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Mais um novo decreto, que 
reduz o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI), 
foi assinado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro. A decisão, 
realizada na madrugada de 
sexta-feira (29), atinge di-
retamente os produtos pro-
duzidos na Zona Franca de 
Manaus (ZFM). As consequ-
ências serão negativas para 
a economia do estado, como 
a demissão de mais de dois 
mil trabalhadores.

Para parlamentares, a ação 
do presidente é vista como 
um ataque à ZFM, e se arti-
culam para pedir a suspen-
são do decreto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF).

A redução de 25% da alí-
quota do IPI na indústria de 
concentrados em todo país 
veio com o decreto do pre-
sidente Jair Bolsonaro, em 
fevereiro. Em seguida, dois 
meses depois, o Governo 
Federal ampliou a dimi-
nuição do IPI, no dia 29 de 
abril, para 35%, e zerou a 
alíquota de IPI relativa aos 
concentrados para a produ-
ção de refrigerante.

No entanto, no dia 6 de 
maio, o ministro Alexandre 
de Moraes, do STF, suspen-
deu os trechos do último de-
creto em relação à redução 
do IPI em produtos fabrica-
dos em todo o país.

Tentativa de driblar STF
Conforme explica o depu-

tado federal pelo Amazonas, 
Marcelo Ramos (PSD), o novo 
decreto do presidente Bolso-
naro visa “burlar” a decisão 
do ministro do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), Ale-
xandre de Moraes, que im-
pediu a redução IPI de itens 
produzidos na ZFM.

“O novo Decerto do IPI pu-
blicado pelo presidente Bol-
sonaro é uma clara tentativa 
de burlar a decisão do Minis-

tro Alexandre de Moraes que 
impediu a redução do IPI de 
bens produzidos na ZFM e 
submetidos a PPB. O novo 
decreto manteve a redução 
notebooks com tela superior 
a 15, caixas registradoras/ter-
minais de autoatendimento, 
resinas plásticas e concentra-
do de refrigerante, setores que 
tem um faturamento de apro-
ximadamente 13 bilhões de 
reais. Não negociaremos um 
só emprego dos amazonen-
ses”, afirmou o parlamentar.

O deputado Marcelo Ra-
mos destacou que já está 
articulando com o senador 
Omar Aziz, o líder da banca-
da do Amazonas, para levar 
o caso novamente ao STF.

“Já conversamos com o 
coordenador da nossa ban-
cada senador Omar Aziz e 
voltaremos ao STF para sus-
pender os efeitos desse novo 
Decreto”, informou.

O coordenador da banca-
da do Amazonas no Con-
gresso Nacional, senador 
Omar Aziz (PSD), também 
criticou a nova manobra do 
governo Bolsonaro. O par-
lamentar destacou que a 
nova decisão retira a com-
petitividade de produtos 
fabricados na ZFM, o que 
prejudica as fábricas de Ma-
naus em comparação a em-
presas de outras regiões.

“Nesse decreto, retira vá-
rios produtos que geram em-
pregos e que vamos perder 
esses empregos. E essas in-
dústrias irão fechar por não 
ter competitividade. Presi-
dente Bolsonaro é o terceiro 
decreto em meses que o se-
nhor assina contra a Zona 
Franca. Para de prejudicar 
o Amazonas. Para de preju-
dicar os empregos que são 
gerados pela Zona Franca de 
Manaus. Presidente, o Ama-
zonas não aguenta mais 
esse golpe”, comentou Omar 

Bancada do AM pedirá ao STF 
suspensão de decreto que reduz IPI

Divulgação

Parlamentares articulam nova ação no STF contra decreto de Bolsonaro
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  A violência crescente 

que prejudica a vida de 
crianças e adolescentes 
em Manaus. Familiares da 
adolescente Jennifer Vitória 
Magno Soares, de 15 anos, 
brutalmente assassinada 
com nove facadas no pes-
coço, pediram Justiça, em 
um ato na segunda-feira 
(1º). O crime aconteceu no 
mesmo dia na Zona Leste. 
O padrasto dela, identifi-
cado como Carlos Alberto 
Paula Soares, é o principal 
suspeito do crime.

O início do programa 
“Manaus Esportiva”, que 
será coordenado pela 
Fundação Manaus Es-
porte. O programa visa 
alcançar jovens, crian-
ças e idosos, que poderão 
praticar diversas modali-
dades esportivas e lazer 
em núcleos espalhados 
pela capital amazonen-
se, de maneira gratuita. 
O prefeito David Almeida 
deu o ponta pé no projeto 
na segunda-feira (1º).

“O mundo olha para a 
Amazônia com olhar de 
satélite, por cima, só en-
xergam o verde e a be-
leza dos rios, mas a vida 
dessas pessoas que não 
conseguem ser olhadas 
está sendo impactada. 
As pessoas querem pro-
teger as árvores e os 
rios, mas não cuidam 
das pessoas (povos ori-
ginários) que protegem 
as árvores e os rios. A 
gente precisa inver-
ter os olhares ”, afirma 
Vanda Witoto, liderança 
indígena. 

A liderança indígena 
Vanda Witoto viralizou  
e atingiu mais de 4 mi-
lhões de acessos nas 
redes sociais, nessa se-
mana, com sua fala so-
bre a proteção do meio 
ambiente.
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ataques para tirar os benefí-
cios da Zona Franca, nós pre-
cisamos de unidade. Não dá 
para fazer uma eleição com 
o fígado, com ódio, com ran-
cor”, defendeu Sinésio.

Empregos na mira
Já o ex-prefeito e candida-

to ao senado, Arthur Neto 
(PMDB), afirmou que reagirá 
com dureza contra o decre-
to. Também ressaltou que se 
estivesse em Brasília, a ação 
não se concretizaria.

“A redução do IPI aos con-
centrados vai inviabilizar a 
permanência das empresas 
que atuam no Amazonas 
e que geram oito mil em-
pregos, a maioria na região 
entre Tefé e Barreirinha. É 
como se fossem cem mil em-
pregos perdidos na indústria 
automobilística do ABC Pau-
lista. Lá eles não deixam isso 
acontecer, aqui eles acham 
que podem”, criticou Virgílio.

Na lista dos produtos al-
cançados pelo novo decreto 
presidencial estão ainda no-
tebooks com tela superior a 
15, caixas registradoras/ter-
minais de autoatendimento 
e resinas plásticas, setores 
que geram mais de dois mil 
empregos na ZFM. 

Aziz em vídeo publicado em 
suas redes sociais.

Defesa da ZFM
Na convenção do PT, rea-

lizada na manhã de sába-
do (30), o tom foi de união 
de diferentes forças, todas 
alinhadas para eleger o ex-
-presidente Lula. O discur-
so ganhou força após mais 
um decreto do presidente 
Bolsonaro prejudicando a 
competitividade das em-
presas instaladas no Polo 
Industrial de Manaus.

“Tenho andado pelo inte-
rior do Amazonas e visto no 
olhar sofrido do caboclo a es-
perança surgir novamente. 
Mas a esperança tem nome 
e se chama Luiz Inácio Lula 
da Silva”, destacou Omar.

O presidente estadual do 
PT, o deputado estadual Si-
nésio Campos, ressaltou que 
a política não se constrói 
apenas com quem pensa 
igual, mas também se forta-
lece nas diferenças, que de-
vem ser alinhadas para pro-
teger a Zona Franca.

“Quero conclamar toda a 
militância para fazer uma 
grande campanha Lula Pre-
sidente. O Brasil vive uma 
crise, o Amazonas vivendo 



Manaus, Terça-feira,
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A Prefeitura de Manaus 
realizou, na manhã da se-
gunda-feira (1º), a abertura 
da campanha “Agosto Dou-
rado”, que destaca a impor-
tância do incentivo ao alei-
tamento materno para o 
desenvolvimento saudável 
dos bebês. As ações serão 
desenvolvidas pela Secreta-
ria Municipal de Saúde (Se-
msa) durante todo o mês de 
agosto em unidades de saú-
de, nas comunidades e em 
ambientes virtuais.

 O lançamento da cam-
panha foi realizado na Uni-
dade de Saúde da Família 
(USF) Frei Valério, no bair-
ro Novo Israel, Zona Norte. 
O secretário municipal de 
Saúde, Djalma Coelho, res-
saltou que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
o Ministério da Saúde reco-
mendam que as crianças 
devem ser alimentadas ex-
clusivamente com o leite 
materno até os seis meses 
de idade. A amamentação 
deve ser continuada até 2 
anos de idade ou mais.

“Estamos buscando sensi-
bilizar toda a sociedade para 
garantir o direito à amamen-
tação, para que as mães se-

Início de ações ao mês de 
incentivo ao aleitamento materno

 

 

Grávidas participam de início das ações do ‘Agosto Dourado’, da Prefeitura 
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jam incentivadas e tenham 
as condições adequadas para 
amamentar seus filhos pelo 
tempo necessário. A Semsa 
irá levar ações educativas 
para todas as zonas da cida-
de, a fim de promover o cres-
cimento e desenvolvimento 
sadio das nossas crianças e 
eliminar o estigma que ain-
da se cria em torno do ato de 
amamentar”, afirmou.

A diretora do Departa-
mento de Atenção Primária 
da Semsa, Sonja Farias, que 
representou a gestão muni-
cipal no evento de abertura 
da campanha, destacou que 
o leite materno é o primeiro 
alimento que o bebê deve 
consumir, e por conta da ri-
queza de nutrientes, é consi-
derado a primeira vacina da 
criança. “Dentro deste mês 
de agosto, vamos trabalhar 
para que a sociedade enten-
da que não existe um subs-
tituto para o aleitamento 
materno. Ele reduz a morta-
lidade infantil e, consequen-
temente, traz saúde para o 
nosso bebê”, contou.

 
Programação 
A gerente dos Ciclos de 

Vida da Semsa, Patrícia 

 

Marques, informou que a 
Semana Mundial de Alei-
tamento Materno (SMAM) 
será promovida durante o 
“Agosto Dourado”, também 
com intuito de estimular 
ações relacionadas ao tema. 
A SMAM será celebrada de 
1º a 7 de agosto, com o tema 
“Fortalecer a amamentação: 
educando e apoiando”.

 “O leite materno tem tudo 
o que o bebê precisa até o 
sexto mês de vida, por isso, 
estaremos sensibilizando as 
pessoas a não acreditarem 
em promessas de alimentos 
que tentam parecer melho-
res do que o leite materno. 
Somente em casos específi-
cos a mulher não pode ama-
mentar, mas na dúvida, um 
profissional de saúde precisa 
ser consultado”, orientou.

 De acordo com Patrícia, 
o “Agosto Dourado” tam-
bém será usado de forma 
oportuna para destacar a 
relevância da vacinação 
infantil para fortalecer to-
das as ações que levem à 
redução e prevenção da 
mortalidade infantil.

 “Durante todo este mês, 
estaremos realizando ativi-
dades nas unidades de saú-

redacao@emtempo.com.br | André Moreira

de da Semsa e também em 
espaços da comunidade, a 
Semana do Bebê Manaua-
ra será incluída na progra-
mação a partir do dia 5, e 
iremos promover a Hora do 
Mamaço no dia 7 de agos-
to. Além disso, a Semsa irá 
produzir um podcast e uma 
webconferência para levar 
ainda mais informação e 
troca de experiências entre 
especialistas”, detalhou.

 
Legislação
 A chefe do Núcleo de Saú-

de da Criança e do Adoles-
cente da Semsa, Keila Sepu-
vida, explicou que há normas 
de vigilância sanitária que 
garantem o aleitamento ex-

clusivo no peito. Entre elas, 
as regulamentações das 
salas de amamentação, dos 
bancos de leite humano e a 
Norma Brasileira de Comer-
cialização de Alimentos Para 
Lactentes e Crianças de Pri-
meira Infância, Mamadeiras, 
Bicos e Chupetas (NBCAL).

“A ideia da NBCAL, por 
exemplo, é assegurar que 
o uso desses produtos 
não interfira na prática da 
amamentação. Ela regu-
la a promoção comercial 
e os rótulos de alimentos 
e produtos voltados à re-
cém-nascidos e crianças 
de até 3 anos, como leites, 
papinhas, mamadeiras e 
chupetas”, afirmou Keila.

 

Sobe para quatro o número de casos de varíola dos macacos 
Subiu para quatro o nú-

mero de casos suspeitos 
de varíola dos macacos 
no Amazonas, conforme 
divulgado pela Secreta-
ria de Estado de Saúde do 
Amazonas (SES-AM), no 
domingo (31).

No domingo (31), dois ho-
mens, com idades entre 
30 e 45 anos, sem regis-
tro de viagem recente ou 

dos brasileiros já estavam 
em investigação. Os casos 
foram notificados nos dias 
27 e 28 de julho deste ano.

As investigações dos 
quatro casos seguem a 
cargo do Centro de Infor-
mações Estratégicas de 
Vigilância em Saúde de 
Manaus (CIEVS-Manaus) 
da Secretaria Municipal 
de Saúde de Manaus.

contato com estrangeiros, 
passaram a ter os sinto-
mas investigados. Ambos 
tiveram material coletado 
pelo Laboratório Central 
de Saúde Pública do Ama-
zonas (Lacen-AM).

Até a última sexta-feira 
(29), outros dois homens, 
com idade entre 20 e 30 
anos, com histórico de via-
gem recente a outros esta- Casos suspeitos de varíolas dos macacos deixam a SES em alerta  
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Um grave acidente, re-
gistrado na manhã da se-
gunda-feira (1º), deixou, 
ao menos, quatro pesso-
as feridas, algumas fica-
ram presas às ferragens. 
A colisão aconteceu na 
avenida das Flores, no 
bairro Nova Cidade, Zona 
Norte de Manaus.

De acordo com informa-
ções do tenente Colares, 
da 15ª Companhia Intera-
tiva Comunitária (Cicom), 
a equipe foi acionada por 
volta das 7h. “Acionamos 
o Corpo de Bombeiros e o 
Samu para prestar socor-
ro às vítimas, que ficaram 
presas nas ferragens do 
carro”, disse.

Testemunhas relataram 
à polícia que o motorista 
de um carro preto perdeu 
o controle, capotou, inva-

Carro capota e causa grave 
acidente na avenida das Flores 

Divulgação

4

Acidente envolvendo dois carros deixou pessoas presas em ferragens 

diu a contramão e atingiu 
o outro veículo em cheio, 
um Siena vermelho, que 
se chocou contra a barrei-
ra de contenção.

“O acidente foi muito 
grave. Ao menos quatro 
pessoas ficaram feridas. 
O motorista do carro pre-
to foi arremessado do veí-
culo. A motorista do carro 
vermelho ficou presa nas 
ferragens”, falou. Os pas-
sageiros do carro preto 
também ficaram presos.

As vítimas foram so-
corridas pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) e le-
vadas para unidades de 
saúde da cidade. Os car-
ros ficaram destruídos.

Acidente fatal
Outro acidente, regis-
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trado também na manhã 
desta segunda, deixou 
uma vítima fatal, na rua 
Marquês da Silveira, no 
bairro Cachoeirinha, na 

zona Sul.
A vítima pilotava uma 

motocicleta, modelo 
Twister, de cor amarela, 
e estava sozinho no mo-

mento em que perdeu o 
controle da direção em 
uma curva, invadiu o 
canteiro central e colidiu 
contra uma árvore.

No rastro dos megavazamen-
tos de dados ocorridos no Brasil, 
um novo golpe envolvendo pa-
gamento de dívidas vem sendo 
praticado com os dados da po-
pulação amazonense.

Desta vez, intimações de 
protesto, muitas vezes com 
dados pessoais reais, utiliza-
ção de brasão da República, 
mas com informações falsas 
de leis e selos, e de supostas 
dívidas das pessoas estão sen-
do enviadas por fraudadores 
que se passam por Cartórios 
Nacionais de Brasília, utilizan-
do o nome Serviço Notarial de 
Títulos e Protesto (nomencla-
tura que não existe).

A fraude, cometida por uma 

empresa denominada Cartório 
Nacional de Títulos e Protesto 
LTDA, que utiliza o nome fanta-
sia Cartório Nacional de Títulos 
e Protesto, já prejudicou milha-
res de pessoas que pagaram as 
supostas dívidas a um cartório 
falso. As intimações forjadas 
de pagamento contam com um 
brasão da República do Bra-
sil, DDD de contato de Brasília, 
referência a uma lei de Minas 
Gerais e selo de autenticidade 
do Estado de Goiás. Golpe seme-
lhante já vinha sendo utilizado 
por um site falso denominado 
cenaprot.com.

Como se proteger
Em caso de recebimento de 

intimação, seja por meio postal 
ou eletrônico, a recomendação 
é confirmar a veracidade da 
notificação. Para isso, é preci-
so telefonar para o Cartório e/
ou acessar o site oficial www.
pesquisaprotesto.com.br, dis-
ponibilizado pelo Instituto de 
Protesto de Títulos do Brasil 
(IEPTB), para consultar, de for-
ma gratuita, pelo número do 
CPF ou CNPJ. O portal oferece 
informações sobre a existência 
de protestos em nome do inte-
ressado, o cartório onde o título 
foi registrado, o endereço e o 
telefone para contato. Se for o 
caso, com essas informações, o 
devedor pode conferir a veraci-
dade do documento.

Alerta para o golpe do pagamento de dívidas
Divulgação

Cartórios do Amazonas alertam sobre golpe de inti-
mações falsas
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Com mais de um mês des-
de a implantação das novas 
luminárias de LED no mu-
nicípio de Parintins (a 369 
quilômetros de Manaus), por 
meio do Programa Ilumina+ 
Amazonas, a população re-
lata a retomada de hábitos 
antigos, durante o período 
noturno. Apesar de simples, 
costumes como caminhar à 
noite, conversar na calçada 
e abrir o comércio até mais 
tarde, tornaram-se mais ro-
tineiros e são comemorados 
pelos parintinenses.

Francisca Gato, 63 anos, 
moradora do bairro Santa 
Rita, conta que, como toda 
a região está mais ilumina-
da durante à noite, o hábito 
de conversar com amigos e 
vizinhos na porta de casa, 
agora não tem mais hora 
para acontecer. “À noite, 
a cidade fica muito mais 
bonita. A gente agora con-
segue ficar na frente das 
nossas casas, porque já tem 
iluminação”, afirma.

Proprietária de loja, a em-
preendedora Kariane Muniz, 
30 anos, também destaca 

é executado pela Unidade 
Gestora de Projetos Espe-
ciais (UGPE) do Governo do 
Amazonas que, em Parin-
tins, substituiu 5.848 pon-
tos de iluminação entre os 
dias 11 de maio e 15 de junho.

O coordenador executivo da 
UGPE, engenheiro civil Mar-
cellus Campêlo explica que 
onde a iluminação pública 
era feita por meio de luminá-
rias a vapor de mercúrio, va-
por metálico e vapor de sódio, 
houve a modernização, com 
a colocação das luminárias 
de LED, que são mais eficien-
tes e, portanto, mais econô-
micas em diversos aspectos. 
“O LED possibilita a elevação 
da vida útil do parque de ilu-
minação e garante menos 
intervenções pela Prefeitura, 
além de ajudar a preservar o 
meio ambiente com a retira-
da de equipamentos a base 
mercúrio”, frisou.

Vila Amazônia
Em junho, houve a inau-

guração, pelo Governo do 
Amazonas, do novo siste-
ma de iluminação pública 

Nova iluminação de LED 
muda a vida de moradores

Divulgação

Governo implantou programa de iluminação de LED em Parintins

com a tecnologia de LED na 
Vila Amazônia, em Parin-
tins. Nessa área, foram im-
plementadas 620 luminá-
rias, que contemplam toda 
comunidade, localizada na 
zona rural.

Ampliação
O Ilumina+ Amazonas se-

gue em ritmo avançado e já 
alcançou 37% de execução 
com 22,3 mil luminárias ins-
taladas das 59,5 mil plane-
jadas até o fim de 2022. Ao 
todo, 28 municípios do Esta-
do serão contemplados ainda 
este ano.

A iluminação pública já foi 
modernizada em Tefé, Parin-
tins, Barreirinha, Nhamun-
dá, Urucurituba, Autazes e 
Boa Vista do Ramos. Além 
de Itacoatiara, os trabalhos 
estão em pleno avanço em 
Rio Preto da Eva. As cidades 
de Humaitá, e Presidente Fi-
gueiredo também serão be-
neficiadas em agosto, assim 
como Manicoré (Santo An-
tônio do Matupi) e Presiden-
te Figueiredo também serão 
beneficiadas. 

 Banho e tosa para os animais que moram em secretaria
A Prefeitura de Manaus re-

alizou na segunda-feira (1º), 
mais uma ação de banho e 
tosa aos pets que moram na 
sede da Secretaria Munici-
pal de Limpeza Urbana (Se-
mulsp), localizada no bairro 
Compensa, zona Oeste. De-
vido aos frequentes casos de 
abandono e de circulação de 
animais na área, a Semulsp 
criou, em 2021, o Espaço Pet 
com o objetivo de acolher e 
realizar os encaminhamen-

tos necessários para esses 
animais.

 A coordenadora do Espaço 
Pet, Ellen Neves, explicou que 
os cuidados aos animais que 
moram na secretaria são fre-
quentes. “Estamos em mais 
uma ação de banho e tosa aos 
nossos pequeninos. Aqui os 
pets recebem tratamento de 
primeira, são castrados, vaci-
nados, vermifugados, alimen-
tados e também ganham ba-
nho e tosa”, destacou.

 Ainda segundo Ellen Ne-
ves, os animais passam ain-
da por um trabalho de socia-
lização, buscando fazer com 
que eles se acostumem com 
a presença de novas pessoas 
na secretaria.

 
Crime
A Semulsp ressalta que 

não está recebendo a doação 
de nenhum animal, pois o 
Espaço Pet está com sua ca-
pacidade máxima. Animais da secretaria de limpeza pública receberam 

banho e tosa

Divulgação

que houve uma transforma-
ção no dia a dia da cidade, 
após a modernização da ilu-
minação pública.  “Melhorou 
um bocado, porque as ruas 
eram bem escuras, a ilumi-
nação ficou muito boa. Em 
questão de segurança pú-
blica, melhorou bastante. A 

gente consegue caminhar, 
andar por aí com mais tran-
quilidade”, ressalta.

Desde maio, quando co-
meçou a e ser executado, 
o Ilumina+ Amazonas che-
gou à área urbana de 11 mu-
nicípios e a três em comu-
nidades rurais. O programa 
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Executados quando 
soltavam pipa na ZL 

Divulgação

Homens foram mortos com vários tiros, quando soltavam pipa na ZL

 

 

 

Dois homens identifica-
dos como Cleyton Furta-
do Ricardo, de 21 anos, e 
Erivan Souza Lima, de 27 
anos, foram executados du-
rante ataque criminoso na 
noite de domingo (31), na 
rua 25 de Abril, no Parque 
São Pedro, na Zona Norte  
da capital.

Conforme as informações 
passadas para os policiais 
militares da 20ª Companhia 
Interativa Comunitária (Ci-
com), as vítimas estavam 
andando em via pública, 
quando foram surpreendi-

dos por dois homens em 
uma motocicleta, que esta-
vam disfarçados de entre-
gadores de delivery.

Ainda conforme as infor-
mações, ao se aproximar 
dos alvos, o garupa da mo-
tocicleta sacou uma arma 
de fogo e efetuou vários dis-
paros em Cleyton e Erivan. 
Após a ação criminosa, os 
atiradores fugiram sem se-
rem identificados.

As duas vítimas foram 
socorridas por populares e 
encaminhadas para a Uni-
dade de Pronto Atendimen-

to (UPA) do Campo Sales. 
Após passarem por proce-
dimentos médicos, os dois 
homens não resistiram aos 
ferimentos e morreram na 
unidade hospitalar.

Devido as características, 
a polícia não descarta que 
a motivação do crime tenha 
relação com o tráfico de dro-
gas. Os corpos das vítimas 
foram removidos pelo Ins-
tituto Médico Legal (IML). O 
caso será investigado pela 
Delegacia Especializada em 
Homicídios e Sequestros 
(DEHS).

‘Entregadores delivery’ matam dois 

Homens baleados morreram minutos depois de dar 
entrada em UPA

 

Luana Lima 

Durante uma brincadeira 
de soltar pipa, dois homens, 
identificados como Alailson 
Ramos de Souza, 26 anos, e 
Lindomar de Souza Felix, 24 
anos, foram mortos a tiros, 
no fim da tarde do domingo 
(31), na rua Beira Rio, no bair-
ro Jorge Teixeira, na Zona 
Leste da capital amazonen-
se. Outras duas pessoas fi-
caram feridas.

De acordo com informa-
ções de policiais militares 
da 30ª Companhia Interati-
va Comunitária (Cicom), as 
vítimas estavam brincando 
de pipa quando criminosos 
chegaram efetuando diver-
sos disparos contra o grupo 
que estava no local. Lindo-
mar foi atingido por 8 tiros e 
Alaison por quatro.

Conforme o registro do 
Centro Integrado de Opera-

ções de Segurança (Ciops), 
15 homens participaram do 
ataque, que teria sido moti-
vado pela disputa do contro-
le do tráfico de drogas na lo-
calidade. Os alvos estariam 
desarmados. A investigação 
será feita pela Delegacia Es-
pecializada em Homicídios e 
Sequestros (DEHS).

Os outros dois homens fi-
caram gravemente feridos. 
Eles foram socorridos e leva-
dos até o Hospital e Pronto 
Socorro (HPS) Platão Araújo 
e permanecem internados.

Ainda de acordo com a 
polícia, os dois mortos já 
tinham passagem pela po-
lícia, além disso, “Alailson” 
ficou bastante conhecido 
na cidade após viralizar na 
internet após paquerar uma 
jornalista durante uma en-
trevista, no ano de 2015. Na 
época, ele tinha sido preso 
após assaltar um ônibus do 

Divulgação

 
transporte coletivo.

Esquartejados 
O corpo de um homem, 

ainda não identificado, foi 
encontrado por pedestres 
dentro de uma sacola plásti-
ca na rua Luiz Antony, pró-
ximo ao Colégio Dom Bosco, 
no Centro de Manaus, na 
manhã do domingo (31).

Com marcas de facas, o 
corpo estava amarrado e 
apresentava diversos cortes 
de uma tentativa de esquar-
tejamento. Um dos braços 
ainda estava dilacerado.

Os pedestres que passa-
vam próximo ao local que 
acionaram a polícia, agen-
tes isolaram a área e retira-
ram o corpo.

Ainda na manhã do do-
mingo (31), por volta das 
3h30, outro corpo foi en-
contrado na Avenida Major 
Gabriel, também no Centro 
de Manaus.

O corpo de um homem, 
ainda não identificado, foi 
esquartejado e posto em 
partes dentro de bolsas de 
feira e lonas. Ele estava di-
vidido em partes, separado 
cabeça, pernas e braços. 
Conforme moradores, as 
sacolas foram deixadas 
por um carro.
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Adolescente de 15 anos 
é morta com facadas

Suyanne Lima 

Suspeito (à esquerda) é acusado de matar adolescente, de 15 anos, (à direita)

 

 
 

 

 

Luana Lima

Jennifer Vitória Magno 
Soares, de 15 anos foi bru-
talmente assassinada com 
nove facadas no pescoço na 
manhã da segunda-feira (1), 
às 11h, dentro da própria casa 
localizada na rua P, da Comu-
nidade Santa Inês, na Zona 
Leste. O padrasto é o princi-
pal suspeito do crime.

De acordo com informa-
ções dos policiais militares 
da 30ª Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom), popula-
res relataram que a adoles-
cente foi vista chegando na 
casa com o ex-padrasto, iden-
tificado como Carlos Alberto 
Paula Soares, de 36 anos, e 
horas depois o homem teria 
saído da casa, ele informou 
para um vizinho que teria co-
metido o crime.

Após receber essa infor-
mação o vizinho foi até a 
casa e encontrou o corpo da 

adolescente jogado no chão 
sobre uma poça de sangue. 
Além dos golpes no pesco-
ço, Jennifer estava seminua. 
Imediatamente, o vizinho, 
que preferiu não se identifi-
car, acionou a polícia.

Ainda conforme as infor-
mações da mãe da vítima 
repassadas à polícia, ela es-
tava separada do homem a 
cerca de dois meses. A mu-
lher ainda relatou que teve 
uma briga com o suspeito, e 
que a vítima estava na casa 
dele porque foi ele quem a 
registrou e a criou desde o 
nascimento.

Vizinhos que não se identi-
ficaram afirmam que ambos 
estavam em um relaciona-
mento amoroso há alguns 
meses e Jennifer estava in-
teressada em outro rapaz, e 
por ciúmes, ele teria matado 
a adolescente. Esta informa-
ção não foi confirmada pela 
polícia e a afirmação deve 

ser investigada.
Conforme o delegado Cris-

tiano Castilho, titular do 14º 
Distrito Integrado de Polícia 
(DIP), o suspeito pelo assas-
sinato confirmou à mãe que 
teria cometido o crime.

“Aparentemente não pode-
mos ser leviano de afirmar 

Jovem acaba morto por engano em hotel
 O funcionário do hotel no 

Centro de Manaus, Ivan San-
tana de Miranda, de 24 anos, 
morto no sábado, foi execu-
tado por engano, conforme a 
Polícia Civil do Amazonas.

O crime aconteceu na ma-
nhã do sábado (30), às 8h, no 
hotel situado na avenida Jo-
aquim Nabuco, Centro, Zona 
Sul de Manaus.

Após investigações, a polí-
cia prendeu, no domingo (31), 
dois homens e apreendeu 
um adolescente de 15 anos, 
por suspeita de envolvimen-
to no crime. Um quarto sus-
peito, conhecido como “Gor-

dinho”, está sendo procurado 
pela polícia.

A Delegacia Especializada 
em Homicídios e Sequestros 
(DEHS), em conjunto com a 
Polícia Militar do Amazonas, 
realizou uma operação que 
culminou na prisão dos dois 
suspeitos ainda no sábado, 
no Centro. O homem, um jo-
vem de 19 anos e um outro 
de 29 anos, foram presos em 
flagrante. “O grupo crimino-
so alegou que Ivan foi morto 
por engano, em seu local de 
trabalho. Dois deles, no dia 
do crime, ficaram do lado de 
fora, e outros dois abordaram 

a vítima na recepção, onde 
Nelson efetuou os disparos 
de arma de fogo contra Ivan”, 
informou o titular da DEHS, 
delegado Ricardo Cunha.

Com a dupla, os policiais 
encontraram o celular que 
pertencia a Ivan, levado 
após a execução do funcio-
nário do hotel.

O delegado confirmou 
que houve a participação 
de quatro pessoas no homi-
cídio. Cunha destacou que o 
homem de 29 anos, já deti-
do, foi apontado como o au-
tor dos tiros que mataram 
Ivan Santana. Câmera flagrou execução de funcionário de hotel, no Centro de Manaus

Divulgação
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que houve violência sexual, 
mas ela estava com a parte 
debaixo despida. O suposto 
autor confirmou para mãe da 
vítima que ela era a culpada 
da tragédia porque é um ca-
sal recém separado e talvez 
tenha feito isso por vingan-
ça”, explicou o delegado.

A mãe confirmou que, re-
cebeu uma mensagem de 
Carlos dizendo que matou 
a enteada. Após a men-
sagem o telefone celular 
de Carlos Alberto não deu 
mais sinal. Ele é considera-
do foragido da Justiça.

Os peritos do Departamen-
to de Polícia Técnico-Cien-
tífica (DPTC) constaram os 
golpes de faca no pescoço, 
embora Jeniffer tenha sido 
encontrada seminua, so-
mente o exame de conjunção 
carnal poderá afirmar se vou 
ou não estupro.

Os agentes da Polícia Ci-
vil do Amazonas (PC-AM) 
estiveram na ocorrência 
para iniciar os procedi-
mentos de investigações 
que ficarão a cargo da De-
legacia Especializada em 
Homicídios e Sequestros 
(DEHS). O corpo da vítima 
foi removido pelo Instituto 
Médico Legal (IML).
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Brasil enfrenta Inglaterra 
na ‘Finalíssima’ feminina

Divulgação

Sleção Brasileira Feminina de Futebol foi campeã da Copa América diante da Colômbia 

 

 

A Inglaterra, recém-co-
roada campeã europeia, 
enfrentará o Brasil na 
primeira “Finalíssima” 
feminina, depois que 
a seleção comandada 
por Pia Sundhage con-
quistou seu quarto títu-
lo consecutivo da Copa 
América com uma vitó-
ria de 1 a 0 sobre a an-
fitriã Colômbia no final  
de semana.  

Um pênalti convertido 
por Debinha no primeiro 
tempo foi suficiente para 
o Brasil selar o oitavo tí-
tulo continental em nove 
anos e marcar um con-
fronto com a Inglaterra, 
que venceu a Alemanha 
por 2 a 1 na prorrogação 
em Wembley no domin-
go para conquistar o títu-
lo europeu, seu primeiro 
grande troféu.

A partida entre as cam-
peãs sul-americana e eu-
ropeia será disputada na 
Europa, com a Uefa ainda 
por anunciar uma data 
e o local do encontro, or-
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ganizado em cooperação 
com a Conmebol, a enti-
dade máxima do futebol 
sul-americano.

A primeira “Finalíssi-

ma” masculina foi ven-
cida pela Argentina, com 
Lionel Messi inspirando-
-os a uma vitória por 3 a 
0 sobre a Itália, vencedo-

ra da Euro, em Londres, 
em junho.

Embalada
Octacampeã da Copa 

Iran Ferreira, mais conhecido 
como Luva de Pedreiro, anun-
ciou na segunda-feira (1º), contra-
to com a Adidas, fornecedora de 
material esportivo que patrocina 
o argentino Lionel Messi e a Copa 
do Mundo.

Da mesma forma que é feito 
com os jogadores, o contrato com 
Luva prevê exclusividade no uso 
de roupas e acessórios da marca. 
Com isso, os vídeos do influencer 
passarão a contar com materiais 
esportivos apenas da Adidas e 
seus perfis também vão contar 

com ações de marketing da em-
presa.

O valor pago no acordo será 
60% destinado a Iran e os outros 
40% vão para a empresa gerida 
por Falcão. Vale lembrar que, além 
dos valores dos contratos, Luva 
recebe um salário de R$100 mil 
e suas despesas são pagas pela 
consultoria de Falcão, rei do futsal 
e empresário.

É o primeiro acordo feito sob a 
supervisão dos novos empresá-
rios, Falcão e Marcelo “Batata”, só-
cios da “F.12” e é um dos maiores 

desde que Iran bombou nas redes 
sociais com os vídeos. O maior 
contrato ainda é com a Pepsi, sob 
a supervisão do ex-empresário 
Allan Jesus.

Além disso, Luva de Pedrei-
ro também tem contrato com a 
Amazon girando em torno de R$ 
2 milhões. A plataforma tem o di-
reito de transmissão de jogos da 
Copa do Brasil onde o influencer 
é responsável por anunciar as 
atrações na TV, nas redes sociais 
e em propagandas espalhadas 
pelas cidades do Brasil.

‘Luva de Pedreiro’ é o novo embaixador da Adidas
 

 

América, a Seleção Bra-
sileira Feminina de Fute-
bol nunca perdeu para a 
Colômbia, foram oito vi-
tórias e um empate.

Reprodução

Influencer as-
sinou contrato 
como embaixador 
da Adidas no 
Brasil 
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O Flamengo enfrenta o 
Corinthians nesta terça-
-feira (2), às 20h30 (de 
Manaus), na Neo Quími-
ca Arena. O jogo é válido 
pela ida das quartas de 
final da Libertadores da 
América. Depois de eli-
minar o Tolima nas oi-
tavas, o Mengão encara 
o rival paulista de olho 
no tricampeonato do tor-
neio continental. 

O Mengão chega para o 
jogo desta terça em alta, 
após atropelar o Atléti-
co-GO por 4 a 1 no final 
de semana, mesmo jo-
gando com o time reser-
va, enquanto os titulares 
descansavam de olho na 
Libertadores. Foi a quarta 
vitória consecutiva pelo 
Campeonato Brasileiro, e 
o time chega com moral 
em São Paulo.

Já o Corinthians venceu 
o Botafogo no último sá-

Timão recebe o Fla no 
primeiro jogo decisivo 

Divulgação

Flamengo perdeu para o Corinthians pela Campeonato Brasileiro 

bado, por 1 a 0, em casa. O 
time comandado por Vitor 
Pereira também foi a cam-
po com alguns titulares 
poupados. Na Libertadores, 
o time alvinegro chega às 
quartas depois de elimi-
nar o Boca Juniors nos pê-
naltis dentro da Bombo-
nera, após dois empates  
sem gols.

Esse será o segundo 
confronto entre os dois 
times pela competição 
continental. A primeira 
vez foi em 2010, pelas oi-
tavas de final. Na época, 
o Flamengo de Adriano e 
Vagner Love eliminou o 
Corinthians de Ronaldo e 
Roberto Carlos, vencendo 
a primeira partida por 1 a 
0, e perdendo a volta por 
2 a 1, mas se classifican-
do pelo gol fora de casa.

Provável escalações 
O Flamengo terá força 

O Vasco tropeçou na Chape-
coense, no fim de semana, em 
São Januário, pela Série B. Os 
cruzmaltinos sofreram com a 
marcação adversária e recla-
maram muito da arbitragem 
no empate por 1 a 1.

Para piorar, os cariocas per-
deram alguns jogadores impor-
tantes para a próxima rodada. 
O volante Yuri e os meias Nenê 
e Palacios, estão suspensos.

O técnico Emílio Faro la-
mentou as ausências, mas 
lembrou que o elenco terá 
tempo para trabalhar visando 
o duelo contra a Ponte Preta, 

em Campinas.
“Infelizmente a gente tem 

que solucionar os problemas. 
Ele não vai estar devido ao 
cartão. Temos 10 dias depois 
de cinco jogos em 15 dias. Ago-
ra vamos ter tempo de regene-
rar atletas, de se planejar, de 
se preparar e executar o jogo 
com a Ponte Preta. Com a che-
gada de alguns jogadores, eles 
elevaram muito seu nível de 
jogo. Temos partida com grau 
de dificuldade muito grande 
no Moisés Lucarelli”, disse.

Outra preocupação ficou 
por conta do lateral direito Ga-

briel Dias. O jogador voltou a 
sentir dores no joelho e deixou 
o gramado ainda no primeiro 
tempo contra a Chapecoense. 
Faro afirmou que vai esperar 
o departamento médico para 
definir a situação do setor, que 
passa a contar apenas com 
Léo Matos.

A boa notícia para os cruz-
maltinos deverá ser as es-
treias do lateral esquerdo PV 
e do atacante Bruno Gomes. 
Ambos chegaram ao clube 
carioca por empréstimo e vão 
iniciar os treinos com o res-
tante do elenco.

Vasco tem problemas para jogo com a Ponte 

Nene e Palácios desfalcam o Vasco no jogo contra a Ponte Preta 

 

 

máxima para a partida 
desta terça (2), apenas 
com os desfalques que 
já estão de fora há al-
gum tempo, como Bruno 
Henrique, que só volta na 
próxima temporada, Ro-
drigo Caio, que tem lesão 
no joelho, e Diego Alves, 
que está em recondicio-

namento físico.
Enquanto isso, a dúvi-

da na escalação fica por 
conta da escalação do 
chileno Arturo Vidal. O 
volante foi titular contra 
o Atlético-GO e partici-
pou diretamente com um 
gol e uma assistência. 
Evoluindo fisicamente e 

com maior entrosamen-
to com os companheiros, 
Vidal pode ser uma novi-
dade nos 11 iniciais.

Com isso, o Flamen-
go deve ir a campo com 
Santos; Rodinei, David 
Luiz, Léo Pereira e Filipe 
Luís; Thiago Maia, João 
Gomes (Vidal), Éverton 
Ribeiro e Arrascaeta; Ga-
bigol e Pedro.

Mas já o Corinthians 
deve ter o desfalque de 
Renato Augusto e Pau-
linho, o segundo fora 
da temporada com le-
são no joelho. Por isso, o 
técnico português Vitor 
Pereira deve mandar o 
seguinte time contra o 
Flamengo: Cássio, Fag-
ner, Balbuena, Gil (Bruno 
Méndez) e Lucas Piton; 
Cantillo, Du Queiroz e 
Maycon; Willian, Adson 
(Gustavo Mosquito) e  
Yuri Alberto.

redacao@emtempo.com.br | André Moreira
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A chef amazonense Na-

tália Miranda está entre 
os indicados do Oscar da 
gastronomia brasileira. O 
prêmio Nacional Dólmã, 
um dos mais influentes 
na gastronomia brasileira, 
abriu votação online para 
premiar um chef repre-
sentante de cada estado 
do país.

Natália Miranda foi indi-
cada por um dos embai-
xadores do prêmio. “Dessa 
forma, não precisei con-
correr com o prato criado. 
Mesmo assim, criei no 
Amazonas com o prato 
Permanência, inspirado 
no ditado: quem come ja-
raqui não sai mais daqui. 
Quero representar meu 
Amazonas, a gastronomia 
que eu carrego no peito e 
vivo! Me sinto muito hon-
rada em poder concorrer 
a um prêmio como esse”, 
dispara a especialista em 
gastronomia.

O objetivo do Prêmio Na-
cional Dólmã é reafirmar, 

Chef amazonense concorre a 
prêmio Dólmã 2022 do Amapá

Divulgação

Natália Miranda está entre os indicados do Oscar da gastronomia

reconhecer e valorizar a 
dedicação dos profissio-
nais que se destacam na 
área gastronômica. Ainda 
pelo Amazonas, concor-
rem os chefs José de Sou-

za Lima e Naifon Lima.
A votação dos chefs in-

dicados vai até o dia 11 de 
agosto, às 23h45, horário 
de Brasília. O resultado 
final dos chefs premia-

dos na categoria estadual 
serão anunciados no dia 
12 de agosto, durante a 
realização da Cerimônia 
Dólmã Amapá 2022, o Ta-
pete Vermelho da Gastro-
nomia Brasileira. A vota-
ção está aberta de forma 
virtual no link: https://
pt.surveymonkey.com/r/
votacaointernautaschef-
sestaduais2022

Carreira
Natália Miranda come-

çou a cozinhar profissio-
nalmente aos 17 anos no 
empreendimento do pai. 
“Nessa época, eu cursava 
história na Universida-
de Federal do Amazonas 
(Ufam). Um dia vi uma 
foto do chef Felipe Schae-
dler que havia se formado 
no curso e já era conhe-
cido pela gastronomia 
Amazonense. E então de-
cidi que iria cursar esta 
faculdade. Em 2014, ainda 
estudante de gastronomia 
apresentei para o chef 

Edu Guedes, meu primei-
ro prato autoral: a lasanha 
caboquinha. Ele comeu 
pela primeira vez o nosso 
tucumã”, conta a especia-
lista sobre o início de sua 
carreira.

Formada há oito anos 
em gastronomia, a chef 
é uma forte defensora da 
culinária indígena à base 
da gastronomia amazo-
nense, rica em cultura e 
biodiversidade.

Além disso, Natália tam-
bém é professora de culi-
nária regional, ama falar 
às alunas a importância 
de resgatar a regionalida-
de no comer! 

“Ser chef de cozinha é 
gratificante pois ensinar 
e aprender com sua equi-
pe é maravilhoso. Esse é o 
segredo de um bom chef 
e líder: motivar, ensinar 
e aprender com seus co-
laboradores. E acima de 
tudo, respeitar a todos. O 
resultado vem! ”, pontua 
Natália Miranda.

 

 

 

 

O Centro de Educação 
Tecnológica do Amazo-
nas (Cetam) ofertará 31 
mil vagas em cursos de 
Qualificação Profissional 
na modalidade de Ensino 
a Distância (EaD). As ins-
crições ficarão abertas 
apenas nesta terça-feira 
(2), entre 8h e 23h59.

Serão ofertados 22 cur-
sos, dois com mediação 
por tutoria (estes para o 
público com formação 
superior e são voltados 
para Educação Profissio-

nal e Tecnológica).
O Centro de Educação 

recomenda que, antes 
das inscrições, os inte-
ressados nas vagas fa-
çam o cadastro no Por-
tal do Candidato, pelo 
link inscricao.cetam.am. 
gov.br.

O edital está disponí-
vel no site do Cetam, no 
link: https://www.cetam.
am.gov.br/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 2 2 / 0 1 / V F -
- E d i t a l _ E a D _ 1 a _ o f e r -
ta_2022_Janeiro_alt.pdf

Cetam oferta 31 mil vagas para cursos EaD 

Centro recomenda que, antes das inscrições, os interessados nas vagas façam o cadastro no site

 

Divulgação



 

Manaus, Terça-feira,
2 de agosto de 2022

A legalização da mine-
ração em terras indígenas 
e outras áreas protegidas 
na floresta amazônica do 
Brasil levaria a novos des-
matamentos de milhares 
de quilômetros quadra-
dos, de acordo com um es-
tudo publicado na quinta-
-feira (18).

O presidente Jair Bolso-
naro defende nova mine-
ração em áreas protegidas 
da floresta amazônica, ar-
gumentando que o garim-
po informal deve ser lega-
lizado para ajudar a tirar a 
região da pobreza.

Defensores da legaliza-
ção afirmam que o setor 
seria mais regulamenta-
do e, assim, conservaria a 
cobertura florestal, mas os 
autores do estudo concluí-
ram que não é esse o caso.

O estudo mostrou que 
tais políticas colocariam 
em risco a maior floresta 
tropical do mundo, ace-
lerando o desmatamento 
que alimenta as mudan-

Legalização da mineração aumentará 
desmatamento na Amazônia

Getty Images

Estudo mostrou que tais políticas colocariam em risco a floresta tropical
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ças climáticas.
Publicado na revista 

Nature Sustainability, 
o estudo modelou o que 
aconteceria se 10 áreas 
nos Estados do Amapá e 
do Pará fossem abertas ao 
garimpo, incluindo a Re-
serva Nacional de Cobre 
e Associados (Renca), dois 
territórios indígenas e vá-
rias reservas naturais.

Isso permitiria o desen-

volvimento de cerca de 
242 jazida minerais adi-
cionais de ouro, cobre e 
outros minerais, segundo 
o estudo. Mas esse desen-
volvimento também leva-
ria ao desmatamento de 
cerca de 7.626 quilôme-
tros quadrados --uma área 
equivalente a 5 vezes o 
município de São Paulo-- 
nos próximos 30 anos.

Os pesquisadores com-

pararam isso com uma 
estimativa de 4.254 quilô-
metros quadrados de des-
matamento se as prote-
ções continuarem em sua 
forma atual.

“O artigo preconiza o ta-
manho do prejuízo e o que 
pode acontecer se o incen-
tivo à mineração em áre-
as protegidas continuar 
sendo promovido por esse 
governo”, disse Ane Alen-
car, diretora de ciência 
do Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia 
(Ipam), que não participou 
da pesquisa.

As minas em si criariam 
relativamente pouco des-
matamento direto, mas a 
construção de novas es-
tradas para alcançá-los 
permitiria aos madeireiros 
ilegais, grileiros e pecua-
ristas um acesso mais fá-
cil a partes relativamente 
intocadas da floresta.

A destruição potencial 
seria ainda maior se a 
mesma metodologia fosse 

aplicada em toda a Ama-
zônia, segundo Juliana 
Siqueira-Gay, engenheira 
ambiental e principal au-
tora do estudo.

Novas áreas de minera-
ção estão frequentemen-
te em algumas das áreas 
de maior biodiversidade 
do planeta e só devem ser 
abertas se houver planos 
para evitar essa destrui-
ção adicional, disse ela, 
que conduziu o estudo 
enquanto estava na Uni-
versidade de São Paulo e 
agora trabalha no think 
tank de sustentabilidade 
Instituto Escolhas.

Segundo Philip Fearnsi-
de, ecologista do Instituto 
Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa), o estudo 
informa o debate político 
ao quantificar o que está 
em jogo, mas argumenta 
que os autores deveriam 
ir mais longe.

“Eu diria apenas ‘Não, 
não abra para a minera-
ção’”, afirmou Fearnside.

redacao@emtempo.com.br | Jonathan Ferreira

Os Estados Unidos es-
tão prontos para delinear 
um novo acordo de armas 
nucleares com a Rússia e 
pediram a Moscou que de-
monstre sua capacidade de 
negociar de boa-fé, disse o 
presidente Joe Biden, antes 
das discussões sobre não 
proliferação global na Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), na segunda-feira (1°).

Biden também pediu que 
a China “se envolva em ne-
gociações que reduzam o 
risco de erro de cálculo e 
abordem dinâmicas milita-

res desestabilizadores”.
Autoridades de todo o 

mundo estão se reunindo 
em Nova York para a 10ª 
Conferência de Revisão do 
Tratado de Não Prolifera-
ção de Armas Nucleares 
(TNP), dois anos depois de 
ter sido adiada pela pande-
mia de covid-19.

Historicamente, o contro-
le de armas é uma área em 
que o progresso tem sido 
possível, apesar das am-
plas divergências. A con-
ferência é realizada cinco 
meses depois que a Rússia 

invadiu a vizinha Ucrânia 
e à medida que as tensões 
entre EUA e China aumen-
tam em relação a Taiwan, a 
ilha autogovernada reivin-
dicada por Pequim.

Tratado
Em fevereiro, Moscou e 

Washington prorrogaram 
por cinco anos o novo tra-
tado Start, que limita o nú-
mero de ogivas nucleares 
estratégicas que ambos po-
dem implantar e limita os 
mísseis e bombardeiros ter-
restres e submarinos.

EUA preparam novo acordo para armas nucleares

Novo acordo de armas nucleares envolve negociação com Rússia e China
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Fernanda Lopes

Natural de Parintins (AM), 
o artista visual e quadri-
nista amazonense Rogério 
Mascarenhas, mais conhe-
cido como Romahs, de 51 
anos, foi selecionado para 
concorrer à 64ª edição do 
prêmio Jabuti de Literatura, 
na categoria infanto-juvenil, 
com a obra “Todos os meus 
gatos de volta”. O livro, da 
Reggo Editora, é o primeiro 
do artista como escritor.

Apaixonado por cartuns e 
por histórias em quadrinhos 
desde criança, Romahs res-
salta que sempre gostou de 
desenhar e se identificava 
com esses modelos de gê-
nero textual que faz o uso 
da linguagem não verbal. 
Autodidata, destaca ainda 
que tudo o que sabe apren-
deu sozinho.

“A minha história com os 
cartuns surgiu na minha 
infância e eu era muito apai-
xonado. Admirava o tipo de 
desenho dos rótulos das em-
balagens, dos produtos, dos 
desenhos animados da TV 
e das (HQ’s). Gostava mui-
to de desenhar, mas desde 
essa época eu já percebia 
que o que mais me chama-
va atenção e o que mais eu 
gostava era de história em 
quadrinhos e desse tipo de 
desenho. Eu sou autodidata 
e não fiz cursos de licencia-
tura na área”, destacou.

Em mais de 25 anos de 
carreira, Romahs atua 
como cartunista, quadrinis-
ta e roteirista nos Estúdios 
Maurício de Sousa há mais 
de 10 anos. Para ele, traba-
lhar no maior estúdio de 
quadrinhos da América La-
tina com um dos mais im-
portantes quadrinistas do 
país é a realização de um 

Arquivo Pessoal

“Todos os meus gatos de volta” gira em torno de um menino com TDAH

 

Quadrinista do AM concorre 
ao prêmio Jabuti de Literatura

um prêmio de tamanha ex-
pressão que talvez é o mais 
importante da literatura bra-
sileira hoje em dia. Já me sin-
to premiado em estar con-
correndo, mas seria muito 
importante para mim e para 
literatura infanto-juvenil 
amazonense se eu ficasse, 
por exemplo, entre os dez 
finalistas. Apostei em mui-
tos sonhos no decorrer da 
minha carreira e muitos se 
realizaram, então para mim 
nada é impossível”, destacou.

Sobre os próximos proje-
tos no mundo das artes vi-
suais, Romahs adianta que 
parar de fazer quadrinhos 
é algo distante dos planos. 
Além disso, ressalta o de-
sejo em continuar projetos 
antigos e lançar um o livro 
“O Menino que Morava no 
Poste”, que foi escrito há 20 
anos, mas, por falta de finan-
ciamento, está engavetado. 
Os planos de Romahs são de 
lançá-lo no final do ano.

“Eu tenho muitos planos 
no cartum, mas, especifica-
mente nos quadrinhos. Eu 
criei há uns 20 anos atrás as 
tirinhas da Bee e Lulli, que 

sonho de infância.
“Faço o roteiro da Tur-

ma da Mônica, mas não 
da geração jovem e sim 
dos quadrinhos coloridos 
da turminha tradicional, 
deles crianças e, eventual-
mente dos desenhos ani-
mados. Trabalhar com ele 
é fantástico. É um sonho 
de infância trabalhar com 
o seu ídolo, o maior estú-
dio de quadrinhos da Amé-
rica Latina. Mesmo sendo 
o mais importante qua-
drinista do Brasil, ele tem 
uma simplicidade imensa 
com cada um de nós. Na 
produção, ultimamente a 
gente tem dado preferên-
cia para os personagens 
inclusivos”, ressaltou.

“Todos os meus gatos de 
volta” gira em torno de um 
menino chamado Bubba, 
um garoto simples, acima 
do peso, com Transtorno 
do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH) e 
ansiedade que num fim de 
tarde chuvoso, ouve miados 
em um beco escuro. É uma 
gatinha abandonada e ele a 
adota. Logo, a presença dela 
na sua casa irá jogá-lo numa 
aventura perigosa, num uni-
verso mágico que o menino 
nunca sonhou adentrar.

Romahs ressalta que a 
ideia de produzir a obra 
surgiu após uma conversa 
com o filho Arthur, que na 
época tinha 8 anos, sobre 
os gatos que já passaram 
pela família. Muito apega-
do aos animais da família, 
Arthur teve curiosidade 
para saber a respeito do 
que teria acontecido com 
cada um desses animais.

“Meu filho Arthur entrou 
na cozinha com esse senti-
mento nostálgico e eu fiquei 
pensativo nisso. Ele tem um 

carinho especial por ani-
mais, costumava relembrar 
seus felinos, gato por gato, 
listando mentalmente todos 
os bichanos que nasceram 
das gatas que já tivera em 
casa. Percebi que tinha ali 
uma ótima ideia para um ro-
teiro de quadrinhos, em que 
uma criança põe a mochila 
nas costas com um menino 
numa missão: reaver seus 
bichanos distantes e saber 
como estavam passando e 
depois veio a ideia de fazer 
um livro ilustrado”, apontou.

O escritor amazonense 
se aprofundou no assunto. 
Ele se deparou com um ex-
tenso conteúdo em torno 
dos animais da mitologia 
de vários povos e culturas 
pelo mundo. Tudo acabou 
despertando no autor a von-
tade de criar uma aventura 
tendo como personagens as 
várias representações de fe-
linos em outras culturas.

Referência entre os prê-
mios literários do país, o 
Prêmio Jabuti é patrimônio 
cultural. Há anos, ele amplia 
os feitos da indústria edito-
rial e o alcance da cultura li-
terária nacional. Em sua 64ª 
edição, o Jabuti tem o pro-
pósito de iluminar o que de 
mais significativo se produz 
em seus quatro eixos — Lite-
ratura, Não Ficção, Produção 
Editorial e Inovação.

Para o artista, receber a 
premiação seria a realiza-
ção de um sonho por ser um 
dos mais importantes volta-
dos para a literatura brasi-
leira. Romahs pontua ainda 
que só de estar concorrendo 
já se sente premiado, mas 
que trazer o prêmio para o 
Amazonas seria significati-
vo para a literatura infanto-
-juvenil do Estado.

“Seria um sonho ganhar 

são baseadas nas minhas 
filhas, que quando eram 
crianças na época. Elas sa-
íam em dois jornais de Ma-
naus e, no lançamento do 
livro, fiquei interessado em 
encadernar e lançar um ma-
terial novo em formato de li-
vro. Há mais ou menos uns 
20 anos, escrevi o livro ‘O 
Menino que Morava no Pos-
te’ e, recentemente, consegui 
o financiamento para lançá-
-lo e surgiu a ideia do outro 
livro, mas pretendo lança-lo 
no final do ano”, destacou.

O livro “Todos os meus 
gatos de volta” foi publica-
do com apoio do edital de 
cultura Conexões Cultu-
rais (2020) da Manauscult, 
apoiado pela Lei Federal 
Aldir Blanc.

A obra já está à ven-
da no site www.umlivro.
com.br, em outros sites 
de vendas como Amazon 
e também está disponível 
em Manaus, na banca do 
Largo de São Sebastião, 
na Feira da Eduardo Ri-
beiro (na barraca Don’t 
Panic) e em várias livra-
rias da cidade.

redacao@emtempo.com.br | Jonathan Ferreira
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 HORÓSCOPO  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Você está continuando como 
começou. Siga o entusiasmo de 
ontem e os seus horizontes vão 
aumentar. Você está encontran-
do dificuldades para estabelecer 
limites e equilibrar seus níveis 
de energia de forma realista. 
Diminua a velocidade e tente 
relaxar. Suas preocupações cres-
centes estão impedindo que você 
tome as decisões certas.

As discussões com pessoas 
próximas estão começando e 
você vai precisar acelerar suas 
atividades. Seus hábitos alimen-
tares poderiam receber algumas 
mudanças e é o momento ideal 
para começar uma dieta. Coma 
mais produtos frescos. Você está 
passando por uma fase de pro-
funda reflexão que vai permitir 
que você comece a se concentrar.

Seus planos estão se tornando 
mais claros em sua mente e você 
está superando e evitando trans-
tornos. Você está controlando 
mais suas emoções e ganhando 
mais energia como resultado - é 
por isso que você está em tão boa 
forma. Você vai estar menos cal-
mo com os outros. Você precisa 
ter uma conversa séria com al-
guém mais velho.

Você vai ser eficiente ao re-
solver seus problemas hoje. 
Você saberá exatamente como 
avançar com firmeza. Você vai 
se sentir mais confortável com 
seu corpo se beber mais água. 
Você encontrará grande apoio 
nas pessoas que o rodeiam. Este 
é o momento de consolidar essa 
ligação que se tornará mais im-
portante. 

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. Cer-
tifique-se de ter algum tempo 
para si mesmo. Suas ideias ori-
ginais lhe permitirão ver as coi-
sas 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 
pessoa próxima. Você está mos-
trando 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 relâm-
pago. Você será capaz de se tornar 
útil e, até mesmo, indispensável.

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. 

Você não deve ser perturba-
do pela agitação em torno de 
você. Mantenha-se focado em 
seus objetivos. Você está se sen-
tindo, em geral, em boa forma 
novamente e vai ser mais fácil 
abandonar um mau hábito. O 
fim justifica os meios. Você terá 
a oportunidade de aplicar este 
provérbio em seu benefício, sem 
prejudicar ninguém.

Seu bom humor recebe reco-
nhecimento daqueles que o ro-
deiam. O céu está claro e ativida-
des de lazer estão próximas. Você 
terá a sensação de que tudo está 
indo rápido demais ao seu redor e 
você vai precisar recorrer a seus 
recursos ocultos. Você vai ser 
atingido por um sentimento de 
liberdade que vai levá-lo a desfru-
tar de pazeres intensos. 

Sua fala simples vai ganhar 
a estima das pessoas que o ro-
deiam. Você está em excelente 
forma física, curta a vida sem 
esperar que isto venha de outras 
pessoas. Uma reunião com os 
amigos está prevista. Há uma 
trégua para apreciar antes de 
voltar para a briga de costume. 
Conversas românticas terão re-
sultados incomuns.
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Giovanna Ewbank e 

Bruno Gagliasso querem 
que o crime de racismo 
praticado contra seus fi-
lhos Chissomo, de 9 anos, 
e Blessings, de 7, seja de-
vidamente respondido na 
Justiça portuguesa. No 
último sábado (30), uma 
mulher agrediu verbal-
mente as crianças e uma 
família de turistas an-
golanos, no restaurante 
Clássico Beach Club, na 
Costa Caparica, em Portu-
gal. Na ocasião, Giovanna 
discutiu com a senhora 
depois de ouvi-la dizer 
que ela gostaria de “tirar 
aqueles pretos imundos 
dali” e que “eles deveriam 
voltar para a África e para 
o Brasil”.

Bruno e Giovanna já 
acionaram um time de 
advogados, no Brasil e em 
Portugal, para que a ques-
tão seja levada à Justiça. 
“Vimos informar que, na 
qualidade de represen-
tantes legais da família 
Ewbank Gagliasso, o caso 
foi noticiado às autorida-
des portuguesas e que to-
das as medidas legais, ju-

Giovanna Ewbank e Bruno levam 
caso de racismo para a Justiça

Divulgação

Filhos dos atores, de 7 e 9 anos, foram vítimas de ataque racista de uma mulher em Portugal
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Receitas

IngredIenTes

400 g de presunto 
magro

400 g de queijo
Extrato de tomate
1 caixinha de creme 

de leite
1 pacote de pão de 

sanduíche
Orégano

rídicas, administrativas e 
simbólicas serão tomadas 
para devida responsabi-
lização designadamente 
criminal, contraordena-
cional e civil”, informou a 
advogada e consultora ju-
rídica Juliana Souza.

Especialistas apontam 
que, apesar de o código 
penal português não ti-
pificar o crime de injúria 
racial, o artigo 240 prevê 
punição para crime racial. 
Portanto, a depender de 
como a corte portuguesa 
enquadrar, a mulher pode 
pegar uma pena de 6 me-
ses a 5 anos de prisão.

“Também estão sendo 
analisadas medidas para 
processo em território 
brasileiro, considerando 
o princípio da extraterri-
torialidade, aplicando a 
legislação pela proteção 
integral da infância e pela 
não discriminação”, infor-
ma a advogada Juliana 
Souza, representante de 
Gagliasso e Giovanna.

‘Vamos passar por cima’
Conforme vídeos que 

circulam no Brasil, Gio-

Misto quente de forno
Modo de preparo

Em uma forma 
colocar uma cama-
da de pão de forma, 
cuidar para que toda 
a forma fique co-
berta, passar sobre 
esta camada o ex-
trato de tomate. Fei-
to isso coloque uma 
camada de presun-
to e uma de queijo, 

cubra com outra ca-
mada de pão. Pas-
se o creme de leite 
uniformemente, e 
logo após coloque a 
2ª camada de pre-
sunto, deixe o queijo 
por último. Por cima 
do queijo despeje o 
orégano, que dá um 
gostinho todo espe-
cial. Leve ao forno 
até derreter o queijo.

vanna reagiu e enfrentou 
a mulher após ouvir as 
agressões racistas, en-
quanto Bruno Gagliasso, 
seu marido, chamou a 
polícia. A mulher foi le-
vada escoltada e presa, 
mas já foi libertada. O jor-
nal português “Público”, 
destacou que a detenção 
só ocorreu pelo fato de a 
ofensora ter dito “injúrias” 
aos agentes policiais.

Procurada pelo GLO-
BO, Giovanna desabafou: 

“Vamos passar por cima 
dos racistas.”

A assessoria do casal 
enviou ao jornal a se-
guinte nota detalhando 
o ocorrido:

“Comunicamos que os 
filhos do casal Giovanna 
Ewbank e Bruno Gaglias-
so foram vítimas de racis-
mo no restaurante Clás-
sico Beach Club, na Costa 
da Caparica, em Portugal, 
neste sábado, dia 30 de ju-
lho, onde a família passa 

férias. Uma mulher bran-
ca, que passava na frente 
do restaurante, xingou, 
deliberadamente, não só 
Títi e Bless, mas também 
a uma família de turistas 
Angolanos que estavam 
no local - cerca de 15 pes-
soas negras. A criminosa 
pedia que eles saíssem do 
restaurante e voltassem 
para a África, entre outros 
absurdos proferidos às 
crianças, tais quais ‘pre-
tos imundos’”.
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Marcela Thomé, com 25 anos, 
deu início à carreira de mode-
lo em 2017. Antes disso, tra-
balhou como atriz e passou 
dois anos na Tailândia. Mar-
cela tem 1,83 de altura e 58 
kg, já participou na semana de 
moda dos desfiles das marcas 
Lino Villaventura, PatBo e À 
La Garçonne.
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Gabriela Brasil

O prefeito de Manaus, 
David Almeida (Avante), 
indicou na segunda-fei-
ra (1°), o nome que deve 
compor a chapa na dis-
puta pelo Governo do Es-
tado nas eleições deste 
ano. Tradicionalmente, 
os nomes dos candida-
tos são anunciados na 
convenção partidária. 
No caso do União Brasil, 
partido de Wilson Lima, 
a divulgação do vice 
deve ocorrer na conven-
ção marcada para esta 
quinta-feira (4).

Nas redes sociais, ho-
ras antes da divulgação 
do nome, David Almeida 
comunicou ter conversa-
do com Marcos Rotta, o 
ex-secretário de Limpeza 
pública (Semulsp) Sabá 
Reis, a ex-secretária de 
Saúde Shádia Fraxe, e o 
ex-secretário de Defesa 
Civil Tadeu de Souza.  

“Em conversa com o vi-
ce-prefeito Marcos Rotta, 
e os ex-secretários Sabá 
Reis, Shadia Fraxe e Ta-

deu de Souza, informei 
que ainda na noite desta 
segunda-feira (1°), levarei 
o nome de um deles ao 
governador Wilson Lima, 
para que o próprio gover-
nador anuncie o escolhido 
ou a escolhida que com-
porá a chapa majoritária 
para o Governo do Estado 
nas eleições deste ano”, 
disse David Almeida.

Nomes mais cotados para 
ser vice de Wilson Lima:

Marcos Rotta
Natural na cidade de 

Cianorte, no estado do Pa-
raná, Marcos Rotta possui 
uma carreira marcada no 
jornalismo, na rádio e na 
publicidade. Ao vir morar 
no Amazonas, Rotta in-
gressou na política, sendo 
eleito quatro vezes como 
deputado estadual.

Em 2016, renunciou do 
cargo de deputado federal 
para assumir como vice-
-prefeito, e atuou como 
secretário Municipal de In-
fraestrutura entre maio de 
2017 e abril de 2018.

Já em 2020, foi reeleito 

David Almeida indica nome para 
compor chapa de Wilson Lima
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Divulgação do vice deve ocorrer em convenção marcada na quinta (4)

 

 

Concurso nº 5685 - 30/07/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 49792 R$ 500.000,00
2º 56668 R$ 27.000,00
3º   07403 R$ 24.000,00
4º 26394 R$ 19.000,00
5º 29594 R$ 18.329,00

Concurso n. 2395 - 23/07/2022

12 14 25 39 47 49

01 09 10 22 25 27

03 04 06Concurso n. 2587 - 01/08/2022

09 13 22 23 24

32 36 41 51 52

54 59 67 79 81

82 83 84 89 97

Lotomania 2346 - 01/08/2022

Concurso n. 2505 - 30/07/2022

03 05 19 26 43 51

14 27  45 57 59 65 80

Concurso n. 5912 - 01/08/2022

Concurso n. 1812 - 23/07/2022

19 23 40 53 74

07        08            09           11          13          15          16         19        20         21       22            24

Ciências Sociais, Sabá Reis 
possui um histórico antigo 
com a política. Ainda mui-
to jovem, atuou em movi-
mentos sociais. Já em 1982, 
foi eleito vereador da capi-
tal amazonense.

Em 1987, foi eleito pela 
primeira vez como de-
putado estadual, cargo 
que assumiu cinco vezes 
consecutivas. Também 
já assumiu a secretaria 
de limpeza pública (Se-
mulsp). Hoje, ele disputa, 
ao lado de Wilson Lima, o 
Governo do Amazonas.

Tadeu de Souza
A relação de Tadeu de 

Souza com o prefeito de 
Manaus é antiga, partici-
pando da gestão de David 
como governador do Ama-
zonas em 2017.

Tadeu também já foi no-
meado Membro Consul-
tor da Comissão Nacio-
nal de Advocacia Pública, 
órgão que atua como su-
porte para os advogados 
de todo o país. No dia 1° 
de janeiro de 2021, assu-
miu a Casa Civil.

redacao@emtempo.com.br | Jonathan Ferreira

vice-prefeito de Manaus, 
e assumiu novamente o 
cargo de secretário Mu-
nicipal de Infraestrutura. 
Hoje, ele disputa, ao lado 
de Wilson Lima, o Gover-
no do Amazonas.

Shádia Fraxe
Nascida no Amazonas, 

Shádia Fraxe possui uma 
carreira consolidada na 
área da saúde, com espe-
cialização em Saúde da 
Família e Comunidade. 
Também já atuou na rede 

primária de atenção à saú-
de da Prefeitura de Manaus 
e na rede hospitalar do Es-
tado do Amazonas.

Já no dia 1° de janeiro de 
2021, Fraxe assumiu a se-
cretária de Saúde.

Nos bastidores, Shádia 
Fraxe já era um dos no-
mes de peso para ser a 
escolha do governador 
do Amazonas. 

Sabá Reis
Natural do município de 

Parintins, e formado em 


