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Coronel Heliane Braga é
nomeada comandante PM/AP

Ano XXll Nº 7.898

Nova comandante disse que as prioridades de sua gestão serão o combate ao
crime organizado e à violência contra a
mulher e ordem pública. A cerimônia
de passagem de comando ocorrerá na
quarta-feira (18), no quartel do Comando Geral.

Filiado

PÁGINA 05
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Criança na politica

Dr. Furlan empossa ‘prefeitos e
vereadores’ mirins em cerimônia
simbólica de escola em Macapá
Evento aconteceu nesta segunda-feira (16), na
Universidade da Criança.
PÁGINA 06

Golpe do Amor

Amapaense perde R$ 27 mil ao se apaixonar
por falso soldado americano
Um casal foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá pelo crime de estelionato. A dupla, que ﬁngia ser um
soldado americano na guerra da Síria, entrou contato com uma mulher amapaense via WhatsApp e a fez acreditar que
PÁGINA 12
estava em um relacionamento amoroso com o "militar". A vítima perdeu R$ 27 mil em depósitos feitos.

Educação

Inscrições para o Enem 2022
terminam neste ﬁnal de semana
A taxa é de R$ 85, e poderá ser paga via
PIX, cartão de crédito ou por boleto bancário
PÁGINA 19
até o dia 27 deste mês.

Desenvolvimento

SPU autoriza cessão de uso para empreendimento portuário
e industrial em Anauerapucu, distrito de Santana, no Amapá
Com o aval da SPU, inicia-se agora o processo de licenciamento
ambiental. A previsão é que as operações iniciem daqui a dois
anos e em 2027 esteja em total funcionamento.
PÁGINA 05

Gazetilha
Candidatura
dupla ao senado
Uma brecha jurídica para o desmembramento de coligações estaduais para a disputa ao
Senado virou mais um componente na costura nos palanques
pelo país. Uma consulta ao TSE
(Tribunal Superior Eleitoral)
feita pelo deputado federal Delegado Waldir (União Brasil-GO)
avalia a possibilidade de partidos lançarem mais de uma candidatura ao Senado na mesma
chapa para o governo estadual

PÁGINA 03

Departamento Administrativo e Financeiro
Manoel Picanço: (96) 99903-2787
Circulação e Assinatura
Hélio: (96) 99115-2580

01 08 21 27 36 37
Mega-Sena/Concurso 2481 (14/05/22)

28 35 43 50 59
Quina/Concurso 5854 (16/05/22)

Lucro da Petrobras dá de 10
nos ‘concorrentes’

O lucro da Petrobras é tão desproporcional que chega a ser até
dez vezes maior que petroleiras
muito maiores que a “estatal” brasileira, como no caso da PetroChina. A estatal chinesa, que
faturou US$443,4 bilhões em 2021,
lucrou US$5,7 bilhões até agora,
este ano, o que representa 1,28%
do faturamento anual. A Petrobras
faturou US$83,9 bilhões em 2021,
mas lucrou US$8,8 bilhões, 10,5%
do que arrecadou.

Maior, mas
menor

O faturamento da norte-americana Exxon (US$309,6 bilhões) é
quase quatro vezes maior que o da
Petrobras. Já o lucro...

‘Magia’
brasileira

A Exxon, uma das maiores do
mundo, comemorou US$5,5 bilhões de lucro no primeiro trimestre de 2022. O da Petrobras
foi 60% maior.

Esses
britânicos

A Chevron é outra que fatura
mais do dobro da Petrobras
(US$176,8 bilhões) mas lucra
menos: US$6,3 bilhões, margem
de 3,56%.

Decisão vai durar?

Decisão sobre diesel começou
com ofício de Pacheco

Em 2020, na campanha eleitoral
municipal, pilantras com o bolso forrado do dinheiro (público) do Fundão Eleitoral ainda conseguiram
arrancar de cidadãos incautos R$15,8
milhões.

Americanos idem

Partiu do presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o primeiro questionamento sobre a determinação do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz), do
início de maio, que congelou a alíquota do ICMS para o diesel e, na
prática, anulou os efeitos da lei
192/22, aprovada no Congresso para
amenizar o impacto do imposto e
baratear o diesel. O Confaz “fez
letra morta” da lei aprovada no
Congresso, disse Pacheco: “O que
vimos, na prática, é a manutenção
ou o aumento do preço”.

Alvo errado,
tiro certo

Pacheco enviou seu ofício a Paulo
Guedes (Economia), que preside o
Confaz, mas a reunião do conselho
não foi convocada pelo ministro.

Representa
A British Petroleum lucrou
os Estados
US$6,2 bilhões e faturou

Assunção, Paraguai. Final dos anos 80. O voo
da VARIG, vindo do Rio, chegou na hora,
13:00hs. No salão de desembarque nos esperava com o discurso pronto e as chaves no
bolso. Era o meu chefe na nova missão, Consulado-Geral do Brasil em Assunção.
Deu-nos boas-vindas. E anunciou-me que estava saindo de férias extraordinárias de quatro
meses. E mais: estava embarcando para o Rio
dali a momentos, naquele mesmo avião pelo
qual eu chegara. Ofereceu-me um aperto de
mão e as chaves do Consulado. Era um domingo. Fomos para o Gran Hotel del Paraguay,
na época em fase decadente.
No dia seguinte, cheguei ao trabalho bem
cedo. Plaza Nuestra Senhora de la Assuncion,
em frente ao Hotel Guarany. Quarto andar. Cheguei de taxi e experimentei as chaves. Tudo
certo. Embora decerto já sabedores da minha
chegada, fui recebido com alguma surpresa
pelos funcionários. Meses depois, eu já estava
instalado na minha moradia deﬁnitiva.
A baratinha (MP Lafer) andava nos jardins da
casa situada na calle Campos Cervera esquina
Motta, Bairro de Villamora, Assunção.
Delícia de domingo, com piscina e churrasco
de rabadilla, o bom corte paraguaio. No “quincho” típico (caramanchão) a churrasqueira, a
beira da piscina, o som de Gal e Tim Maia em
“Um dia de domingo”. A gente se apega as artes

$
Manoel Picanço
Diretor Comercial

Araciara Macedo
Editora Chefe

Paulo Ronaldo
Sub-Editor
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Desobediência é crime

O diretor-geral do Detran-RN, Jonielson Pereira de Oliveira, protegido do deputado Rafael Motta
(PSB), decidiu enfrentar a Justiça,
deixando de acatar ordem Judicial e
descumprir liminar. Terá problemas.
Até o ﬁm desta semana, o Brasil terá
aplicado mais de duas doses de vacinas por pessoa, 428 milhões de doses.
O show de vacinação supera os EUA,
com mais de 1 milhão de mortos, e
toda a Europa, 2 milhões.

Quem diria

O preço médio do etanol no Centro-Oeste é o maior do país, segundo
levantamento TicketLog em 21 mil
postos de combustíveis, mas subiu a
R$5,58, preço que era do diesel e da
gasolina há poucos meses.

Pequeno
detalhe

O BNDES divulgou com orgulho o
aumento de 32% do lucro líquido no
1º trimestre em relação a 2021. O
problema é que houve alta nas participações societárias e tesouraria,
mas queda em ﬁnanciamentos.

Impressiona

O Brasil já aplicou 82 milhões de
doses de reforços da vacina contra a
covid. No total já são quase 427 milhões de vacinas aplicadas desde o
início da campanha nacional, em janeiro do ano passado.

Pensando
bem...

...se urna eletrônica fosse time, já
nascia com torcida organizada

Artigo

EXPEDIENTE

Souza
Diagramação

Pré-candidato do PSDB, João
Doria continua sendo alvo das articulações de rasteira dos tucanos derrotados na pré-campanha. Já avisou
que pode apelar para o Judiciário
para garantir o resultado das prévias.

Pré-candidato e ponto

Eventual corte do gás russo põe
em xeque metas de “descarbonização” da União Europeia. Para a especialista Luciana Reis, além de
reduzir a demanda pelo gás, o bloco
europeu terá, no curto prazo, que
aumentar o uso de “combustíveis alternativos como carvão e energia

Dante Coelho De Lima

da época. Um diplomata brasileiro com as minhas origens, em rota de regresso, depois de
um ciclo de serviço no exterior, andava nessa
época, como diziam lá em casa, numa fase, digamos, “brega” em matéria de música, adaptando-me aos novos tempos, nova vida.
Comecei a gostar de Wando e seu sucesso:
“Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro…”
No trabalho, eu tinha certamente o pior emprego. Cônsul-adjunto, Encarregado do CG durante quase todo o tempo. Ao cabo dos quatro
meses, o Chefe reassumiu. Em poucos dias veio
o veredicto ﬁnal. De acordo com as regras de
então, completada a idade limite e não tendo
sido promovido, o Chefe passou para o Quadro
Especial e teve que deixar o posto. Voltei a ser
o Chefe.
O Consulado-Geral era uma verdadeira Delegacia de Polícia. Eu era o único diplomata no
posto e tive que praticamente organizar uma
equipe de funcionários, entre eles o inesquecível Severiano do Brasil Manique Jr., uma boa
tropa de choque.
Como sabem, o Consulado-Geral era (e ainda
é) independente da Embaixada.
Sobrevivi a duras penas ao trabalho insano e
pouco nobre. Ganhei coragem, acabei montando uma rede de contatos locais que se revelaram valiosos. Fui mais além do que a função

Raimundo Hélio da Costa
Assinatura e Circulação Geral

Que
horror

Brasil mandou bem

O Confaz é um órgão que reúne os
US$172,45 bilhões ainda assim,
secretários
estaduais de Fazenda etc.
cerca de um terço do resultado
e é presidido pelo ministro da Econoda Petrobras.
mia, mas é independente.

Circuito Indiana Jones

O ministro André Mendonça (STF)
acatou pedido do governo federal
para suspender a decisão do Confaz.
Estados já prometeram recorrer.

Europa
vai poluir

Jornal filiado

pedia de mim. Hoje vejo que fui irresponsável.
Quiçá eﬁciente, mas francamente irresponsável.
Com a ajuda de Manique, estabeleci contatos
com receptadores de carros roubados no Brasil,
com o Chefe de Polícia, Generais, Ministro da
Justiça maçom, Dona de casa de lenocínio,
onde, apresentado por um amigo, batia ponto
quase toda sexta-feira no ﬁnal do expediente
(quando não ia ao bar e restaurante Pérgola Jardim) e, enquanto fazia charme pra “Madame”
argentina, bebericava umas doses de Old Parr,
que ela nunca cobrava. Tudo pra conseguir informações sobre o paradeiro deste ou daquele
“cabrito” (como eram chamados os veículos
roubados). Até consegui localizar um caminhão
do então Chanceler, roubado no interior de São
Paulo, da Fazenda Jamaica. Uma operação arriscada, de madrugada, usando uma canoa e
barqueiro contratado na região, revelou por
meio de binóculos, a mim e ao enviado do do
ilustre dono do caminhão, que o veículo de Sua
Excelência estava numa fazenda remota, na
posse de um importante líder político da área
de comunicação. Eu decerto não era autoridade
policial e achei que tinha cumprido minha
parte.
Também já interrompi meu almoço de domingo para auxiliar um ﬁgurão brasileiro e sua
esposa, cujos passaportes haviam sido apreen-

Os conceitos e opiniões emitidos em artigos e colunas, são de inteira
responsabilidade de seus autores e nem sempre refletem a opinião deste Jornal
Propriedade de Quality
do Brasil Indústria Ltda.
Circula diariamente de segunda a segunda
nos 16 municípios do Estado do Amapá.
De segunda a sábado R$1,50

didos. Graças às boas relações com o Chefe de
Polícia, tudo foi resolvido. Uma outra vez consegui que dois soldados escoltassem um jornalista do JB até a fontreira na então Puerto
Stroessner, pois o rapaz fora fazer matéria sobre
roubo de carros brasileiros e correu pra pedir
ajuda quando sentiu que sua vida corria perigo.
Não fui um mau Cônsul. Ao contrário. Pelo
menos era o que dizia o Embaixador, muito satisfeito com a maneira como eu resolvia consularmente alguns “pepinos” que – caso contrário
– teriam adquirido caráter político de alguma
sensibilidade e teriam que ser tratados na Embaixada. O que eu fazia era trabalhar muito para
sobreviver ao insana e quer sempre pouco
nobre rotina. Por essas e por outras sobreveio
depois o medo, pois vi quanto risco corri. No
Natal, se fazia uma “vaquinha” para proporcionar uma ceia minimamente digna aa comunidade de presos brasileiros no presídio de
Tacumbu.
Mas, num domingo normal a baratinha andava no imenso jardim da casa, com André
dando seus primeiros passos no volante e eu
punha Eduardo no colo e rodopiava com o calhambeque pela grama. Como diria a musiquinha da Roberto Carlos:
O Calhambeque, bi-bi
Quero buzinar o Calhambeque, bi-bi
CRÍTICAS E SUGESTÕES
=VIVO 96. 99115-2580

=Rua Pedro Baião 2456-conj 302 - Central.
=Macapá-Amapá
=E-mail:agazeta.ap@uol.com.br
agazetap@uol.com.br =Site: agazetadoamapa.com.br
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Em julgamento

Os desembargadores do TJAP se reúnem hoje, às 8 horas, para a 1277ª Sessão de Julgamento Câmara Única. Entre os processos julgados, destacamse ações relacionadas ao fornecimento de energia em Pedra Branca do
Amapari. Os Processos oriundos da Comarca de Pedra Branca do Amapari
tratam de liquidação da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação
Civil Pública nº 0000025-57.2016.8.03.0013, proposta contra a Companhia
de Eletricidade do Amapá.

Candidatura dupla ao senado

Uma brecha jurídica para o desmembramento de coligações estaduais para
a disputa ao Senado virou mais um componente na costura nos palanques pelo
país.Uma consulta ao TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) feita pelo deputado federal Delegado Waldir (União Brasil-GO) avalia a possibilidade de partidos lançarem mais de uma
candidatura ao Senado na mesma chapa para
o governo estadual.O caso, sob relatoria do
ministro Ricardo Lewandowski, ainda será
analisado pela Justiça Eleitoral.

Eleições 2022

O TSE proibiu a contratação de
pessoas físicas ou jurídicas para
que façam publicações de cunho
político-eleitoral na internet para
as eleições de 2022.Na prática isso
é um balde de água fria na estratégia usada há algum tempo, por candidatos e pré-candidatos, de
remunerar inﬂuencers digitais para
atingir a base de seguidores deles e,
assim, impulsionar campanhas
eleitorais.O advogado eleitoral Carlos Frota, do Ibrapej, aﬁrma que a
nova regra “não limita a liberdade

de expressão do inﬂuenciador digital de emitir opinião seja positiva
ou negativa sobre candidatos”, mas
impede a remuneração por esse
tipo de publicação.

Dia mundial da África

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, reuniu com a deputada estadual Cristina Almeida e, durante a
reunião, garantiu apoio para a realização da semana do dia mundial
da África. Em suas redes sociais a
deputada agradeceu, “mais um
passo foi dado para a realização da
semana do dia mundial da África,
venho aqui agradecer ao prefeito
Dr. Furlan por se disponibilizar a

Bom administrador

O pré-candidato Jaime Nunes
usou suas redes sociais para falar que
somente com a visão empresarial
implantada no poder público é possível conseguir avançar e desenvolver um estado. Bom planejamento e
organização, desburocratização, investimento em mão de obra qualiﬁcada, objetivos e metas são algumas
das características que Jaime citou.
“Político de carreira não se importa
com economia e não respeita o dinheiro público. Eu não cheguei

para doença, sendo uma em Macapá e outra em Santana. Não
houve registro de óbito.

Campanha contra a homofobia

nos ouvir e contribuir com essa
data tão especial”.

aonde cheguei sem ter o controle das
minhas empresas. E assim precisa
ser feito no governo”, declarou.

Boa notícia

O presidente Jair Bolsonaro matéria aprovada no Congresso
(PL) afirmou que pretende san- pode ser judicializada por precionar o novo piso salarial de feitos e governadores.
enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras, e que aguarda
definição sobre qual será a fonte
de custeio. No entanto, o projeto de lei (PL 2564/2020) ainda
não foi encaminhado para sanção do presidente da República,
porque os parlamentares não
inseriram na proposta a fonte de
recursos. Da forma como está, a
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Imunização segue avançando

O GEA já distribuiu 1.329.717
doses de vacinas contra a covid-19
para os 16 municípios. Destas,
foram aplicadas 1.154.511 doses.
No Amapá, a população vacinável
é de 781.594 pessoas. Deste total,
até a última atualização, 72,28%
receberam a primeira dose da vacina e 76% foram imunizadas com
a 2ª dose, dose única, dose de reforço e adicional. Em ralação aos
casos, nesta segunda-feira (16),
duas pessoas testaram positivas

Macapá(AP), terça-feira, 17 de maio de 2022

Iniciou nesta segundafeira (16), uma programação
com palestras e atividades
ilustrativas voltadas para
debater estratégias de combate aos tipos de preconceitos contra orientações
sexuais e identidades de gênero. As atividades ocorrem
nos municípios de Macapá
e Santana, até o próximo
dia 20.

Informação inverídica

A Rede Globo terá de pagar R$ 10
mil de danos morais a suspeito de
invadir o celular do ex-juiz Sergio
Moro e outras autoridades. O motivo da condenação é a veiculação
de notícia falsa apontando que o
homem teria uma condenação pretérita por roubo, o que não ocorreu.
Além da Globo, a Empresa Paulista
de Notícias, que edita o portal "A
Cidade On", também foi condenada
a pagar o mesmo valor.

Acesso restrito

Após quase dois anos de pandemia do Covid-19, as reuniões
deliberativas dos deputados estaduais foram retomadas, mas a
Assembleia
Legislativa
do
Amapá (ALAP) anuncia medidas
para restringir o acesso ao plenário da Casa. Em comunicado, a
ALAP apresentou um pacote de
medidas que delimitam novos
espaços para a atuação tanto de
assessores parlamentares como
da imprensa.

Economia

Perseguição por agiotas, 10 cartões de crédito e tremedeira:
por dentro de uma reunião de devedores anônimos

Devedores anônimos

A irmandade é uma filiação dos Alcoólicos Anônimos e ajuda pessoas a se livrarem do vício de compras e dívidas.
O g1 conversou com quem chegou ao fundo do poço, mas conseguiu se reerguer.

Vamos fazer oração da serenidade?", me pergunta Rita
antes de começarmos a entrevista. "Qualquer coisa que a
gente vai fazer, a gente faz a
oração antes", explica.
A reza é simples: “Concedeinos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas
que não podemos modiﬁcar,
coragem para modiﬁcar aquelas que podemos e sabedoria
para distinguir umas das outras.”
Ela baliza todas as reuniões
das irmandades dos 12 passos,
que nasceram com os Alcoólicos Anônimos em 1935, em
Ohio, nos Estados Unidos, e
hoje abarcam os mais variados
vícios: drogas, compras, comida, sexo, jogo, dependência
emocional.
Quem procura uma sala
dessas está, muitas vezes, “no
fundo do poço” da compulsão.

Devedores Anônimos grupo reúne compradores
compulsivos em busca de ajuda — Foto Wagner Magalhães

Neste caso, pessoas que
acumulavam dívidas que custavam muitas vezes o salário,
tinham 10 cartões de crédito e
não conseguiam sequer dormir sem a perseguição de cobradores, agiotas, atendentes

Brasil precisará de 9,6 milhões de
trabalhadores em ocupações
industriais até 2025

Oportunidade

Do total, 2 milhões precisarão de formação inicial
e 7,6 milhões já estão inseridos no mercado de
trabalho, mas precisam se atualizar.

Até 2025, o Brasil precisará
qualiﬁcar 9,6 milhões de pessoas em ocupações industriais,
sendo 2 milhões em formação
inicial – para repor inativos e
preencher novas vagas – e 7,6
milhões em formação continuada, para trabalhadores que
precisam se atualizar. Isso signiﬁca que 79% da necessidade de
formação nos próximos quatro
anos serão em aperfeiçoamento.
Essa é a conclusão do Mapa do
Trabalho Industrial 2022-2025,
realizado pelo Observatório Nacional da Indústria para identiﬁcar demandas futuras por mão
de obra e orientar a formação
proﬁssional da base industrial
no país.
Essa demanda virá principalmente pelo uso de novas tecnologias e mudanças na cadeia
produtiva. Por isso, será preciso
investir em aperfeiçoamento e
requaliﬁcação para atualização
dos proﬁssionais.
Quase 500 mil vagas até 2025
Em quatro anos, devem ser

criadas 497 mil novas vagas
formais em ocupações industriais, saltando de 12,3 milhões
para 12,8 milhões de empregos
formais. Essas ocupações requerem conhecimentos relacionados
à
produção
industrial, mas estão presentes
em outros setores da economia.
As áreas com maior demanda
por formação são Transversais,
Metalmecânica, Construção, Logística e Transporte, e Alimentos
e bebidas. As ocupações transversais são aquelas que permitem ao proﬁssional atuar em
diferentes áreas, como técnico
em Segurança do Trabalho, técnico de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento e proﬁssionais
da Metrologia, por exemplo.
A projeção da demanda por
formação para os próximos anos
mostra as ocupações industriais
que mais precisarão de proﬁssionais até 2025. Veja abaixo o
número de vagas previstas de
cada área.

de banco ou o medo.
Sob anonimato e com
nomes trocados, Rita, Dolores,
Maria e Pedro contaram suas
histórias de desespero, dor,
medo, compulsão – mas também de recuperação, esforço,

superação e até milagre.
As histórias de devedores
compulsivos que frequentam
a irmandade são bem parecidas. Muitos deles chegaram ao
DA porque tinham outras
compulsões, principalmente
álcool ou comida. E perceberam que elas estavam interligadas.
As salas sempre foram físicas, geralmente nos fundos de
igrejas, instituições ou em espaços alugados. Com a pandemia, elas se transferiram para
salas virtuais em aplicativos,
recebendo devedores compulsivos do Brasil inteiro.
A reunião começa com poucas pessoas e, aos poucos, vai
se enchendo. Elas chegam felizes, se cumprimentam,
falam da vida descontraídas.
Quando a reunião começa,
tudo muda. Abre-se o ritual
com a oração da serenidade,

faz-se a leitura de um texto
pré-designado e, depois disso,
chega-se ao coração das reuniões: o momento das partilhas, quando as pessoas ﬁcam
livres para contar suas angústias, escorregadas ou evoluções.
Não existem coordenadores
ou alguém que “mande” no
grupo. São os próprios membros que organizam tudo. Eles
respondem a uma central no
Estados Unidos, chamada de
Escritório de Serviço Mundial.
É de lá que pegam a literatura
do grupo (os textos que
devem ler nas reuniões) e organizam conferências mundiais.
Quem chega a uma reunião
pela primeira vez logo percebe que há um vocabulário
especíﬁco e muitas vezes repetido durante as falas e partilhas.

Inﬂação afeta mais as pessoas de
baixa renda em abril, diz Ipea

Baixa renda

A inflação de abril foi maior
para as famílias mais pobres,
de acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) divulgado nesta segunda-feira (16).
Em abril, o indicador do
Ipea mostrou que a inflação
para as famílias com renda domiciliar muito baixa foi de
1,06%. No outro extremo,
entre as famílias de renda alta,
marcou 1%.
No acumulado de 12 meses,
a inflação apurada para esses
grupos familiares chegou a
12,7% e 10,8%, respectivamente.

No acumulado de 12 meses, a inflação apurada as
famílias de renda muito baixa chegaram a 12,7%.

No mês passado, a inflação
para as faixas de mais baixa
renda foi pressionada pelo
grupo alimentos e bebidas.
Para as faixas mais ricas, o
maior impacto veio do grupo
transportes.
"No caso do segmento de
renda muito baixa, o impacto
exercido pela alta dos preços
dos alimentos no domicílio –
especialmente
do
arroz
(2,2%), feijão (7,1%), macarrão
(3,5%), batata (18,3%), leite
(10,3%), frango (2,4%), ovos
(2,2%), pão francês (4,5%) e
óleo de soja (8,2%) – fez com
que o grupo alimentos e bebidas respondesse por 61% de

toda a inflação apurada em
abril", destacou o Ipea.
Entre a população mais rica,
o grupo transporte representou 60% de toda a inflação. O
indicador refletiu os reajustes
das passagens aéreas (9,5%),
do transporte por aplicativo
(4,1%), da gasolina (2,5%), do
etanol (8,4%) e do diesel
(4,5%).
"Além dos alimentos e dos
medicamentos, as altas dos
preços dos serviços pessoais,
especialmente os relacionados à recreação, também impactaram positivamente a
inflação destas famílias". informou o Ipea.

Inﬂação afeta mais as pessoas de baixa renda em março,
diz Ipea — Foto Aloisio Mauricio
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A 3ª a assumir o cargo no Brasil

Geral

Coronel Heliane Braga é nomeada
comandante da Polícia Militar do Amapá
Nova comandante disse que as prioridades de sua gestão serão o combate ao crime organizado e à violência contra a mulher e ordem pública.

O governador do Estado,
Waldez Góes, empossou
como comandante da Polícia
Militar do Amapá (PM/AP), a
coronel Heliane Braga de Almeida, a primeira mulher à
frente de uma das maiores
forças de segurança pública
do Amapá. Ela é a terceira a
assumir o cargo no Brasil.
A solenidade ocorreu
nesta segunda-feira (16), no
Palácio do Setentrião, sede

Desenvolvimento

central do Executivo amapaense, em Macapá, e reuniu
familiares dela, agentes da
Segurança Pública Estadual
e autoridades de outros Poderes.
Empossada,
prometeu
cumprir todas as metas estabelecidas no planejamento
estratégico dos planos de segurança estadual e nacional
e dar continuidade à todos
os macros investimentos já
consolidados em todo sistema de segunda pública.
"No campo operacional,
investiremos massivamente
no combate à alta criminalidade, em especial, o combate efetivo à violência
contra às mulheres", frisou
Heliane.
O governador fez referência ao legado deixado pelo
coronel Paulo Matias, que
estava há 3 anos à frente da
corporação. Ele destacou
que a escolha de uma mulher para assumir o cargo de

alto escalão não foi o principal critério, mas sim a capacidade técnica.
"Coronel Heliane é altamente preparada. Tem um
trajetória brilhante na prestação de serviço à população
ainda tão jovem. Dada a sua
intelectualidade, ﬁrmeza e
capacidade de gestão, tem
muito a doar com compromisso e respeito ao povo do
Amapá", frisou Góes.
A cerimônia de passagem
de comando ocorrerá na
quarta-feira (18), no quartel
do Comando Geral.
Patrulha Maria da Penha
Uma das prioridades da
administração da coronel
Heliane será a implantação
de uma equipe militar especializada para fazer o primeiro
atendimento
a
mulheres vítimas de violência doméstica: a Patrulha
Maria da Penha.
Trata-se de quatro unida-

SPU autoriza cessão de uso para empreendimento portuário e
industrial em Anauerapucu, distrito de Santana, no Amapá
Com o aval da SPU, inicia-se agora o processo de licenciamento ambiental. A previsão é
que as operações iniciem daqui a dois anos e em 2027 esteja em total funcionamento.

O Diário Oﬁcial da União publicou na última quinta-feira (12), a
portaria com a autorização da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União
(SPU), do Ministério da Economia,
para cessão do uso da área em que
será instalada a Plataforma Logística do Amapá – PLALogistic, na
margem esquerda do rio Amazonas, distrito de Anauerapucu, pertencente ao município de Santana.
É mais uma etapa vencida no processo de tramitação que corre há
cinco anos para a implantação
deste empreendimento portuário,
logístico e industrial da Região
Norte. Com o aval da SPU, inicia-se
agora o processo de licenciamento
ambiental. A previsão é que as operações iniciem daqui a dois anos e
em 2027 esteja em total funcionamento.
O futuro empreendimento forma
um complexo em que serão construídos dois terminais, o Terminal
de Granéis Líquidos no Amapá
(TGLA) e o Terminal de Granéis Sólidos do Amapá (TGA), classiﬁcados
como Terminal de Uso Privado
(TUP) para combustíveis e commodities do agronegócio (soja e milho),
com a expectativa de movimentar 7
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milhões de toneladas/ano, com escala de até 300 navios. Somente de
combustível espera-se o movimento 2 milhões de toneladas de
combustíveis por ano.
O projeto contempla ainda uma
zona industrial onde está prevista a
construção de uma unidade esmagadora e de beneﬁciamento de soja,
com capacidade de processar 2.500
toneladas por dia e assim produzir
diariamente 1.764 toneladas de farelo e 488 toneladas de óleo. O CEO
da PLALogistics, Ricardo Falcão,
considera o aval da SPU um avanço
que está permitindo que o projeto
seja visualizado de forma mais concreta e um passo importante para
agilizar os benefícios que este trará
para a região: “Trabalhamos desde
2017 para a realização deste projeto
e estamos otimistas e com boas expectativas após a cessão da SPU. Na
prática será um empreendimento
lucrativo para todos, pois serão gerados milhares de empregos, a economia será impulsionada com a
melhoria da renda da população e a
cobrança de impostos, assim como
novas atividades serão desenvolvidas”.
O empreendimento já obteve o
aval do Ministério da Infraestrutura
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e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), e apoio dos
governos estadual e municipal. A
portaria da SPU estabelece que a
cessão tem o prazo de 20 anos e poderá ser prorrogada e acordo com
interesses mútuos, e que o empreendimento deve ser implantado
em até cinco anos, a partir da assinatura do contrato. O investimento
é de R$ 2,2 bilhões na área autorizada, um total de 750 hectares (7,5
quilômetros quadrados). O empreendimento tem potencial para
gerar 20 mil empregos, entre diretos e indiretos, nas fases de obras e
operacional.
A logística para o funcionamento
agrega outras atividades, como o
sistema para que os grãos cheguem
até as instalações, que integra ao
projeto cinco empurradores ﬂuviais
e 60 barcaças graneleiras, formando cinco comboios, cada um
com capacidade para levar até
28.080 toneladas. A segurança destas operações, principalmente atracações, desatracações e manobras
de navios, foi aprovada pela Marinha em 2020, após as análises realizadas no Tanque de Provas
Numérico (TPN), da Escola Politécnica, da Universidade de São Paulo
(USP). O complexo tem condições
de receber desde navios-tanque de
55 mil toneladas a graneleiros capesize de 209 mil toneladas.
“Apesar da demora, burocracia e
ausência de integração entre os órgãos federais para a avaliação e liberação, estamos avançando nas
fases para a implantação do projeto
da PLALogistics. Vamos unir esforços para que até 2027 estejamos em
operação, trabalhando, beneﬁciando, escoando, empregando e
desenvolvendo através deste negócio portuário e industrial, não somente o Amapá, mas a Região
Norte inteira”, aﬁrma Ricardo Falcão. (Mariléia Maciel).

des especializadas, nas quais
a maioria dos membros
serão militares mulheres,
que passaram por um treinamento especíﬁco para atender a este tipo de ocorrência.
A previsão é que, inicial-

A macapaense Heliane
Braga de Almeida, tem 41
anos de idade, é casada há
16 anos com o coronel da
PM Aldinei. Tem dois ﬁlhos, Vítor e Ana Clara. Ingressou na Polícia Militar
do Amapá em 1º de fevereiro de 1999, há 23 anos.
É bacharel em Segurança
Pública pela Academia de
Polícia Militar do Cabo
Branco/Universidade Estadual da Paraíba (2001). É
bacharel em Fisioterapia
pela Faculdade Seama
(2007) e bacharel em Direito pela Universidade Fe-

mente, as Patrulhas Maria da
Penha sejam implantadas
nos 1º, 2º, 6º e 4º Batalhões,
para cobrir, respectivamente, as zonas sul, norte,
leste oeste de Macapá, e o
município de Santana.

deral do Amapá – Unifap
(2017).
Na PM/AP, a coronel Heliane já foi comandante do
Batalhão de Policiamento
Rodoviário
Estadual
(BPRE), do Pelotão do Centro de Formação da corporação, da Companhia
Independente de Trânsito,
do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento.
Foi diretora adjunta de
Comunicação Social, subcomandante do 1° BPM, do
Batalhão Ambiental, diretora adjunta de pessoal e
de ensino e instrução.

Aos inadimplentes

Câmara pode votar na terça-feira MP que
permite renegociação de dívidas do Fies
Mais sete MPs estão na pauta do Plenário, entre
elas a que aumentou o salário mínimo em janeiro.
A Câmara dos Deputados pode
votar na terça-feira (17) a Medida
Provisória 1090/21, que permite a
renegociação de débitos junto ao
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) relativos a contratos formulados até o segundo semestre de
2017, momento a partir do qual o
programa foi reformulado.
Segundo o governo, o estoque de
contratos dessa época é de 2,4 milhões, com um saldo devedor total
de R$ 106,9 bilhões perante os agentes ﬁnanceiros exclusivos de então
(Caixa Econômica Federal e Banco
do Brasil). A taxa de inadimplência
desses contratos em atraso de mais
de 90 dias gira em torno de 48,8%,
somando R$ 7,3 bilhões em prestações não pagas pelos ﬁnanciados.
A MP foi regulamentada parcialmente por resolução do Comitê
Gestor do Fies (CG-Fies), que ﬁxou
o período de 7 de março a 31 de
agosto de 2022 para o interessado
procurar o banco a ﬁm de negociar
a dívida.
Salário mínimo
A pauta do Plenário conta com
mais sete MPs, entre elas a que aumentou o salário mínimo em janeiro deste ano (MP 1091/21) para R$
1.212 ao mês. O novo mínimo altera

o valor de cálculo de benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas.
O novo valor considera a correção
monetária pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) de janeiro a novembro de 2021 e a projeção de inﬂação de dezembro de
2021, estimada pela área técnica do
Ministério da Economia. No total, o
reajuste é de 10,18% em relação ao
salário mínimo anterior, que era de
R$ 1,1 mil.
Já os estados podem ter salários
mínimos locais e pisos salariais por
categoria maiores do que o valor ﬁxado pelo governo federal.
Crimes contra vulneráveis
Entre os projetos de lei, está pautado o PL 4749/16, da deputada Rosângela Gomes (Republicanos-RJ) e
outros, que cria pena de reclusão de
2 a 4 anos para quem deixar de comunicar à autoridade competente
os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou conﬁrmação de crime sexual contra
vulnerável.
A pena atinge o parente da vítima, consanguíneo ou por aﬁnidade, o médico, a autoridade
religiosa, o professor ou o responsável por estabelecimento de atenção
à saúde e de ensino.

Dr. Furlan empossa ‘prefeitos e vereadores’ mirins
em cerimônia simbólica de escola em Macapá

Criança na politica

Amor à cidadania, credibilidade e conﬁança incentivaram
dezenas de alunos da Universidade da Criança (Ucri), durante uma cerimônia de posse
para prefeitos e vereadores mirins. Nesta segunda-feira (16),
os pequenos receberam em
mãos do prefeito de Macapá,
Dr. Furlan, o certiﬁcado simbólico de eleitos aos poderes
legislativo e executivo do grêmio estudantil.
A animação dos estudantes
era visível, ainda mais que pela
primeira vez, o próprio chefe
do executivo municipal participou da solenidade. Os olhinhos brilhavam nas palavras
sobre o papel do prefeito no
dia a dia dos munícipes.
‘’Hoje é um dia especial para
essas crianças e me sinto honrado em participar desta solenidade. Ser prefeito é cuidar da

Evento aconteceu nesta segunda-feira (16), na Universidade da Criança.

vida das pessoas e do cotidiano das escolas municipais,
dos postos de saúde, do transporte público, etc. Fico feliz em
saber que a política está sendo
discutida dentro dos espaços
educacionais, mostrando a
responsabilidade na escolha
de seus representantes’’, destaca Dr. Furlan.

Em Macapá, rede municipal de
saúde passa a ofertar inserção do
método contraceptivo DIU

Método contraceptivo

A iniciativa faz parte do Programa "Saúde Para Todos".

UBS Coração faz parte das unidades que estarão ofertando
o contraceptivo Foto Ana Cleide Torres-PMM

A partir desta segundafeira (16), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) passa
a ofertar a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) em
três unidades da capital. A
iniciativa faz parte do programa “Saúde Para Todos”,
da Prefeitura de Macapá, e
atenderá mulheres de qualquer idade que já tenham
vida sexual ativa e não desejam engravidar.
Inicialmente, a colocação
do contraceptivo será realizada nas Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) do bairro
Coração e Padre Raul Matte,
no Jardim Marco Zero. Além
disso, o procedimento também estará disponível no
Centro de Especialidades Dr.
Papaléo Paes, localizado no
São Lázaro.
De acordo com a subsecretária de Assistência à Saúde,
Alessandra Reis, com a inclusão do serviço na rede municipal, será possível diminuir
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os índices de gestações não
planejadas. As mulheres que
desejarem passar pelo procedimento receberão consulta
ginecológica e terão que realizar exames, todos disponíveis nas unidades.
“O ginecologista irá avaliar
se o procedimento é indicado, além dos exames que
irão comprovar se ela não
está em suspeita de gestação
ou grávida. Por se tratar de
um procedimento sem anestesia, a mulher poderá sentir
um desconforto, no entanto,
temos uma equipe preparada para recebê-la”, aﬁrma.

DIU
É um Dispositivo Intrauterino, método contraceptivo
moldado em forma de “T”,
que é introduzido no útero
para impedir a gravidez.
Deve ser colocado e removido pelo ginecologista nos
primeiros dias do ciclo
menstrual.
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Eleito prefeito mais votado
do ensino fundamental II, o
Miguel Aranha, de 11 anos, estava nervoso. O aluno autista,
que venceu todos os desaﬁos
para trazer representatividade
ao pleito, agradeceu a todos
que acreditaram nas propostas.
‘’Fiquei muito feliz quando

falaram que tinha ganhado a
eleição. Contei emocionado
para meu pai, mãe, tia e avós.
Quero agradecer ao prefeito
Furlan por ter vindo, sei que
ele é um homem ocupado porque também é médico. Também agradeço aos meus
eleitores e aqueles que não votaram. Aqui na escola somos
todos uma grande família’’,
discursou animado.
A empresária Bárbara Molina, mãe da prefeita Nicole, de
9 anos, e do vereador Arthur,
de 11 anos, comentou a felicidade deste momento lúdico
com as crianças.
‘’A Prefeitura de Macapá se
fazendo presente neste dia é
de suma importante para os
alunos. Isso dá exemplo para
as crianças, como o comprometimento. Sabemos que a
gestão não se faz sozinha, ela é

compartilhada. A Nicole e o
Arthur foram empenhados e
ﬁco honrada em ser mãe
deles’’, comemora.
Diferente dos prefeitos e vereadores eleitos pela população, os alunos terão apenas 12
meses de gestão na escola,
como explica a coordenadora
pedagógica Ivanete Teixeira.
‘’O objetivo do grêmio estudantil é desenvolver nas nossas crianças e adolescentes o
amor pela cidadania, pois só
mudamos a sociedade juntos.
Só da Prefeitura de Macapá
está aqui mostra aos alunos
que não é brincadeira e nem
faz de conta. O mandato vai
durar 1 ano e para os estudantes desta faixa etária é muita
coisa, pois tem outra dimensão
de tempo. Com a eleição queremos criar a mentalidade de
cidadão’’, ﬁnaliza.

Em Macapá, revendedoras são orientadas
sobre lei que dispõe do plantio de árvores
a cada 10 carros vendidos

Proteção ao meio ambiente

A Prefeitura de Macapá
iniciou nesta segunda-feira
(16) uma ﬁscalização visando a regularização ambiental de revendedoras de
automóveis localizadas na
capital. O foco da ação será o
cumprimento da Lei Municipal nº:1896/2011, que dispõe sobre o plantio de uma
árvore a cada 10 veículos
novos vendidos.
A legislação trata que a
plantação deve ser realizada
pelas próprias empresas ou
por meio de cooperativas ou
associações que atuam na
área de preservação ambiental, devendo acontecer
na primeira quinzena do
mês subsequente aquele em
que a venda ocorrer.
A multa do não cumprimento dessas determinações é de R$ 200 para cada
árvore não plantada, sem
prejuízo da obrigação de
plantar. O valor arrecadado
é destinado às ações educativas e eventos voltados à
preservação do meio ambiente.
De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Sustentável e Postura Urbana (Semam), Marcelo Oliveira, a ﬁscalização será
realizada em empresas previamente identiﬁcadas em
diversas regiões de Macapá.
O trabalho seguirá até a

Ação acontece entre os dias 16 e 20 de maio.

sexta-feira (20).
“De forma constante, nossas equipes estão nas ruas
ﬁscalizando as empresas
para essa regularização de
diversas atividades econômicas. Estar em dia é muito
importante tanto para a continuidade do funcionamento desses locais quanto
para a preservação do meio
ambiente. É preciso respeitar as legislações vigentes”,
explicou.
Além disso, a ação também irá veriﬁcar questões
como licenciamento ambiental, uso correto do passeio público e de placas de
sinalização, além da disponibilização de vagas prioritárias para idosos e pessoas
com necessidades especiais.
“Recebemos várias de-

núncias sobre ocupação de
passeio público por parte de
algumas revendedoras de
veículos. Isso não pode
acontecer porque ofende o
direito de ir e vir dos idosos,
de pessoa com deﬁciência e
da população em modo
geral. Essa ﬁscalização vem
justamente combater isso”,
diz o coordenador municipal de Políticas de Pessoa
com Deﬁciência e Idoso da
Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SemDH),
Ruan Linconl.
Além da Semam e
SemDH, o trabalho será realizado Secretaria Municipal
de Habitação e Ordenamento Urbano (Semhou),
Guarda Civil Municipal de
Macapá (GCMM) e Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (Ctmac).

Equipes da Prefeitura de Macapá orientam revendedoras
de automóveis Foto Bruno Nascimento

Semana dos Museus é celebrada com marabaixo
e exposições indígena e da história das eleições
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Programação especial

A abertura das atividades acontece a partir das 9h com apresentações de rodas de marabaixo.

O Museu Sacaca preparou uma programação especial para comemorar a
20ª Semana Nacional de Museus com
exposições artísticas e culturais, além
de visitação em um dos pontos turísticos marcantes do Amapá. O evento
ocorre entre quarta (18) e sexta-feira
(20) totalmente aberto ao público, na
Zona Central de Macapá.
A abertura das atividades acontece
a partir das 9h com apresentações de
rodas de marabaixo. A organização
também criou uma exposição sobre
os 500 anos do processo eleitoral no
Brasil, para mostrar momentos importantes na trajetória política brasileira.
Além disso, o evento também terá
venda de artesanatos locais, exibição
de documentários e passeio no tradicional barco regatão.

Programação:
18 de maio (quarta-feira)
9h – abertura oﬁcial da programação
9h30 – apresentação de roda de
marabaixo (no auditório)
10h – roda de conversa “Educação
museológica: o poder dos museus em
diálogo com as escolas amapaenses”
(no auditório)
9h às 17h – exposição do TRE-AP
“500 anos de eleições no Brasil” (no
hall do auditório)
9h às 17h – exposição “Turé dos
povos indígenas” (no núcleo de museologia)
9h às 17h – palestra de educação
ambiental (sala de ed. ambiental)
9h às 17h – exposição de arte da Ga-

leria Samaúma: homenagem a Gibram Santana (no auditório)
9h às 17h – passeio no regatão
9h às 17h – venda de artesanatos tucujús (corredor do espaço multimídia)
10h às 16h – exibição de documentários (no espaço multimídia)
10h e 15h – contação de história
“Uirapuru” (no auditório)
15h às 17h – palestra TRE-AP: “A repercussão dos museus amapaenses
diante da sociedade amapaense” (no
auditório)
9h às 17h – exposição galeria de rua
(corredor do auditório)
9h às 17h – brincadeiras e jogos tradicionais (maloca multiuso)
16h – encerramento com roda de
marabaixo (praça das etnias)
19 de maio (quinta-feira)
9h às 17h – visita mediada (exposição a céu aberto)
9h às 17h – exposição do TRE-AP
“500 anos de eleições no Brasil” (no
hall do auditório)
9h às 17h – exposição “Turé dos
povos indígenas” (no núcleo de museologia)
9h às 17h – palestra de educação
ambiental (sala de ed. ambiental)
9h às 17h – exposição de arte da Galeria Samaúma: homenagem a Gibram Santana (no auditório)
9h às 17h – passeio no regatão
9h às 17h – venda de artesanatos tucujús (corredor do espaço multimídia)
10h às 16h – exibição de documentários (no espaço multimídia)
9h às 17h – exposição do artista
Alex Oliveira (corredor do auditório)

11h e 15h – roda de capoeira (auditório do museu)
9h às 17h – exposição de galeria de
rua com o artista J. Márcio (corredor
do auditório)
9h às 17h – brincadeiras e jogos tradicionais (maloca multiuso)
10h e 16h – contação de história e
sarau de poesia “Biblioteca pública
professor Elcy Lacerda” (no auditório)
20 de maio (sexta-feira)
9h às 17h – visita mediada (exposição a céu aberto)
14h às 15h30 – roda de conversa
“Desmistiﬁcando o preconceito histórico afro-religioso” (auditório)
9h às 17h – exposição do TRE-AP
“500 anos de eleições no Brasil” (no
hall do auditório)
9h às 17h – exposição “Turé dos
povos indígenas” (no núcleo de museologia)
9h às 17h – palestra de educação
ambiental (sala de ed. ambiental)
9h às 17h – exposição de arte da Galeria Samaúma: homenagem a Gibram Santana (no auditório)
9h às 17h – passeio no regatão
9h às 17h – venda de artesanatos tucujús (corredor do espaço multimídia)
10h às 16h – exibição de documentários (no espaço multimídia)
10h e 15h – contação de história
“Uirapuru” (praça das etnias)
9h às 17h – brincadeiras e jogos tradicionais (maloca multiuso)
9h às 17h – exposição de Galeria de
rua com o artista J. Márcio (corredor
do auditório)
16h – encerramento com o grupo
cultural Zimbra (praça das etnias)

Horóscopo semanal
•Áries: 21 de março a 19 de abril
Saber o que valoriza e quais são seus objetivos é
fundamental para saber o que fazer nesse momento
que te cobra tanta atitude, ariano. Uma coisa é certa:
você vai ter que se posicionar. E mudar. O céu te oferece mais espontaneidade, criatividade e capacidade de ação.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
Querendo ou não, sua vida vai mudar, taurino.
É importante seguir esse ﬂuxo da vida que pede
novidades e transformações. A vida é movimento
constante e para te dar uma força nesse momento tão importante, seu regente, Vênus, chega em Áries, para te encher de coragem e iniciativa pra fazer acontecer. Você tende
a receber ajudas inesperadas e surpreendentes.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
É uma semana mais agradável, geminiano, de boas
conversas e encontros. Mas é também momento de
se manter mais introspectivo e cuidar de questões internas e antigas. Velhas feridas podem vir à tona, mas
têm tudo para serem cuidadas e superadas. Temas ligados aos
relacionamentos podem ter desenvolvimentos e deﬁnições importantes. Amizades podem ganhar força.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Saber o que quer é meio caminho andado
para chegar lá, canceriano. Se tem dúvidas, portanto, siga com calma. É um bom momento para
as questões proﬁssionais, que ganham força e novidades. Você pode seguir novos rumos no trabalho e na
vida.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
Grandes mudanças estão a caminho, leonino.
Isso pode ter a ver com carreira e vida pessoal.
De alguma maneira, seu destino pode mudar. A
semana também promete imprevistos e contratempos
que podem ser driblados com criatividade e bom humor.

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
A semana favorece demais assuntos ligados a estudos e viagens, virginiano. Ainda
que não vá começar um curso ou fazer uma
viagem agora, pensar nisso e planejar pode ser bem
importante.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Um bom momento para mudar hábitos e
padrões, libriano. É um período favorável
às novidades e qualquer coisa diferente que
possa surgir. O diálogo é sempre a melhor forma de
resolver pendências com outras pessoas.
•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Um momento de energia extra, escorpiano, e super favorável para dar novos passos e começar coisas novas. As relações e
parcerias podem ter um papel decisivo nas novidades que chegam ou para que você realize seus sonhos e objetivos.
•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Um ótimo momento para reorganizar sua
rotina, sagitariano. É um bom momento
para mudar hábitos e rotinas, para começar
coisas novas no trabalho ou mudar coisas em seus
projetos e para dedicar mais tempo para cuidar da
saúde.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
Diversão está na pauta da semana, capricorniano. É um momento movimentado
em termos de lazer, vida social e amor.
Convites podem surgir de onde menos espera e
vale a pena se abrir para ouvir e, por que não

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Assuntos pessoais e familiares são os principais temas da semana, aquariano. Concentre-se em resolver o que for preciso e não fuja
das responsabilidades. A vida tem novidades para
você e, para isso, pode precisar que sua casa esteja em
ordem, até literalmente falando.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Um momento de força extra e poder, pisciano,
bom para dar passos importantes em seus projetos e na vida como um todo. Conversar com
gente diferente pode abrir sua mente e conversar com
quem já faz parte de sua vida pode ajudar a alinhar as expectativas e objetivos em seus projetos.
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RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 044, terça, 17 de maio
Madeleine acusa Gustavo de tê-la traído com Nayara.
Irma não acredita quando Madeleine diz à irmã que
vai reconquistar José Leôncio. Levi confronta
Muda. Filó flagra Levi com Muda e manda a
moça se decidir entre o peão e Tibério. Madeleine e Irma discutem. Juma pede a Jove que
não fale mais em ir embora.José Lucas está disposto a encontrar seu caminhão e fazer justiça.
Muda deixa claro para Tibério que não gosta do
peão da forma como ele gostaria. Muda beija
Levi e revela ao peão o seu objetivo de vingança.
Trindade aconselha Tibério a mandar Levi embora. José Lucas ajuda o caminhoneiro que lhe dá
carona, rumo ao Paraguai.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

Capítulo 114, terça, 17 de maio
Joana e Batista se beijam. Petruchio consola
Catarina, mas eles acabam brigando. Calixto
pressiona Josefa para saber do ﬁlho. Lindinha
troca o seu presente pelo brinco e pela pulseira
que Dinorá está usando. Quando Dinorá abre a
caixa, encontra uma bíblia. Josefa promete a Dinorá recuperar o colar. Cornélio se ofende porque Batista suspeita de Dinorá. Berenice
interrompe o beijo de Calixto e Mimosa. Josefa procura Joaquim para relembrar o passado.

QUANTO MAIS VIDA MELHOR

Capítulo 152, terça, 17 de maio
Paula pensa em como contar a verdade para
Flávia. Juca exige que Odete devolva todos os
itens que pegou de Paula. Neném tem uma
ideia para voltar a jogar no Flamengo. Guilherme esconde sua preocupação de Flávia e
conversa com um neurologista.Paula e Carmem pensam no que irão fazer para vencer a
aposta. Um vídeo de Neném jogando bola
com crianças no Flamengo se torna um sucesso na internet. Paula vai atrás de Neném.
Rose procura Guilherme. Juca tenta falar com
Flávia sobre Eliete. Rose ﬂagra Paula com Neném.
Guilherme decide fazer um vídeo para a ﬁlha.

RESUMO O CLONE

Capítulo 162, terça-feira, 17de maio
O delegado avisa Clarice que Nando foi preso
com drogas e armas e que vai ter que ser ouvido
pelo promotor. Mel joga fora bebida e droga que
guardava em seu quarto e pede que Dalva não a
deixe sair, nem que ela implore e quebre tudo.
Jura dá uns tapas em Tião que estava na praça
com uma loura. Leo pergunta para Lucas onde está
Jade. Khadija se despede do pai. Miro está muito interessado em Nazira depois do beijo. José Roberto
procura Mohamed, avisa que Samira está bem e promete se converter. Ele desmaia. Lucas briga com Zein
para saber onde está Jade. Cecília faz a sua argumentação em defesa de Deusa. Mohamed jura que vai castigar a Samira, mas quando a vê se emociona e
abraça-a.

Bailarina se pronuncia após beijar
Tierry ao vivo no Domingão

No Instagram, Carla Bruno garantiu que o beijo foi técnico e aﬁrmou
estar com a consciência tranquila

Carla Bruno, instrutora de Tierry na
Dança dos Famosos, se pronunciou
sobre o beijo que deu no parceiro no Domingão, durante o Dança dos Famosos.
“Foi técnico, gente”, escreveu a dançarina nos Stories do Instagram. Ela ainda
brincou com a repercussão do beijo. “A
música fala beijar, beijar, beijar, vocês
não acharam que a coreograﬁa seria pulando amarelinha, né?”, ironizou.
“E independente de resultado de
competição, o que prevalece é a certeza
de que só a gente sabe o real valor de entregar e concluir mais uma semana. É
tanta coisa que ninguém faz ideia…Sigo
com a paz da consciência tranquila, e é

isso. Deus sabe de todas as coisas sempre! Obrigada de coração a todas as pessoas lindas que torcem de verdade pra
gente”, concluiu ela.
Durante apresentação no Dança dos
Famosos deste domingo, Carla deu um
beijão em Tierry no meio da coreograﬁa.
Segundo fontes do colunista do Metrópoles, Leo Dias, o beijo fazia parte da coreograﬁa da dança e não foi fruto de um
romance.
No primeiro ensaio da competição de
dança, o cantor chegou a perguntar a
Carla Bruno se ela era solteira. A bailarina respondeu que sim e complementou: “Ele é rápido né, gente?“.

Eslovênia cai em trollagem ao receber
presente de Luan Santana; veja
A ex-BBB22 recebeu uma ligação da recepção de seu hotel e ﬁcou
enlouquecida ao ouvir que o cantor havia deixado uma lembrança

Eslovênia Marques, do BBB22,
passou por uma situação atípica no
último ﬁnal de semana. Hospedada
em um hotel de São Paulo, a pernambucana recebeu uma ligação
da recepção do local. Foi avisado à
ex-sister que o pacote havia sido
enviado por Luan Santana.
“Eu surtei por alguns minutos,
quase infartei, mas quando fui
pegar era o prato com o nome dele
que uma pessoa da minha equipe
me mandou”, explicou a modelo,
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se referindo a uma refeição do restaurante Paris 6, que coloca o nome
de famosos em suas criações.
“Eu até chorei, meu Deus. Tem
até vídeo mas não vou passar vergonha mostrando a vocês”, contou
Eslovênia, em seu Twitter.
Após descobrir que tudo não passou de um mal entendido, a exBBB22 agradeceu pelo presente. “É
sobre isso e está tudo bem. Obrigada pelo surto leves e tênis, Ridua
Barreto”, completou.

Macapá(AP), terça-feira, 17 de maio de 2022

Filho de Faustão ignora críticas e se declara
a namorada: “Meu amor”
João Guilherme, de 18 anos, e Schynaider Moura, de 33,
compartilharam um clique no maior clima de romance

João Guilherme Silva, de 18
anos, usou as redes sociais para se
declarar para a namorada Schynaider Moura, de 33. Ignorando as críticas por namorar uma mulher 15
anos mais velha, o ﬁlho do apresentador Fausto Silva repostou
uma imagem que havia sido publicada pela amada em sua conta na
rede social e disparou: “Mylove
[meu amor]”, escreveu a loira.
Em entrevista concedida no mês
passado à revista Piauí, João Guilherme falou sobre os ataques que
sofre por ter assumido o namoro

com Schynaider. “Eu vejo como
preconceito mesmo. Como diz a
música do Lulu Santos: consideramos justa toda forma de amor. Não
gosto que a minha vida pessoal
seja notícia, mas entendo o interesse das pessoas. Faz parte.”
João Guilherme e Schynaider
Moura assumiram o namoro em janeiro deste ano. Natural do Piauí,
Schynaider foi vencedora do concurso Elide Model de 2001. Ela é
ex-esposa de Mário Bernardo Garnero, irmão de AlvaroGarnero, e é
mãe de três ﬁlhas.

Fã arremessa celular em Jão durante
show e quase causa acidente
O momento aconteceu durante uma apresentação da turnê Pirata;
por pouco o artista não se machucou gravemente

O cantor Jão passou por um verdadeiro
perrengue durante a apresentação de um
show da turnê Pirata. Em uma apresentação, uma fã arremessou o celular no palco,
na direção do artista, e por pouco não causou um acidente, que poderia ter sido
grave.
Ao ver o objeto voando em sua direção,
Jão foi rápido e conseguiu desviar no último minuto. No momento, ele estava parado, interagindo com as milhares de
pessoas que lotavam a arena. Conﬁra o
momento.

Assustado com o que acontecera, o cantor aproveitou para tratar a situação com
bom humor e debochou da fã. “Opa! O que
é isso? Um celular? Nossa, você está rica
para cara***, para tacar um celular desse
jeito”.
Após o momento viralizar na internet,
Guilherme Albuquerque, vocalista do Jeito
Moleque, lamentou a situação que, segundo ele, não é novidade. “PQP! Está virando moda! Se isso pega no rosto,
machuca pra valer! Já rolou isso por aqui…
mas é isso, desvia e segue a vida”, opinou.

Educação

Geral

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
publica edital do Encceja 2022
A participação no Encceja Nacional 2022 é voluntária, gratuita e destinada a jovens e
adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino.
aplicação do Encceja 2022
serão disponibilizadas no sistema do exame e no portal do
Inep.
Provas
A aplicação para o ensino
fundamental e médio será no
dia 28 de agosto e ocorrerá
em todos os estados e no Distrito Federal.

Já está publicado no Diário
Oﬁcial da União (D.O.U) desta
segunda-feira(16), o edital do
Exame Nacional para Certiﬁcação de Competências de
Jovens e Adultos (Encceja)
2022. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), responsável pelo
exame, desde de 2002 o Encceja afere competências, habilidades e saberes de jovens
e adultos que não concluíram
o ensino fundamental ou
médio na idade adequada.
Quem pode participar?
A participação no Encceja
Nacional 2022 é voluntária,

gratuita e destinada a jovens
e adultos que não concluíram
seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino, desde que tenham, no
mínimo, 15 anos completos
para o ensino fundamental e,
no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio,
na data de realização do
exame.
Prazos
Segundo o edital, as inscrições começam em 24 de
maio e vão até o dia 4 de
junho. Durante o mesmo período, os atendimentos especializados
deverão
ser
solicitados. As cidades de

Conjunto Macapaba e Cea Equatorial

Ausências
Este ano, não haverá necessidade de justiﬁcativa de
ausência para quem se inscreveu e faltou ao Encceja
2020. Também não será necessário o pagamento da
taxa de ressarcimento para
os ausentes no ano passado
que vão fazer as provas novamente. Segundo o Inep, a
medida foi tomada tendo em
vista o contexto da pandemia de covid-19 que envolveu a realização da última
edição. Apesar disso, se quiser fazer nova inscrição na
próxima edição do exame, o
participante que não comparecer à aplicação de todas as
áreas do conhecimento em
que se inscrever para o Encceja 2022 deverá justiﬁcar a
ausência.

Mutirão de Conciliação entre consumidores
resulta em 92 por cento de acordo positivo
Juiz Marconi Pimenta ressaltou que o mutirão é uma oportunidade para que as pessoas que encontram-se endividadas possam se regularizar junto a CEA.
O mutirão de conciliação
realizado pelo Tribunal de
Justiça do Amapá, em parceria com a CEA Equatorial, encerrou suas atividades, neste
sábado (14), nos conjuntos
Macapaba I e II. Mais de 500
atendimentos foram realizados entre os consumidores
com dívidas junto à companhia elétrica. A ação concentrada, iniciada no dia 23 de
abril, prosseguiu nos dias 30
de abril e 07 e 14 de maio com
a realização de 634 audiências agendadas, 592 realizadas, 584 audiências positivas
e 92% de acordo positivo. O
que resultou em R$ 3 milhões, 584 mil 399 reais e 91
centavos em acordos.
Segundo o juiz Marconi Pimenta, titular da 5ª Vara do
Juizado Especial Cível Norte e
Coordenador da Central de
Conciliação da Zona Norte, a
ação realizada na Escola Estadual Professora Marly Maria e
Souza da Silva chega ao seu
ﬁm de semana de encerramento.
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“Este é o quarto sábado que
o Tribunal de Justiça, por
meio da Central de Conciliação da Zona Norte, está no
conjunto Macapaba. Já realizamos cerca de 500 audiências, todas com acordos
positivos. Isso nos anima
muito, pois desjudicializa, fazendo com que as partes cheguem a um entendimento
mais rápido, barato e efetivo
do que se fosse por meio de
uma decisão judicial”, disse.
“O mais importante desta
ação é que o consumidor está
tendo condições de honrar

Macapá(AP), terça-feira, 17 de maio de 2022

com o pagamento daquilo que
ele se propôs a pagar e a CEA
Equatorial está recebendo
aquilo que ela vendeu”, destaca Marconi Pimenta.
O magistrado ressaltou que
o mutirão é uma oportunidade para que as pessoas que
encontram-se endividadas
possam se regularizar junto a
CEA. “O Tribunal de Justiça
quer, cada vez mais, se aproximar da população e dar a
oportunidade para as pessoas
exercerem sua cidadania e
buscar seus direitos”, garantiu.

Geral

Mulher descobre traição e cola cartaz de término no carro
do companheiro, em rua de Belém: 'crie vergonha na cara'

Inﬁdelidade

Recado viralizou nas redes sociais após ser colocado neste domingo (15) no carro estacionado
na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém.

Um cartaz escrito à mão e
colado na lateral de um
carro chamou a atenção de
quem passou pela avenida
Marquês de Herval, no
bairro da Pedreira, em
Belém, no domingo (15).
Nele, uma mulher, identificada pelo apelido de Naná,
demonstrava estar cansada
da traição do companheiro.
Ela fez alguns desabafos
sobre a amante do companheiro: "Crie vergonha na
cara e venha morar com a
moça, respeite ela". A mensagem viralizou nas redes
sociais.
Benedita Carvalho Lopes,
a Naná, afirmou que vivia
há 13 anos com Alessandro,
e que ele sumia toda semana para dormir com a
amante. Em entrevista ao g1
ela contou sobre a decisão
de deixar o bilhete (leia na
íntegra mais abaixo).
"Ele saía todo final de se-

Agora é cada um seguir o
seu caminho e vida que
segue para todos. Tanto
para ele, quanto pra mim",
afirmou.

Benedita, que se apresenta nas redes sociais como 'Naná Show',
mostra que já está superando a desilusão amorosa — Foto Arquivo

mana e voltava só na segunda-feira. A gente trabalhava juntos aqui no
restaurante. Eu fiz isso e
pensei que só ele fosse ver.
Nunca pensei que fosse ter
essa repercussão."
O bilhete chamou a atenção de quem passava pelo
local pela forma como foi
exposto, colado no carro de
Alessandro. Naná pediu res-

peito à amante, sugerindo
que o homem fosse morar
com "a outra".
No cartaz, ela também
disse para Alessandro voltar
para a casa nesta segunda
(16) para buscar as roupas:
"Eu não te quero mais", escreveu.
"A gente se dava super
bem, principalmente no trabalho. Aí aconteceu isso, né?

Volta por cima
Diante da grande repercussão do caso, Naná se manifestou em suas redes
sociais.
"Desculpa a repercussão
dos fatos, não faz parte da
minha conduta. Mas eu já
estava no meu limite de estresse. Quem convive, sabe
e ponto!", declarou. Benedita é pequena empreendedora e trabalha com a venda
de alimentos.
Nas redes sociais ela
adota o apelido de 'Naná
Show'. Ela comentou sobre a
fama repentina: "Página de
fofoca nenhuma vai me
calar, até porque nunca vivi
esse mundo de subcelebridade! Sejam bem-vindos

todos. Beijos da Naná
Show".
Naná também demonstrou que não vai se abater
com a desilusão amorosa.
Nesta segunda, ela postou
uma foto toda arrumada e
de salto alto.
"Partiu dar uma espairecida, pois mereço, né, meu
bem", escreveu.

Confira a mensagem na
íntegra:
"Alessandro, depois de 13
anos nós vivendo juntos e
você sumir toda semana e
vir dormir com essa moça. A
gente trabalha juntos e
quando você volta pra casa,
quer transar? Ela não te satisfaz no sexo? Na segundafeira volte em casa para
pegar suas coisas, porque eu
não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha
morar com a moça, respeite
ela… Ass: Naná."

Quase 3 anos após assassinato do ator Rafael Miguel, Paulo Cupertino
é preso; ele era o nº 1 na lista de criminosos mais perigosos de SP

Prisão

Empresário fugiu após matar Rafael Miguel e os pais dele em 9 de junho de 2019 na Zona Sul de São Paulo. Ele não aceitava namoro
da ﬁlha com o artista. Seu nome estava na Difusão Vermelha e aparecia na página de criminosos mais procurados da polícia paulista.

Quase 3 anos depois da morte
do ator Rafael Miguel e dos pais
dele, o réu Paulo Cupertino Matias foi preso nesta segundafeira (16), em São Paulo. O crime
ocorreu em 9 de junho de 2019.
Policiais da 6ª. Seccional ﬁzeram a prisão e encaminharam o
preso para o 98º Distrito Policial, no Jardim Miriam, Zona
Sul de São Paulo. Cupertino foi
levado ao Instituto Médico
Legal (IML), onde fez o exame
de corpo de delito e depois foi
para a Divisão de Capturas, no
prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa
(DHPP), no Centro da capital
paulista. Ele ﬁcará à disposição
da Justiça.
Ao chegar ao prédio do DHPP,
Cupertino negou os crimes. “Eu
sou inocente. Não matei ninguém”.
Segundo o delegado da 6ª
seccional, a equipe de policiais
recebeu uma informação de
que Cupertino estaria na capital
paulista, foram checar e encontraram o procurado.
Incluído na Difusão Vermelha
da Interpol, Cupertino era o primeiro nome da lista dos criminosos mais perigosos e
procurados de São Paulo.
De acordo com o Ministério
Público (MP), o empresário assassinou a família porque não
aceitava o namoro de Isabela
Tibcherani, a sua ﬁlha de 18

11

tem 50 anos, nunca constituiu
um advogado para defendê-lo.
Além do empresário, dois amigos dele são réus no mesmo
caso por terem ajudado o assassino a fugir (leia mais abaixo).
O assassinato foi cometido na
frente da casa onde Isabela morava com a mãe, no bairro da
Pedreira, Zona Sul da capital
paulista. As duas não foram baleadas por Cupertino e sobreviveram. O empresário fugiu.

Polícia fez simulação de possíveis disfarces usados por Paulo Cupertino
para fugir após matar ator e os pais dele — Foto Divulgação-Polícia Civil

anos à época, com o artista. Vídeos gravados por câmeras de
segurança mostram o momento
em que ele atira 13 vezes em Rafael, que tinha 22 anos, e nos
pais do ator: João Alcisio Miguel, de 52, e a mãe Miriam
Selma Miguel, 50.
Rafael era conhecido na
mídia por ter interpretado o
personagem Paçoca na novela
"Chiquititas", do SBT, e traba-
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lhado em um famoso comercial
em que uma criança pede brócolis à mãe. Ele também atuou
em novelas da Globo, como “Pé
na Jaca”, “Cama de Gato” e o
especial de ﬁm de ano “O Natal
do menino imperador”.
Cupertino é acusado de triplo
homicídio duplamente qualiﬁcado, por motivo fútil e recurso
que impossibilitou a defesa das
vítimas. Ele, que atualmente

Lista de procurados
O nome, dados e fotos de Cupertino não apareciam publicamente na lista de criminosos
mais procurados pela Interpol,
também conhecida como Organização Internacional de Polícia
Criminal. Ela tem a função de
buscar mecanismos de cooperação entre as polícias no
mundo para prender acusados
de crimes que possam ter fugido para outros países.
Apesar disso, segundo fontes
do g1, o empresário estava incluído na Difusão Vermelha do
órgão. Em outras palavras,
havia um mandado de prisão
contra ele para ser cumprido
em qualquer outro país.
Já no site da Polícia Civil paulista, Cupertino aparecia como
o primeiro nome da página
onde estão os 17 criminosos
mais procurados pelas forças de
segurança do estado. Não havia

pagamento em dinheiro como
recompensa para quem tivesse
informações sobre o paradeiro
de Cupertino.
Até junho de 2021, esses dois
canais de denúncias da polícia
de São Paulo receberam quase
90 endereços de possíveis esconderijos do empresário.

90 denúncias
Segundo o Instituto São
Paulo Contra a Violência, os denunciantes disseram ter visto o
assassino em 25 cidades paulistas, oito municípios de sete outros estados, em uma cidade
argentina e em outros cinco locais não identiﬁcados.
De acordo com as investigações do Departamento Estadual
de Homicídios e de Proteção à
Pessoa (DHPP) de São Paulo,
Cupertino contou com a ajuda
direta de pelo menos quatro
amigos, que são investigados
pela suspeita de esconderem o
criminoso.
Dois desses amigos do empresário se tornaram réus na
Justiça por supostamente ajudarem o fugitivo. Eles respondem em liberdade pelo crime
de favorecimento pessoal. São
eles: Eduardo Jose Machado, o
'Eduardo da Pizzaria', dono de
uma pizzaria na Zona Sul de São
Paulo; e Wanderley Antunes Ribeiro Senhora, que mora em Sorocaba, no interior paulista.

Golpe do Amor

Macapá(AP), terça-feira, 17 de maio de 2022

Amapaense perde R$ 27 mil ao se apaixonar
por falso soldado americano
De acordo com a delegada Áurea Uchôa, a vítima, de 42 anos de idade, foi
contactada pelo WhatsApp em novembro do ano passado.

Um casal foi indiciado pela Polícia Civil do
Amapá pelo crime de estelionato. A dupla,
que ﬁngia ser um soldado americano na
guerra da Síria, entrou contato com uma
mulher amapaense via WhatsApp e a fez
acreditar que estava em um relacionamento
amoroso com o "militar". A vítima perdeu R$
27 mil em depósitos feitos.
O golpe é conhecido por SCAMMERS
DO AMOR e de acordo com a Delegada
Áurea Uchôa, a vítima, de 42 anos de
idade, foi contactada pelo WhatsApp em
novembro do ano passado e, após se envolver amorosamente, com uma pessoa
que dizia ser do Exército Americano, lotado na Síria, passou a realizar diversas
transferências bancárias, em nome do sentimento que entendia ter.
"Ao todo, a vítima realizou transferências no montante de R$ 27 mil. Além dessa
quantia, a vítima disponibilizou todos os

seus dados pessoais aos criminosos, após
o suposto namorado alegar que necessitava enviar ao Brasil um malote com a documentação de sua aposentaria do
exército americano. Iniciada as investigações, uma mulher de nacionalidade brasileira e um homem de nacionalidade
nigeriana foram identiﬁcados e indiciados.

Os indiciados são casados, residem na cidade de São Paulo (SP) e se comunicavam
com a vítima através de um número de telefone com preﬁxo estrangeiro", disse a delegada.
A delegada informou ainda que, o suposto namorado sempre arranjava desculpa para não fazer vídeo chamada com a
vítima, alegando que estava em campo de
guerra, ou no alojamento, ou preso. O casal
usou contas bancárias do Brasil para receber os valores, tendo, o suposto namorado
justiﬁcado que o dinheiro chegaria até ele
através da Embaixada.
Qualquer pessoa tenha sido vítima do
golpe conhecido por SCAMMERS DO
AMOR, pode registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia mais próxima ou através da Delegacia Virtual,
acessando o site: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Em Oiapoque

Operação Hórus prende sete traﬁcantes e apreende R$ 104mil
No quarto dia de operação, valores e joias foram apreendidos (equivalente a R$ 104 mil)
e encaminhados à Receita Federal em razão de sonegação ﬁscal.
No domingo (15), a Polícia Civil
do Amapá, por meio do Ciosp de
Oiapoque, realizou o 5° dia da
"Operação Hórus" na fronteira. A
ação apoia a Campanha "Maio Laranja" do Tribunal de Justiça do
Amapá, que visa combater os crimes sexuais contra crianças e adolescentes; e conta com o apoio da
Polícia Militar e da Polícia Penal.
O delegado Charles Corrêa, que
coordena a ação policial, informou
que estão sendo realizadas ações
terrestres e fluviais e, nos dois primeiros dias da operação, sete traficantes foram presos em flagrante.
"Em apenas uma casa, prendemos um integrante de organização
criminosa e duas mulheres por tráfico de drogas. As mulheres presas
afirmaram realizar programas sexuais na fronteira e, no local, en-

contramos uma adolescente, de 15
anos de idade, aliciada. Na sequência, realizamos as outras prisões, retirando criminosos do
convívio social e desestabilizando
o crime organizado", disse o dele-

gado.
No quarto dia de operação, valores e joias foram apreendidos
(equivalente a R$ 104 mil) e encaminhados à Receita Federal em
razão de sonegação fiscal.

Em Brasília

Polícia Civil do Amapá participa do I Encontro da
Rede Nacional no combate à corrupção
O evento aconteceu no auditório Tancredo Neves, no Ministério da Justiça
e Segurança Pública, em Brasília-DF.

Na última sexta-feira (13), a Polícia
Civil do Amapá, representada pelo
Delegado Manoel Pacheco, titular da
Divisão Especial de Combate à Corrupção (DECCOR), participou do I
Encontro da Rede Nacional de Polícias Judiciárias no Combate à Corrupção (RENACCOR). O evento
aconteceu no auditório Tancredo
Neves, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília-DF.
Durante o encontro, a RENACCOR
foi instituída através de Portaria assinada pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública.
O evento atende ao projeto estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o "Fomento à
Criação e Estruturação de Unidades
de Combate à Corrupção nas Polícias Civis" e está em linha com a Po-

lítica Pública de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro deste
Ministério e também com a Ação Estratégica nº 5 do Plano Nacional de
Segurança Pública e Defesa Social

(PNSPDS).
Para fazer parte da RENACCOR, é
necessário que a Polícia Civil do
Amapá assine o Termo de Adesão, o
que está em análise.

Monstro

Homem que cometeu estupro de vulnerável contra
ﬁlhas, enteada e sobrinha está na cadeia

Macapá(AP), terça-feira, 17 de maio de 2022

A delegada Joyce Coelho, disse que o procedimento foi iniciado em outubro de 2021, após uma enteada
do infrator, relatar um histórico de abuso crônico no contexto familiar.

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca),
realizou, na segunda-feira (16), o cumprimento de mandado de prisão preventiva em nome de um homem, de 40
anos, pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra suas três filhas,
sendo duas gêmeas de 11 e a mais velha
de 13 anos. O crime ocorria desde 2019.
Anteriormente, o infrator também já
estava sendo investigado em outro processo por abusar sexualmente de sua
enteada e da sobrinha.
Durante coletiva de imprensa realizada na sede da Depca, na zona centrosul da capital, a delegada Joyce Coelho,
titular da unidade especializada, informou que o procedimento investigativo
foi iniciado em outubro de 2021, após
uma enteada do infrator, que atualmente tem 19 anos, relatar um histórico
de abuso crônico no contexto familiar.
Posteriormente, a sobrinha dele, de 10
anos, também compareceu à Depca
para relatar que estava sendo vítima do
crime.
“No dia 15 de abril deste ano, no tramitar da investigação, houve o deferimento de uma medida protetiva de

afastamento com relação aquelas vítimas, e ele saiu de casa, mas continuou
mantendo contato com as filhas dele, as
gêmeas de 11 anos e uma adolescente
de 13, que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, disse a delegada.
Ainda conforme Joyce, naquele
mesmo dia, houve um desentendimento familiar, e a enteada questionou
o motivo do homem não ter sido preso,
momento em que a filha de 13 anos contou que também estava sendo vítima da
violência sexual.
“Isso desencadeou uma nova apuração, e todas as filhas foram trazidas à
delegacia para serem ouvidas, sendo
constatado que todas haviam sido abusadas por ele. Elas tinham muito medo

de falar, mas relataram que o homem
proferia ameaças, inclusive, a mãe
delas. Pelo fato do mandado anterior
proteger apenas a enteada e a sobrinha,
ele se utilizava disso para ficar perto
das filhas”, detalhou Joyce.
Conforme a autoridade policial, considerando o material coletado durante
os depoimentos, bem como dos laudos
periciais que as meninas realizaram no
Instituto Médico Legal (IML), foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva dele, e a ordem judicial foi
expedida no dia 11 de maio de 2022,
pelo juiz Luís Alberto Nascimento Albuquerque, da Central de Plantão Criminal.
Prisão – “Com o mandado decretado,
seguimos em busca do infrator na
sexta-feira (13/05), no bairro Tancredo
Neves, zona leste da capital, mas ele
não foi localizado. Na manhã de hoje
(16/05), ele veio à Depca e efetuamos
sua prisão”, explicou a delegada.
Procedimentos – O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Ele será encaminhado à Central de
Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

PF prende homem com cerca de 4 kg
de cocaína no Galeão/RJ

Sem saída

A droga tinha como destino ﬁnal a cidade de Genebra, na Suíça

Não domingio (15), a Polícia Federal prendeu em ﬂagrante
um
homem
transportando aproximadamente 4 kg de cocaína no
Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro.
O passageiro, de 24 anos e
natural de Cacoal/RO, pretendia embarcar em voo com
destino à Amsterdam, na Holanda, e depois seguir viagem
até a cidade de Genebra, na
Suíça, destino ﬁnal da droga.

Covardia

Os policiais federais, após
ﬁscalização de rotina, identiﬁcaram a droga oculta no
forro da bagagem despachada pelo homem.
O preso foi encaminhado à
Superintendência Regional
da PF, na Praça Mauá, para lavratura do auto de prisão em
ﬂagrante e responderá pelo
crime de tráﬁco internacional
de drogas, cuja pena pode
chegar até 15 anos de reclusão.

Pará: empresário usa facão para
agredir catadora de latinhas
Agressão teria ocorrido no terreno de uma casa noturna, em Itaituba,
enquanto a mulher catava latinhas de cerveja.

Um vídeo divulgado nesta segundafeira (16), no qual um homem aparece
agredindo uma mulher com golpes de
facão causou grande comoção e repúdio nas redes sociais.
O agressor foi identiﬁcado como um
empresário, conhecido como Luizinho,
de Itaituba, município localizado no sudoeste do Pará, enquanto a vítima é
uma catadora de latinhas, de 50 anos,
cuja identidade não foi divulgada.
No vídeo é possível ouvir os gritos
de dor da vítima, que não consegue
reagir enquanto o homem disfere golpes em suas costas com a parte lateral
do facão. Ao mesmo tempo em que é

agredida, a vítima é obrigada a arrumar sacos pretos de lixo no terreno da
casa noturna.
A testemunha que fez a gravação
demonstra estar indignada com a situação e comenta que o homem nas

imagens trata-se do proprietário de
uma casa noturna da cidade chamada
de “Selva Beer.” Ao ﬁnal do vídeo, a catadora é conduzida para fora do terreno pelo empresário que não
satisfeito ainda faz gestos de ameaça
com o facão em punho.
De acordo, com as últimas informações, o empresário já compareceu
a uma delegacia da cidade para prestar esclarecimentos. Ele teria dito
que a mulher seria usuária de drogas
e teria invadido o terreno da casa noturna para catar latinhas de cerveja.
O inquérito foi instaurado para apurar as agressões.

Alto rendimento

Região Norte

Governo do Amazonas lança o Bolsa Esporte
Estadual para incentivar esporte da base
Apoio inédito destina mais de 400 vagas para atletas de modalidades
individuais, coletivas, olímpicas e não-olímpicas.

O governador Wilson Lima
anunciou o Edital nº
001/2022 – Patrocínio Bolsa
Esporte Estadual -, que oferece, de forma inédita, 430
vagas a desportistas, atletas
e paratletas do Amazonas. O
patrocínio varia de R$ 400 a
R$ 3 mil mensais e tem o objetivo de incentivar o esporte
amazonense em suas variadas modalidades.
Durante o anúncio, feito
no domingo (15) na Arena da
Amazônia Vivaldo Lima,
antes do jogo entre Amazo-

No Acre

nas e São Raimundo, válido
pelo Campeonato Amazonense Série D; o governador
destacou que o incentivo
busca projetar atletas do
Amazonas para competições
em nível mundial.
“Vamos torcer para que a
gente possa colocar mais atletas no cenário nacional, internacional, que possam trazer
orgulho não só para os pais,
mas também para o estado do
Amazonas, para a região
Norte”, disse Wilson Lima.
“Fico muito feliz todas as

vezes que sai um atleta aqui
do nosso estado. Eu sei do
trabalho e da dedicação que
aquele atleta, que aquela
criança fez para poder chegar até ali. É por isso que eu
vim aqui fazer esse reconhecimento, por isso que a gente
juntou esforços para que a
gente pudesse, hoje, anunciar esse patrocínio para o
esporte amazonense”, acrescentou o governador.
Vagas – Serão 300 vagas
aos desportistas da base, que
receberão em forma de patrocínio o valor de R$ 400,00
mensais. Para os atletas e paratletas de alto rendimento e
que disputam competições
nacionais e internacionais,
serão 100 vagas, cada uma
com incentivo de R$ 1 mil,
mensais.
Para atletas de modalidades olímpicas, serão destinadas 30 vagas com um
investimento de R$ 3 mil
cada, mensal. A partir do
momento da assinatura, o
contrato terá validade de até
seis meses. O investimento
total do Governo do Estado
neste primeiro edital do
Bolsa Esporte Estadual é de
R$ 1,8 milhão.

Senadora Mailza solicita ao ministro Ciro Nogueira recursos para perfuração
de poços em Rio Branco Publicado 11 horas atrás em 15 de maio de 2022
Ciro se mostrou favorável ao pedido e reforçou o compromisso do presidente Bolsonaro com o Acre.

A senadora Mailza (Progressistas-AC) esteve reunida
nesta semana com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro
Nogueira, para tratar do
envio de recursos para o projeto e estudo de perfuração
de poços no Segundo Distrito
de Rio Branco. A chefe da assessoria parlamentar do Serviço Geológico do Brasil, e o
estrategista político, Paulo
Medeiro também estiveram
presente.
Durante a audiência, Mailza
pontuou a importância do
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apoio ao projeto. “Eu e o prefeito Bocalom estamos alinhados nessa demanda. Ele me
solicitou o recurso, esteve
aqui comigo em Brasília para
discutir sobre o projeto e a
verba necessária para estudos
e pesquisa da qualidade da
água e em seguida, perfuração dos poços. Um grande
sonho dele como gestor e meu
também. Com o compromisso
do ministro Ciro, vamos viabilizar esse recurso”, destacou.
Ciro se mostrou favorável
ao pedido e reforçou o com-

Macapá(AP), terça-feira, 17 de maio de 2022

promisso do presidente Bolsonaro com o Acre. “Para nós,
levar água de qualidade a
quem precisa é um ato de humanidade. Contem conosco”,
disse.
Após pedido da senadora, o
Projeto de Estudos Geofísicos
para Locação de Poços para
Abastecimento Humano e Diversidade do Município de
Rio Branco será realizado pela
Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais – CPRM
do Ministério de Minas e
Energia.

TH CONIVÊNCIA residencial Amazonas rua
castanheira número 490 marabaixo 3

Copa América

Amapaense Diully Silva é convocada para
Seleção Brasileira de Basquete Sub-18

Macapá(AP), terça-feira, 17 de maio de 2022

Atleta do Sesi Araraquara-SP se apresenta no dia 23 maio para treinos visando
a competição em junho, na Argentina

A amapaense Diully Silva está
entre as 19 atletas convocadas
para a Seleção Brasileira de Basquete Sub-18 que vai se preparar
para a Copa América na Argentina. A apresentação da atleta do
Sesi Araraquara-SP será no dia 23
de maio. A competição continental, que vale vaga para a Copa do
Mundo Sub-19, começa no dia 11
de junho.
A ala/pivô de 17 anos e 1,80m
está no clube do interior de São
Paulo desde setembro de 2021,
onde já conquistou o Campeonato Paulista Adulto Feminino e a

Copa do Brasil Sub-17. Diully, que
tem contrato até 2024, também
contabiliza conquistas do Circuito
Paulista de Basquete 3x3 e de
Copas Sul-americanas Sub-17 e
Sub-19.

Durante os treinos a atleta amapaense, que sonha com grandes
conquistas pelo Brasil, terá o seu
primeiro desaﬁo de estar na lista
ﬁnal das 12 escolhidas pela Comissão Técnica, comandada pela
ex-atleta Adriana Moisés Mafra, a
Adrianinha, que irá à Copa América.
Além do Brasil, disputam a
competição as donas da casa, e
ainda Argentina, Colômbia, Porto
Rico, El Salvador, México, Estados Unidos e Canadá. A FIBA
ainda irá sortear as chaves.
(ge/AP)

Luan Lacerda pede chance no UFC, após nova vitória
no LFA e marca de 8 anos de invencibilidade

Invencibilidade

Amapaense venceu Marciley Alves por ﬁnalização, na noite de sexta-feira (13), no Rio de Janeiro,
e somou sua 12ª vitória. A única derrota foi em 2014

O amapaense Luan Lacerda conquistou na noite de sexta-feira (13),
sua 12ª vitória na carreira no MMA
proﬁssional. O lutador venceu o paraense Marciley Alves, por ﬁnalização
no segundo round, na co-luta principal do LFA 132, no Rio de Janeiro.
O resultado, segundo na organização americana que também serve de
trampolim para o UFC, garantiu a
Luan Lacerda a marca de oito anos
sem derrotas, a única vez que foi vencido aconteceu em 2014. Atualmente
além de ﬁgurar no cartel do LFA, o lu-

Milton Nascimento
Milton Nascimento pegou os fãs de surpresa, na noite do último sábado, ao anunciar a turnê "A Última Sessão de Música",
que marcará sua despedida dos palcos. Em vídeo divulgado no
"Altas Horas", da TV Globo, o cantor de 79 anos relembrou sua
longa trajetória até se tornar um dos maiores artistas da música
popular brasileira."Solto a voz na estrada desde os 13 anos.
Minha música me levou aos quatro cantos do mundo em seis
décadas. Me tornei cidadão do mundo sem deixar de ser brasileiro", começou o músico. "Este ano completo 80 anos e essa
turnê marcará minha despedida dos palcos. Da música jamais",
completou Bituca sobre o espetáculo que deve passar pelo Brasil inteiro até o ﬁnal deste ano. Tomara que ele possa agendar
aqui para nossa capital Macapá. Milton Nascimento é uma das
vozes mais bonita do planeta terra.

Fernando Henrique
No mais novo capítulo da crise do PSDB, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se manifestou a favor do ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República.
"Agiu bem o candidato João Doria. Ressaltando que o resultado
das prévias deve ser respeitado", escreveu em seu perﬁl pessoal
no Twitter.Horas mais tarde, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, respondeu ao tuíte. "Caro FHC, com todo respeito,
em nenhum momento dos diálogos em busca da candidatura
única da terceira via e desde quando ainda lá participava o
União Brasil, as prévias do PSDB sempre foram acatadas: João
Doria era o candidato do PSDB. O da unidade poderá ser ou
não. Com admiração", escreveu o cacique. O PSDB e o Cidadania ﬁrmaram uma Federação para as eleições deste ano. Presidente da República por dois mandatos consecutivos, FHC é o
tucano mais inﬂuente tanto no partido quanto para a opinião
pública. O posicionamento do ex-presidente é um trunfo para

a candidatura de Doria, dentro e fora do partido, mas as desavenças internas no PSDB parecem ser maiores do que o apelo
feito pelo tucano. Ex-presidente Fernando Henrique tem toda
a razão acordo tem que ser respeitado. O João Dória (PSDB) dirigiu a capital e o estado de São Paulo, ou seja, foi prefeito e governador da cidade mais rica do país.

Mansão
Edmundo botou sua mansão à venda, no condomínio Jardim
Marapendi, na Barra, na Zona Oeste do Rio, por R$ 16 milhões.
O imóvel foi construído há pouco tempo depois do ex-jogador
derrubar a antiga casa. Novinha em folha, a propriedade tem
mais de mil metros quadrados, seis quartos, cinema, garagem
para oito carros, piscina com cascata, gerador próprio e conta
ainda com um terraço com vista para o mar. Esse residencial
do ex-craque Edmundo é muito bonito. Se por acaso eu ganhar
na megasena de amanhã, inclusive está acumulada compro
sem problema nenhum, ainda peço um desconto do mesmo.
Vou te falar!

Supermercados
Aqui no nosso estado deveríamos seguir o mesmo exemplo,
ganha todo mundo o empresário e o cliente. Uma nova modalidade de comercialização está ganhando espaço no supermercado: a venda de produtos perto do vencimento, conhecidos
como “vencidinhos”, e de itens que estão as embalagens amassadas, mas sem comprometimento da qualidade, chamados de
“feinhos”. Ganham o consumidor, que mantém o padrão de
compra e economiza; o fornecedor, que não tem devolução; e
o supermercadista. No Rio, a prática ainda caminha a passos
lentos, mas o Superprix já a adotou. Na rede, os descontos variam de 10% a 50%. Os produtos têm sido a saída de muitos
consumidores para manter o padrão de compra, sem estourar

tador ostenta o cinturão dos galos do
Shooto Brasil.
Depois de um primeiro round
com bastante trocação e muito equilíbrio, Luan conseguiu encaixar alguns socos no segundo assalto até
levar a luta para o chão. No solo, ele
caiu por baixo, mas conseguiu a raspagem e fez uma bela transição para
as costas antes de encaixar o mataleão que lhe rendeu o triunfo. Após
o anúncio do resultado, o atleta da
Nova União, pediu uma oportunidade no UFC. (ge)

o orçamento.A Associação de Supermercados do Estado do Rio
de Janeiro (Asserj) vê com bons olhos a comercialização desses
produtos. Em São Paulo, por exemplo, já há estabelecimentos
comerciais especializados na venda dessas mercadorias.

Curtinhas
Círio de Nazaré voltando com a presença dos ﬁéis. Depois de
dois anos sem edição devido a pandemia. A demanda de gente
será muito grande. O maior exemplo foi no último dia 13 a festa
de Nossa Senhora de Fátima onde aconteceu a procissão das
velas mais de 20 mil pessoas estavam prestigiando. Esse ano
vocês podem anotar vai beirar mais de 300 mil romeiros aqui
na capital Macapá. Em Belém segundo a Diocese 7 milhões de
católicos vão acompanhar a maior festa religiosa do planeta.
XXXX A SEDEL a Secretaria de Desporto e Lazer tem que mandar tirar aquele palco de shows dentro da estrutura do estádio
Milton de Souza Correa “Zerão”. Isso mostra que tem propina
pelo meio. Vou te falar! XXXX No domingo perdemos o cabelereiro e produtor Danny Maciel. Era um cidadão do bem que
vivia pelo seu honroso trabalho. De vez enquanto ele participava do programa televisivo da apresentadora Janete Silva. Vá
com Deus. XXXX Técnico do Flamengo Paulo Sousa deve cair
a qualquer momento. Esse cidadão infelizmente não tem qualiﬁcação para dirigir o clube mais popular do país. XXXX Presidente do Ypiranga Clube advogado e empresário Ricardo
Oliveira participou do nosso programa esportivo de sábado
pela Tarumã FM 104,3. Ele explicou direitinho por que tirou o
clube e depois voltou atrás. Inclusive será amanhã o julgamento da volta ou não. Vai ser na sede da CBF no Rio de Janeiro. Supremo Desportivo é quem vai julgar. Por enquanto o
campeonato da FAF estar suspenso. XXXX Gente por hoje é o
que há, ﬁquem com Deus e a minha Padroeira Virgem de Nazaré. Tchau.
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Ministério Público participa de reunião
para tratar ações em Oiapoque

Maio Laranja

O encontro debateu as medidas que serão realizadas no município de Oiapoque,
fronteira do Norte do Brasil com a Guiana Francesa.

Na última sexta-feira
(13), o Ministério Público
do Amapá (MP-AP), por
meio da 2ª Promotoria
de Justiça de Oiapoque,
participou de reunião
sobre a campanha Maio
Laranja, realizada pelo
Tribunal de Justiça do
Amapá (TJAP) em parceria com o MP-AP e outras
instituições estaduais e
municipais. O encontro
debateu as medidas que
serão realizadas no município de Oiapoque,
fronteira do Norte do
Brasil com a Guiana
Francesa.
A reunião foi conduzida pelo titular da 1ª
Vara da Comarca de Oiapoque, juiz Roberval
Pantoja Pacheco, e contou com a presença de
representantes da Polícia
Federal, Defensoria Pública e secretaria municipal de assistência social,
que fazem parte da Rede
de Proteção às crianças e

adolescentes.
De acordo com o promotor de Justiça Hélio
Furtado, membro do
MP-AP que atua no Oiapoque, na próxima semana
haverá
uma
reunião com proprietários da rede hoteleira do
município, para, no primeiro momento, orientar
acerca
da
hospedagem de crianças
e adolescentes nesses
ambientes.MPmaiolaranjaOiapoqueHelio
“O Oiapoque, por ser
uma por ser uma região
fronteiriça, os casos de

abuso e exploração sexual são muito presentes, principalmente nas
regiões de garimpos,
para onde muitas adolescentes acabam sendo
levadas para ﬁns de exploração sexual. Durante
a reunião nós tratamos
desses assuntos e alinhamos a questão da política de conscientização,
além de decidir o que
podemos fazer para
combater a exploração
sexual infantil no município", explicou o promotor de Justiça Hélio
Furtado.

Fronteira
A região é foco da
ação devido ao preocupante número de casos
de exploração sexual veriﬁcados
nas
áreas
transfronteiriças.
As
ações de divulgação e
ﬁscalização se estenderão durante todo o ﬁm
de semana na fronteira
do Brasil com a Guiana
Francesa para conscientizar um maior número
de pessoas quanto à
campanha e medidas de
prevenção e combate ao
abuso e exploração sexual de crianças e ado-

lescentes.

Denuncie
Além da prevenção, o
combate a essa realidade exige que os casos
sejam
denunciados.
Portanto, se souber de
algum caso de violência
sexual infantil, procure
o Ministério Público,
Tribunal de Justiça, o
Conselho Tutelar, delegacias especializadas,
polícias militar, civil, federal ou rodoviária e
ligue para o Disque Denúncia Nacional, de número 100.

MPF atua para que aplicativo da Vivo seja
acessível a deﬁcientes visuais

Igualdade

App para compra de planos telefônicos era incompatível com programas leitores de tela

Graças à recente atuação do Ministério Público
Federal (MPF), a empresa
Telefônica Brasil adotou
providências para tornar o
seu aplicativo “Vivo Easy”
acessível para pessoas
com deficiência visual. As
medidas foram tomadas
em resposta a questionamentos do MPF, que instaurou um inquérito civil
para apurar o caso após
denúncias de um consumidor.
Até a resolução do problema, o app, disponibilizado para a compra de
planos de telefonia, era incompatível com leitores de
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tela, comumente utilizados
por deficientes visuais para
navegação na internet.
O caso configurava evi-
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dente descumprimento da
Lei Brasileira de Inclusão
(Lei 13.146/2015), pois consistia em barreira de acessi-

bilidade a todas as pessoas
com deficiência visual que
utilizam o aplicativo. Após a
instauração da investigação
e da concessão de prazo
para a adoção de melhorias,
a Vivo implementou novo
layout do “Vivo Easy”, facilitando a navegação e a
compreensão dos consumidores que utilizam leitores
de telas. Diante da extinção
das irregularidades, o MPF
promoveu o arquivamento
do inquérito civil.
A acessibilidade no uso
de aplicativos e outras ferramentas digitais é um direito de todos os cidadãos.
A Lei Brasileira de Inclusão

estabelece, em seus artigos
63 e 65, que empresas com
sede no país, notadamente
as prestadoras de serviços
de telecomunicações, são
obrigadas a promover o
pleno acesso de seus endereços eletrônicos a pessoas
com deficiência. O artigo 74
da mesma lei garante a esse
público o direito a recursos
e serviços de tecnologia assistiva, como os programas
para leitura de tela.
A investigação do MPF
foi conduzida pelo procurador da República José
Rubens Plates, da Procuradoria Regional dos Direitos
do Cidadão em São Paulo.

TSE proíbe contratação de inﬂuencers
nas eleições de 2022
Geral

Eleições 2022

Proibição é um balde de água fria na estratégia usada por candidatos para atingir seguidores de inﬂuenciadores nas redes sociais

O Tribunal Superior
Eleitoral proibiu para as
eleições de 2022 a contratação de pessoas físicas
ou jurídicas para que
façam publicações de
cunho político-eleitoral
na internet.
Na prática isso é um
balde de água fria na estratégia usada há algum
tempo, por candidatos e
pré-candidatos, de remunerar influencers digitais
para atingir a base de seguidores deles e, assim,

impulsionar campanhas
eleitorais.
O advogado eleitoral
Carlos Frota, do Instituto
Brasileiro de Pesquisa e
Estudo Jurídico (Ibrapej),
afirma que a nova regra
“não limita a liberdade de
expressão do influenciador digital de emitir opinião seja positiva ou
negativa sobre candidatos”, mas impede a remuneração por esse tipo de
publicação.
A resolução do TSE de

número 23.671/2021, de
dezembro do ano passado, estipula que “páginas,
canais,
ou
assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet assimiladas, bem
como em seus sítios eletrônicos” estão “entre os
tipos de propaganda eleitoral paga vedados a conde
pessoas
tratação
físicas ou jurídicas para
que realizem publicações
de cunho político-eleitoral em seus perfis”.

O que se sabe e o que falta saber sobre o assassinato
de estudante em São João da Boa Vista, SP
Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, saiu para caminhar na manhã de domingo (15) e seu corpo foi encontrado durante
a noite. Polícia Civil investiga o caso e ninguém foi preso.

Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, morava em São João
da Boa Vista — Foto Reprodução-Facebook

A Polícia Civil de São João
da Boa Vista (SP) investiga o
assassinato da estudante da
Unicamp Mayara Roquetto
Valentim, de 23 anos, após ela
sair para caminhar na manhã
de domingo (15), na Serra da
Paulista. Ninguém foi preso.
O g1 reuniu abaixo informações sobre o que se sabe e
o que falta saber sobre o
crime.
1 - Quando Mayara desapareceu?
Segundo a polícia, Mayara
saiu de casa por volta das 11h
para fazer uma caminhada na
Serra da Paulista e não retornou mais. Ela tinha o hábito
de caminhar na região, que é
uma área de mata.
Parentes e amigos ﬁzeram
buscas e divulgaram a foto da
jovem nas redes sociais. A
jovem estudava ciências biológicas na Unicamp, em Campinas (SP), desde 2017. Ela
morava em Campinas e pas-
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sava o ﬁm de semana com a
família em São João. Os parentes de Mayara ainda não
se pronunciaram sobre o assassinato.
2 - Onde o corpo foi encontrado?
O corpo de Mayara foi encontrado por uma pessoa que
ajudava nas buscas durante a
noite de domingo, em uma ribanceira com pedras.
Ela estava com ferimentos
de faca no braço, mão, tórax e
cabeça em uma área conhecida como 'Vale dos Gnomos',
na estrada da Serra da Paulista.
3 - Qual a linha de investigação da polícia?
O delegado Fabiano Antunes, responsável pela investigação do caso, informou que
o inquérito foi instaurado e a
apuração está em andamento. "Por enquanto, nenhuma hipótese pode ser
descartada. Desde um homi-
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cídio, feminicídio ou mesmo
um latrocínio", disse ao g1
nesta segunda (16).
O QUE FALTA SABER:
1 - Qual a causa da morte?
O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico
Legal (IML) de São João para
identiﬁcação da causa da
morte. Ainda não há prazo
para a divulgação do resultado dos exames.
2 - A polícia tem algum suspeito do crime?
A polícia ainda investiga a
autoria e motivação do crime.
A apuração busca descobrir
se a jovem foi vítima de homicídio, feminicídio ou latrocínio, que é o roubo seguido
de morte.
Ainda não há pistas e, por
enquanto, ninguém foi preso.
3 - Quando será o velório e
enterro da jovem?
Ainda não há previsão de
velório e enterro do corpo de
Mayara.

Educação

Geral

Inscrições para o Enem 2022 terminam
neste ﬁnal de semana
A taxa é de R$ 85, e poderá ser paga via PIX, cartão de crédito ou por boleto bancário até o dia 27 deste mês.
ensino médio e outras informações cadastrais.

Os interessados em participar do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) têm
até o próximo sábado (21),
para fazer a inscrição, habilitando-se para as provas
que serão aplicadas nos dias
13 e 20 de novembro.
As inscrições para o Enem
2022, tanto para a edição
impressa como para a digital, devem ser feitas na Página do Participante. A taxa
é de R$ 85, e poderá ser paga
via PIX, cartão de crédito ou
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por boleto bancário até o dia
27 deste mês.
No momento da inscrição,
o candidato escolhe se quer
fazer a prova de língua estrangeira em inglês ou espanhol. Ele escolhe também se
quer o exame impresso ou
digital e informa se precisa
de algum atendimento especial (acessibilidade, por
exemplo).O estudante também preenche um questionário
socioeconômico
informando se já concluiu o

Macapá(AP), terça-feira, 17 de maio de 2022

Provas
As provas serão nos dias
13 e 20 de novembro. Pela
primeira vez, o candidato
poderá apresentar a versão
digital de documento de
identificação no dia da
prova. Serão aceitos e-título,
Carteira de Habilitação Digital ou RG Digital. O candidato
deverá
abrir
o
aplicativo e apresentar o documento ao fiscal. Capturas
de tela não serão aceitas.
O exame terá quatro provas objetivas e uma redação
em língua portuguesa. Cada
prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.
No primeiro dia do
exame, serão aplicadas as
provas de linguagens, códigos e redação (língua portuguesa, literatura, língua
estrangeira, artes, educação
física e tecnologias da informação e comunicação) e de
ciências humanas e suas
tecnologias (história, geo-

grafia, filosofia e sociologia).
O tempo para realização
da prova é de cinco horas e
30 minutos, contadas a partir da autorização do chefe
de sala para o início das provas.
No segundo dia do exame,
serão aplicadas as provas de
ciências da natureza (química, física e biologia) e ma-

temática e suas tecnologias.
No segundo dia, o tempo
para realizar o exame é de
cinco horas, contadas a partir da autorização do chefe
de sala para o início das provas.
Os gabaritos das provas
objetivas serão divulgados
no Portal do Inep até o terceiro dia útil após a última
prova.

Geral

Investimento

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social vai fortalecer atuação na educação
Até julho, o BNDES lançará uma página no site do banco reunindo as informações
sobre as iniciativas em educação.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) quer fortalecer a atuação
em educação no Brasil. Hoje (16), o
banco apresentou a jornalistas as
ações que estão sendo implementadas no país. Até julho, o BNDES
lançará uma página no site do
banco reunindo as informações
sobre as iniciativas em educação.
As ações apresentadas preveem
o aporte de mais de R$ 200 milhões
em iniciativas voltadas tanto para a
educação básica, etapa que vai da
educação infantil ao ensino médio,
quanto para a qualiﬁcação proﬁssional. As ações preveem também
a participação de parceiros da iniciativa privada, que poderão fazer
investimentos.
“A educação é fundamental,
tanto do ponto de vista econômico
quanto social, para a formação de
cidadãos plenos, que possam desenvolver todas as suas aspirações
na vida. É superimportante também no aspecto econômico, para a
qualiﬁcação e geração de produtividade, empreendedorismo e desenvolvimento econômico do
país”, disse o chefe do Departamento de Educação e Investimentos Sociais do BNDES, Conrado
Leiras Matos.
Entre as iniciativas está o Saneamento nas Escolas – Piloto Marajó/PA. A intenção é que sejam
beneﬁciadas com tecnologias de
saneamento 460 escolas municipais que atendem a 13 mil estudantes. A intenção é que a iniciativa
piloto possa servir de exemplo para
uma política pública nacional. Para
essa iniciativa estão previstos R$ 20
milhões do BNDES e mais R$ 28
milhões de parceiros, a serem captados. As inscrições para participar
no projeto estão abertas.
Outro projeto é o Fundo Socioambiental, uma chamada permanente tanto para projetos que
contribuam para a melhoria da
qualidade nas redes públicas de ensino quanto para a geração de
renda de populações vulneráveis.
Os eixos de ação na educação básica são o fortalecimento do pro-
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cesso pedagógico, a gestão e o uso
pedagógico da tecnologia. A prioridade é que o projeto atenda a regiões vulneráveis e chegue a 4
milhões de estudantes. O orçamento previsto para este ano é de
R$ 80 milhões do BNDES, mais R$
80 milhões de parceiros.
No que diz respeito a inclusão
produtiva, a intenção do Fundo Socioambiental é estruturar cooperativas e associações produtivas e
fomentar o empreendedorismo. O
orçamento para este ano é de R$ 40
milhões do BNDES, além de R$ 40
milhões de parceiros.
Conrado Matos ressaltou a importância dos parceiros para a execução dos projetos. Os recursos
privados podem ampliar a abrangência das ações e, além disso, o
banco reúne recursos de várias ins-
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tituições em uma ação mais direcionada e que, com aportes conjuntos pode ter impacto maior,
reforçando a responsabilidade social das empresas.
“O que se busca com essa parceria é que a instituição privada, que
tenha responsabilidade social que
tenha investimento colocado em
educação”, disse. “Pode induzir
que [o investimento] seja feito em
educação e de forma qualiﬁcada,
que seja transformadora”, acrescentou.
Neste ano, o BNDES completa 70
anos. O banco é um dos maiores
bancos de desenvolvimento do
mundo e, hoje, é o principal instrumento do governo federal para o ﬁnanciamento de longo prazo e
investimento em todos os segmentos da economia brasileira.

Além da terra

Geral

Voo com brasileiro para o espaço acontecerá
dia 20 de maio, anuncia Blue Origin
Emblema oﬁcial da viagem também foi divulgado pela empresa de Jeﬀ Bezos.
A empresa Blue Origin divulgou a data da próxima
viagem espacial da nave
New Shepard: no dia 20 de
maio, seis tripulantes irão
até a borda do espaço, incluindo o engenheiro mineiro
Victor
Correa
Hespanha, que pode se tornar o 2º brasileiro a realizar
uma viagem espacial.
A empresa divulgou também o emblema oﬁcial da
viagem, que conta com elementos vindos de cada um
dos tripulantes. No caso de
Hespanha, o formato de um
diamante com um círculo re-
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presenta “a bandeira do Brasil em homenagem às origens de Victor Hespanha”,
declarou a empresa.
O emblema e a divulgação
da data da viagem foram publicados nas redes sociais da
Blue Origin.Victor foi sorteado após investir no Gen-1,
ativo da Crypto Space
Agency. À CNN, o engenheiro disse que está vivendo um sonho. “Eu estou
muito feliz, vivendo um
sonho. É um sonho de infância. Todo brasileiro sonha
em ser jogador de futebol ou
ser astronauta e eu estou

realizando o sonho de ir ao
espaço”, aﬁrmou à época.
O voo será o quinto tripulado do New Shepard, foguete da Blue Origin, e
contará com mais cinco tripulantes além de Victor: o
americano Evan Dick, que já
integrou missão da New Shepard em dezembro de 2021;
Katya Echazarreta, que se
tornará a primeira mulher
mexicana a ir para o espaço;
Hamish Harding, empresário
e piloto de aviões comerciais; e Jaison Robinson e
Victor Vescovo, dois investidores.

Buraco negro fotografado não oferece riscos
ao planeta Terra, diz astrônoma
Catarina Aydar aﬁrmouque distância do objeto ao Sistema Solar garante segurança

Em entrevista a astrô- está mais próximo para a
noma Catarina Aydar aﬁr- gente fazer observação”,
mou que o buraco negro aﬁrmou.
registrado pelo consórcio
A imagem do chamado
internacional Event Hori- Sagitário A*, ou Sgr A*,
zon Telescope (EHT) não captura a luz desviada
representa riscos ao pla- pela forte gravidade do
neta Terra, ainda que ele buraco negro, que é 4 mitambém se encontre na lhões de vezes mais masVia Láctea.
sivo que o Sol.
“Ele é o mais próximo
“Esse buraco negro, na
de nós, mas mesmo assim verdade, está muito
ele está bem longe. Não é longe. Então, por mais
um risco para a gente que que ele seja muito poestá aqui na Terra. A Terra tente, tenha uma energia
não é diretamente in- gravitacional
muito
ﬂuenciada por ele, mas, ao forte, ele só vai influenmesmo tempo, ele é o que ciar as coisas que estão
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bem pertinho dele”, explicou.
Segundo a especialista,
uma série de mistérios
envolve os buracos negros,
principalmente
porque as características
naturais desses objetos
impedem que qualquer
coisa que adentre possa
sair, inclusive a luz.
Agora, um dos grandes
mistérios que os cientistas tentam resolver “é
como que esses buracos
negros que ficam no centro das galáxias se formaram”.

Rússia

Geral

Adesão de Finlândia e Suécia à Otan é um
“erro com consequências abrangentes”
"Eles não devem ter ilusões de que simplesmente vamos tolerar isso", declarou vice-chanceler russo.
O vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, disse nesta segunda-feira (16) que a
Finlândia e a Suécia não
devem ter ilusões de que Moscou simplesmente vai tolerar
sua adesão à Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(Otan), chamando a decisão de
um erro que teria consequências abrangentes.
A mudança de postura de
duas potências historicamente
neutras seria uma das maiores
transformações da arquitetura
de segurança da Europa em
décadas, reﬂetindo uma mu-

Protesto

dança radical nas percepções
na região nórdica desde que a
Rússia invadiu a Ucrânia em
24 de fevereiro.
“É claro que a situação está
mudando radicalmente à luz
do que está acontecendo”,
disse Ryabkov, segundo a
agência de notícias Interfax.
“O fato de que a segurança da
Suécia e da Finlândia não será
reforçada como resultado
desta decisão é muito claro
para nós”.
“Eles não devem ter ilusões
de que simplesmente vamos
tolerar isso”, aﬁrmou Ryabkov.

“O nível geral de tensão militar
aumentará, a previsibilidade
nessa esfera diminuirá. É uma
pena que o bom senso esteja
sendo sacriﬁcado por alguma
disposição fantasma sobre o
que deve ser feito nessa situação”, declarou o vice-chanceler.
A Otan e os Estados Unidos
disseram no domingo (15) que
estavam conﬁantes de que a
Turquia, que tem boas relações com a Rússia, não suspenderia a adesão dos dois
Estados nórdicos à aliança militar ocidental.

Após fechar restaurantes temporariamente, McDonald’s
deixará a Rússia em deﬁnitivo
Cadeia de hambúrgueres venderá seus negócios no país do leste europeu em razão do conﬂito da Rússia com a Ucrânia.

Após fechar temporariamente mais de 800 restaurantes em razão da
guerra na Ucrânia, o
McDonald’s decidiu dei-
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xar a Rússia em definitivo.
A cadeia de hambúrgueres venderá seus negócios no país do leste
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europeu, dizendo que a
“crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia
e
o
ambiente
operacional imprevisível
precipitado levaram o
McDonald’s a concluir
que a propriedade contínua do negócio na Rússia
não é mais sustentável,
nem consistente com os
valores da marca”.
Em março, logo após o
início da guerra, o McDonald’s seguiu outras empresas
ocidentais
e
fechou temporariamente
seus restaurantes na Rússia.
Uma vez que a venda
seja finalizada, os restau-

rantes russos serão “desarrumados”, o que significa que os locais não
poderão mais usar o
nome, logotipo ou menu
do McDonald’s.A empresa
afirmou que os funcionários ainda serão pagos até
que a transação seja concluída e que eles “têm um
emprego futuro com
qualquer comprador em
potencial”.
O CEO, Chris Kempczinski, disse estar orgulhoso dos mais de 60.000
trabalhadores empregados na Rússia e que a decisão foi “extremamente
difícil”.
“No entanto, temos um

compromisso com nossa
comunidade global e devemos permanecer firmes
em nossos valores. E
nosso compromisso com
nossos valores significa
que não podemos mais
manter os ‘Arcos’ brilhando lá”, disse ele.

Desaﬁo

Geral

Contaminação cruzada diﬁculta dieta sem
glúten para pacientes celíacos
Dividir talheres ou assar o pão no mesmo forno são algumas formas de introduzir a proteína no organismo de pacientes com a doença.
Na segunda-feira (16), Dia Mundial de
Conscientização da Doença Celíaca, especialistas chamam a atenção para a diﬁculdade que os portadores deste
transtorno para manter dietas sem glúten. O problema é a contaminação cruzada, já que essa proteína pode aparecer
como ingrediente oculto em diversos alimentos processados.
A doença celíaca é autoimune, e é caracterizada por acometer o intestino delgado, atingindo cerca de 1% da
população e sendo desencadeada pela
intolerância ao glúten, que é um conjunto de proteínas presentes naturalmente em cereais.
O médico Gustavo Patury, cirurgião do
aparelho digestivo e bariátrico e Membro
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, explicou que a
doença acontece quando há uma inﬂamação na mucosa do intestino decorrente da exposição ao glúten em pessoas
predispostas geneticamente. A condição
pode resultar na atroﬁa das vilosidades
intestinais, gerando má absorção intestinal e outras manifestações clínicas.
A doença celíaca não é uma alergia.
Porém, assim como as alergias, ela é uma
reação do sistema imunológico a um alimento. Entretanto, em vez de gerar uma
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à saúde dos portadores de doença celíaca.“O ideal para um celíaco é fazer
acompanhamento com um médico e nutricionista especializados na doença”,
diz Patury.
Ele explica que, além da não ingestão
dos alimentos, há casos em que o paciente deve evitar qualquer produto com
glúten, como, por exemplo, alguns cosméticos. Ele também aconselha que os
pacientes utilizem talheres e utensílios
de cozinha exclusivos.
reação imediata, a condição pode ter
progressão mais lenta, com sintomas
indo de leves a intensos e se manifestando por um longo período de tempo.
Contaminação Cruzada
A Organização Mundial de Gastroenterologia (OMG) adverte que uma diﬁculdade que os pacientes costumam
enfrentar é manter-se em uma dieta
longe do glúten. Isso porque o glúten é
amplamente usado em alimentos processados, podendo ser um ingrediente
oculto. Embora haja cereais como farinhas e amidos sem glúten, pode haver
problemas com a chamada contaminação cruzada com trigo e cevada, que
contém a proteína.
Patury explica que alguns produtos

alimentícios que não contém glúten em
sua composição podem acabar apresentando traços da proteína –que são partículas mínimas medidas em miligramas–
e que podem afetar os celíacos. Isso pode
ocorrer, por exemplo, quando um pão
sem glúten é assado no mesmo forno de
um pão que contém a proteína. Ou
quando uma faca é usada para cortar alimentos com glúten.
Por esse motivo, diz o especialista, é
preciso analisar os amidos e farinhas
para uma detecção preliminar de glúten
antes de permitir o uso na dieta dos pacientes celíacos.
No Brasil, a Lei nº 10.674/2.003 obriga
que todos os alimentos industrializados
informem em seus rótulos a presença ou
não de glúten, para resguardar o direito

Sintomas e causas
A doença celíaca ocorre em pessoas
com tendência genética a essa condição.
Indivíduos com parente de primeiro
grau que sejam portadores de doença celíaca (pais, ﬁlhos, irmãos) têm risco
maior de desenvolver a patologia, segundo o Conselho Nacional de Saúde
(CNS).
Além disso, há uma uma frequência
maior entre pessoas do sexo feminino,
na proporção de duas mulheres para
cada homem.Há a separação de três
tipos do transtorno: doença celíaca, alergia ao trigo e a sensibilidade ao glúten
não-celíaco. Geralmente, as condições se
apresentam na infância, em crianças
com idade entre 1 e 3 anos. Contudo,

como explica o cirurgião, pode aparecer
em qualquer idade.
“A doença é hoje conhecida por afetar
todas as faixas etárias, inclusive os idosos: mais de 70% dos novos pacientes
são diagnosticados acima dos 20 anos”,
disse.A apresentação clínica da doença
varia muito de pessoa para pessoa. Tanto
a doença como os sintomas podem surgir em qualquer fase da vida.
Segundo Patury, alguns pacientes
com doença celíaca têm poucos sintomas gastrointestinais ou extraintestinais, enquanto uma minoria apresenta
má
absorção
(doença
celíaca
clássica).Os principais sintomas em
adultos são diarreia crônica, perda de
peso, anemia ferropriva, distensão abdominal por inchaço, mal-estar e fadiga, edema (hipoproteinemia) e
osteoporose.Já nas crianças, os sinais
envolvem vômitos, diarreia, distensão
abdominal e perda de peso.
De acordo com o CNS, a falta de informação sobre e a dificuldade para o
diagnóstico prejudicam a adesão ao
tratamento e limitam as possibilidades
de melhora do quadro clínico. Se não
for tratada, a doença celíaca pode levar
a sérios problemas de saúde adicionais.

“Não podemos destruir o país e ﬁcar trancado em casa com medo da Covid-19”, diz Queiroga
Ministro da Saúde caminhou por Copacabana para incentivar a atividade física e lançar investimento de R$ 100 milhões contra sedentarismo.
O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de
uma caminhada de incentivo
à atividade física no Rio de
Janeiro. Após a agenda, ele
falou sobre o aumento de
casos de covid-19 no Brasil.
Segundo ele, com o relaxamento das medidas contra a
doença, é natural o aumento
de casos, mas destacou que o
sistema de saúde está preparado para esse crescimento.
“Houve uma ﬂexibilização
das chamadas medidas não
farmacológicas, é natural que
aumente o número de casos,
mas nosso sistema de saúde
tem capacidade de atender e,
na prática, o que nós temos:
uma queda no número de
óbitos. Vocês lembram que o
pico da variante Ômicron nós
tivemos muitos casos, mas
não tivemos uma pressão no
sistema de saúde.O SUS enfrentou um alfabeto grego
inteiro de variantes e com o
SUS nós vamos enfrentar
quantas variantes surjam e
vencê-las”, disse Queiroga.
Queiroga também falou
sobre o aumento de restri-
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ções em cidades chinesas
para conter a Covid-19.“A
China desde o começo pratica esses lockdowns, e qual
foi o resultado? Na realidade
o presidente Bolsonaro desde
o princípio disse que é necessário enfrentar o problema de
saúde mas também precisamos cuidar da nossa economia. Não podemos destruir o
país e ﬁcar todo mundo trancado em casa com medo.
Temos que conviver com o
vírus, não vai ser extinto,
temos que conviver com a
doença e para isso nós temos
o nosso sistema de saúde”.
Sobre os casos de hepatite
que estão sendo monitorados
no Brasil, o ministro disse
que todos os casos estão
sendo acompanhados e nenhum foi conﬁrmado.
Liberação de verbas para
atividades físicas
A caminhada que o ministro participou durou cerca de
20 minutos. Começou na
praça Almirante Júlio de Noronha, no Leme e seguiu até
a frente do Copacabana Pa-
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lace. Após a atividade física,
Queiroga assinou a portaria
que viabiliza recursos ﬁnanceiros para 5 mil municípios
brasileiros que vão poder a
partir da próxima segundafeira (16) iniciar o credenciamento para a ação de
Incentivo de Atividade Física
para a Atenção Primária à
Saúde. A ideia é aumentar a
prática saudável de exercícios na população principalmente entre pessoas com
doenças crônicas.
Queiroga estava acompanhado de autoridades como o
ex-ministro
da
Saúde
Eduardo Pazuello, o prefeito
em exercício do Rio, Nilton
Caldeira, que assumiu o
cargo temporariamente enquanto Eduardo Paes cumpre
agenda nos Estados Unidos,
Raphael Câmara, secretário
da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Marcus Dias,
secretário-executivo adjunto,
Mário Sérgio Ribeiro, subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde,
Rodrigo Prado, secretário
municipal de Saúde.

Loja Stylo Veić ulos MATRIZ
Endereço : Rua Professor Tostes 2848,
Buritizal Entre as avenidas Felipe camarão
e treze de Setembro
Loja Stylo Veić ulos PREMIUM
Filial Endereço: Na Rotatória daa Rodovia JK com a
Rua Maria Marola em frente ao Atacarejo
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Justiça, cidadania e solidariedade marcaram os cinco dias de
atendimento do Programa Conciliação Itinerante

Em Itaubal do Piririm

Juraci Marques dos Reis
(75) anos, moradora no município há mais de 30 anos,
trouxe todos os comprovantes de energia desde o ano de
2012 até os meses atuais para
comprovar o pagamento
mensal dos talões, depois de
ser notiﬁcada pela CEA Equatorial para negociar a dívida
de R$ 1.119,30. Conﬁrmada a
existência do débito, a consumidora conseguiu uma solução acessível. “Fui recebida
com tanto carinho e atenção
pela equipe da Justiça que até
saí feliz daqui e com minha
conta negociada em parcelas
que posso pagar”, declarou a
moradora.
O casal de pescadores Lucicleia da Silva Macedo (37
anos) e Jaco Barcellar Rodrigues (44 anos) morava em
acesso difícil em área ribeirinha. Após separação de dois
anos, eles voltaram a viver
juntos e, há oito meses morando em Itaubal, souberam
da ação Itinerante e procuraram a equipe. O objetivo era

Conﬁrmada a existência do débito, a consumidora conseguiu uma solução acessível.

reconhecer e averbar a paternidade na certidão de nascimento da ﬁlha de 14 anos,
que agora levará o sobrenome do pai.
“Desde os seis anos de
idade que minha ﬁlha cobrava o sobrenome do pai. Eu
me sentia culpada, devido à
separação, mas reatamos o
relacionamento e viemos
aqui na ação da Justiça e deu
tudo certo”, aﬁrmou Lucicleia. “O mutirão realizou
essa grande vontade de
minha ﬁlha de ter em seu

nome o meu sobrenome,
estou feliz por isso”, disse
Jaco.
O sorriso no rosto de Maria
Luíza Macedo Barcellar revelou a realização do sonho. “É
uma grande felicidade, sempre esperei por esse momento. Eu me sentia triste
com tudo isso, mas hoje
estou feliz com meu novo
nome, que leva o sobrenome
do meu pai”, ressaltou a adolescente.
O desentendimento na
casa do pescador Raimundo

do Carmo Costa Macedo (50
anos), morador de Itaubal em
uma casa com mais seis ﬁlhas, genros e um ﬁlho, parou
na Justiça, devido os ﬁlhos
não quererem ajudar o pai a
pagar a conta de energia elétrica, que atualmente estava
no valor de mil reais. “Utilizamos as técnicas do Círculo
Restaurativo para alcançarmos o fechamento da audiência e deu certo, todos
entraram num acordo”, celebrou Nilce Ferreira, supervisora do Programa de
Conciliação Itinerária.
A falta de energia elétrica,
internet e trechos precários
que dão acesso a Itaubal do
Piririm não impediram que a
Justiça do Amapá levasse a
equipe do Programa Conciliação Itinerante à população da
região. Com atendimentos
realizados de 09 a 13 de maio,
nos horários das 8h às 12h e
das 14h às 18h, a equipe teve
sua dedicação posta à prova
quando contou até com o uso
da máquina de datilograﬁa

encontrada em um armário
do posto por falta de energia
elétrica.
“Toda equipe se dedicou
ao máximo para fazermos os
atendimentos aquelas pessoas que vieram inclusive de
lugares distantes de Itaubal.
Nossa felicidade é ver no
rosto de cada cidadão a satisfação de um problema resolvido, onde a paz sempre
reina, depois de um bom diálogo”, ressaltou Nilce.
Com o término do grande
mutirão de conciliação,
foram realizados diariamente
uma média de quarenta atendimentos aos consumidores
com débito junto à CEA
Equatorial e a companhia elétrica. Os acordos foram feitos
com uma entrada de 10% da
dívida mais 60 parcelas – sem
juros, multa ou correção monetária. Além dessa ação concentrada, o mutirão também
realizou conciliações de outros tipos de conﬂitos. Ao
total foram 425 atendimentos.

Povos indígenas da aldeia Curipi recebem equipe do TJAP
na segunda edição da Campanha Maio Laranja

Orientação

A jornada está em sua segunda edição este ano e pretende conscientizar mais pessoas para atuarem juntamente com as redes de proteção para que o crime de abuso sexual.

Os povos indígenas da aldeia do Curipi, localizada a
46 quilômetros da sede do
município de Oiapoque, receberam, na tarde da última
sexta-feira (13), a Campanha
“Maio Laranja – Viva Sem
Violência! Proteja-se!”, desenvolvida pelo Tribunal de
Justiça do Amapá. A jornada
está em sua segunda edição
este ano e pretende conscientizar mais pessoas para
atuarem juntamente com as
redes de proteção para que o
crime de abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes não seja mais
cometido.
O titular da 1ª Vara da Comarca de Oiapoque, juiz Roberval
Pacheco
acompanhado de servidores
do Judiciário, apresentou a
Campanha “Maio Laranja”
aos povos indígenas de etnia
Karipuna. A equipe do Judiciário foi recebida pelo Cacique da Aldeia, Edimilson dos
Santos Oliveira, que mostrou
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claramente a satisfação em
ter a Justiça mais próxima
dos povos indígenas.
“Trazer esse debate para a
nossa comunidade é fundamental. Cada um de nós está
aqui para trabalhar de forma
coletiva para que essa situação não aconteça, pois crimes como esses não
acontecem dentro de nossa
aldeia”, garantiu o cacique.
“Muito importante contar
com a Justiça perto de nós.
Quanto aos que não estão
presentes aqui, iremos re-
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passar as informações para
que todos nós sejamos multiplicadores”, prometeu o
Edimilson Oliveira.
“Hoje como liderança, não
vivenciamos esse tipo de
crime, queremos que nossa
comunidade mantenha um
bom exemplo que sempre
teve porque trabalhamos de
forma conjunta”, concluiu o
cacique Karipuna.
O juiz Roberval Pacheco,
da 1ª Vara de Competência
Geral de Oiapoque, aﬁrmou
que a campanha é funda-

mental para que essa violência contra as crianças e adolescentes não aconteça.
“Viemos até aqui para apresentar a Maio Laranja, mas
veriﬁcar que crimes de exploração sexual e abuso infantojuvenil não acontecem
nessa aldeia nos deixa muito
felizes”, relatou.
“Mas vamos levar até a
Coordenadoria de Proteção e
Garantia dos Direitos dos
Povos Indígenas do Tribunal
outros problemas relatados
pelo cacique, como o alcoolismo e o aprendizado das
crianças que estão com diﬁculdade na aldeia”, enfatizou o magistrado.
Para Leandra Ramos Oliveira, que é filha do cacique
e professora na comunidade, a campanha é excelente. “É a primeira vez que
vejo esse tipo de trabalho
aqui, às vezes não temos
orientação nenhuma e agora
saberemos como resguardar
e proteger nossas crianças e

jovens”, frisou.
Criada pela Resolução nº
1500/2021-TJAP, a Coordenadoria de Proteção e Garantia dos Direitos dos
Povos Indígenas no âmbito
do Poder Judiciário do
Amapá tem como coordenador o desembargador Adão
Carvalho. A finalidade do
órgão é trazer a comunidade
indígena para mais perto do
Poder Judiciário e preparar
os servidores para melhor
atender essa população.

Etnia Karipuna
Os Karipuna fazem parte
do complexo de povos indígenas da região do baixo rio
Oiapoque, que estão inseridos em redes amplas de intercâmbio, que englobam
famílias indígenas ou nãoindígenas estabelecidas em
aldeias e cidades vizinhas,
no Brasil e na Guiana Francesa. A Aldeia Curipi tem
origem do nome do Rio Curipi.

FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Na social de hoje Tatiane Trzeciak.

Muitas felicidades a Wal Prata.
Feliz aniversário vida longa!

Wani Lameira no ﬁnal
de semana muito lazer.

Festa hoje para Natacha Miranda.
Feliz aniversário.
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