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Gabriela Brasil 

Na disputa pelo Gover-
no do Amazonas, o go-
vernador Wilson Lima 
(União Brasil) aparece 
na frente das intenções 
de voto, ultrapassando 
Amazonino Mendes (Ci-
dadania). Os dados são 
do levantamento realiza-
do pelo Instituto de Pes-
quisa Iveritas, divulgado 
na quinta-feira (4).  

O resultado de pesqui-
sa estimulada aponta 
que Wilson Lima apre-
senta cerca de 33,3% 
das intenções de voto do 
eleitorado amazonense. 
Em seguida, Amazonino 
Mendes possui 30,8%.

Já o senador Eduardo 
Braga (MDB) marca 16,7% 
das intenções de voto, 
e Carol Braz (PDT) com 
3,7%. O grupo de entre-
vistado que não respon-
deu soma 4,4%, enquan-
to que brancos e nulos 

Pesquisa aponta Wilson Lima
na frente de Amazonino Mendes 

Divulgação

Governador Wilson Lima ultrapassa Amazonino Mendes, segundo pesquisa, na corrida pela reeleição no governo do Amazonas 
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Um motorista de aplica-
tivo de transporte urbano, 
preso por realizar assaltos 
na noite de quarta-feira 
(3). Outros dois comparsas 
do suspeito foram detidos 
na rua Coari, bairro Terra 
Nova, Zona Norte da ca-
pital amazonense. O trio 
foi detido pela equipe da 
Ronda Ostensiva Cândido 
Mariano (Rocam), após re-
ceberem denúncia de víti-
mas dos criminosos. 

As polícias Civil e Mili-
tares por prender,em em 
menos de 24 horas, sete ho-
mens acusados de serem os 
autores do esquartejamento 
de uma vítima assassinada 
no último domingo (31), na 
rua Major Gabriel, no Cen-
tro, na Zona Sul da capital. 
Vídeos da decapitação que 
circularam na internet e vi-
ralizaram ajudou a polícia a 
identificar e prender os en-
volvidos no crime.

O deputado estadual 
Dermilson Chagas (Repu-
blicanos) afirmou, na quin-
ta-feira (4), que os amazo-
nenses, principalmente os 
habitantes dos municípios 
do interior, poderão sofrer, 
em breve, os efeitos ne-
gativos da substituição 
tributária da cobrança de 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) feita pelo Governo 
do Amazonas. O deputado 
fez essa afirmação porque 
existe a possibilidade de a 
Amazonas Energia cobrar 
do consumidor o que a em-
presa alega como perda de 
receita desde que foi reali-
zada a substituição tribu-
tária da cobrança do ICMS. 

 

aproximadamente 4%.
Na pesquisa espon-

tânea, Amazonino tem 
24,9 %, e o Wilson Lima 
aparece com 24,7%. Em 
terceiro lugar, o levan-
tamento indica Eduardo 
Braga com 12,9%.

Em relação à rejeição, 
Amazonino possui maior 
concentração de pon-
tos, com 22,5%. Já Wil-
son Lima possui 20,2%, 
e Eduardo Braga aparece 
como o terceiro mais re-
jeitado, com 16,1%. A re-
jeição por todos os can-
didatos ao governo do 
Amazonas é 4,2%, e os 
que não sabem respon-
der somam 10,5%.

Ao todo, pesquisa de 
intenção de voto do Insti-
tuto Iveritas entrevistou 
cerca de 5,6 mil eleitores. 
O campo de pesquisa al-
cançou a capital ama-
zonense e 11 municípios 
do estado, no período de 
22 a 26 de julho deste 

ano. São eles: Iranduba, 
Manacapuru, Presiden-
te Figueiredo, Coari, Rio 
Preto da Eva, Itacoatiara, 
Maués, Parintins, Careiro 
Castanho, Autazes e Tefé.

Sobre a pontuação da 
avaliação do trabalho do 
governador Wilson Lima, 
a pesquisa aponta que 
26,7% dos entrevistados 
classificam como “bom”, 
outros 16,7% como “óti-
mo. Já aqueles que ava-
liam como ruim somam 
13,2% e “péssimo” aproxi-
madamente 14,2%.

Senado
Nas manifestações de 

voto para o senado, na 
pesquisa de intenção de 
voto espontânea, o ex-
-prefeito de Manaus Ar-
thur Neto (PSDB) possui 
23,4 pontos. Em segundo 
lugar, o senador Omar 
Aziz (PSD) aparece com 
18,8%. Logo atrás, em 
terceiro lugar, Coronel 

Menezes concentra 11,3% 
das intenções de voto.

Um dado significativo 
é o relacionado ao gru-
po que não sabe respon-
der em qual candidato 
vai votar nas eleições. 
No total, esses eleitores 
somam 35,1%, mais de 
10 pontos em compara-
ção ao candidato com a 
melhor posição. Os da-
dos refletem a opinião 
do amazonense pouco 
solidificada sobre quem 
votará para ocupar o 
Congresso Nacional.  Já 
brancos e nulos são 2,7%.

Já na pesquisa de esti-
mulada, Arthur Neto per-
manece em primeiro lu-
gar, com 31,2%. Omar Aziz 
aparece com 24%, e coronel 
Menezes com 15,9%.

O estudo aponta Arthur 
Neto como o candidato 
mais rejeitado para o sena-
do, com 21,4%. Em seguida 
Omar Aziz com 20,6%, e Co-
ronel Menezes com 18,2%.
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A candidatura da líder e ati-
vista indígena Vanda Witoto, 
que se tornou símbolo da re-
sistência e esperança duran-
te a pandemia de covid-19, 
foi oficializada nesta quinta-
-feira, 4, na sede do partido 
Rede Sustentabilidade, na rua 
Barroso, centro de Manaus, 
durante a convenção Rede-
-PSOL. Vanda Witoto é candi-
data para vaga de deputada 
federal, e busca ser uma das 
mais votadas no Amazonas.

“Hoje é um momento mui-
to importante para gente, e 
agora nosso próximo passo, 
certamente é dialogar com 
nosso povo, com os povos 
originários, ribeirinhos, jo-
vens, agricultores e todos 
que estão, assim como nós, 
buscando melhorias para 
quem vive na Amazônia”, 
comenta Witoto durante o 
lançamento da candidatura à  

Vanda Witoto oficializa 
candidatura à deputada

Divulgação

 

 

“A ausência de pessoas 
no congresso que olhe pelos 
povos da região amazônica, 
e também da Amazônia en-
quanto território, é gigantes-
ca. Se a Amazônia vai existir 
daqui a uns anos, e os povos 
que nela vivem, só depende 
do que fazemos agora”.

A defesa da Amazônia e 
dos povos originários é uma 
pauta importe para o mun-
do todo, e Witoto afirma que 
será uma luta constante para 
a construção e para o forta-
lecimento de políticas públi-
cas para a preservação dos 
povos e proteção ambiental  
do território.

“Vou atuar contra as PLs 
que têm atacado os territó-
rios indígenas, PLs da mine-
ração, do agronegócio, que 
avançam nos territórios in-
dígenas e tem gerado muitos 
impactos negativos, inclusive 

de mortes e assassinatos em 
conflitos, fragilizando nossos 
povos e o meio ambiente”.

Sobre Vanda Witoto
Vanda Witoto é símbolo da 

resistência e esperança dos 
povos amazônidas, foi a pri-
meira pessoa a receber a va-
cina contra a covid-19, e hoje, 
leva ao mundo as questões 
urgentes da Amazônia, como 
a proteção dos povos originá-
rios e da Amazônia.

A denominação de Van-
da Witoto significa “formiga 
brava”, uma referência ao 
seu clã de saúvas e ao inse-
to que é sinônimo de coope-
ração, trabalho árduo e vida  
em comunidade. 

Definição que se aplica tão 
bem à mulher indígena que 
aos 34 anos já é uma líder 
para o seu povo e tantos ou-
tros amazonenses.

 

 
 

deputada federal.
Umas das principais ban-

deiras que Vanda levantará 
no congresso, de acordo com 
a líder, é da educação, saúde, 
políticas públicas robustas 

para os povos originários 
e território, e ainda buscar 
fortalecer a bioeconomia do 
Amazonas, para desenvol-
ver o Estado com as florestas  
em pé.

Indígena é 
oficializa 
candidatura à 
deputada federal

O candidato a Deputa-
do Federal Amom Man-
del (Cidadania) concedeu 
entrevista em coletiva de 
imprensa na manhã desta 
quinta-feira (4), para escla-
recer sobre o ataque cri-
minoso contra a equipe na 
manhã desta terça-feira (2), 
no bairro Cidade de Deus, 
Zona Leste.

A equipe de Bases Polí-
ticas de Amon averiguava 
denúncias relacionadas 
ao transporte coletivo no 
bairro quando o veículo foi 
abordado por uma dupla 
de morto, com placa não 
identificada, que gritaram 
“Amon aqui não”, antes de 
dispararem contra o carro  

e fugirem.
O parlamentar desmen-

tiu rumores de que es-
taria no veículo e cobra 
rigor nas investigações  
do caso.

“Essa região onde ocorreu 
esse caso é uma zona ver-
melha e que tem atuação da 
criminalidade. Registramos 
um boletim de ocorrência 
(B.O). Tratamos o caso jun-
to ao nosso departamento 
jurídico e não havíamos 
comunicado aos veículos 
de comunicação para não 
fazer disso uso de fins po-
líticos e não comprometer 
as investigações. Apesar de 
nossa decisão, o boletim de 
ocorrência ‘vazou’, o que é 

Amom pede investigação após atentado à equipe 
Divulgação

Amom cobra investigação rígida sobre atentado sofrido por equipe 

 

 

mais um motivo para a Se-
cretaria de Estado de Segu-
rança Pública (SSP/AM) ter 
preocupações e realizarem 
as devidas investigações. A 
informação de que eu esta-
ria no carro é falsa”, afirma

Amom relata, ainda, que 
não é a primeira vez que 
sofre ameaças e que já fez 
outras denúncias do gêne-
ro. “Já relatei relatei até na 
Câmara Municipal de Ma-
naus as ameaças que so-
fro, porém, nunca relacio-
nadas ao disparo de arma 
de fogo. Esta é a primeira 
vez que ocorre algo do tipo. 
Foram três tiros dispara-
dos na direção e um deles 
acertou o veículo verme-

lho. Estávamos apurando 
denuncias de ônibus sendo 
usados indevidamente por 
pessoas do bairro, possivel-

mente um desvio do uso e 
relacionadas a infraestru-
tura das paradas de ônibus  
no local”, relata.

Política



Cidade  

 

Manaus, Sexta-feira,
5 de agosto de 2022

 O estado do Amazonas 
possui um advogado ins-
crito na Ordem dos Advo-
gados do Brasil para cada 
322 habitantes. É o que 
mostra novo levantamen-
to do Conselho Federal da 
OAB. Com uma popula-
ção de 4,2 milhões de ha-
bitantes, o estado possui 
13.226 advogados inscritos 
na OAB. O levantamento 
mostra ainda que o Brasil 
é o país com a maior pro-
porção de advogados por 
habitante do mundo. Ao 
todo cerca de 1,3 milhão 
de advogados exercem 
regularmente a profissão 
entre 212,7 milhões de pes-
soas, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Propor-
cionalmente, há um advo-
gado para 164 brasileiros 
residentes no país.

 À frente do Brasil em 
números absolutos está a 
Índia, com pouco mais de 
2 milhões de advogados, 
mas com uma população 
muito maior que a brasi-
leira: 1,4 bilhão de indianos 
frente aos 212,7 milhões 
de brasileiros, o que resul-
ta em aproximadamente 1 
advogado para cada grupo 
de 700 habitantes. Os da-
dos são da International 
Bar Association (IBA).

 Nos Estados Unidos, 
os números mostram os 
mesmos 1,3 milhão de 
advogados, porém para 
uma população de 329,5 
milhões de pessoas. As 
informações são respec-
tivamente da American 
Bar Association (ABA) e da 
ONU e mostram uma pro-
porção de 1 advogado para 
cada 253 habitantes.

 Para se ter uma ideia do 
alto número de advogados 
entre a população brasilei-
ra, é possível comparar os 
dados com outras nações, 

Amazonas tem 1 advogado 
para cada 322 habitantes

Divulgação
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Brasil tem a maior proporção de advogados por habitante do mundo
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gados no Brasil é a abertu-
ra indiscriminada de cur-
sos de direito pelo país. Se 
o número de inscritos na 
OAB é surpreendentemen-
te grande, aquele referente 
aos estudantes de direito é 
ainda maior. Existem, hoje, 
no país, cerca de 1,8 mil cur-
sos jurídicos e, atualmente, 
segundo dados do próprio 
órgão, são mais de 700 mil 
alunos matriculados.

 Luta antiga e histórica da 
OAB, a qualificação do ensi-
no de direito no país poderia 
ter avanços maiores se não 
fosse a autorização desen-
freada de cursos superiores 
na área jurídica pelo Minis-
tério da Educação (MEC). A 
Ordem, por meio do Exame 
de Ordem Unificado (EOU), 
acaba funcionando como 
uma espécie de funil edu-
cacional, peneirando os 
alunos aptos a trabalhar na 
área. A maioria não conse-
gue passar no exame, e a 
taxa de aprovação, desde 
que a prova foi unificada 
no país, não passa de 20% - 
uma exceção foi o 33° EOU, 

 
Um homem em situa-

ção de rua, identificado 
como Élvio Azevedo, o 
“Loiro”, de 40 anos, mor-
reu após ser atropelado 
na noite da quarta-feira 
(3), por volta das 20h30, 
no Terminal da Matriz, 
no bairro Centro, na Zona 
Sul de Manaus.

De acordo com tes-
temunhas, o homem 
tentou atravessar a via 
pública quando acabou 
sendo atingido pelo mi-
cro-ônibus que teria des-
viado de um buraco. Ele 
ficou agonizando em via 
pública até morrer.

Profissionais do Ser-
viço de Atendimen-
to Móvel de Urgência 
(Samu) ainda chega-
ram a ser acionados, 
mas apenas constata-
ram o óbito da vítima. 
O local foi isolado pela 
equipe da 24° Compa-
nhia Interativa Comu-
nitária (Cicom) para a 
atuação das demais 
equipes competentes.

O corpo passará por 
perícia e será removido 
pela equipe do Institu-
to Médico Legal (IML), 
onde irá passar por exa-
me de necrópsia.

Morador de 
rua morre 
atropelado 

Morador de rua morreu ao ser 
atropelado por micro-ônibus

a começar pela vizinha 
Argentina. Com uma po-
pulação de 46,1 milhões 
de pessoas, segundo es-
timativa da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
existem 126 mil advoga-
dos -- número informado 
pela Federación Argentina 
de Colegios de Abogados 
(FACA). Logo, uma pro-
porção bem menor que a 
brasileira: 1 advogado para 
365 pessoas.

A Europa tem vários 
cenários. Entre os 10 mi-
lhões de portugueses, por 
exemplo, apenas 16 mil 
são profissionais da ad-
vocacia: 1 advogado para 
cada 625 habitantes. O 
Reino Unido, por sua vez, 
tem 146 mil advogados 
atuantes para uma po-
pulação de 68,8 milhões 
de pessoas -- 1 advogado 
para 471 habitantes.

 
Abertura de cursos ex-

cessiva
Uma das razões para o 

enorme número de advo-

em 2021, quando a taxa foi 
de 31,4%.

 O presidente nacional da 
OAB, Beto Simonetti, en-
tende que o caminho ainda 
é longo. “Precisamos avan-
çar muito na formação de 
futuros advogadas e advo-
gadas. A OAB tem o com-
promisso de lutar e contri-
buir com a modernização 
do ensino jurídico brasilei-
ro, sem abrir mão de sua 
qualidade, eficiência e su-
perioridade técnico-cientí-
fica”, afirma Simonetti.

 
OAB Recomenda
Uma das bandeiras da 

atual gestão é conseguir 
tornar vinculantes os pa-
receres que a OAB elabo-
ra ao MEC, em relação à 
criação de novos cursos 
no país. Hoje, estes pare-
ceres são considerados 
apenas opinativos.

Para incentivar as facul-
dades a oferecerem uma 
graduação em direito com 
nível qualitativo cada vez 
mais elevado, a OAB criou, 
em 1999, o Selo OAB Re-
comenda. O indicador é 
mais uma das ferramen-
tas da luta que a Ordem 
vem travando em defesa 
da proteção da educação 
jurídica no país. Junto com 
o EOU, o selo é um dos ins-
trumentos fundamentais 
para a garantia da qualifi-
cação dos profissionais de 
direito no Brasil.

Ao instituir essa forma 
de reconhecimento, o ob-
jetivo da OAB era criar 
um balizador para os cur-
sos da área no país. Em 
1999 -- ano da criação do 
selo -- o MEC contabiliza-
va 380 cursos de direito 
no Brasil. Um número já 
considerado grande na 
época, com mais de 300 
mil alunos cursando fa-
culdades de direito.
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 Alagações, ausência de 
saneamento básico e o risco 
de contaminação por doen-
ças são problemas comuns 
a quem vive em regiões in-
salubres. Na comunidade 
da Sharp, na zona leste de 
Manaus, as famílias que 
residem nas palafitas sob 
o igarapé começam a se 
preparar para deixar essa 
realidade, com a chegada 
do Programa a Social e Am-
biental dos Igarapés de Ma-
naus e Interior (Prosamin+).

Esse é o caso da mani-
cure Micaela Barbosa, 32, 
que está entre os primeiros 
276 beneficiados pelo pro-
grama estadual. Moradora 
do local há 22 anos, ela é 
mãe de seis filhos e conta 
que, pelas condições de sua 
residência, três crianças ti-
veram que passar a viver 
com o pai. “Quando chove 
não dá para passar, não dá 

para sair. As crianças não 
conseguem ir para aula, 
é muito difícil. Por isso al-
guns moram com o pai e 
não comigo. Já teve criança 
que caiu, se machucou, não 
tem condições. Não é só eu 
que passo por isso, são mui-
tas mães”, explicou.

Entre os filhos de Mica-
ela está o pequeno Noah, 
de apenas dois meses de 
vida. Durante a gravidez, 

a criança sofreu descola-
mento de placenta e acabou 
nascendo prematuramente. 
Neste momento, o bebê se 
encontra internado na UTI 
da Maternidade Ana Braga, 
lutando para sobreviver. As 
idas para visitar o filho na 
unidade de saúde são diá-
rias, o que torna a rotina da 
manicure cada vez mais di-
fícil pela região alagada.

“Foi uma gravidez difícil, 

um parto muito delicado. 
Muitas vezes eu não con-
seguia nem fazer pré-natal 
porque eu sangrava. Meu 
filho nasceu, não chorou, 
foi direto para incubadora e 
desde então minha rotina é 
essa, todo dia eu vou visitá-
-lo e eu creio que logo ele 
vai sair e, o melhor, ir direto 
para uma casa melhor”.

Com os documentos en-
tregues para as equipes da 
Unidade Gestora de Proje-
tos Especiais (UGPE), res-
ponsável pelo programa, 
pontapé inicial do proces-
so de desapropriação, o so-
nho de ter um local seguro 
para criar as crianças está 
cada vez mais perto de se 
tornar realidade.

“Há muito tempo as pes-
soas esperam Prosamin e 
agora, graças a Deus, está 
acontecendo. Eu fico mui-
to feliz, sempre me pegava 

Prosamin+ leva dignidade a 
famílias da Sharp, dizem moradores

Divulgação

Prosamin+, do governo do Amazonas, vai beneficiar mais de 276 famílias 

pensando ‘meu filho está 
na UTI, são tantos cuidados 
com crianças prematuras, 
não quero que ele venha 
para cá’ e agora a gente real-
mente vai poder sair daqui, 
vamos poder criar os filhos 
da gente num lugar melhor. 
É um sonho que se realiza”, 
comemorou Micaela.

Ao longo de sua execução, 
cujo prazo é de cinco anos, 
o Prosamin+ irá reassentar 
2.580 famílias, proporcio-
nando soluções de moradia 
entre indenizações, bônus, 
auxílio ou acesso a uma 
unidade habitacional cons-
truída pelo programa. 

A UGPE esclarece que os 
imóveis aptos ao processo 
foram cadastrados, mar-
cados e certificados em 
2020, entre os meses de 
março e setembro. Quem 
chegou depois não poderá 
ser incluído.

 

Yanomamis denunciam precariedade de saúde indígena 
Indígenas do povo Yano-

mami, do Alto Rio Negro, 
denunciaram dificuldades 
encontradas na região, prin-
cipalmente quanto ao aces-
so à saúde, abuso de álcool e 
exploração ilegal do território 
indígena por garimpeiros. 
Os relatos foram repassados 
para a Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas (DPE-
-AM), que visitou as comu-
nidades no final do mês de 
julho. As informações foram 
divulgadas na quinta-feira (4).

O encontro aconteceu na 
comunidade indígena Ma-
turacá, entre os municípios 
de São Gabriel da Cachoeira 
e Santa Isabel do Rio Negro 
(AM). A XX Assembleia Or-
dinária da Associação Ya-

nomami do Rio Cauaburis e 
Afluentes contou com a pre-
sença do Polo do Alto Rio Ne-
gro da DPE-AM.

Segundo a defensora públi-
ca Isabela Sales, que atua no 
Polo do Alto Rio Negro, a visita 
também faz parte dos traba-
lhos iniciados em junho des-
te ano, quando a Defensoria 
instaurou um Procedimento 
para Apuração de Dano Co-
letivo (Padac) a fim de inves-
tigar possíveis violações aos 
direitos fundamentais dos 
Yanomami nos municípios 
de São Gabriel da Cachoeira, 
Santa Isabel do Rio Negro e 
Barcelos. “Entre os principais 
problemas destacados por 
eles estão a reorganização do 
sistema de saúde, a criação de 

estruturas específicas dentro 
do Distrito Sanitário Especial 
Indígena para atender esse 
povo, porque eles possuem 
peculiaridades culturais di-
ferentes de outros povos in-
dígenas. Então eles precisam 
de tratamento diferenciado”.

De acordo com a defenso-
ra, os Yanomami também 
denunciam falta de medi-
camentos e transporte ade-
quados para conseguir aten-
dimento médico em outras 
comunidades, água potável 
e vigilância territorial, uma 
vez que o garimpo ilegal tem 
invadido a terra indígena e 
trazido consequências como 
abuso de álcool e outras dro-
gas, além da exploração se-
xual de menores. Indígenas denunciam dificuldade de acesso à saúde e invasão de garimpeiros

Divulgação
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Suyanne Lima 

Um homem até o momento 
ainda não identificado foi brutal-
mente assassinado na tarde des-
ta quarta-feira (3), na rua Coronel 
Tito Leão, no bairro Centro, em 
Maués (distante 269 quilômetros 
de Manaus).

De acordo com policiais da 10° 

Companhia Independência de 
Polícia Militar (CIPM), a equipe foi 
acionada com a informação de 
um corpo jogado em via pública.

Ao chegarem no local se de-
pararam com a vítima apresen-
tando duas estocadas de objeto 
ponteagudo, uma no peito e ou-
tra nas costas. O local foi isolado 
para a perícia.

O corpo foi levado ao necrotério 
da unidade hospitalar da cidade 
para exame de necrópsia. Até o 
momento não há informações 
sobre as circunstâncias e moti-
vação do crime.

O corpo aguardará identifica-
ção oficial e o caso será investi-
gado pela Delegacia Interativa de 
Polícia de Maués.

Morto com perfurações no 
peito e nas costas 

Motorista de App preso 
por fazer roubos em Manaus

Divulgação

Divulgação

Motorista de Aplicativo foi preso por cometer assaltos na cidade

 

 

Um motorista de aplica-
tivo e outros dois homens, 
que não tiveram a identida-
de revelada pela polícia, fo-
ram presos após realizarem 
assaltos, na noite de quarta-
-feira (3). A prisão ocorreu na 
rua Coari, bairro Terra Nova, 
Zona Norte de Manaus.

O trio foi preso pela equipe 
da Ronda Ostensiva Cândi-
do Mariano (Rocam), após 
os policiais perceberem o 
veículo com os três homens 
em atitude suspeita.

“Foi feito sinal sonoro para 
o motorista parar, porém 
ele fugiu pelas ruas do bair-
ro por aproximadamente 
2 quilômetros”, relatou um 
policial da Rocam, acrescen-
tando que foi preciso a equi-
pe atirar em uma das rodas 
forçando a parada do veículo.

No carro, os policiais en-
contraram uma arma de 
fogo calibre 38, e vários obje-
tos supostamente roubados.

O caso foi apresentado no 
19º Distrito Integrado de Po-
lícia (DIP), para os procedi-

mentos cabíveis.
A reportagem solicitou 

uma nota da empresa de 
mobilidade urbana 99, pois 
o motorista estava usando 
uma camisa com a logo-
marca no momento da pri-
são, porém, até o fechamen-
to desta reportagem não 
obteve resposta. 

Motorista herói
Um motorista de aplicativo 

do transporte urbano conse-
guiu salvar uma mulher e 
sua filha das “mãos” de as-
saltantes, na manhã do dia 16 
de julho (16), no bairro Flores, 
Zona Centro-Sul de Manaus.

Mãe e filha estavam a ca-
minho da igreja quando fo-
ram surpreendidas por dois 
assaltantes em uma moto. A 
menina teve uma faca colo-
cada no pescoço e o celular 
subtraído pelos infratores.

Conforme testemunhas, 
antes que os assaltantes 
saíssem ilesos da ação, um 
motorista de aplicativo, que 
passava pelo local, jogou o 

redacao@emtempo.com.br | André Moreira

carro violentamente contra 
os criminosos e os atrope-
lou. Um dos criminosos está 
com suspeita de fratura na 
perna, pois, populares que 
estavam no local os agredi-
ram com chutes e pedaços 
de madeira.  

De acordo com o sargento 
da Polícia Militar, Osmar de 

Souza, que atendeu a ocor-
rência populares que presen-
ciaram a cena do crime, aju-
daram a deter os assaltantes 
até a chegada da polícia. E re-
lata ainda que, na região Sul 
e Centro-Sul, casos de assal-
tos estão cada vez maior. Há 
relatos de que pessoas são 
assaltadas ao abrir a porta 

de suas casas. Os crimino-
sos são suspeitos de cometer 
mais assaltos como esse.

O sargento do 1° Distrito 
Integrado de Polícia (DIP), re-
lata que a patrulha passava 
pelo local quando avistaram 
um suposto homicídio, en-
tre as ruas Itália e rua Cuba, 
do bairro Flores.

“Tem em vista os fatos 
narrados ali no local, a gen-
te fez a custódia dos presos. 
Chamamos o Samu para 
atendimento dos infrato-
res que estavam lesionados 
para o Hospital e Pronto-
-Socorro João Lúcio para tra-
tar das lesões. E assim que 
forem liberados irão prestar 
depoimento. Os criminosos 
já têm passagem no mun-
do do crime e um deles saiu 
recentemente do presídio”, 
afirma o sargento.

Após receber atendimento 
médico, a dupla foi encami-
nhada para o 1º Distrito Inte-
grado de Polícia (DIP), onde 
vai responder pelo crime de 
roubo qualificado.

Homem morreu 
após levar faca-
das na cidade de 
Maués 
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Vídeo ajuda a polícia a 
prender decapitadores 

Divulgação

Após vídeo de homem decapitado, criminosos são presos pela Polícia Militar do Amazonas

 

 
 

 

 

Luana Lima 

Após vídeos de decapita-
ção circularem na internet 
na quarta-feira (3), e logo 
após viralizarem, a polícia 
identificou os envolvidos no 
crime e realizou a prisão. A 
ação policial conjunta ocor-
reu na quinta-feira (4), por 
volta das 10h.

Sete homens foram acu-
sados de serem os autores 
do esquartejamento de uma 
vítima assassinada no últi-
mo domingo, na rua Major 
Gabriel, no bairro Centro, na 
Zona Sul da capital.

O vídeo foi compartilhado e 
mostra a barbárie em que os 
assassinos esquartejam a ví-
tima dentro de uma embar-
cação no rio. A suspeita é que 
a motivação do crime seja 
uma retaliação pelo assassi-
nato de Luciano Barbosa, o 
“L7”, filho do narcotraficante 
Zé Roberto da Compensa.

Trabalho policial
Após ter o corpo decapi-

tado, os assassinos joga-

A empresária, identifica-
da como Danny Silva, foi 
notificada pela Delegacia 
Especializada em Prote-
ção à Criança e ao Adoles-
cente (Depca), após divul-
gar fotos de duas crianças 
usando biquínis de fita, no 
estabelecimento de bron-
zeamento artificial, de 
onde é proprietária.

As fotos ganharam re-
percussão nas redes so-
ciais após uma blogueira 
denunciar a situação a 

uma página de fofocas da 
capital. Em decorrência da 
viralização do conteúdo 
e da revolta causada aos 
internautas, a empresária 
ainda usou sua rede social 
para esclarecer que as fo-
tos foram autorizadas pela 
mãe das crianças. As víti-
mas expostas são sobri-
nhas da empresária.

Apesar das declarações, 
os internautas ficaram 
ainda mais revoltados 
com a situação e o caso 

chegou às autoridades 
competentes para que in-
vestigam ocorrências en-
volvendo a integridade de 
crianças e adolescentes.

Conforme a delegada 
Joyce Coelho, a mulher 
alega que queria apenas 
divulgar o espaço de bron-
zeamento.

Além disso, Joice Coelho 
afirmou que a empresá-
ria foi notificada e deve 
comparecer na sexta-feira 
(5) na sede da especiali-

Notificada por expôr crianças com biquíni de fita 

 

Crianças com bronze fita são 
expostas por empresária 
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zada para prestar escla-
recimentos sobre o fato. 
A mãe e as crianças tam-
bém estarão na delegacia 
para falar sobre o caso.

“Vamos investigar, so-
bretudo, a intenção des-
sa divulgação, se era para 
atrair clientes para o es-
túdio ou se era para expor 
mesmo aquelas crianças. 
A responsável legal pe-
las crianças também deve 
trazê-las para que elas 
possam passar por uma 

ram os restos mortais do 
homem na praça Jacob e 
os membros estavam em 
um saco plástico envolto a 
um lençol.  De acordo com 
o Coronel PM, Márcio Leite, 
Comandante do CPA Leste, 
o vídeo divulgado ajudou na 

identificação dos suspeitos.
“Ontem começou a cir-

cular nas redes sociais um 
vídeo de um crime brutal, 
envolvendo a guerra de fac-
ções no bairro Colônia Antô-
nio Aleixo. A partir dessas 
imagens foi possível identi-

ficar os criminosos e come-
çamos a fazer as diligências 
juntamente com a Polícia Ci-
vil, porque já tem várias in-
vestigações em andamento 
envolvendo essa quadrilha 
que disputa território para o 
tráfico”, diz o coronel.

Após a identificação, os 
presos foram conduzidos 
para a Delegacia Especia-
lizada em Homicídios e 
Sequestros (DEHS) para 
prestarem mais esclareci-
mentos e estão à disposição 
da Justiça.

Divulgação

entrevista. Vamos saber a 
real intenção do que foi re-
alizado nesse estúdio”, ex-
plicou a delegada.
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A Venezuela será a ad-
versária da Seleção Brasi-
leira feminina de basquete 
nas semifinais do Campe-
onato Sul-Americano. A 
partida acontecerá na pró-
xima sexta-feira, às 18h30, 
no ginásio Ave Fenix, em 
San Luis, na Argentina.

O Brasil terminou em 1º 
lugar do grupo. Durante 
a partida contra o Chile, a 
seleção dominou desde o 

início e ficou a frente do 
marcador finalizando o 
primeiro quarto em 23 a 
4. O Brasil não encontrou 
dificuldades para vencer a 
partida finalizando a parti-
da em 80 a 27. 

O Sul-Americano é a 
primeira disputa do ciclo 
olímpico Paris 2024, que é 
o menor da história devido 
à pandemia da Covid-19, 
e marca o início da cami-

nhada da #NossaSelecao 
para a Olimpíada que será 
realizada na França.

Maiores pontuadoras:
Kamilla Soares – 16pts, 

13reb e 3ast
Stephanie Soares – 8pts, 

6reb e 1ast
Patty Teixeira – 8pts, 1reb 

e 2ast
Leila Zabani – 8pts, 1reb 

e 1ast

Brasil enfrenta a Venezuela no Sul-Americano 
Divulgação

 

A Assembleia Geral Ex-
traordinária (AGE) que pode 
mudar o rumo do futebol do 
Vasco vai acontecer neste 
domingo (8). Se tudo correr 
como planejam as direto-
rias do clube e da 777 Part-
ners, na semana que vem o 
Cruz-Maltino terá melhores 
condições financeiras para 
contratar. Mas as lacunas 
observadas internamente 
já estão sendo preenchidas 
antes da votação.

A janela de transferências 
fecha no dia 15 de agosto, e 
desde que ela foi aberta, no 
mês passado, o Vasco assi-
nou com Alex Teixeira, Fa-
bio Gomes e Paulo Victor; e 
tem encaminhadas as che-
gadas de Matheus Ribeiro, 
Gustavo Maia e Bruno Tu-
barão. Um lateral para cada 
lado e quatro opções para o 
setor ofensivo.

Estas eram justamen-
te as feridas mais abertas 
do elenco atualmente na 
segunda posição da Série 
B do Campeonato Brasilei-
ro. Na criação, nas pontas 
e no comando de ataque, 
jogadores como Vitinho, 

Bruno Nazário e Getúlio 
deixaram o clube. Na defe-
sa, Riquelme e Gabriel Dias 
estão lesionados.

Se aprovada a venda da 
Sociedade Anônima do Fu-
tebol (SAF) do Cruz-Maltino, 
a melhor condição financei-
ra poderá servir, obviamen-
te, para reforços. A tendên-
cia, contudo, pelos motivos 
elencados acima, é que 
pouquíssimos novos joga-
dores cheguem a São Janu-
ário, além dos que já foram 
anunciados ou que estão 
em negociação.

A contratação de um novo 
técnico não tem a pressão 
da proximidade da janela 
de transferências. Mas é 
provável que somente após 
a AGE e, talvez, após o jogo 
contra a Ponte Preta, um 
novo treinador seja contra-
tado. Odair Hellmann, con-
forme publicado pelo site 
“ge” e confirmado pelo LAN-
CE!, foi sondado, mas optou 
por seguir fora do país por 
questões particulares.

Emílio Faro segue, por-
tanto, comandante interi-
no. E o Vasco atual tem o 

Vasco tem dia decisivo 
para o futuro do clube carioca 
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Seleção Brasileira está na semifinal do Sul-Americano de Basquete

Dirigentes da 777 
Partners podem 
vir a assumir o 
futebol do Vasco 
em breve 

seguinte elenco (já contan-
do os jogadores marcados 
com asterisco. Estes ainda 
não anunciados).

Goleiros: Thiago Rodri-
gues, Halls e Alexander

Laterais-direitos: Ga-
briel Dias, Léo Matos e Ma-
theus Ribeiro*

Zagueiros: Quintero, An-
derson Conceição, Danilo 
Boza, Ulisses, Miranda e 
Zé Vitor

L atera i s - esquerdos : 
Edimar, Paulo Victor e 
Riquelme

Volantes: Yuri Lara, An-
drey, Zé Gabriel, Matheus 

Barbosa e Juninho
Meias: Nene, Palacios, 

Marlon Gomes, Luiz Henri-
que, MT, Sarrafiore

Atacantes: Alex-Teixeira, 
Fabio Gomes, Gabriel Pec, 
Eguinaldo, Gustavo Maia*, 
Bruno Tubarão*, Raniel, Fi-
gueiredo, Erick
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Representando o Ama-
zonas, os atletas Jhonata 
Rosas, Paulo Ricardo de 
Souza, Augusto Araújo 
e Paulo Roberto de Frei-
tas Souza viajam nesta 
sexta-feira (5), rumo à 
Fortaleza (CE), onde vão 
disputar da 5ª edição do 
Campeonato Norte Nor-
deste de Futebol de Mesa, 
modalidade 12 Toques.

Os atletas foram con-
templados com passa-
gens aéreas concedidas 
pelo Governo do Estado 
por meio da Fundação 
Amazonas de Alto Rendi-
mento (Faar).

“É uma oportunidade 
ótima para que os repre-
sentantes do estado de-
senvolvam seus poten-
ciais em competições de 
nível nacional. Neste pro-
pósito estamos sempre 
buscando elevar o nível 
dos competidores ao alto 

rendimento, por isso o 
apoio é essencial para es-
ses jovens que represen-
tam o futuro do esporte 
amazonense”, destacou 
Jorge Oliveira, diretor-pre-
sidente da Faar.

Organizado pela Federa-
ção de Futebol de Mesa do 
Ceará (FUTMECE), a com-
petição reúne botonistas 
das regiões do Piauí, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, 
Maranhão, Pernambuco 
entre outros. Competin-
do na categoria adulto, 
Jhonata Rosas comentou 
sobre suas expectativas 
para a competição.

“Por ser um campeonato 
tradicional para as regiões 
norte e nordeste, as equi-
pes vêm treinando forte, 
sabemos dos grandes bo-
tonistas que vamos en-
frentar, mas nossa equipe 
vai em busca do melhor 
resultado para o Amazo-

Atletas viajam para 
competir no Ceará 

Divulgação

 

 

No Rio de Janeiro, o atleta 
amazonense, Gabriel Mora-
es, foi vencedor da medalha 
de ouro na competição Abu 
Dhabi Grand Slam, que reú-
ne os melhores lutadores de 
jiu-jitsu do mundo.

O professor de artes mar-
ciais do Sesc-AM defende o 
título de campeão brasilei-
ro no torneio árabe desde 
2017. A competição foi rea-
lizada no último fim de se-
mana e contou com atletas 
de onze países.

Na divisão por países, o 
Brasil conquistou o títu-
lo geral ao somar 477.300 
pontos. O segundo lugar fi-
cou com os Emirados Ára-
bes Unidos, com 25.500 
pontos, enquanto os argen-
tinos completaram o pódio 
ao somar 12.120 pontos.

Esta foi a terceira etapa da 
competição, depois de pas-
sar pelos Emirados Árabes 
e Inglaterra. Ao final dos 
torneios, os melhores atle-
tas serão selecionados para 

o campeonato mundial 
(World Pro), que será reali-
zado em Abu Dhabi, no mês 
de novembro.

Gabriel Moraes é tetra 
campeão no Campeonato 
Brasileiro de Jiu-Jitsu (CBJJ), 
bicampeão no World Master 
2019, bicampeão no Interna-
tional Brazilian Jiu-Jitsu Fe-
deration (IIBJJF), bicampeão 
no Abu Dhabi World Pro Jiu-
-Jitsu Championship. E, ago-
ra, seis vezes campeão da 
Grand Slam de Jiu-Jitsu.

Professor conquista medalha de ouro na Grand Slam 
Divulgação 

Gabriel Moraes conquistou medalha de ouro na Grand Slam Rio 2022

André Moreirajornalagorainterior@gmail.com

tebol de mesa há 7 anos, 
o foco principal é o título 
da competição. O atleta já 
participou do norte e nor-
deste em outras edições e 
destaca que o Amazonas 
vem de grandes resulta-
dos e nesse campeonato 
será mais uma experiên-
cia para elevar o nível dos 
botonistas na modalidade 
de 12 Toques.

“Em 2016 e 2017 parti-
cipamos da competição 
e tivemos grandes resul-
tados na segunda divisão 
da modalidade, mas ago-
ra vamos em busca do tí-
tulo, nosso foco é colocar 
o Amazonas na elite do 
futebol de mesa nacio-
nal. E o apoio da Faar foi 
fundamental para que 
nós chegássemos neste 
evento, esperamos trazer 
mais um troféu para nos-
so estado”, ressaltou Au-
gusto Araújo.

nas”, comentou Jhonata.
A disputa acontece en-

tre os dias 6 e 7 de Agos-
to, no Centro Universitá-
rio Estácio do Ceará Via 
Corpvs, com objetivo da 
integração entre as equi-

pes de futebol de mesa do 
norte e nordeste, além de 
avaliar o nível técnico dos 
competidores em suas 
respectivas categorias.

Para o atleta Augusto 
Araújo, que pratica o fu-

Atletas do futebol de mesa disputam Campeonato de 12 Toques no Ceará
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Mais de quatro atrações 
culturais, 100 expositores, 
atividades com crianças, 
ações de cidadania e ainda 
um drive thru ambiental, 
onde as pessoas poderão 
deixar resíduos sólidos 
para o descarte correto, 
fazem parte da progra-
mação da Feira da FAS, 
que ocorre neste domingo 
(7), das 8h às 19h, com en-
trada gratuita, na sede da 
Fundação Amazônia Sus-
tentável (FAS), no bairro  
Parque Dez. 

Essa edição da Feira da 
FAS ocorrerá em home-
nagem ao Dia dos Pais e 
terá vários tipos presen-
tes, expositores com ar-
tesanatos, colecionáveis, 
artigos de decoração, 
acessórios para cabelo, 
produtos de jardinagem 
e ainda opções gastronô-
micas no café da manhã, 
almoço, lanche da tarde e 
happy hour. O evento tam-
bém promete novidades, 
com aproximadamente 
70% de novos expositores  
nesta edição. 

Na conscientização am-
biental, a FAS realizará 
ainda a ação “Traga e doe 

Feira da FAS promove edição 
em homenagem ao Dia dos Pais

Divulgação

Feira ocorre neste domingo (7), das 8h às 19h, com entrada gratuita, na sede da Fundação FAS

trio “All to All”, que é for-
mado por Andryw, Eliel e 
Robert, e, às 17h, a canto-
ra Márcia Novo começa 
a apresentação de encer-
ramento da Feira da FAS 
com ritmos regionais e 
o estilo “sui generis”, que 
passeia entre o tribalismo 
indígena do Boi-Bumbá, 
tropicalismo dançan-
te do brega e ritmos da  
fronteira caribenha. 

“A conscientização, cul-
tura, diálogo, economia 
criativa, empreendedoris-
mo e educação ambiental 
estão presentes no DNA 
da Feira FAS. Esta edição 
é muito especial, porque 
evidencia, mais uma vez, 
a nossa preocupação com 
a Amazônia e todos que 
vivem nela”, afirmou a su-
pervisora da Coordenado-
ria Cidades Sustentáveis 
da FAS, responsável pela 
realização da feira, Cristi-
ne Rescarolli.

Sobre a FAS
Fundada em 2008 e com 

sede em Manaus/AM, a 
Fundação Amazônia Sus-
tentável (FAS) é uma orga-
nização da sociedade civil 
e sem fins lucrativos que 
dissemina e implementa 
conhecimentos sobre de-
senvolvimento sustentá-
vel, contribuindo para a 
conservação da Amazônia. 

A instituição atua com 
projetos voltados para edu-
cação, empreendedorismo, 
turismo sustentável, ino-
vação, saúde e outras áre-
as prioritárias. Por meio da 
valorização da floresta em 
pé e de sua sociobiodiver-
sidade, a FAS desenvolve 
trabalhos que promovem 
a melhoria da qualidade de 
vida de comunidades ribei-
rinhas, indígenas e perifé-
ricas da Amazônia.

Auxílio Brasil 
chega a 20,2 
mi este mês

Com a inclusão de mais 
de 2,2 milhões de novas 
famílias, 20,2 milhões de 
beneficiários, em condição 
de vulnerabilidade social, 
vão receber o mínimo de 
R$ 600 este mês. Até se-
tembro, o valor pago era de 
R$ 400, mas um comple-
mento de R$ 200, aprovado 
pelo Congresso em julho, 
reajustou o benefício -  em 
caráter emergencial - até 31 
de dezembro deste ano.

O estado com maior nú-
mero de novos beneficiá-
rios é o Rio de Janeiro: 336 
mil inclusões. Na sequên-
cia, aparecem São Paulo 
(290 mil), Bahia (235 mil), 
Pernambuco (180 mil), Pará 
(141 mil), Minas Gerais (138 
mil) e Ceará (122 mil).

Pagamentos
Os repasses seguem até 

o dia 22 para o último gru-
po do mês, com final de  
NIS zero.

“O investimento total do 
Ministério da Cidadania 
para o pagamento do Au-
xílio Brasil, em agosto de 
2022, é superior a R$ 12,1 
bilhões. O valor médio é de 
R$ 607,88”, informou a pas-
ta. Além do benefício prin-
cipal, há outros comple-
mentares pagos de acordo 
com os perfis das famílias, 
como o Auxílio Esporte Es-
colar, a Bolsa de Iniciação 
Científica Júnior e o Auxílio 
Inclusão Produtiva Rural.

De agosto a dezembro serão 
pagos R$ 600

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

o seu material reciclável”, 
por meio de um drive-thru 
ambiental. Os visitantes 
poderão deixar papéis, pa-
pelão, plástico, isopor e ou-
tros materiais, desde que 
minimamente higieniza-
dos, para o descarte corre-
to no Ponto de Entrega Vo-
luntário (PEV), localizado 
dentro da instituição. 

Também terá uma ati-
vidade especial com a ini-
ciativa “Eu Voto na Ama-
zônia Viva”, promovida 
pela Fundação Amazônia 
Sustentável com apoio do 
Instituto Clima e Socieda-
de (ICs). A intenção é aler-
tar os visitantes sobre a 
importância e urgência 
de votar em candidatos 
das Eleições de 2022 que 
prezem pela conservação 
do bioma. Com repercus-
são nos estados do Acre, 
Amazonas, Amapá e Ma-
ranhão, a ação tem dois ei-
xos principais: o combate à 
desinformação e a impor-
tância do voto consciente 
para proteger a região. 

Durante a Feira da FAS 
acontecerá também o 
projeto “Amazônia de Pé”, 
que visa coletar 500 mil 

assinaturas físicas para a 
elaboração de um Projeto 
de Lei de Iniciativa Popu-
lar. O objetivo é proteger 
os mais de 50 milhões de 
hectares de florestas que 
não possuem destina-
ção, entregando os espa-
ços para povos indígenas, 
quilombolas, pequenos 
produtores extrativistas e 
Unidades de Conservação 
(UCs). Os interessados em 
assinar a petição podem 
fazer por meio do formulá-
rio disponibilizado no site 
da campanha [amazonia-
depe.org.br].

A programação cultural 
da Feira da FAS começa 
às 9h com a estudante de 
teatro, Mel Angeoles, ani-
mando as crianças com 
várias brincadeiras e pin-
tura de rosto, no Espaço 
Kids. A partir das 13h, a 
cantora e compositora da 
cena musical contempo-
rânea amazonense, Luli 
Braga, fará uma apresen-
tação com voz e violão. Ela 
também mostrará algu-
mas músicas do seu disco 
“Sinuose”, que possui 10  
canções autorais. 

Já às 15h terá o show do 

Divulgação
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Na primeira sexta-feira 
de agosto comemora-se o 
Dia Internacional da Cer-
veja. Este ano, a data será 
celebrada no dia 5. O Brasil 
é o terceiro país do mundo 
que mais produz a bebida, 
ficando atrás apenas da 
China e dos Estados Uni-
dos, de acordo com o Sindi-
cato Nacional da Indústria 
da Cerveja (Sindcerv).

O volume de vendas de 
cerveja no Brasil atingiu 
cerca de 14,3 bilhões de li-
tros, em 2021. Segundo o 
diretor superintendente 
do sindicato, Luiz Nicola-
ewsky, o setor tem muito o 
que comemorar. 

“Nós experimentamos, a 
partir de 2018, pré-pande-
mia, um crescimento cons-
tante no volume produzido 
e vendido no Brasil. De 2018 
para 2019, o aumento foi de 
3,5%; de 2019 para 2020, de 
5,3%; de 2020 para 2021, 
houve um salto de 7,7%. 
Nós projetamos, de acordo 
com dados da Euromonitor 
um crescimento de aproxi-
madamente 8% em 2022. 
Ressaltando que será um 
ano de eleições e Copa do 
Mundo no verão”, destaca.  

O país tem, até o momen-
to, 1.360 cervejarias cadas-

Brasil é o terceiro país do 
mundo que mais produz cerveja 
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Setor cervejeiro representa 2% do Produto Interno Bruto do país 

País promete apoiar campanha 
da Coreia do Norte

11País e Mundo

tradas, segundo o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa). 
Ao todo, o setor representa 
2% do Produto Interno Bru-
to (PIB) do país, gera mais 
de 2 milhões de empregos 
diretos, indiretos e induzi-
dos, e uma massa salarial 
de R$ 27 bilhões. 

Francis Mainardi é espe-
cialista em cervejas e con-
sultor de mercado. Ele foi 
o único brasileiro a parti-
cipar de uma das maiores 
competições de cervejas da 
Europa: a European Beer 
Challenge. Sobre o Dia In-
ternacional da Cerveja, ele 
ressalta que a data deve 
destacar a participação 
das mulheres como apre-
ciadoras da bebida e tam-

bém como profissionais  
do ramo. 

“Temos esse dia para 
lembrarmos tamanha re-
presentatividade que a 
mulher tem no meio da 
cerveja, o que foi se per-
dendo ao longo dos anos. 
Hoje, vemos esse mercado 
como profissão de homem. 
Ao longo dos anos tivemos 
uma evolução da cerveja 
como um produto, mas, ao 
mesmo tempo, mistifican-
do essa questão do homem 
como produtor, como quem 
pode ir para o bar e beber 
cerveja. Mas, sabemos que 
historicamente a mulher é 
quem carrega isso”, pontua. 

Graziela Sarreiro tem 
47 anos e é integrante da 
Confraria Feminina de Cer-

veja, localizada em Belo 
Horizonte (MG). A adminis-
tradora de empresas con-
ta que se sente realizada 
por fazer parte do grupo  
há 15 anos. 

“Reunião por motivo de 
cerveja é uma reunião 
com muita alegria. É uma 
reunião muito prazero-
sa, onde encontramos as 
pessoas para tomar uma 
bebida cada vez mais  
aprimorada”, conta. 

A administradora de em-
presas Bruna Gurian tem 
25 anos, mora em São Pau-
lo, e é uma apreciadora de 
cervejas que também gos-
ta de experimentar os mais 
variados tipos e sabores. 

“Para mim, a cerveja 
sempre representou mo-
mentos de alegria, de feli-
cidade, de comemoração, 
de festa, de pessoas que 
amo, de amigos. Acho que 
herdei um lado cervejeiro 
do meu pai, que sempre 
gostou de cerveja diferente. 
Por ter alguém do meu lado 
que gosta, essa curiosidade 
foi crescendo. Quando fi-
zemos uma viagem para 
a Europa, foi muito bom 
porque em todos os países 
que passamos experimen-
tamos todas as cervejas 

EUA se comprometem a apoiar desnuclearização da Coreia 

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

possíveis. Fomos nas prin-
cipais cervejarias, em luga-
res que foram importantes 
na história”, relata. 

A escolha do dia
A data passou a ser cele-

brada em 2007, na Califór-
nia, mais especificamente 
na cidade de Santa Cruz. 
Na ocasião, o americano 
e amante de cerveja Jesse 
Avshalomov comparti-
lhou a ideia com mais três 
amigos, e juntos conven-
ceram o proprietário do 
bar preferido deles a fazer  
uma festa.

“Cerveja representa his-
tória e cultura, da mesma 
forma que a gastronomia. 
Quando aproveitamos na 
ponta, tomar uma boa cer-
veja, comer uma boa comi-
da, às vezes não está tão 
claro, mas se trata de uma 
expressão cultural. O que 
pomos no copo ou na taça 
é uma construção histórica 
cultural/social. Inclusive, 
a diferença entre o copo 
e a taça no dia a dia já diz 
muita coisa. Eu gosto de 
lembrar sempre que a cer-
veja tem esse peso”, con-
sidera a consultora e juíza 
de competição de cervejas,  
Julia Reis.

A presidente da Câmara 
dos Deputados dos Esta-
dos Unidos, Nancy Pelosi 
e o presidente da Assem-
bleia Nacional da Coreia 
do Sul, Kim Jin-pyo, pro-
meteram na quinta-feira 
(4) apoiar a campanha de 
desnuclearização da Co-
reia do Norte.

“Ambos os lados expres-

saram preocupação com 
a terrível situação da cres-
cente ameaça da Coreia do 
Norte”, disseram Pelosi e o 
presidente da Assembleia 
Nacional da Coreia do Sul, 
Kim Jin-pyo, em comunica-
do conjunto após reunião 
em Seul.

“Concordamos em apoiar 
os esforços dos dois gover-

nos para alcançar a desnu-
clearização prática e a paz 
por meio da cooperação 
internacional e do diálogo 
diplomático, com base na 
dissuasão forte e estendida 
contra a Coreia do Norte.”

Pelosi também disse 
em entrevista coletiva 
que ela e Jin-pyo discu-
tiram maneiras de au-

mentar a cooperação 
em segurança regional e 
questões econômicas e 
climáticas.

A congressista norte-
-americana chegou à Co-
reia do Sul na noite de 
quarta-feira (3), após uma 
breve parada em Taiwan, 
o que causou irritação  
na China.
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Carlos Araújo

Não há a menor dúvida 
de que a floresta amazôni-
ca esconde muitos misté-
rios, lugares inexplorados e 
animais, até então, desco-
nhecidos pela ciência. Tan-
tos mistérios influenciam o 
imaginário popular e criam 
as mais fantásticas lendas 
de seres que parecem ter 
saído de contos de fadas e 
filmes de terror.

Peludo, com apenas um 
olho na testa e a boca no um-
bigo, cheia de dentes afiados. 
É assim que a fera chamada 
de Mapinguari é descrita pe-
los indígenas na Amazônia. 
Alguns acreditam que ele 
usa uma espécie de casco de 
tartaruga como armadura 
e outros que ela tenha pele 
de jacaré. Também existe a 
história de que os pés do bi-
cho teriam formato de uma  
mão de pilão.

Sem medo
O animal é tão terrível que 

não teme caçadores e com os 
dentes é capaz de comer até 
mesmo os canos de aços das 
espingardas, além de gritar 
pelas matas. Se alguém res-
ponder o seu grito, o animal 
pode ir ao encontro desta pes-
soa e o fim dela será terrível.

Segundo a lenda, o bicho 
começa a comer as vítimas 
pela cabeça. Os ribeirinhos 
contam que o mapinguari 
só anda de dia na floresta 
e guarda as noites, com al-
gumas exceções. Seu cami-
nhar deixaria um rastro de 
destruição e árvores derru-
badas. Ironicamente, a fera 
só teme o bicho preguiça, 
por motivos inesplicados.

A lenda diz que a fera só 
morre quando for acertada 
por um tiro na barriga, onde 

AET/Italo Christian 

Mapinguari é descrito pelos indígenas como Peludo, com um olho na 
testa e a boca no umbigo

 

Lenda Amazônica: Mapinguari, 
a terrível fera de um olho só

da, de novo, dentro do carro, 
e o Francisco mandando eu 
calar a boca. Comecei a falar 
um monte de desaforos para 
os mapinguaris, mas foi pelo 
nervoso”, comenta.

Telma Lopes prossegue 
o relato dizendo que os ani-
mais pareciam entender que 
ela brigava com eles e grita-
vam de volta.

“O mapinguari maior pare-
ce que me entendeu e ficou 
me olhando bem nos olhos 
do lado de fora do carro e gri-
tou. Me revoltei e gritei. No 
banco de trás as nossas fi-
lhas pequenas falavam ‘mãe, 
pelo amor de Deus, não grite, 
senão ele vai virar o carro. E o 
bicho dava voltas do lado de 
fora, com raiva”, afirma.

Telma x Mapinguari
Percebendo que o ani-

mal maior poderia retirar a 
porta do carro, Telma con-
ta que teve uma coragem 
sobrenatural.

“Lembrei de uma espingar-

da que tinha dentro do carro, 
peguei a arma e apontei para 
eles. Parece que entenderam. 
Foi quando saíram correndo 
para a mata e desaparece-
ram. Foi uma nas experiên-
cias mais apavorantes da 
minha vida”, relembra.

A agente social afirma, 
ainda, que vários relatos de 
pessoas atacadas pelo ani-
mal aconteceram na estra-
da em direção a empresa de 
mineração em que traba-
lhava no interior do Estado.

Transformação
Outra história em relação 

ao mapinguari é que indíge-
nas quando chegam a uma 
determinada idade se trans-
formam no terrível animal. 
Uma das possíveis causas 
para o surgimento da lenda 
é que as pessoas observa-
ram o aparecimento do es-
queleto de preguiças-gigan-
tes, um animal que viveu na 
floresta Amazônica no perí-
odo pré-histórico.  

é seu ponto fraco.

A lenda
Segundo a história, senhor 

“Tonho”, caçador conhecido 
onde morava era conhecido 
por ter visto o mapinguari. 
Um dia, durante a caçada, apa-
receram três pessoas que ele 
nunca tinha visto na região.

Sofia era pesquisadora, Mr. 
Ed era quem financiava a 
pesquisa e Pedro, era o cine-
grafista que documentava 
toda a viagem. Eles foram 
até o caçador para contrato 
de serviço. Os visitantes esta-
vam interessados na história 
de que Tonho tinha encon-
trado um mapinguari duas 
vezes e como conseguiu es-
capar vivo da fera.

“Eu não me arrisco em ter 
uma terceira vez. O senhor 
está ficando louco. O mapin-
guari não é de caçar, é uma 
entidade da floresta que pre-
cisa respeitar”, disse o sim-
ples caçador.

“Posso lhe pagar muito 
bem”, afirmou Mr. Ed.

Após muita conversa, to-
dos entraram na floresta 
e decidiram partir para a 
caçada. Após horas de pro-
cura sem resultados, os 
quatro corajosos decidem 
descansar. De repente, no 
meio da noite, todos ouvem 
um assobio de dar calafrios. 
Além do barulho, o mau 
cheiro tomou o lugar e to-
dos ficaram em alerta.

Ao amanhecer, o cinegra-
fista encontrou um pedaço 
de fígado cozido em cima 
de um tronco e não havia 
nenhuma ação humana por 
perto. Ele comeu o alimen-
to, mesmo sendo orienta-
do a não o experimentar. A 
equipe ficou em alerta no-
vamente, pois Tonho sabia 
que algo estava errado.

Pela noite, o caçador ouviu 
um barulho estranho vindo 
da barriga de Pedro. De re-
pente, a mata ficou em silên-
cio e minutos depois, o ma-
pinguari surgiu para buscar 
a carne que era dele. Ele 
comeu o cinegrafista pela 
cabeça e os demais saíram 
correndo com medo da fera. 
Os pesquisadores nunca 
mais voltaram ao local para 
continuarem a pesquisa.

Mulher encontra a fera no 
Amazonas

Mesmo com o visual exó-
tico do mapinguari, há quem 
afirme de pés juntos que 
teve um encontro de com o 
animal e conseguiu sobrevi-
ver. Este é o caso da agente 
social Telma Lopes, 43 anos, 
que trabalhou em uma mi-
neração no interior do Ama-
zonas, na década de 90, onde 
teve um restaurante.

Certa noite, ela e o esposo, 
Francisco, estavam em uma 
estrada escura, rumo ao lo-
cal, que cortava uma extensa 
área de mata. Telma afirma 
ter vivido momentos de ver-
dadeiro terror.

“Em um determinado 
ponto da estrada, vimos 
uma coisa enorme parada 
bem no meio e ainda levan-
tou os braços. Era enorme! 
O Francisco viu que come-
cei a ficar muito nervosa e 
disse ‘fecha a janela e fica 
calma, que vamos passar 
bem devagar’”, relatou.

Porém, não foi possível 
fugir de imediato do ma-
pinguari. De acordo com a 
agente social, mais três ani-
mais apareceram e come-
çaram a arrodear o carro.

“E parecia até que falavam 
um com o outro, em uma 
linguagem desconhecida. 
Comecei a gritar desespera-

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com
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Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Alguns novos encontros po-
sitivos levarão a projetos origi-
nais. Você terá a oportunidade 
de dar um novo impulso a sua 
vida. Você começou a controlar 
melhor sua sensibilidade e terá 
mais energia e como resultado, 
sua saúde em geral estará me-
lhor. As mudanças que serão 
feitas hoje vão abrir algumas 
portas úteis para você.

Os primeiros sinais de suces-
so lhe darão impulso hoje, mas 
não vá rápido demais. Você es-
tará em excelente forma duran-
te todo o dia, apesar da falta de 
sono, que está aumentando. Es-
tar cansado não é uma fraqueza. 
Você vai mudar de direcção para 
estabelecer um melhor equilí-
brio em sua vida. Sua visão é 
mais clara.

Você se sente muito à vontade 
consigo mesmo e uma onda de 
otimismo vai lhe dar uma ima-
gem grande e colorida da vida! Se 
tentar moderar sua impaciência, 
você vai ganhar o dia. Seu oti-
mismo em aumento lhe dará um 
impulso energético. Seu humor é 
descomplicado nesta sexta-feira, 
o que o torna atraente aos olhos 
daqueles que o cercam.

O céu abre novamente e você 
está se aproximando de seus ob-
jetivos. Isso só depende de você. 
Você será solicitado para traba-
lhar muito, então, seja ciente de 
seus limites antes que se sinta 
exausto. Seu comportamento 
hoje está fazendo com que as 
pessoas se sintam favoráveis. 
Seria uma boa ideia ficar aberto 
ao inesperado.

Você terá todo o prazer em 
fazer comentários cínicos, mas 
tome cuidado para não ofender 
ninguém. Você está em sintonia 
com seu ambiente e não há obs-
táculos à vista, já que você vai ter 
uma abordagem mais equilibra-
da. Isto lhe dará força. Há tensão 
no ar nesta sexta-feira, mas você 
vai superar tudo inteligentemen-
te e a tempestade vai passar.

Você está em risco de parecer 
egocêntrico demais e precisa 
relaxar. Você está exagerando 
as coisas, mas desacelerar vai 
parecer mais difícil do que conti-
nuar nesse caminho. Você preci-
sa encontrar um equilíbrio. Você 
vai achar difícil manter uma 
cara séria enquanto observa as 
preocupações das pessoas que 
o cercam.

Não leve tudo tão a sério. Você 
leva tudo ao pé da letra, o que é 
uma pena. Você está esgotando 
suas energias. Modere-se antes 
de não saber mais o que pensar. 
Isso o deixa mais agitado. Nada 
se interpõe no caminho de seu 
bom humor e seu entusiasmo 
lhe permite ficar acima da mes-
quinhez de algumas pessoas. 
Você não é influenciado.

Este dia vai deixar você tonto! 
Não trabalhe tanto em pequenas 
coisas. A Terra está recarregando 
você com energia positiva. Faça 
uma pausa em sua rotina diária 
para evitar ficar estressado. Há 
previsão de uma atmosfera cal-
ma e neutra. Não há, portanto, 
nenhuma razão para que você 
não se concentre inteiramente 
em si mesmo. 

Hoje vai ser um dia difícil se 
você ficar tão sério. Você corre 
o risco de falar rápido demais. A 
maioria de sua energia será usa-
da em discussões com as pes-
soas que o rodeiam e elas irão 
ajudá-lo a se orientar novamen-
te. Volte às suas raízes; passe 
algum tempo com seus amigos 
realmente sinceros. Isso vai aju-
dar você a banir pensamentos.

Você faz bem quando não 
aceita rumores como fatos ver-
dadeiros. Descubra mais algu-
mas informações. Você está se 
sentindo cansado e precisa se 
livrar de toxinas para voltar à 
forma. Aproxime-se do calor da 
sua família, de seus laços reais 
e de suas raízes. Isto funciona-
rá como um contrapeso para as 
suas fantasias. 

Você vai conhecer pessoas in-
teressantes. Há algo inesperado 
no ar. Você estárá vulnerável a 
dedicar tempo para assuntos do-
mésticos básicos. Você estará em 
forma razoável, especialmente 
fisicamente. É hora de tomar 
uma decisão importante. Você 
sabe o que quer fazer, largue tudo 
e siga adiante! Um telefonema 
ou uma mensagem levantarão.

Você tem uma tendência a 
fugir de questões práticas e res-
trições administrativas e não é 
o momento para começar a lidar 
com elas. Sua energia crescente 
poderia se transformar em irrita-
bilidade, especialmente se você 
não abandona certos hábitos 
ruins. Você está muito sensível 
emocionalmente e seria uma 
boa ideia explorar o real motivo.
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Jennette McCurdy, ex-

-estrela de “iCarly”, revelou 
que sua mãe, que faleceu 
em 2013, ficou histérica 
quando ela disse que não 
queria mais atuar. Hoje 
com 30 anos, a ex-atriz vai 
lançar uma autobiografia 
na próxima semana inti-
tulada “Estou Feliz Que Mi-
nha Mãe Morreu”.

As informações foram 
publicadas pela Entertain-
ment Weekly, que teve 
acesso a um trecho do 
novo livro que chega ao pú-
blico no próximo dia 9.

Jennette, que interpretou 
Sam Puckett na série teen 
ao lado de Miranda Cosgro-
ve, detalha um momento 
de descontrole de sua mãe, 
Debbie, quando ela tentou 
parar de atuar pela primei-
ra vez, ainda jovem.

Foi depois de um teste 
em que Jennette se sentiu 
desconfortável que a cena 
aconteceu. “Estamos a ca-
minho de casa, em trânsito 
intenso”, começa. “‘Eu não 
quero mais atuar’, eu digo 
antes mesmo de perceber 

Ex-atriz mirim lança livro 
‘Estou feliz que minha mãe morreu’

Atriz revela que mãe ficou descontrolada quando ela tentou parar de atuar

14 TV e Novelas 

Receitas

IngredIenteS
2 xícaras de amen-

doim torrado e sem 
casca

1 xícara de chocolate 
em pó

3 ovos
1½ açúcar
3 xícaras de leite
½ xícara de óleo
2 ½ de farinha de trigo 

sem fermento.

que disse isso. Mamãe me 
olha pelo espelho retrovi-
sor. Uma mistura de cho-
que e decepção enche seus 
olhos. Eu imediatamente 
me arrependo de ter dito 
qualquer coisa.”

A mãe dela, então, reage: 
“’Não seja boba, você adora 
atuar. É a sua coisa favori-
ta no mundo’, mamãe diz 
de uma forma que faz pa-
recer uma ameaça. ‘Você 
não pode desistir!” Ela 
soluça. ‘Esta era a nossa 
chance! Essa foi a noooos-
saa chaaaaance!’”

“Ela bate no volante, aci-
dentalmente batendo na 
buzina. O rímel escorre 
por suas bochechas. Ela 
está histérica, como eu 
estava na audição para 
‘Divisão de Homicídios’ 
(filme de 2003). Sua histe-
ria me assusta. ”

Debbie, mãe de Jennette, 
morreu vítima de um cân-
cer de mama em 2013. A 
ex-atriz decidiu parar de 
atuar recentemente e per-
cebeu que nunca gostou 
do que fazia.

Bolo pé-de-moleque

Modo de preparo
Coloque todos os ingre-

dientes no liquidificador 
e bata até ficar homo-
gêneo. Coloque em uma 
forma untada e enfari-
nhada e leve ao fogo por 
45 minutos ou até estar 
assado.

Ela tem relatado com fre-
quência a relação tóxica 
que teve com a sua mãe – 
e todos os problemas que 
isso lhe causou. À People, 
em outubro do ano passa-
do, desabafou:

“Eu sei que se minha mãe 
estivesse viva, eu ainda te-
ria um distúrbio alimentar”, 
afirmou ela, que já revelou 
ter sofrido com bulimia e 
anorexia. “Minhas primei-
ras memórias da infância 
são pesadas, [são] de caos. 
As emoções da minha mãe 
eram tão imprevisíveis que, 
para mim, era como andar 
na corda bamba todos os 
dias. As alterações de hu-
mor eram diárias”, revelou.

A ex-estrela de iCarly 
contou que já aos 6 anos, 
sua mãe começou a pres-
sioná-la: “Minha mãe sem-
pre sonhou em ser uma 
atriz famosa e ficou ob-
cecada em me fazer uma 
estrela”, explicou. Ela dis-
se que era “extremamente 
tímida”, mas começou a 
fazer testes de atriz para 
agradar a mãe. “Senti que 

meu trabalho era manter a 
paz. E eu queria fazer mi-
nha mãe feliz.”

Hoje, depois de muita te-
rapia, ela se sente realiza-
da – e livre. “Eu não sabia 
como encontrar minha 
identidade sem minha 
mãe. E eu não vou men-
tir. Foi muito difícil chegar 
aqui. Mas, agora, estou em 
um lugar na minha vida 
que nunca pensei que fos-
se possível. E eu finalmen-

te me sinto livre.”
Jennette McCurdy inter-

pretou Sam Puckett em 
‘iCarly’ entre 2007 e 2012. 
Depois, ela ganhou uma 
série própria com a mes-
ma personagem em ‘Sam 
and Cat’, exibida em 2013. 
Ela não retornou para o re-
vival de ‘iCarly’, agora pro-
tagonizado apenas por sua 
colega Miranda Cosgrove, 
intérprete da personagem 
principal, Carly.

Divulgação



Manaus, Sexta-feira,
5 de agosto de 2022

15Gatas
R

EP
RO

D
U

Ç
Ã

O
/I

N
ST

A
G

R
A

M

Erin Eevee passou a ser re-
conhecida e a ganhar noto-
riedade internacional quan-
do o perfil do Instagram a 
tornou uma celebridade da 
noite para o dia. Erin Eevee 
acabou com o padrão de 
beleza exigido pelo século 
moderno e se transformou 
em um verdadeiro fenô-
meno das redes sociais. Foi 
na plataforma da rede de 
conteúdo adulto OnlyFans 
que Erin Eevee mostrou ao 
mundo que a Austrália tem 
muito a oferecer. 



Manaus, Sexta-feira,
5 de agosto de 2022

O Casarão da Inovação 
Cassina, administrado 
pela Prefeitura de Ma-
naus, por meio da Secreta-
ria Municipal do Trabalho, 
Empreendedorismo e Ino-
vação (Semtepi), venceu o 
prêmio internacional de 
arquitetura na categoria 
de patrimônio. O prêmio 
Oscar Niemeyer de Arqui-
tetura Latino-Americana 
é considerado um dos 
mais importantes do con-
tinente por reconhecer 
produções arquitetônicas 
de diversos países.

 O projeto arquitetônico 
consiste em um centro de 
tecnologia digital e abriga 
espaços para fomentar a 
criatividade e encontros 
culturais, salas de reuni-
ões, coworking, lounge, 
além de proporcionar vis-
tas privilegiadas sobre o 
centro da cidade e o rio 
Negro. O projeto foi sele-
cionado como vencedor da 
edição 2022 do prêmio e 
tem o arquiteto e urbanis-
ta belga, Laurent Troost, 
como autor da obra.

Considerado o primeiro 

Prêmio de arquitetura 
para o Casarão da Inovação
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Casarão da Inovação Cassina ganha prêmio internacional de arquitetura

 

 

 

 
dyr Júnior.

 Ao todo, o Casarão da 
Inovação Cassina já con-
correu pelo menos sete 
destaques em premiações 
e foi vencedor de cinco 
prêmios, entre eles, os 
dois nacionais: Prêmio IAB 
Centenário 2022 e Prêmio 
Instituto Tomie Ohtake 
Akzonobel; e os três in-
ternacionais, Architecture 
Masterprize, Metal Archi-
tecture Award e o Prêmio 
Oscar Niemeyer.

Com localização privile-
giada na rua Bernardo Ra-
mos, no centro histórico de 
Manaus, o espaço tem por 
objetivo fomentar, apoiar 
e desenvolver atividades 
de cunho inovador, tecno-
lógico e empreendedor de 
modo que o ecossistema 
digital de Manaus cresça 
economicamente.

 Para a usuária do Casa-
rão Cassina, Carol Amaral, 
o espaço é importante para 
atender, especialmente, 
a categoria voltada para 
a economia criativa e os 
profissionais da produção 
cultural, além de ser aber-

polo de empreendedoris-
mo e inovação da região 
Norte do país, o prédio do 
antigo hotel Cassina, que 
abriga o Casarão, passou 
por mudanças em sua in-
fraestrutura, e dispõe de 
ampla capacidade para se-
diar eventos oriundos ou 
não da capital.

 “É muito bom saber que 
Manaus iniciou por aqui 
em um período em que nós 
tínhamos a borracha como 
nossa mola da economia e 

esses prédios nos trazem 
muitas lembranças boas. 
Ganhar o prêmio de arqui-
tetura com reconhecimen-
to mundial é muito impor-
tante para que possamos 
também trabalhar na revi-
talização de outros espa-
ços no Centro Histórico de 
Manaus. O Laurent Troost 
foi muito feliz em criar um 
projeto arquitetônico exe-
cutado para um espaço 
colaborativo”, enfatizou o 
secretário da Semtepi, Ra-
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to ao público.

 “O agendamento é su-
persimples com disponibi-
lidade de espaço com co-
modidade, conforto e com 
toda essa beleza do Centro. 
O Casarão é um lugar que 
nos acolheu e estamos 
muito felizes de poder fa-
zer o nosso evento, discu-
tindo economia criativa, 
que é a principal pauta da 
Semtepi, e essa é uma par-
ceria que firmamos com 
compromisso, porque a co-
munidade estava carente 
de espaços que tivessem 
essa estrutura de internet, 
som, projeção, entre ou-
tros”, explicou Carol.

 
Estrutura
A edificação, com apro-

ximadamente 1.600 me-
tros quadrados, possui 
salas de reuniões, espaço 
coworking com 54 esta-
ções, espaços multifun-
cionais, salões, sala de 
formação e um terraço 
com vista privilegiada do 
centro da cidade. O proje-
to é de autoria do arquiteto 
belga Laurent Troost.

Concurso nº 5686 - 03/07/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 062055 R$ 500.000,00
2º 007719 R$ 27.000,00
3º   035404 R$ 24.000,00
4º 003252 R$ 19.000,00
5º 086722 R$ 18.329,00

Concurso n. 2400 - 04/08/2022

02        08       21          26         31           45

02         06        17         20        24         40

01          03         04 Concurso n. 2590 - 04/08/2022

03          07          09           18             19

20           22           24          25           29

34           35           47          53            66

72           75           85           92           99

Lotomania 2347 - 03/08/2022

Concurso n. 2507 - 04/08/2022

04          06          12          34          35           53

15             25            27            30              44            53            74

Concurso n. 5915 - 04/08/2022

Concurso n. 1817 - 04/08/2022

07           17           20           21           58

05         07         09         10         13         15         16          18         20         21         24         25


