
Supostos ladrões são 
espancados até a morte 

Governo entrega 260 
títulos definitivos 

de imóveis em duas 
semanas

 

 

 

Galo investe tudo no jogo contra o Porco
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Gabriela Brasil

Nas eleições deste ano, o 
eleitorado amazonense tem 
demonstrado interesse em 
alguns nomes já conheci-
dos da política local. A pes-
quisa de intenção de voto do 
Instituto Eficaz, divulgada 
na terça-feira (2), mostra al-
guns candidatos com alta 
porcentagem, como Amom 
Mandel (Cidadania) para o 
cargo de deputado federal, e 
outros na frente da corrida 
eleitoral, como Omar Aziz 
(PSD) para o senado.

Conforme a pesquisa esti-
mulada de intenção de voto 
para deputado federal, o ve-
reador Amom Mandel apa-

rece na primeira posição, 
com cerca de 27% das inten-
ções do eleitorado.

A porcentagem é signi-
fica, e coloca o jovem polí-
tico, anunciado no sábado 
(30) como candidato a de-
putado federal pela fede-
ração PSDB-Cidadania, na 
frente de seus concorren-
tes de forma disparada.

Logo atrás de Amom, os 
dados também apontam o 
vice-prefeito de Manaus, 
Marcos Rotta (PP), com 8,4% 
das intenções de voto. Em 
seguida, o deputado federal 
Marcelo Ramos (PSD) possui 
6,4%. Já a deputada federal 
Conceição Sampaio (PSDB) 
apresenta 6,3%, e o deputa-

Amom Mandel lidera disputa
para Câmara e Omar para Senado

Eleitorado amazonense tem demonstrado interesse em alguns nomes

CURTIR
     

NÃO CURTIR   
O crime de importuna-

ção sexual cometido por 
um mototaxista de 44 
anos, em uma via pública 
no município de Manaca-
puru, contra uma jovem de 
22 anos. De acordo com a 
delegada Roberta Merly, a 
vítima estava em cima da 
própria moto aguardando 
a mãe retornar de um es-
tabelecimento comercial 
quando notou que o mo-
totaxista estava se mas-
turbando em via pública 
olhando para ela.

As obras de revitaliza-
ção da praça de alimen-
tação da Glória, localiza-
da na avenida Presidente 
Dutra, Zona Oeste de 
Manaus, que seguem a 
todo vapor. A Prefeitura 
de Manaus, por meio das 
secretarias municipais 
de Infraestrutura (Se-
minf), de Limpeza Urba-
na (Semulsp) e de Agri-
cultura, Abastecimento, 
Centro e Comércio Infor-
mal (Semacc), realizam 
as obras. 

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Luis Roberto Barroso res-
pondeu, sem citar nomes, 
observações feitas pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) na terça-feira (2). Bol-
sonaro disse que Barroso 
interferiu politicamente no 
Congresso para rejeição 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) do Voto 
Impresso.

Na publicação em uma 
rede social, Barroso enfati-
zou que foi à Casa em três 
ocasiões e, em todas elas, 
por meio de convites ofi-
ciais. 

Mais cedo, durante en-
trevista, Bolsonaro disse: 
“Ninguém quer dar golpe. 
Ninguém quer: ‘Ah, não vai 
ter eleição’. Nós queremos 
é transparência”, argu-
mentou.

do federal José Ricardo (PT) 
cerca de 5,8%.

No total, mais de 2 mil 
eleitores do estado do Ama-
zonas foram ouvidos pelo 
Instituto Eficaz, localizados 
em nove municípios do inte-
rior e na capital amazonen-
se, com 16 anos ou mais. A 
margem de erro é calculada 
em torno de 2,8%, com 95% 
de confiança.

Os municípios são: Irandu-
ba, Tefé, Careiro, Itacoatiara, 
Parintins, Presidente Figuei-
redo, Careiro da Várzea, Ma-
nacapuru e Coari.

Senado
Já a pesquisa estimulada 

de intenção de voto para o 
senado, mostra o atual se-
nador Omar Aziz (PSD) em 
primeiro lugar, com 27,5%. 
Logo depois vem o ex-pre-
feito de Manaus, Arthur Vir-
gílio Neto (PSDB), com 24,7%.

Em terceiro, o Coronel 
Menezes aparece com 
16,8%, e Chico Preto com 
11,6%. Já o ex-secretário de 
Educação do Amazonas, 
Luiz Castro, possui 6,4%. 
Os brancos e nulos somam 
10,1%, e o grupo que não 
respondeu ou não sabe 
responder cerca de 3%.

Presidente da República
O levantamento também 

apresenta os dados referen-

tes à intenção de votos de 
eleitores do Amazonas para 
a presidência da repúbli-
ca. A pesquisa do Instituto 
Eficaz mostra uma disputa 
acirrada entre o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), e o presidente Jair 
Messias Bolsonaro (PL), com 
diferença de 0,2%.

Lula aparece em primeiro 
lugar, com 43% das inten-
ções de voto, enquanto que 
Bolsonaro possui 42,8%. Em 
seguida, Ciro Gomes do PDT 
tem 4,1% das intenções de 
voto, e Simone Tebet (MDB) 
3,2%. Já brancos e nulos so-
mam 5,5% e aqueles que 
não sabem ou não respon-
deram em torno de 1,3%.

A pesquisa também mos-
tra que Bolsonaro possui 
o maior índice de rejeição 
para os entrevistados. Ao 
todo, 42,8% dos eleitores en-
trevistados não votariam de 
jeito nenhum no atual presi-
dente. Já Lula possui 40,9% 
de rejeição. Ciro Gomes pos-
sui 6,5% de rejeição, e Simo-
ne Tebet 3%.

A intenção de voto por lo-
calidade mostra que Bolso-
naro possui mais intenções 
de voto na capital do que 
Lula, com 49,4% e 33,8% res-
pectivamente. Já no interior, 
Lula lidera com 52,9% das 
intenções de voto, e Bolso-
naro com 35,6%.

De OLHO
NO PODeR

Divulgação

redacao@emtempo.com.br | Jonathan Ferreira 

Aleam reabre trabalhos presenciais no segundo semestre
As atividades do segun-

do semestre na Assembleia 
Legislativa do Amazonas 
(Aleam) foram retomadas de 
forma presencial na terça-
-feira (2) e a expectativa do 
deputado estadual Roberto 
Cidade (UB), presidente da 
Casa, é quanto à aprovação 
de projetos importantes que 

Atividades foram retomadas de 
forma presencial

Divulgação

estão em tramitação no Le-
gislativo Estadual.

“Nossa pauta na Aleam 
está seguindo um bom rit-
mo, temos feito as votações 
de forma regimental e con-
forme o programado. Nossa 
pauta no primeiro semestre 
foi zerada e agora iremos 
retomar as atividades pre-

senciais com o mesmo ob-
jetivo, de que, ao final des-
ta Legislatura, tenhamos 
avançados nas Leis que 
favorecem a população do 
nosso Estado”, afirmou.

Dentre os Projetos de Lei, 
está o que prevê a divulgação 
de forma digital de pacientes 
desconhecidos internados.
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Lançado pelo governo do 
Amazonas em outubro de 
2021, o projeto Castramóvel 
alcançou mais de cinco mil 
animais domesticados com 
cirurgias de esterilização. 
Pioneiro na promoção da 
saúde e bem-estar animal 
no estado, a unidade móvel 
percorreu seis bairros de Ma-
naus e outros dez municípios 
do interior, em nove meses  
de funcionamento.

O projeto busca auxiliar, 
sobretudo, no controle po-
pulacional de cães e ga-

tos, reduzindo as taxas de 
maus-tratos e abandono. 
Com o Castramóvel já fo-
ram feitas, de forma gra-
tuita, 5.492 cirurgias de 
esterilização, sendo 635 so-
mente nos mutirões das ci-
dades de Rio Preto da Eva, 
Barcelos, Santa Isabel do 
Rio Negro e São Gabriel da 
Cachoeira, realizados nas 
últimas duas semanas.

Roberto Gomes, 53, foi um 
dos tutores de pet que apro-
vou a iniciativa. O salva-vi-
das rio-pretense relembrou 

que seu cão Derek foi aban-
donado em frente a um su-
permercado, dentro de uma 
caixa de sapato, quando era 
apenas um filhote. “Minha 
esposa achou a caixa e dis-
se que tinham doado um 
filho para nós, quando che-
gou em casa era o cachorro. 
Desde então nós estamos 
cuidando dele, já tem um 
ano e três meses”.

Roberto reforçou que, infe-
lizmente, ainda é comum en-
contrar muitos animais pela 
rua do município.

‘Castramóvel’ fez mais de 5,4 mil cirurgias 

Em duas semanas, 260 famílias 
recebem títulos definitivos de terra

Divulgação

Divulgação

Lançado em outubro de 2021, “Castramóvel’ já alcançou 5 mil animais 

Governo do Estado do Amazonas entrega títulos definitivos de imóveis para 260 famílias de Manaus

 

 
  

 

 

A família de Anne Macha-
do, 63, é uma das beneficia-
das com títulos definitivos 
de moradia entregues pela 
Secretaria de Estado de Ci-
dades e Territórios (SECT-
-AM). Uma espera de dé-
cadas chegou ao fim para 
outras 260 famílias de Ma-
naus nas últimas duas se-
manas. Para a aposentada, 
o documento em mãos sim-
boliza a concretização de 
um sonho.

Quando chegou à rua 
Geisa Cardoso Vasques, 
no bairro nova Esperança, 
na zona oeste, Anne esta-
va com os dois filhos ain-
da crianças. Atualmente, 
a casa também abriga um 
neto. “Eu comprei essa casa 
quando meus filhos eram 
pequenos, comecei a ajeitar, 
era uma segurança. Aqui, a 
gente pisa firme. A pior coi-
sa é viver de aluguel”.

Para a aposentada, o do-
cumento é a garantia de um 
lar para o resto da vida. “Eu 
perguntava para os meus 
filhos: ‘Será que um dia a 

gente ainda vai receber (o tí-
tulo)?’. Não sabia mais para 
onde correr. Eu tinha medo 
de tomarem a minha casa. 
Eu agradeço muito, é um so-
nho, pois eu nem esperava 
mais”, afirmou.

No Nova Esperança, foram 
contempladas 40 famílias. 
Outros bairros beneficiados 
nas últimas semanas fo-

ram o Monte das Oliveiras 
(55 famílias), no dia 21 de ju-
lho, e Redenção (165), no dia 
30 de julho.

Com o documento, o Go-
verno do Estado garante 
dignidade para a popula-
ção, promovendo seguran-
ça jurídica e abrindo portas 
para financiamentos públi-
cos destinados à melhoria 

da moradia.
O aposentado Omar Fer-

reira, 78, também é um dos 
beneficiados pela ação iti-
nerante. Residente no bairro 
Nova Esperança desde 1978, 
ele havia solicitado, pesso-
almente, o documento em 
2011 e chegou a sofrer um 
golpe durante o processo.

“Uma vez me disseram 

que estavam esperando eu 
morrer para me entregar 
esse documento. Eu cheguei 
a pagar um rapaz que me-
dia terrenos, fui buscá-lo, ele 
veio, mediu tudo e sumiu”, 
comentou o aposentado.

Omar divide a residência 
com a esposa e a filha. Para 
ele, o documento é um pre-
sente para a família, resul-
tado de muita luta “É muita 
alegria, o tanto que eu espe-
rei por isso. Agora está na 
minha mão, graças a Deus. 
Agora é só felicidade!”, disse.

Cadastro
Durante a entrega dos tí-

tulos de terra, técnicos e vis-
toriadores da SECT passam 
coletando, de casa em casa, 
os documentos dos mora-
dores que ainda não efetiva-
ram a regulação fundiária, a 
fim de analisar e realizar o 
trabalho topográfico das re-
sidências. É importante que 
os interessados em adquirir 
o documento recebam os 
trabalhadores para conclu-
são de cadastro.
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Evandro Pena Rodri-
gues, 41 anos, atropelado 
no bairro Alfredo Nasci-
mento, Zona Norte de Ma-
naus, no dia 24 de julho, 
por um motorista embria-
gado, morreu na noite de 
segunda-feira (1º), após fi-
car nove dias internado no 
Hospital Pronto-Socorro 
João Lúcio. No dia do atro-
pelamento, uma criança 
também ficou ferida.

No dia do crime, as ví-
timas foram atropela-
das no momento em que 
brincavam de “papagaio”. 
O motorista de um veí-
culo, modelo Prisma, na 
cor vermelha, passou no 
local em alta velocida-
de e atingiu o homem e 
a criança. Outra crian-
ça também chegou a ser 
atingida pelo carro, mas 
de raspão.

O motorista fugiu do lo-
cal sem prestar socorro 
às vítimas. Revoltados, 
moradores perseguiram 
o homem, mas ele esta-
va armado e ameaçou 
as pessoas. Logo depois, 
ele foi preso pela Polí- 
cia Militar.

Na delegacia, foi cons-

Homem atropelado por 
motorista bêbado morre

Divulgação

Vítima foi atropelada enquanto brincava de “papagaio” junto com uma criança 
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o presente momento, já 
foram mais de 1600 mo-
toristas flagrados. Então 
com certeza vai passar o 
ano passado, e isso é de-
vido à intensificação das 
operações”, afirmou.

As blitze da Lei Seca 
são intensificadas duran-
te o final de semana para 
coibir e prevenir casos de 
alcoolemia no trânsito 
decorrentes das festas e 
eventos. O motorista fla-
grado dirigindo sob o efei-
to de álcool pode ser mul-
tado em até R$ 2,9 mil e 
pode perder o direito de 
dirigir por um ano.

“Caso [o condutor] seja 
flagrado com o teor al-
coólico acima de 0.34 é 
considerado crime, então 
além da penalidade ad-
ministrativa ele também 
é conduzido à delega-
cia e preso em flagrante. 
Outra curiosidade é que 
quando o motorista é fla-
grado mais de uma vez 
no ano, ou seja, caso ele 
seja reincidente, a penali-
dade dobra, então a mul-
ta já vai para quase R$ 
6 mil”, explicou o diretor  
do NEOT.

Divulgação

“Benefício Taxista” vai facilitar o repasse aos taxistas de Manaus

 

 

Taxistas são cadastrados para receber benefício 
O Instituto Municipal 

de Mobilidade Urbana 
(IMMU) vai facilitar o re-
passe de benefícios aos 
taxistas de Manaus e já 
cadastrou no sistema 
disponibilizado pelo Go-
verno Federal, os dados 
de 3.723 taxistas elegí-
veis a receber o “Benefí-

tatado que ele estava sob 
efeito de bebida alcoólica. 
Conforme a Polícia, ele foi 
autuado pelo crime de le-
são corporal culposa na 
direção de veículo auto-
motor qualificado em ra-
zão de embriaguez.

Entretanto, o motoris-
ta foi liberado após pa-
gar fiança no valor de R$ 
3.637,50 e teve o alvará de 
soltura expedido.

Motoristas alcoolizados
Durante operações de 

trânsito em Manaus, o 
Departamento Estadual 
de Trânsito do Amazonas 
(Detran-AM) já flagrou 
mais de 1,6 mil motoris-
tas dirigindo sob o efeito 
de bebidas alcoólicas. O 
dado corresponde ao mês 
de janeiro a junho. O nú-
mero representa 64% do 
total registrado em todo 
o ano de 2021. Flagran-
tes acontecem, em sua 
maioria, durante blitze  
da Lei Seca.

Segundo o diretor do 
Núcleo Especializado em 
Operações de Trânsito 
(NEOT) do Detran-AM, Vic-
tor Mansur, a alcoolemia é 

uma das principais infra-
ções de trânsito registra-
das entre os motoristas.

“No ano de 2021, a gen-

te teve aproximadamente 
2500 motoristas flagra-
dos dirigindo sob o efeito 
de álcool. Este ano, até 

redacao@emtempo.com.br | Jonathan Ferreira

cio Taxista”.
O pagamento ocorre-

rá por meio da portaria 
MTP 2162/2022 que pre-
vê o auxílio aos taxis-
tas de todo país. O Mi-
nistério do Trabalho e 
Previdência fará a aná-
lise final de toda a do-
cumentação, cruzando 

dados como CPF e CNH  
dos taxistas.

A definição das datas, 
dos valores e da quan-
tidade de parcelas a se-
rem pagas é de respon-
sabilidade do Governo 
Federal, que fará os 
repasses diretamente 
aos beneficiados.



 

Manaus, Quarta-feira,
3 de agosto de 2022

 A Prefeitura de Ma-
naus, por meio das se-
cretarias municipais de 
Infraestrutura (Seminf), 
de Limpeza Urbana (Se-
mulsp) e de Agricultura, 
Abastecimento, Centro e 
Comércio Informal (Se-
macc), avançam, na ter-
ça-feira (2), com as obras 
de revitalização da praça 
de alimentação da Glória, 
localizada na avenida 
Presidente Dutra, Zona 
Oeste da cidade. 

O titular da Seminf, 
Renato Júnior, fiscaliza 
de perto os trabalhos. 
“O prefeito David Almei-
da determinou que essa 
obra siga de forma rápida 
e que seja entregue com 
qualidade. A Seminf, Se-
mulsp e Semacc atuam 
de forma integrada para 
entregar o melhor para 
os permissionários e 

Obras de reforço da praça da 
Glória seguem em ritmo acelerado

Divulgação

Cidade  

Reforma da praça da Glória foi intensificada pela Prefeitura 
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clientes. Todo mundo vai 
ser beneficiado, essa é a 
nossa prioridade”, desta-
cou o secretário.

A praça não recebia 
reforma há quase três 
décadas e é bastante co-

nhecida pelos seus atra-
tivos e pela variedade de 
lanchonetes, além de ser 
uma área de lazer. Ao 
todo, 14 boxes serão revi-
talizados pela Prefeitura 
de Manaus. 

A Prefeitura de Manaus irá 
intensificar a busca por crian-
ças e adolescentes que estão 
com o calendário básico de 
vacinação incompleto, duran-
te a realização da Campanha 
Nacional contra a Poliomielite 
e de Multivacinação, entre os 
dias 8 de agosto e 9 de setem-
bro. A estratégia, promovida 
pelo Ministério da Saúde em 
todo o país, visa reverter o 
atual cenário de baixa cober-
tura vacinal e impedir o retor-
no de doenças imunoprevení-
veis já erradicadas.

A oferta dos 18 imunizan-
tes que compõem o calendá-
rio básico será reforçada nas 

171 salas de vacinas da Secre-
taria Municipal de Saúde (Se-
msa), das 8h às 17h, e tam-
bém em postos volantes que 
serão montados semanal-
mente nas unidades básicas 
de pequeno porte, conhecidas 
como “casinhas”. Todos os 
endereços estão disponíveis 
no site da Semsa (semsa.ma-
naus.am.gov.br) e no link bit.
ly/salasdevacinamanaus. “A 
secretaria está trabalhando 
para buscar os jovens com 
esquema de vacinação in-
completo, principalmente em 
relação ao imunizante contra 
a poliomielite, que tem como 
alvo as crianças menores de 

5 anos de idade. Nossa meta 
é atingir 95% do público es-
timado de 141.139 crianças. 
Já na multivacinação, que 
inclui as demais vacinas, ire-
mos trabalhar para alcançar 
o maior número possível de 
adolescentes de até 14 anos 
de idade”, informou a subse-
cretária de Gestão da Saúde, 
Aldeniza Araújo de Souza.

Aldeniza explicou que as 
crianças e adolescentes de-
vem estar acompanhados 
dos pais ou responsável, por-
tando documento de iden-
tificação, cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e o car-
tão de vacina.

Prefeitura quer atualizar vacinação de crianças  
Divulgação

Prefeitura intensificará busca por crianças e adolescentes não vacinados 

 

 

Os serviços contem-
plam a parte elétrica, 
ampliação de paisagis-
mo, limpeza e a saniti-
zação da área. Cerca de 
25 servidores trabalham 
nesta ação. 

De acordo o engenheiro 
Tabajara Júnior, as equi-
pes de obras têm traba-
lhado de forma célere, 
priorizando a qualidade 
nos serviços, progredin-
do a cada dia na reforma.  

“A praça está 85% con-
cluída, os boxes meno-
res estão na fase final. 
Foram realizados o re-
vestimento e a pintura 
e nos boxes maiores a 
nossa equipe ampliou a 
cobertura e finalizare-
mos ainda esta sema-
na. Na parte do banhei-
ro, estamos executando 
o nivelamento do piso 
para inserir o concreto e 

depois prosseguir com a 
pintura. Toda a parte hi-
dráulica já foi concluída 
e a elétrica está sendo 
realizada. A previsão de 
término da obra está pro-
gramada para o dia 19 de 
setembro. Estamos tra-
balhando com celerida-
de, conforme determina 
o prefeito David Almeida 
e o secretário Renato Jú-
nior”, afirmou Tabajara. 

Além das obras dos 
boxes, as equipes tra-
balham a todo vapor na 
construção do banheiro 
público, que terá o espa-
ço dividido em três am-
bientes, sendo feminino, 
masculino, e a outra di-
recionada a Pessoas com 
Deficiência (PcDs), con-
tendo as adaptações ne-
cessárias como um vaso 
especial com as barras 
de apoio e a pia. 



Manaus, Quarta-feira,
3 de agosto de 20226 Polícia  
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Caseiro encontrado 
morto na BR-174

Corpo do caseiro foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal para realização do exame de necropsia 

 

 

Luana Lima 

Um caseiro, identificado 
como Renê Dinelly Leite 
de Oliveira, 36, morreu ao 
ser baleado dentro do sítio 
onde trabalhava no quilô-
metro 83, da BR-174, no 
município de Presidente 
Figueiredo, zona metro-
politana de Manaus.

Conforme o Boletim de 
Ocorrência (BO), registra-
do na 37ª Delegacia In-
terativa de Polícia (DIP), 
o patrão da vítima foi 
quem encontrou o cor-
po. Segundo ele, que tra-
balha em Manaus, rece-
beu uma ligação de um 
vizinho informando que 
tinha acontecido “algo 
estranho com o caseiro 
dele, mas não deu mais 
detalhes, e pediu que ele 
fosse até à propriedade”, 
descreve o BO.

O proprietário do sítio 
foi ao local e encontrou 

Uma mulher foi presa 
após ser flagrada em vídeo 
espancando o próprio filho, 
um menino de oito anos, no 
município de Coari, no inte-
rior do Amazonas. A prisão 
aconteceu no último domin-
go (31), por volta das 19h30.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (BO), registra-
do na Delegacia Interativa 
de Polícia (DIP) de Coari, o 
Conselho Tutelar do muni-
cípio recebeu um vídeo com 
agressões da criança. Du-

rante a apuração do caso, 
foi constatado lesões na 
mão e no rosto da vítima. O 
fato ocorreu no bairro Naza-
ré Pinheiro.

Ainda conforme o BO, ao 
ser questionado, o meni-
no relatou ter sido agredi-
do com um pedaço de ma-
deira nas mãos, e o rosto 
estava com marcas de fio. 
Diante disso, o Conselho 
Tutelar acionou uma guar-
nição da Polícia Militar que 
prendeu a mãe da criança,  

em flagrante.
A avó paterna do menino, 

que gravou o vídeo, relata 
que a agressão teria ocorrido 
logo após a criança dar um 
pouco de sal para o primo.

O delegado José Barradas, 
titular da delegacia de Coari, 
informou que a mulher irá 
responder pelos crimes de 
maus-tratos e lesão corpo-
ral, e ficará à disposição da 
Justiça. A criança foi entre-
gue aos familiares paterno 
da vítima. 

Mãe presa após espancar a pauladas o filho de 8 anos 

Criança, de 8 anos, apresenta vários hematomas pelo corpo 
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Renê Dinelly caído de 
bruços na porta de um 
dos quartos do imóvel em 
uma poça de sangue. A 
vítima, segundo a polícia, 
foi morta a tiros.

A polícia não passou 
mais detalhes do cri-
me, apenas afirmou que 
está sendo investigado. 
O vizinho que acionou o 
patrão de Renê deve ser 
ouvido, para ajudar na 
elucidação do assassi-
nato. O corpo do caseiro 
foi removido para o Ins-
tituto Médico Legal (IML), 
em Manaus.

Na semana passada, 
os irmãos venezuelanos 
Abraham Manuel Her-
nandes Armas, e Isaac 
Davi Hernandes Armas, 
ambos de 23 anos, foram 
assassinados em uma 
área de mata, conhecida 
como Gruta do Raio, em 
Presidente Figueiredo.

 A polícia divulgou as 
imagens das sete pesso-
as envolvidas no duplo 
homicídio. Eles foram 
identificados como Emer-
son Mota Duarte, 20; Feli-
pe Jardim Silva, 26; Frank 
Medeiros da Cruz, 18; Jo-
elma Barbosa Estevão, 
48; Mateus Barbosa da 
Mota, 20; Sebastião Cor-
deiro Lopes Júnior, 22; e 
um indivíduo conhecido 
apenas como “Daniel”.
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 População mata dois 
supostos ladrões

 

  
Suyanne Lima 

Dois suspeitos de assal-
to ainda não identificados 
foram brutalmente assas-
sinados a pauladas e pe-
dradas na noite desta se-
gunda-feira (1º) na rua D, 
do conjunto Castanheira, 
na Zona Leste de Manaus.

De acordo com infor-
mações de testemunhas, 
três homens teriam sido 
flagrados cometendo 
roubos na área, momen-
to em que foram alcan-
çados pela população e 
brutalmente espancados. 
Uma equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) foi acio-
nada para atender a ocor-
rência e constatou o óbito 
de dois deles. O terceiro 
suspeito ficou gravemen-
te ferido agonizando, até 
que foi socorrido e enca-

Dois supostos ladrões foram espancados até a morte no conjunto Castanheira, na Zona Leste
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les estava armado, mas 
não localizamos a arma 
de fogo. A proprietária de 
uma residência informou 
que o trio tentou se escon-
der no local, mas acabou 
capturado pela população. 
Aqui tem pedaços”, afir-
ma a sargento Sirrame da 
4ª Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom), res-
ponsável pela ocorrência.

O local foi isolado pela 
Polícia Militar para atua-
ção das demais equipes 
competentes. Os corpos 
passarão por perícia do 
Departamento de Polícia 
Técnico-Científica (DPTC).

A remoção dos corpos 
será realizada por equi-
pes do Instituto Médico 
Legal (IML) e a Delega-
cia Especializada em 
Homicídios e Sequestros 
(DEHS) investigará as cir-
cunstâncias do caso.

 
Carlos Araújo 

Comoção e revolta 
marcaram o velório da 
adolescente Jennifer 
Vitória Magno Soares, 
de 15 anos, na Traves-
sa Belém, bairro Com-
pensa, Zona Oeste de 
Manaus, na manhã da 
terça-feira (2).

Jennifer foi morta a 
facadas nesta segun-
da-feira (1), em uma re-
sidência na rua P, co-
munidade Santa Inês, 
no bairro Jorge Tei-

xeira, Zona Leste da 
capital. O ex-padrasto, 
Carlos Alberto Paula 
Soares, de 36 anos, é 
o principal suspeito da 
morte de adolescente.

Para a reportagem 
do Em Tempo, a mãe 
da vítima contou que 
Carlos Alberto entrou 
em contato e relatou 
que gostaria de fazer 
um acordo para se 
entregar. Parte deste 
acordo seria encon-
trar-se pessoalmente 
com Alessandra e, de-

pois, chamar uma via-
tura policial. O endere-
ço dado pelo homem 
foi de uma residência 
na rua Laço do Amor, 
bairro Jorge Teixeira, 
Zona Leste de Manaus.

De acordo com Ales-
sandra Soares, mãe da 
vítima, os familiares 
pedem que as auto-
ridades tomem uma 
atitude imediata para 
capturar o ex-marido. 
“O que ele fez com a 
minha filha, não que-
ro que fique impune. 

Ela amava muito ele 
como um pai. Era 
uma criança inocen-
te, sem maldade. O 
Carlos Alberto precisa 
pagar pelo que fez”, 
disse aos prantos.

Uma tia da ado-
lescente, identifica-
da como Sebastiana, 
disse ao AGORA que, 
até o momento, os fa-
miliares seguem sem 
entender os motivos 
que levaram Carlos Al-
berto a tirar a vida da 
filha de criação.

Comoção em velório de adolescente morta a facadas

Adolescente pode ter siso morta com facadas pelo padrasto 
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minhado até uma unida-
de hospitalar próxima.

“Fomos acionados com 
a informação de lincha-
mento e quando chega-

mos nos deparamos com 
esses três indivíduos em 
situação bem grave. A 
população informou que 
houve uma situação de 

arrastão e revoltados os 
moradores espancaram 
o trio. Dois morreram e 
um foi socorrido. O que foi 
informado é que um de-
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A seleção de futebol fe-
minina desembarcou em 
solo brasileiro com a con-
quista de mais um ouro 
e o momento da chegada 
ao aeroporto serviu para 
dar luz ao movimento 
#BOTAELASNOJOGO.

“Você já tentou montar 
seu time ideal de futebol 
feminino no videogame? 
Nomes como Tamires, Bia 
Zaneratto, Maria Eduarda, 
Adriana e Ary Borges não 
estão disponíveis. Não é 
possível encontrar nenhu-
ma das jogadoras femini-
nas que ajudam a levar o 
nome do país no esporte. 
Isso porque, os avatares 
disponíveis são de nomes e 
rostos inventados. Diferente 
do universo masculino, que 
contempla muitos jogado-
res, com nomes e rostos re-
ais”, diz a campanha.

Para levantar a bandeira 

da representatividade do 
futebol feminino, as jogado-
ras lançaram o movimento 
#BotaElasnoJogo, no último 
dia 29 de julho e, com nomes 
trocados nas redes sociais e 
nas camisetas, assim como 
acontece nos jogos de vide-
ogame, reforçam a impor-
tância de trazer jogadoras 
reais para o game. Afinal, 
a falta de representativida-
de nesse universo colabora 
para a falta de visibilidade 
da modalidade.

“Não é muito louco pen-
sar que nenhuma das jo-
gadoras brasileiras está 
representada nos jogos 
de videogame de futebol? 
Com o movimento #Bota-
ElasnoJogo queremos dar a 
importância que nossa mo-
dalidade merece”, explica a 
jogadora Tamires.

“A invisibilização femi-
nina é um problema estru-

tural que deixa mulheres 
sem nome e sem rosto nos 
games e no mundo. Enten-
der que o que existe ali são 
rostos e nomes inventa-
dos, reforça a importância 
de levantarmos bandeiras 
para o futebol feminino ter 
a repercussão que merece. 
Estamos em campo e preci-
samos que essa representa-
tividade esteja em todos os 
lugares, inclusive nos ga-
mes”, reforça Bia Zaneratto.

Além de trocar os nomes 
nas redes sociais, as joga-
doras também postaram 
imagens segurando cami-
setas com seus nomes tro-
cados, fazendo alusão aos 
nomes dos avatares dispo-
níveis nos jogos de video-
game. “Vamos aproveitar 
esse movimento para mos-
trar que o futebol feminino 
merece estar em todos os 
lugares”, completa Bia.

Seleção feminina reforça 
movimento de representatividade

 
Líder de torcida morre pisoteado por cavalos da PM 

O líder de uma torcida or-
ganizada do Paraná Clube 
Mauro Machado Urbim mor-
reu após ser pisoteado por 
cavalos da Polícia Militar. O 
caso aconteceu no interva-
lo do jogo entre o clube da 
capital e o FC Cascavel, no 
domingo (31), pela Série D do 
Campeonato Brasileiro.

A informação da morte 
cerebral, cujo quadro é irre-
versível, foi confirmada na 
noite desta segunda-feira (1º) 
pelo delegado Luiz Carlos de 
Oliveira, da Delegacia Móvel 
de Atendimento a Futebol e 
Eventos (Demafe), em entre-
vista ao PodCast Sul.

Por meio das redes sociais, 

o Paraná Clube lamentou o 
ocorrido com o líder de um 
de suas principais torcidas 
organizadas. Mauro Macha-
do Urbim também era con-
selheiro do time tricolor.

“A família paranista está 
de luto. Com muito pesar, co-
municamos o falecimento 
do conselheiro e presidente 
da torcida organizada Fúria 
Independente, Mauro Ma-
chado Urbim, que acabou so-
frendo um acidente no últi-
mo sábado em uma ação da 
Polícia Militar ainda durante 
a partida contra o FC Casca-
vel, do lado de fora da Vila 
Capanema”, iniciou o clube 
em sua manifestação.

“Uma perda irreparável 
para a torcida tricolor e para 
todos que o conheciam. 
Mauro, ou simplesmente 
Maurinho, como era conhe-
cido, sempre desempenhou 
com muito afinco suas fun-
ções em prol do Paraná Clu-
be. Seja no Conselho Delibe-
rativo ou como presidente da 
nossa torcida organizada Fú-
ria Independente”, continua.

No jogo com o FC Cascavel, 
o Paraná Clube conquistou a 
classificação após duplo em-
pate sem gols e consequente 
disputa de pênaltis. Felipe, 
ex-goleiro do Corinthians 
e do Flamengo, foi decisivo 
para o acesso do tricolor. 

redacao@emtempo.com.br | André Moreira
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Líder de torcida organizada do Paraná morre pisoteado por cavalos
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Distante do título bra-
sileiro, o Atlético aposta 
praticamente todas as fi-
chas na Copa Libertadores 
da América. Nesta quarta-
-feira (3), às 20h30 (de Ma-
naus), o Galo volta a encon-
trar o Palmeiras no torneio 
continental, desta vez pe-
las quartas de final, no Mi-
neirão, em Belo Horizonte. 

Escalação do Atlético
No Galo, o volante Allan 

ainda precisa cumprir sus-
pensão na Libertadores. 
Ele foi punido pela Comis-
são Disciplinar com dois 
jogos por uma cotovelada 
em lance sem bola durante 
o duelo de ida com o Eme-
lec, no Equador, ainda pe-
las oitavas de final.

Além de Allan, Cuca deve 
ter dois desfalques para o 
confronto com o Palmei-
ras. O primeiro deles é o la-

Atlético-MG e Palmeiras voltam a se enfrentar, agora no Mineirão
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Galo e Porco fazem 
primeiro jogo decisivo 

redacao@emtempo.com.br | André Moreira

O outro é o meio-cam-
pista Matías Zaracho. O 
argentino foi preservado 
no revés diante do Inter, 
mas também pode ficar de 
fora do embate no torneio 
continental por processo 
de fortalecimento muscu-
lar. Segundo a assessoria 
do clube, o meia seguiu 
com trabalhos físicos em 
separado, no treino desta 
segunda-feira (1º).

Há ainda outra baixa im-
portante para a Libertado-
res no elenco. Trata-se do 
atacante argentino Cris-
tian Pavón, que ficou de 
fora da lista de inscritos 
do Atlético para a próxi-
ma fase. Ele ainda precisa 
cumprir uma punição de 
seis jogos da Conmebol  
na competição.

Sendo assim, a prová-
vel escalação do Atlético 
para enfrentar o Palmeiras 

conta com Everson; Maria-
no, Nathan Silva, Alonso e 
Dodô (Rubens); Otávio, Jair 
e Nacho Fernández; Vargas 
(Zaracho), Keno e Hulk.

Escalação do Palmeiras
A grande dúvida do téc-

nico Abel Ferreira para o 
confronto com o Galo é 
a presença do atacante 
Rony. Ele está recupera-
do de uma lesão na coxa 
esquerda e iniciou a tran-
sição física na segunda-
-feira. De toda forma, ainda 
que o jogador seja relacio-
nado, a tendência é que fi-
que no banco de reservas.

Dessa forma, a prová-
vel escalação do Palmei-
ras conta com Weverton; 
Marcos Rocha, Gustavo 
Gómez, Murilo e Piquerez; 
Danilo, Zé Rafael e Rapha-
el Veiga; Gustavo Scarpa, 
Dudu e López.

 

Lewis Hamilton agora 
está no mundo do futebol 
americano. O heptacam-
peão mundial de Fórmula 1 
agora faz parte do grupo de 
empresários que comprou 
a franquia Denver Broncos, 
da NFL – liga profissional 
de futebol americano dos 
Estados Unidos. O anúncio 
foi feito pelo próprio time, 
por meio das redes sociais 
e de surpresa, no fim da 
manhã da terça-feira (2).

Aos 37 anos de idade, 
Hamilton tem um nome 
no mundo empresarial: 

é dono, por exemplo, de 
uma rede de restauran-
tes veganos de sucesso 
na Inglaterra. Além disso, 
tem iniciativas de cunho 
social, como a Mission 44, 
que visa preparar para jo-
vens vindos de minorias 
sociais se tornarem pro-
fessores na área de STEM 
– Sistema de Ensino de Ci-
ências, Tecnologia, Enge-
nharia e Matemática.

“Estamos muito felizes 
em receber o heptacam-
peão mundial de Fórmula 
1, Sir Lewis Hamilton, ao 

nosso grupo de donos. Ele 
é um campeão como com-
petidor e que sabe o que 
é necessário para liderar 
uma equipe vencedora, 
além de um advogado fir-
me na luta pela igualdade 
em todo mundo, incluin-
do em seu próprio espor-
te”, comunicou o Grupo 
Walton-Penner, do qual faz 
parte agora.

“O espírito resiliente e 
padrão de excelência se-
rão um ativo para o grupo 
de donos e a organização 
Broncos”, encerrou.

Hamilton se torna um dos donos do Denver Broncos

Hamilton entra para futebol americano e se torna um dos donos do Denver
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teral-esquerdo Guilherme 
Arana, que foi substituído 
com dores musculares na 
derrota para o Internacio-
nal, no último domingo 
(31), e virou motivo de pre-

ocupação. Nesta segunda-
-feira (1°), o defensor fez 
exames para identificar a 
gravidade da lesão e tra-
balhou com a fisioterapia 
do Galo.
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Fernanda Lopes

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) autorizou o decreto 
que reduz 35% do Imposto 
sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) que vale para 
mais de 4 mil produtos 
produzidos no Brasil, mas 
exclui da lista os principais 
produtos que são fabrica-
dos na Zona Franca de Ma-
naus (ZFM). A medida foi 
publicada na edição extra 
da última sexta-feira (29) 
do Diário Oficial da União 
(DOU) e começa a valer de 
forma imediata.

O Decreto nº 11.158, de 29 
de julho de 2022, estabelece 
os itens fabricados no Bra-
sil para os quais será válida 
a redução do imposto e en-
tre os produtos contempla-
dos estão eletrodomésticos, 
carros, motocicletas, bici-
cletas, TVs, celulares, apa-
relhos de ar-condicionado, 
equipamentos de ginástica, 
calçados e computadores.

Outro setor afetado é o 
dos concentrados de re-
frigerantes. Atualmente, 
o Amazonas conta com 
empresas que atuam no 
ramo, como a Coca-Cola e 
Ambev, que serão direta-
mente afetadas resultan-
do na perda de milhares de 
empregos, pois as empre-
sas perdem o incentivo de 
produzir na região.

Segundo a Superinten-
dência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa), 95% 
da produção do PIM é des-
tinada para abastecer o 
mercado nacional e o le-
vantamento mais recente 
sobre empregos gerados 
pela ZFM, feito em dezem-
bro de 2021, aponta que são 
100.047 empregos gerados 
entre efetivos, temporários 

na verdade, ele não está 
preservando esse percentu-
al da ZFM. Alguns produtos 
realmente de peso foram 
preservados, mas tem uma 
quantidade muito grande 
de produtos que não foram 
preservados, muito pelo 
contrário, foram reduzidos. 
Um setor inteiro corre o ris-
co de acabar, que é o setor 
de concentrados”, afirma.

Ele continua: “Outro setor 
que é o mais importante 
em termos de faturamen-
to e emprego é o de eletro-
eletrônicos. Esse setor é 
praticamente um dos mais 
atingidos porque ele tem a 
uma das maiores partes de 
produtos que foram afeta-
dos. Mesmo com uma deci-
são do STF, o governo foi lá 
e decidiu reduzir a alíquota 
de produtos que, em tese, 
estão protegidos pela medi-
da cautelar”, ressaltou.

Em maio, o ministro do 
STF Alexandre de Moraes 
suspendeu a redução do 

Redução do IPI traz instabilidade 
para empresas da Zona Franca
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Economista aponta que Bolsonaro descumpriu frontalmente a decisão do STF e prejudicou as empresas da ZFM

10  Economia

e terceirizados. 
De acordo com o Governo 

Federal, o decreto cumpre 
decisão judicial (ADI 7153) 
que determinou a preser-
vação da competitividade 
dos produtos produzidos na 
Zona Franca.

“Ao detalhar os produtos 
que terão suas alíquotas 
alteradas, a nova edição es-
clarece a correta aplicação 
do IPI sobre o faturamento 
dos produtos industrializa-
dos, garantindo segurança 
jurídica e o avanço das me-
didas de desoneração tri-
butária. A medida também 
traz redução adicional do 
IPI, de 18% para 24,75%, para 
automóveis. A elevação 
desse percentual equipara 
a redução do imposto para 
o setor automotivo à con-
cedida aos demais produtos 
industrializados”, destacou 
o Ministério da Economia.

O ministério explicou ain-
da que, com o decreto, serão 
beneficiados produtos na-

cionais e importados, além 
de provocar reflexo positivo 
no Produto Interno Bruto 
(PIB), com a redução do cus-
to Brasil e maior segurança 
jurídica. “Espera-se ampliar 
a competitividade da indús-
tria, com menos impostos e 
aumento da produção”.

Para a equipe de repor-
tagem do AGORA, o eco-
nomista Farid Mendonça 
Júnior pontuou que o Go-
verno Federal descumpriu 
frontalmente a decisão do 
STF (Supremo Tribunal de 
Federal) que protegia todos 
os produtos produzidos na 
Zona Franca de Manaus 
com Processo Produtivo 
Básico (PPB), por meio da 
medida cautelar. Mendonça 
ressaltou ainda que a justi-
ficativa do Governo Federal 
de preservar as empresas, 
apenas prejudica a ZFM.

“O governo editou o novo 
decreto com a justificativa 
de estar preservando mais 
de 90% da Zona Franca e, 
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imposto para produtos que 
são fabricados na região. 
O ministro acolheu pedido 
do partido Solidariedade. A 
sigla argumentou que re-
duzir o IPI para produtos de 
todo o país que concorrem 
com o da Zona Franca dimi-
nui a vantagem dos artigos 
de Manaus, que já contam 
com desoneração.

Por meio de nota, o Centro 
da Indústria do Estado do 
Amazonas (CIEAM) desta-
cou que, por meio de análise 
superficial do atual decreto 
em vigor, foram identifica-
dos pontos que podem tra-
zer prejuízos a alguns seg-
mentos do Polo Industrial 
de Manaus (PIM).

“Requeremos da Comis-
são de Tributos e das equi-
pes de suporte do CIEAM 
análises técnico-jurídicas-
-tributárias, com emissão 
de parecer, que possa subsi-
diar e referendar a decisão 
já tomada pelo Conselho 
Superior quanto ao amicus 
curiae e memórias na ADI 
7153 do STF e no nosso en-
tendimento está mantida 
a Cautelar que preserva o 
Polo Industrial de Manaus”, 
disse a instituição.

O IPI é um imposto fede-
ral que incide sobre cerca 
de 4 mil itens nacionais e 
importados que passaram 
por algum processo de 
industrialização (benefi-
ciamento, transformação, 
montagem, acondiciona-
mento ou restauração). 
Com caráter extrafiscal 
(tributo regulatório), o IPI 
pode ser usado para fo-
mentar um setor econô-
mico por meio de isenção 
ou redução das alíquotas 
para que mais produtos 
produzidos pelo setor se-
jam vendidos.
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Um em cada três brasi-
leiros afirma que a quan-
tidade de comida em casa 
nos últimos meses não foi 
suficiente para alimentar a 
família. É o que aponta pes-
quisa a última pesquisa do 
Datafolha, que ouviu 2.556 
pessoas em 183 cidades de 
forma presencial na quarta 

(27) e quinta-feira (28).
Segundo o levantamen-

to, o percentual de eleito-
res com comida menos 
que suficiente em casa 
passou de 26% em maio 
para 33% em julho. Outros 
12% dizem que foi mais 
que suficiente, mesmo 
percentual nas duas pes-

Um em cada três brasileiros 
teve comida insuficiente
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Percentual dos que não tem comida suficiente é maior entre mulheres

11País e Mundo

famílias que recebem o 
Auxílio Brasil e 32% en- 
tre desempregados.

A pesquisa está registra-
da no TSE com o número 
BR-01192/2022 e tem mar-
gem de erro de dois pontos 
para mais ou menos.

Em um cenário de alta 
da inflação de alimentos, 
queda na renda dos tra-
balhadores e aumento da 
informalidade, 33 milhões 
de pessoas passam fome 
no país, de acordo com o 2º 
Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia, di-
vulgado em junho.

Segundo as Nações Uni-
das, 61,3 milhões de brasi-
leiros (cerca de 3 em cada 
10 habitantes) conviviam 
com algum tipo de insegu-
rança alimentar, e 15,4 mi-
lhões passavam fome no 
período de 2019 e 2021.

A pesquisa Datafolha 
mostra que 56% dos elei-

Operação dos EUA executa líder da Al Qaeda

quisas. Para 55%, a comida 
foi o suficiente –queda em 
relação aos 62% de maio.

O percentual dos que não 
possuem comida suficien-
te é maior entre mulheres 
(37%), famílias com renda 
de até dois salários míni-
mos (46%), aqueles que se 
declaram pretos (40%) e no 
Nordeste (42%).

Entre os que declaram 
voto no ex-presidente Lula 
(PT), são 45% com comida 
insuficiente em casa, per-
centual que cai para 32% 
nos eleitores de Ciro Go-
mes (PDT) e 12% nos de Jair 
Bolsonaro (PL).

A pesquisa também 
mostra que 17% dos entre-
vistados estão em famílias 
que, nos últimos meses, 
venderam algum bem ou 
objeto de valor para com-
prar alimentos e itens bá-
sicos de supermercado.

O índice vai a 24% entre 
os mais pobres, 27% para 

tores afirmam que o valor 
máximo de R$ 600 para o 
auxílio é insuficiente, 36% 
classificam como suficien-
te e 7% avaliam o mon-
tante como mais do que 
suficiente. Entre os que 
recebem o benefício, 54% 
consideram o valor insufi-
ciente, 38% avaliam como 
suficiente e 8% afirmam 
ser mais do que suficiente.

O aumento do valor é 
uma das apostas do gover-
no federal para alavancar 
a candidatura Bolsonaro, 
que continua em segundo 
lugar na pesquisa, pratica-
mente na mesma posição 
do levantamento anterior.

Questionados sobre o 
motivo para o governo 
oferecer o pacote de be-
nefícios programado para 
acabar no final do ano, 
61% dos eleitores afirma-
ram que o principal obje-
tivo é ganhar votos para  
o presidente.

O líder da Al Qaeda, Ayman 
al-Zawahiri, foi morto em um 
ataque dos Estados Unidos 
no Afeganistão no fim de 
semana, disse o presidente 
norte-americano, Joe Biden, 
no maior golpe para o grupo 
militante desde que seu fun-
dador, Osama bin Laden, foi 
morto em 2011.

Zawahiri, um cirurgião 
egípcio que tinha uma re-
compensa de US$ 25 mi-
lhões por sua cabeça, ajudou 
a coordenar os ataques de 11 
de setembro de 2001 que ma-
taram quase 3 mil pessoas 

nos EUA.
Autoridades norte-ameri-

canas, falando sob condição 
de anonimato, afirmaram 
que os EUA realizaram um 
ataque de drone em Cabul, a 
capital afegã, às 6h18 no ho-
rário local.

“Agora a Justiça foi feita 
e esse líder terrorista não 
existe mais”, disse Biden em 
declaração na Casa Branca. 
“Nós nunca recuamos.”

A inteligência dos EUA 
determinou com “alta con-
fiança” que o homem morto 
era Zawahiri, disse um alto 

Ayman al-Zawahiri foi morto com um míssil de drone norte-americano 

funcionário do governo a 
repórteres. Nenhuma outra 
vítima ocorreu.

“Zawahiri continuava a re-
presentar uma ameaça ativa 
às pessoas, aos interesses 
e à segurança nacional dos 
EUA”, disse o funcionário em 
uma teleconferência. “Sua 
morte é um golpe significati-
vo para a Al Qaeda e degra-
dará a capacidade de opera-
ção do grupo.”

Houve rumores da mor-
te de Zawahiri várias vezes 
nos últimos anos, e há muito 
tempo se diz que ele estava 

com problemas de saúde.
Sua morte levanta ques-

tões sobre se Zawahiri rece-

redacao@emtempo.com.br | Jonathan Ferreira 

Divulgação

beu refúgio do Taliban após 
a tomada de Cabul em agos-
to de 2021.
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Um show com a maior 
drag do planeta, Pabllo 
Vittar, ocorre no dia 11 de 
outubro no Podium da 
Arena da Amazônia. A fes-
ta contará com a presen-
ça de artistas locais como 
a cantora pop Unna, alter 
ego da artista amazonen-
se Evelyn Felix; o cantor 
nortista Sants, dono de 
um visual e performances 
marcantes; Goes que já co-
laborou com nome como 
Heavy Baile; além dos Djs 
que são sensação na noi-
te manauara: Gustavo Sill, 
Paulo Soares e Madame C.

Essa será a quarta vez 
que a cantora se apre-
senta em solo manaua-
ra, 3 anos após sua últi-
ma vinda. A expectativa 
dos produtores do evento 
é que esta seja a maior 
apresentação da canto-
ra, uma vez que o cresci-
mento de seus números 
nos últimos anos foi ex-
tremamente expressivo, 
gravando músicas com 

Pabllo Vittar realiza show em 
Manaus no mês de outubro 

Expectativa dos produtores é que esta seja a maior apresentação da cantora em solo amazonense

Divulgação

sucesso em passagens 
pelos Estados Unidos e 
Europa com a turnê “IAm 
Pabllo World Tour”, a drag 
se prepara para a etapa 
nacional de shows, e para 
grande surpresa de todos 
com data marcada pa- 
ra Manaus.

Em 2022, ela entrou 
para a história sendo a 
primeira Drag Queen a se 
apresentar no Coachella 
e alcançou o primeiro lu-
gar, sendo a atração do 
seu dia com maior audi-
ência nos canais digitais  
do evento.

A Fervo
A Fervo é uma produ-

tora de eventos em Ma-
naus, que atua desde 2015, 
com o objetivo de realizar 
eventos com foco no pú-
blico LGBTQ+ com músi-
cas pop, trap, funk, brasi-
lidades, hits e guilty.

artistas internacionais.
Os ingressos já podem 

ser adquiridos pelo site 
da Ingresso Mix (https://
bityli.com/zSmQYR) ou 
nas lojas físicas Ramsons 
do Manauara, Amazonas 
Shopping, Grande Circular 
e Sumaúma. Os valores do 
1° lote (limitado).

Valores
Pista – R$50 (meia-en-

trada) + Taxas; Front Sta-
ge – R$100 (meia-entrada) 
+ Taxas; Camarote Stage 
– R$180 (meia- entrada) + 
Taxas; Camarote fechado 
para 12 pessoas – R$2.300.

O evento é para maiores 
de 18 anos, além de ser 
obrigatória a apresenta-
ção da carteira de vacina 
com o esquema vacinal 
completo. Para mais in-
formações acesse o site 
https://www.frvoinc.com/
fervo-com-pabllo

Pabllo Vittar
Depois do estrondoso 
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Casarão recebe Festival de Cinema Brasileiro Fantástico
O Casarão de Ideias, es-

paço cultural localizado no 
Centro de Manaus, nesta 
quinta-feira (4) e sexta-feira 
(5), recebe a segunda edição 
do Festival de Cinema Brasi-
leiro Fantástico (FCBF), po-
rém, em uma versão pocket.

A primeira edição do 
evento foi realizada de for-
ma virtual, em 2020, e os 
interessados em partici-
par podem se inscrever 
no link: https://forms.gle/
eWnb8kWnVfN5Cxpc7.

Durante dois dias, o pú-
blico poderá conferir a exi-

bição de curtas-metragens 
produzidos no Amazonas e 
em outros estados brasilei-
ros como São Paulo e Minas 
Gerais, por exemplo, além da 
oficina “Territórios do Cine-
ma Fantástico”, ministrada 
por Fabrício Basílio.

O festival tem como ob-
jetivo exibir a pluralidade 
do cinema brasileiro que 
é atravessada por uma 
gama de gêneros e subgê-
neros: horror, ficção cien-
tífica, fantasia, e pelo real 
maravilhoso, o estranho, o 
absurdo e o afrofuturismo.

Entre as produções que 
serão exibidas, na quinta-
-feira, estão: “De Costas 
pro Rio”, de Felipe Aufiero; 
“Assombramitos”, de Eli-
zângela da Silva; “Jamary”, 
de Begê Muniz; “Ditadura 
Roxa”, de Matheus de Sou-
za Alves Moura e “Sol”, de 
Carlos G. Gananian.

Já a oficina ministrada por 
Fabrício Basílio, curador do 
festival e mestre em Comu-
nicação pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
tem o objetivo de apresen-
tar teorias e gestos do so-

Durante dois dias, o público poderá conferir a exibição de curtas
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brenatural no cinema. Para 
isso, é necessário partir de 
diversas obras audiovisuais 
dos mais diferentes países, 
abordando definições e as 

principais características do 
fantástico e de alguns gêne-
ros que lhe cercam (o horror, 
a ficção científica e o realis-
mo maravilhoso).
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 HORÓSCOPO  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

A maneira como você se ex-
pressa pode ser insolente, mas 
vai fazer você superar alguns 
obstáculos - a sua audácia terá 
suas recompensas! Você se sen-
te apto porque está feliz, mas seu 
corpo ainda precisa descansar 
um pouco. A liberdade que você 
encontra e o sucesso resultante 
farão muito bem ao seu coração. 
Mostre como você é grato!

Seu senso de humor o torna 
mais popular do que nunca e 
será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso 
vai ajudá-lo a encontrar a calma 
que você precisa para as reor-
ganizações que está fazendo da 
sua vida. Sua natureza sociável 
lhe traz sorte. Não hesite em co-
meçar um novo relacionamento! 
Você precisa tomar uma decisão.

As pessoas vão admirar você 
hoje. Seu charme irá abrir as 
portas! Se você conseguir conter 
sua impaciência, vai ganhar com 
isso. Seu otimismo crescente re-
forçará a sua energia. Você vai 
olhar para a vida de uma ma-
neira nova e a solução para um 
determinado problema está fi-
nalmente à vista. Um amigo vai 
levar a novos prazeres hoje.

Você será capaz de se expres-
sar de forma espontânea e com 
mais liberdade. Não perca esta 
oportunidade. Sua vida amorosa 
vai dominar e equilibrar seus ní-
veis de energia. Mostre-se como 
você é, juntamente com as suas 
necessidades reais. Quando se 
trata de relacionamentos, deixe-
-se guiar pelo bom senso. Ele 
definitivamente vai ajudar você.

O dia parece estar em movi-
mento rápido. Você vai ter que 
se movimentar, mas isso vai ser 
satisfatório. Uma discussão com 
pessoas experientes talvez pro-
vará que seus excessos são pre-
judiciais. As pessoas em torno de 
você serão uma fonte de alegria. 
Essas pessoas vão admirar você. 
Você está sendo impulsionado 
por sua libido hoje.

Você vai descobrir os lados 
inesperados das pessoas próxi-
mas a você. É um dia para sur-
presas. Você está pensando em 
muitas coisas ao mesmo tempo e 
a sua mente está cheia de novas 
ideias. Planeje suas atividades 
em longo prazo, mas sem entrar 
em pânico. Você vai precisar da 
honestidade das pessoas próxi-
mas. Suas emoções irão guiá-lo.

Você terá a chance de corri-
gir um erro cometido no pas-
sado e que ainda pesa sobre 
você. A boa notícia é iminente. 
Acalme-se. Você vai estar mui-
to exigente, levando-o a um 
esgotamento nervoso e mental. 
Você precisa aumentar as bar-
reiras. O transtornos a sua volta 
lhe deixa pouco espaço para ex-
pressar suas preocupações. 

Você vai ser capaz de melho-
rar sua situação. Sua visão será 
mais objetiva. Suas atividades 
elevadas serão úteis para dre-
nar suas reservas. Certifique-
-se de cuidar de suas reservas 
para manter uma distância. Não 
pareça indiferente nesta quarta-
-feira com o pretexto de manter 
sua posição. Isto o isola das ou-
tras pessoas. 

Faça um balanço de sua vida 
hoje. Pare e siga adiante com 
calma. Você precisa relaxar e se 
desprender dessas preocupações 
mundanas que o tem preocupa-
do o dia todo. Aqueles em torno 
de você estão surpresos com 
suas reações. Tente expressar 
suas ideias com clareza e veri-
fique se você realmente se fez 
entender. Siga seu coração.

Você vai encontrar um gran-
de prazer em se sentir útil e em 
deixar a sua marca fazendo isso. 
Você vai usar toda a sua energia, 
o que vai fazer com que se senta 
fraco e estressado - vá devagar. 
Não há problemas em se divertir, 
mas não perca o senso do que é 
importante, não seja influencia-
do por outros hoje. Você precisa 
refletir antes de uma decisão.

Você vai ser capaz de evitar 
conflitos e, ao mesmo tempo, 
afirmar os seus valores de forma 
mais firme, sem desvios. Você 
está em forma. Você precisa eva-
dir as suas frustrações através de 
um esporte para estabilizar seus 
níveis de energia. Seu senso de 
realidade faz você parar de fugir 
das coisas. Distraia-se sem ter 
que ser convencido a fazê-lo!

Sua convicção e serenidade 
vão fazer com que você pareça 
mais confiável aos olhos dos ou-
tros. Sua energia vai voltar para 
você e, quando isso acontecer, 
você vai ser capaz de pensar de 
forma mais prática em como não 
desperdiçá-la. Você está desespe-
rado para mudar sua rotina. Não 
resista nesta quarta-feira, você 
ficaria de mau humor.
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A família Gagliasso tem 
dois processos na Justiça — 
um na esfera Cível e outro 
na Criminal — relativos a 
outro episódio de racismo 
contra Títi ocorrido em no-
vembro de 2017. Na ocasião, 
Dayane Alcantara Couto de 
Andrade, conhecida como 
Day McCarthy e que diz ser 
uma “socialite”, usou uma 
rede social para proferir 
ofensas contra a menina, 
chamando-a de “macaca” 
com “cabelo horrível, de bico 
de palha” e “nariz de preto”. 
Como ela não foi localizada, 
será julgada à revelia.

“Foi um ataque bem mais 
agressivo, até mesmo por 
ter sido um post com um 
alcance muito maior”, disse 
Alexandre Celano, advoga-
do de Gagliasso, Giovanna 
Ewbank e Títi.

Segundo ele, o maior 
problema enfrentado nas 
duas ações foi localizar 
Day McCarthy:

“Tivemos uma dificulda-
de muito grande para en-
contrá-la e conseguir citá-
-la. Não foi possível. Então, 
a citação por edital foi feita.”

De acordo com o advoga-

Além do episódio que a família passou em Portugal, Day McCarthy havia chamado Títi de “macaca” em 2017

14 TV e Novelas 

Bife de ovo
INGREDIENTES

4 ovos; 1 colher 
(chá) de páprica; 1 co-
lher (chá) de tomilho; 
1/2 xícara de salsi-
nha picada; pimenta-
-do-reino a gosto; 
sal a gosto; Para 
empanar: 1 xícara 
de farinha de trigo; 
100 ml de água com 
gás; 1 colher (chá) de 
ervas finas; 1 xícara 

do, num primeiro momento 
a acusada dizia estar no Ca-
nadá. Depois foi descoberto 
que ela estava na Europa e, 
atualmente, voltou aos Es-
tados Unidos, onde já mo-
rou anteriormente.

Na ação cível, os três al-
vos de Day pedem uma in-
denização de R$ 180 mil — 
valor que será corrigido em 
caso de condenação. Já na 
criminal, o primeiro passo 
foi conseguir a mudança 
da tipificação do crime: de 
injúria racial, que é de baixo 
potencial ofensivo, para ra-
cismo, delito hediondo, ina-
fiançável e imprescritível.

“Provavelmente ela será 
condenada. Quase impossí-
vel um juiz não condenar”, 
disse Celano, que acredita 
numa pena superior a cin-
co anos.

A defesa de Day McCar-
thy não foi localizada.

Ofensa
A agressão de Day contra 

Títi ocorreu quando a me-
nina tinha apenas 4 anos. 
Num vídeo gravado pela 
acusada e compartilhado 
por diversos perfis, ela di-

zia não entender por que as 
pessoas “ficavam no Insta-
gram do Bruno Gagliasso, 
elogiando aquela macaca”.

“A menina é preta, tem 
um cabelo horrível, de bico 
de palha, e um nariz de pre-
to, horrível, e o povo fala que 
a menina é linda? Aí essas 
mesmas pessoas vêm ao 
meu Instagram me criticar 
pela minha aparência? ”, 
disse Day.

Giovanna reagiu à época: 
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de farinha panko; 400 
ml de óleo;

cebolinha a gosto. 

MODO DE PREPARO

Em um recipiente, 
misture todos os ingre-
dientes do bife. Mistu-
re tudo muito bem. Em 
uma frigideira quente 
com óleo, frite por par-
tes. Deixe que a mistura 
faça desenhos carac-

Família Gagliasso tem duas 
ações por racismo na Justiça 

“Bom domingo com amor 
e a pureza de uma criança 
a todos que têm nos man-
dados mensagens sobre o 
acontecido. Racismo é cri-
me, e já estamos tomando 
as devidas providências pe-
rante a Lei”.

Ataque
Em novembro de 2016, Títi 

já havia sido alvo de racis-
mo. Na ocasião, Gagliasso 
prestou queixa na Delega-

cia de Repressão aos Cri-
mes de Informática, no Rio, 
por causa de um comentá-
rio feito numa postagem 
de Giovanna. 

“Você e seu marido até 
que combina, mas a crian-
ça que vocês adotaram não 
combinou muito, porque ela 
é pretinha e lugar de preto 
é na África”, dizia a mensa-
gem. O comentário foi apa-
gado em seguida e o perfil 
da pessoa, excluído.

Receitas

terísticos na frigideira 
para dar mais aparência 
de bife. Reserve. Em um 
recipiente, junte a fari-
nha, as ervas e a água 
com gás. Misture mui-
to bem até formar uma 
massinha. Coloque a 
farinha panko em outro 
recipiente. Passe o bife 
primeiro na mistura 
com água com gás e de-
pois na farinha panko. 
Frite em óleo quente.
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Sem medo de rótulos, a modelo e criadora de 
conteúdo adulto Tati Weg, que já foi policial 
militar em Santa Catarina, deixou sua carrei-
ra jurídica para se tornar uma das musas do 
site adulto OnlyFans. Gravando com homens 
e mulheres que também estão na plataforma, 
ela explora as mais diferentes situações para 
mexer com o imaginário erótico.

Fotos: Reprodução / Instagram
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Gabriela Brasil

O governador do Ama-
zonas, Wilson Lima 
(União Brasil), anunciou, 
nesta terça-feira (2), o 
nome da pessoa escolhi-
da para compor a chapa 
na disputa pelo Governo 
do Estado nas eleições 
deste ano. O escolhido 
para o cargo é o ex-se-
cretário de Defesa Civil 
Tadeu de Souza.

Wilson Lima fez o 
anúncio por meio de um 
vídeo publicado nas re-
des sociais. Ao lado do 
vice, Wilson Lima infor-
mou que o ex-secretário 
da Casa-Civil compõe 
a chapa.

“O Tadeu se junta a 
nós nessa caminhada. 
Ele é o pré-candidato a 
vice-governador na nos-
sa chapa. Isso reforça o 
nosso compromisso com 
o prefeito David Almeida, 
com o povo de Manaus, e 
também com o povo do 
Amazonas. O Tadeu é um 
nome novo, é técnico e 
alguém que vai nos aju-

dar muito na construção 
de políticas importantes 
para a melhoria da quali-
dade de vida do povo do 
Amazonas. É daqui para 
melhor”, disse Wilson 

Lima no vídeo.
Tadeu de Souza agra-

deceu a confiança que 
tanto o prefeito David Al-
meida, quanto o governa-
dor Wilson Lima deposi-

Tadeu de Souza é anunciado 
como vice de Wilson Lima
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taram nele.
“Quero representar essa 

união, quero representar 
o sucesso que é a gestão 
do prefeito David Almei-
da junto com a gestão do 
Governo do Estado. Quan-
do os políticos se juntam 
quem ganha são os ama-
zonenses”, afirmou.

Indicação
A indicação do nome, 

anunciado por Wilson 
Lima, foi feita pelo pre-
feito de Manaus David 
Almeida (Avante). Nas 
redes sociais, David Al-
meida comunicou, na 
segunda-feira (1°), ter 
conversado com Tadeu 
de Souza, com ex-secre-
tária de Saúde Shádia 
Fraxe, o vice-prefeito de 
Manaus Marcos Rotta, e 
o ex-secretário de Lim-
peza pública (Semulsp) 
Sabá Reis.

O assunto discutido 
pelo prefeito foi a res-
peito da data do anúncio 
do nome indicado para 
ser o vice-governador de 
Wilson Lima. A partir da 
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aliança entre o prefeito e 
o atua governador, ficou 
decidido que o David in-
dicaria um nome para 
ser o vice-governador. 
Conforme o prefeito, a in-
dicação ocorreu na noite 
de segunda-feira (1º).

“Em conversa com o 
vice-prefeito Marcos 
Rotta, e os ex-secretários 
Sabá Reis, Shadia Fraxe 
e Tadeu de Souza, infor-
mei que ainda na noite 
de hoje levarei o nome 
de um deles ao gover-
nador Wilson Lima, para 
que o próprio governador 
anuncie o escolhido ou a 
escolhida que comporá a 
chapa majoritária para o 
Governo do Estado nas 
eleições deste ano”, disse 
David Almeida nas redes 
sociais.

Quem é Tadeu de Souza
A relação de Tadeu de 

Souza com o prefeito de 
Manaus é antiga, parti-
cipando da gestão de Da-
vid como governador do 
Amazonas em 2017.

Tadeu também já foi 
nomeado Membro Con-
sultor da Comissão Na-
cional de Advocacia 
Pública, órgão que atua 
como suporte para os 
advogados de todo o 
país. No dia 1° de janei-
ro de 2021, assumiu a 
Casa Civil.

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. 2399 - 02/08/2022

13 20 21 30 35 40

10 13 23 26 32 46

03 04 05Concurso n. 2588 - 02/08/2022

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. 2506 - 02/08/2022

21 22 29 34 40 44

05 14 18 23 36 66 69

Concurso n. 5913 - 02/08/2022

Concurso n. 1816 - 02/08/2022

11 27 33 70 73

08          09         10        14       15      17       18          21           22          23           24                25


