conta 
da parceira em um restau-
rante com “sustentá-la”.

Em um vídeo publica-
do em seu perfil no Insta-
gram, na quinta-feira (28), a 
cantora do hit “Que tiro foi 
esse?”, mandou um recado 
para as mulheres e criticou 
a fala de Caio.

“Mulheres, recado do dia: 
trabalhem estudem se valo-
rizem e tirem Caios da vida 
de vocês. Aliás, nem deixem 
entrar”, disse Jojo, que apro-
veitou para enaltecer o mari-
do, Lucas Souza.

“O meu marido é f., porque 
ele faz das tripas corações 
para me agradar. Imagina 
quem ganha o triplo dele ain-
da quer rachar a conta.” “Ser 
mulher, custa caro, ter mu-
lher, mais ainda. Se botar na 
conta, não chega aos pés da 
conta do restaurante”, com-
pletou, finalizando. “Então, 
se valorizem e valorizem as 
mulheres que vocês têm”. 

ator se pronuncia
Caio Castro usou suas re-

des sociais nesta quinta-fei-
ra, dia 28, para se pronunciar 
sobre uma declaração polê-

mica em que ator diz que se 
incomoda com a parceira que 
não se oferece para dividir as 
despesas em um restaurante 
e usou a palavra “sustentar” 
em sua fala. 

“Não conseguir compreen-
der uma fala demonstra a 
presença de um erro; com-
preendê-la, mas deturpá-la, 
demonstra ausência de ho-
nestidade. Pagar jantar não é 
sustentar uma pessoa; mas 
dizer que afirmei tal coisa é 
sustentar uma mentira. Vou 
repetir minha fala, para ver 
se, desta vez, não repetem o 
erro de compreensão”, disse.

Em seguida, o ator afir-
mou que há uma diferença 
em pagar a conta e “ter que” 
fazer isso por obrigação. “Me 
incomoda a sensação de ter 
que sustentar, ter que pagar””, 
escreveu antes de continuar:

“Em minha fala, foquei na 
imposição de pagar; quem 
inventa outra coisa é por-
que não focou na sinceri-
dade. Pagar um jantar, al-
moço, lanche, por vontade, 
é perfeitamente saudável; 
doentio é, na verdade, ali-
mentar a mentira”.



Manaus, Sexta-feira,
29 de julho de 2022

15Gatas

Conhecida pelo título 
de Mulher Gato bra-
sileira, o que rendeu 
um convite da revista 
Sexy, a modelo Luizza 
Meirelles revelou, em 
2020, ser ninfomaní-
aca e, com isso, diz ter 
perdido algumas pa-
queras, mas revela ter 
ganhado outras mais. 
“Eu não tenho culpa se 
a pessoa não aguen-
ta. Nada melhor para 
começar, e terminar 
o dia, do que um sexo 
bem feito.” 
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Manaus, Sexta-feira,
29 de julho de 2022

A Prefeitura de Manaus, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (Semmas), 
realizou a entrega de quatro 
passagens de fauna silvestre 
nesta quinta-feira (28), data 
em que é celebrado o Dia 
Mundial da Conservação da 
Natureza. Essa é mais uma 
ação da gestão do prefeito 
David Almeida, com o obje-
tivo de sensibilizar a popu-
lação quanto à conservação 
da fauna silvestre nas áreas 
verdes da cidade.

As passagens de fauna 
visam promover a conecti-
vidade de fragmentos flo-
restais no corredor ecológico 
do igarapé do Mindu, na rua 
Dom João, zona Centro-Sul; 
na Área de Proteção Am-
biental Sauim de Manaus, na 
avenida Nathan Xavier, bair-
ro Novo Aleixo, zona Norte; 
e na Área de Proteção Am-
biental Floresta Manaós, no 
campus da Universidade Fe-
deral do Amazonas (Ufam), 
na zona Leste da cidade.

A conectividade de frag-
mentos florestais é uma 
ação de extrema importân-
cia para a conservação da 

Prefeitura entrega quatro 
passagens de fauna silvestre
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Quatro passagens de fauna foram entregues pela Prefeitura de Manaus 

 

 

 

 
fauna são frutos da parceria 
entre a Semmas e a iniciati-
va privada, como a empresa 
Jabil, que fez a aquisição de 
quatro postes e doou para a 
secretaria, e também a Ama-
zonas Energia, que doou dois 
postes e disponibilizou a 
equipe para implantação, as-
sim como o caminhão com 
cesto aéreo para a instalação 
das redes.

Outro apoio fundamental 
para a implantação das pas-
sagens de fauna foi o do pro-
fessor doutor Marcelo Gordo, 
da Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam), coorde-
nador do projeto Sauim-de-
-Coleira, que disponibilizou 
o material das redes que fa-
zem a conexão entre os frag-
mentos, além de realizar a 
instalação destas e oferecer 
o assessoramento na indica-
ção das áreas mais críticas 
para a instalação das passa-
gens de fauna.

“Têm vários aspectos 
relevantes nesse evento. 
O primeiro obviamente é 
para tentar colaborar com 
a travessia dos animais, 
principalmente do sauim-
-de-coleira, que historica-

fauna, especialmente do 
sauim-de-coleira, espécie 
endêmica da região de Ma-
naus e em risco de extin-
ção. As passagens de fauna 
possibilitam o deslocamento 
dos primatas entre os frag-
mentos verdes, permitindo o 
fluxo gênico, a dispersão de 
sementes, a manutenção de 
maiores populações e, con-
sequentemente, o aumento 
da biodiversidade.

“Hoje, dia 28 de julho de 
2022, é celebrado o Dia Mun-
dial de Conservação da Na-
tureza e, em alusão a essa 
data, a Prefeitura de Manaus 

está realizando a entrega de 
duas passagens de fauna, 
conectando o parque muni-
cipal do Mindu a áreas ver-
des adjacentes aqui no bair-
ro Parque 10 de Novembro. 
Esse trabalho é de extrema 
importância para a conser-
vação do sauim-de-coleira 
de Manaus, que é uma es-
pécie endêmica da região e 
está sob o risco de extinção”, 
disse o diretor de Arboriza-
ção e Sustentabilidade da 
Semmas, Deyvon Braga.
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mente nesse ponto houve 
muitos atropelamentos, 
principalmente quando a 
vegetação não chegava 
muito perto. Hoje em dia, 
eles até conseguem em um 
único ponto passar, mas 
com certo risco. Então, a 
gente espera com isso fa-
cilitar o trânsito desses 
animais para poderem vir 
para esse fragmento onde 
eles pegam comida e com 
isso evitam atropelamen-
tos. Esse é o primeiro. O 
segundo aspecto interes-
sante é que é uma técnica 
simples, relativamente ba-
rata, que a gente tem usa-
do, que a gente tem desen-
volvido para montar essas 
passarelas, uma estrutura 
super leve e que tem tido 
sucesso. A gente experi-
mentou primeiro na Ufam”, 
explicou Marcelo Gordo.

Marcelo ressaltou a impor-
tância da parceria da pre-
feitura, Ufam e a iniciativa 
privada. “O ponto dessa par-
ceria é que entra um terceiro 
elemento extremamente im-
portante, que são as empre-
sas privadas, colaborando 
com esse tipo de ação.”

 
Concurso nº 5684 - 24/07/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 57821 R$ 500.000,00
2º 83664 R$ 27.000,00
3º   73177 R$ 24.000,00
4º 79628 R$ 19.000,00
5º 54246 R$ 18.329,00

Concurso n. 2397 - 28/07/2022

07 19 28 34 36 48

03 06 20 28 39 43

03 04 05Concurso n. 2584 - 28/07/2022

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

17 18 25 44 63 69 71

Concurso n. 5909 - 28/07/2022

Concurso n. 1814 - 28/07/2022

04 05 17 74 77

07           08         10         11          12         13         14       15          16            22         23         24


