Combate à homofobia

Fim da Lei Seca?

Mistério

Bolsistas fazem
blitz educativa com
mensagem de amor
e conscientização

Polícia abre inquérito
para investigar
suposto suícidio
de juíza no Pará
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Em Macapá (AP)

Professora aﬁrma que ex-prefeito Clécio não
valorizou a própria categoria que ele pertence
Agora as convocações estão sendo feitas, não por pressão judicial, mas por determinação política de um prefeito
que tem compromisso com a educação”, comentou a professora Karla Costa.
PÁGINA 05
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Encontro em Brasília
O senador Lucas Barreto
recebeu a visita do Presidente do STJ, Ministro
Humberto Martins, e da
Presidente da Associação
dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil. No encontro, que aconteceu na
tarde de terça-feira no gabinete do senador em
Brasília, foram tratadas
diversas questões de interesse nacional

Imunização

Prefeitura de Macapá inicia vacinação em
creches e pontos itinerantes na capital
Todos os imunizantes ofertados na ação são
disponibilizados diariamente nas Unidades Básicas de Saúde.
PÁGINA 06

Combate ao crime

Em Macapá (AP), integrantes de facção são
presos em flagrante por tráfico de drogas
De acordo com o delegado Sidney
Leite, os três presos foram ﬂagrados na
posse de 2 quilos de skank e uma porção de 100 gramas de cocaína. Além
disso, uma moto roubada também foi
encontrada na posse deles.PÁGINA 12
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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)

Pedro Simon em sua ira santa:
‘Lula deveria estar na cadeia’

O ex-senador Pedro Simon (RS),
fundador do MDB, continua com a
coragem que marcou sua atuação
por 32 anos só no Senado. Sua entrevista, no último fim de semana,
à honrosa exceção do Estadão, que
a publicou, passou ao largo das repercussões. “Lula deveria estar na
cadeia”, afirmou sobre o petista
acusado de chefiar a quadrilha que
promoveu roubo bilionário nos cofres públicos. Mas sua ira santa se
dirigiu também lulistas do MDB
como o senador Renan Calheiros
(AL).

Identiﬁcados

Simon acusou os lulistas Renan e
Eunício Oliveira (CE) de integrar o
grupo “identiﬁcado com a Operação
Lava Jato”.

Casos
na gaveta

“Está provado e reconhecido”,
diz ele, “embora os processos
não andem porque o Supremo
Tribunal Federal deixou na gaveta”.

Marca
dolorosa

Troca-troca

“Esses nomes têm condenações graves e sérias, mas o Supremo fez uma espécie de
troca-troca: um não mexe com o
outro”, acusou.

Mortes violentas caíram
10% desde 2020 em SP

Dados do primeiro trimestre de
2022 revelam queda de 10% nas
mortes violentas, no Estado de
São Paulo, comparadas ao mesmo
período de 2020, antes do início
da pandemia. O resultado corrobora a tendência nacional da
queda na violência, apontado
pelo Mapa da Violência, em fevereiro, que registrou uma diminuição de 7% nos assassinatos em
todo o Brasil, em 2021: o menor
patamar da série histórica, desde
2007.

Considerando homicídios dolosos,
latrocínios e lesões seguidas de
morte, foram 780 entre janeiro e
março deste ano, contra 867, em
2020.

“A marca que eles deixaram
Segundo a Secretaria de Segurança
é triste e dolorosa”, disse o ve- Pública, foram 710 homicídios, 43 laterano político ao se referir aos trocínios e 27 lesões seguidas de mordois ex-presidentes do Senado. tes em 2022.

Dia desses li que lá no distante
Egito o Deputado ElhamyAgina
sugeriu que a virgindade das
mulheres deveria ser pré-requisito em universidades. Textualmente, disse Sua Excelência que
“qualquer rapariga que entre na
universidade deveria ser examinada para provar que é donzela”.
A propósito, apesar de não
existir nenhum embasamento
médico ou cientíﬁco de que
sejam efetivos, os chamados testes de virgindade ainda são feitos em mais de 20 países,
segundo a ONU.
E que dizer dos estupros? Em
Portugal, durante uma dada manifestação, um motorista proﬁssional declarou a jornalistas que
“as leis são como as meninas vir-
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Em 2020, São Paulo registrou 759
homicídios dolosos, 58 latrocínios e
50 lesões seguidas de mortes, apenas
no primeiro trimestre do ano.

Direto, sem papas

Destaque para a frase do presidente Jair Bolsonaro, ontem, na
Apas, que arrancou gargalhadas:
“Não devemos medir palavras para
defender o Brasil. Ficam de frescura,
‘ele fala palavrão’. Então vota naqueles do passado, que falavam bonito e
ferravam vocês”.

Coca-Cola enganosa

Em nota cara-de-pau, a Coca-Cola
alega que os Del Valle Fresh, proibidos pelo Procon no DF, “não são e
nunca foram classiﬁcados como
suco ou néctar”. Mas do rótulo à
propaganda, tudo remete a “frutas”,
longe das garrafas.

Minha empresa, minha vida

Em São
Paulo

Nova realidade

Pobres mulheres

Antes do isolamento

O brasileiro empreende para prosperar. Levantamento da Contabilizei
mostra que a veia empreendedora
fez o país ter mais de um milhão de
empresas abertas no primeiro trimestre, pelo segundo ano seguido.

Realidade veriﬁcada

A margem de lucro da Petrobras
mantém a tendência de alta nos preços
de combustíveis no Brasil. Pesquisa
TicketLog em 21 mil postos revela 3ª
alta seguida na gasolina, com média de
R$ 7,55, e etanol a R$ 6,15.

Quando quer
ser rápido...

O Congresso promulga, nesta
terça (17), a Emenda Constitucional
que aumenta de 65 para 70 anos a
idade máxima para nomeados a tribunais regionais federais e superiores. A PEC foi apresentada há sete
meses.

Sem medo de cara feia

O senador Eduardo Girão (PodeCE) apontou o STF como principal
“vilão” da tentativa de destruir o legado da Lava Jato. “Livrou políticos
poderosos e empresários, mas também muitos corruptos”, indigna-se.

Esforço
valeu

O vacinabrasil.org já registra 435
milhões de doses aplicadas na população brasileira, desde o início. É o
suﬁciente para todos os brasileiros
terem recebido duas vacinas contra
a covid.

Semana importante

O plenário da Câmara tem oito medidas provisórias na pauta, esta semana, incluindo a que aumentou o
salário mínimo para R$1.212 e a MP
que renegocia dívidas do Fies, o
fundo de ﬁnanciamento estudantil.

Pensando bem...

...casamento com festa de arromba
em plena quarta-feira é para quem
não trabalha mesmo

Artigo
gens, existem para serem violadas”.
Enquanto isso, no Canadá, um
policial aﬁrmou que “as mulheres deveriam deixar de vestir-se
como prostitutas a ﬁm de evitar
estupros”. No Paquistão foi o
próprio mandatário a sustentar
que “se uma mulher veste poucas roupas isso terá um impacto
nos homens, a menos que sejam
robôs. É bom senso”.
Não divergiu um advogado
egípcio ao longo de séria entrevista: “Proteger valores morais é
mais importante do que proteger
fronteiras. Mulheres que usam
jeans rasgados procuram ser estupradas”.
No Peru absolveu-se um estuprador sob o argumento de que

EXPEDIENTE
Raimundo Hélio da Costa
Assinatura e Circulação Geral
Souza
Diagramação

FENAJ-332-AP
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Jornal filiado

sua vítima usava roupas íntimas
de cor vermelha, o que indicaria
intenção de manter relaçôes sexuais.
Na Espanha um juiz perguntou a uma vítima de estupro se
ela teria tentado fechar as pernas.
No Brasil 65,1% das 3.810 pessoas ouvidas em 212 municípios
declararam que mulheres cujas
roupas mostram o corpo merecem ser atacadas – “merecem ser
atacadas”, realço.
Na Índia dado proeminente
político declarou que “mulheres
que tenham sido estupradas deveriam ser enforcadas juntamente com seus estupradores”.
Naquele mesmo país um livro
escolar comparou mulheres a

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

Pedro Valls Feu Rosa é desembargador do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

burros, acrescentando terem
estes as vantagens de serem
mais ﬁéis, prestativos e nunca
reclamarem.
Na Arábia Saudita um historiador emérito sustentou que algumas mulheres dirigem porque
“não se incomodam em serem
estupradas pelos acostamentos
afora”.
No Japão ninguém menos que
o Ministro da Saúde referiu-se às
mulheres como “máquinas de
procriar”. Até onde soube Sua
Excelência permaneceu no
cargo.
Diante deste quadro, tão geral
quanto rigorosamente atual, ﬁco
a recordar Diderot, segundo
quem “a insensibilidade faz
monstros”.
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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Oportunidade

O Edital de Abertura do Concurso Público para Provimento de
Cargo de Juiz Federal Substituto do
TRF4 foi publicado na edição desta
terça-feira (17) do Diário Oﬁcial da
União, juntamente com o regulamento que vai reger o certame. São 20
vagas para juiz substituto, com salário
de R$ 32.004,65. As inscrições iniciam
às 13 horas do próximo dia 20 e vão
até 20 de junho e devem ser feitas
com o preenchimento de formulário
disponível no site do TRF4. A taxa co-

Voto em trânsito

O eleitor que perdeu o prazo para
transferir o título eleitoral, que encerrou no dia 4 de maio, ainda tem
uma chance de votar nas eleições
deste ano, que é o chamado voto
em trânsito, um direito previsto no
Código Eleitoral para quem estiver
fora do seu domicílio eleitoral, por
algum motivo, e deseja exercer seu
direito ao voto.A Justiça Eleitoral
alerta o eleitor que há prazo para
solicitar o voto em trânsito, que é
de 12 de julho a 18 de agosto. O ci-

Foi instituído na terça-feira, 17, as comissões organizadoras dos novos
concursos públicos para a Seed, que terá pela primeira vez o cargo de professor efetivo indígena, e de Oﬁciais Combatentes (CFO) da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros.As comissões organizadoras são diretamente subordinadas à Secretaria de Estado da Administração e têm a função de planejar, organizar, coordenar e conduzir as atividades pertinentes à realização
dos certames.

brada é de R$ 320. Em caso de dúvidas, os candidatos podem contatar o
tribunal pelo telefone (51) 3213-3000.

Descarte irregular de lixo

dadão poderá exercer seu direito ao
voto em qualquer município, desde
que tenha mais de 100 mil eleitores.

Garantia de direitos

Dia 25 de maio tem comemoração especial pelo Dia Mundial da África. A abertura da
programação será às 09h00 na
Assembleia Legislativa e o encerramento às 17h00 com apresentações culturais em frente a
Casa do Artesão. Vale a pena
conferir

Dia mundial da África

A Editora do Instituto Federal do
Amapá (Edifap) estendeu até o dia
12 de julho o prazo de inscrições
para o edital “I Tucuju Literário”.
O objetivo do certame consiste na
seleção de contos ou poemas de
autores locais para integrarem a
coletânea “os encantos do meio do
mundo”. A idade mínima para inscrição é de 14 anos.

Luta Antimanicomial

Para marcar o Dia da Luta Antimanicomial
comemorado hoje, a Prefeitura de Macapá
promoverá ações de saúde, educativas e culturais para a população da zona sul da capital.O Centro de Atendimento Psicossocial
Infantil (Capsi) fará atendimentos voltados
aos usuários e familiares do Cras Pedrinhas,
Ecocreche, Unidade de Acolhimento Infatojuvenil Recomeço, além da população do entorno da região.Aferição de pressão arterial,
auriculoterapia, acupuntura, testes rápidos,
massoterapia, ventosa terapia, psicólogo, exposição de arte e Caps Cine, fazem parte da
programação coordenada pela Semsa.
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O MPF pediu à Justiça a aplicação de
multa ao Município de Santana (AP)
por descumprimento de decisão judicial relacionada ao descarte de resíduos sólidos. O município tinha
autorização do juízo para descartar restos de obras de pavimentação, podas e
entulhos, na antiga lixeira de Santana,
até 31 de dezembro de 2020. No
mesmo prazo, o ente também deveria
concluir os estudos voltados à construção de um novo aterro controlado e
apresentar alternativas para o descarte

dos materiais. Até o momento, porém,
o município não comprovou o cumprimento da decisão judicial.

Cassado

A Alesp (Assembleia Legislativa de São
Paulo) decidiu nesta terça-feira (17) pela
cassação do mandato do ex-deputado
estadual Arthur do Val. Também conhecido como Mamãe Falei, Arthur foi julgado por quebra de decoro parlamentar
no caso dos seus áudios com comentários sexistas sobre mulheres ucranianas
que tentavam deixar o país para fugir da
invasão russa. Ele também foi desﬁliado
do Podemos e agora está no União Brasil.Embora o líder do MBL tenha renunciado ao seu cargo em 20 de abril, a
medida não o livrou da cassação.

Eleições 2022

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) anunciou nesta terça-feira
(17) uma parceria com o aplicativo
de mensagens Telegram para combate à desinformação. O acordo
tem validade até 31 de dezembro
deste ano.O acordo prevê a criação
de um canal oﬁcial do TSE no Telegram para divulgação de informações oﬁciais sobre as eleições deste
ano. Além disso, a plataforma assumiu o compromisso de criar um
robô para tirar dúvidas de eleitores
e desenvolver um meio de marcar

Encontro em Brasília

O senador Lucas Barreto recebeu a visita do Presidente do STJ,
Ministro Humberto Martins, e da
Presidente da Associação dos
Magistrados Brasileiros, Renata
Gil. No encontro, que aconteceu
na tarde de terça-feira(17), no gabinete do senador em Brasília,
foram tratadas diversas questões
de interesse nacional e para melhorias do judiciário para a população brasileira.

conteúdos considerados "desinformativos".

PIB

Economia

Serviços impulsionam PIB no 1º trimestre,
aponta monitor da FGV

Economia cresceu 1,5% na comparação com os três meses anteriores, indica pesquisa.
Dados oficiais serão divulgados em junho pelo IBGE.

A economia brasileira cresceu 1,5% no primeiro trimestre
deste ano, na comparação
com os três meses anteriores,
apontam dados da Fundação
Getulio Vargas (FGV) divulgados nesta terça-feira (17). Os
dados oﬁciais sobre o Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro
serão divulgados no dia 2 de
junho pelo IBGE.
Os serviços foram destaque
no desempenho do PIB no início deste ano, segundo a FGV.
"Por ter sido fortemente impactado pela pandemia, este
setor tem tido bastante espaço
para crescer e recuperar o
nível de atividade que possuía
antes da chegada da pande-

Ibovespa opera em alta seguindo
ganhos no exterior

Em alta

Na segunda-feira, o principal índice de ações da bolsa de
valores subiu 1,22%, a 108.233 pontos.

O Ibovespa, principal índice de
ações da bolsa de valores de São
Paulo, a B3, opera em alta nesta
terça-feira (17), caminhando
para sua quinta alta seguida.
Às 14h09, o Ibovespa subia
0,62%, a 108.908 pontos. Veja
mais cotações.
Os ativos mais ligados à economia local voltavam a exibir
desempenho positivo, embalados por bons resultados corporativos e pela melhora recente na
demanda por papéis que vinham
sendo bastante penalizados por
investidores ao longo do ano.
Assim, as ações da Locaweb
ON lideravam os ganhos do
Ibovespa, em alta de mais de
11%, seguidas pelos papéis da
Cogna ON, que tinha alta acima
de 8%. Já Eletrobras PNB subia
mais de 4% após a estatal reportar lucro 70% maior no 1º
trimestre.
Na segunda-feira, a bolsa fechou em alta de 1,22%, a 108.233
pontos. Com o resultado, passou
a acumular alta de 0,33% no
mês, e alta de 3,25% no ano.
No exterior, os mercados operam em alta na esperança de
uma retomada na China, uma
vez que as autoridades começam a relaxar as restrições da
Covid-19. Os mercados internacionais haviam sofrido nas últimas semanas por temores de
que lockdowns na segunda
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maior economia do mundo levariam a uma desaceleração econômica mundial.
Em Wall Street, os principais
índices acionários subiam após
dado de varejo nos Estados Unidos e noticiário de empresas positivo.
Na Europa, dados revisados
mostraram que o crescimento
econômico da zona do euro foi
mais forte do que o anteriormente esperado no primeiro trimestre e que o emprego também
aumentou, apesar da guerra na
Ucrânia. O Produto Interno
Bruto (PIB) dos 19 países que
compartilham o euro subiu 0,3%
no período de janeiro a março
sobre os três meses anteriores.
Os investidores seguem monitorando também pistas sobre
o ritmo da elevação dos juros
nas principais economias do
mundo. Juros mais altos nos
EUA tornam os investimentos
em títulos do tesouro norteamericano (treasuries) mais
rentáveis, valorizando o dólar
frente a outras moedas e drenando liquidez de países emergentes como o Brasil.
Na cena doméstica, a FGV
mostrou que o Índice Geral de
Preços-10 (IGP-10) desacelerou a
alta para 0,10% em maio, ante
2,48% em abril, com alívio nos
preços de commodities agrícolas
e minerais.

Macapá(AP), quarta-feira, 18 de maio de 2022

mia", diz em nota Juliana
Trece, coordenadora da pesquisa.
Na passagem de fevereiro
para março, a economia mostrou alta de 1,8%. Já na comparação do 1º trimestre com o
mesmo período de 2021, a expansão foi de 2,4%.
Consumo das famílias e investimento
Pelo lado da demanda, o
consumo das famílias cresceu
3,4% frente ao 1º trimestre do
ano passado, com destaque
para o consumo de serviços. Já
os investimentos tiveram alta
de 1,5% – apesar da queda de
4,8% em máquinas e equipamentos.

Eletrobras tem lucro 70% maior no
1º trimestre e deve adiar Angra 3 para 2028
Lucros em alta

Lucro líquido da estatal de geração e transmissão de energia
atingiu R$ 2,716 bilhões entre janeiro e março.

Em fase ﬁnal de privatização, a Eletrobras reportou
na segunda-feira (16) um
lucro líquido 69% maior no
primeiro trimestre, ao
mesmo tempo em que divulgou um possível novo
adiamento da entrada em
operação da usina nuclear
Angra 3.
O lucro líquido da estatal
de geração e transmissão de
energia atingiu R$ 2,716 bilhões entre janeiro e março,
impulsionado pela variação
cambial e pelo aumento de
12% da receita bruta.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em
inglês) recorrente atingiu R$
5,43 bilhões, aumento de
9,6% no comparativo anual.
Nos documentos que
acompanham o balanço, a
Eletrobras informou ainda
na noite de segunda-feira

que, em maio, a diretoria
executiva de sua subsidiária
Eletronuclear aprovou um
adiamento da entrada em
operação de Angra 3, para
fevereiro de 2028. Anteriormente, a data prevista era
novembro de 2027.
A empresa disse que o pequeno adiamento foi encaminhado para aprovação do
conselho, sem detalhar motivos.
Projeto bilionário, Angra 3
teve sua construção retomada em fevereiro, quando
a Eletrobras fechou a contratação das obras do chamado "caminho crítico"
com um consórcio formado
pelas empresas Ferreira
Guedes, Matricial e ADtranz.
A companhia ainda irá
realizar uma licitação para
ﬁnalizar as obras civis e a
montagem eletromecânica

da planta.
Com a privatização da
Eletrobras, o novo empreendimento
nuclear,
assim como Angra 1 e 2, deverão ser assumidos pela
nova estatal ENBPar. Um
eventual fracasso da desestatização chegou a ser apontado pelo presidente do
BNDES como um risco para
a conclusão da usina.
O governo do presidente
Jair Bolsonaro espera que o
Tribunal de Contas da União
(TCU) dê a aprovação à privatização ainda nesta semana em um julgamento
importante sobre o assunto
programado para ser retomado na quarta-feira.
Uma decisão a favor do
governo abriria caminho
para a realização de uma
oferta de ações acontecer
até julho, próxima janela
considerada ideal.

Geral

Em Macapá/AP

Professora aﬁrma que ex-prefeito Clécio não
valorizou a própria categoria que ele pertence
Agora as convocações estão sendo feitas, não por pressão judicial, mas por determinação política de um prefeito
que tem compromisso com a educação”, comentou a professora Karla Costa.

“Esse concurso foi feito por
determinação Judicial e não
por boa vontade da gestão do
ex-prefeito Clécio. Ele realizou um concurso para professor, mas por que o
Ministério Público o obrigou.
Ele aﬁrmava que não haver

No Senado

carência e abandonou a sua
classe, coisa que o atual prefeito não fez”, o desabado foi
da professora Karla Costa,
durante a cerimônia que oﬁcializou a chamada dos reclassiﬁcados do concurso da
Educação, de 2018. Ao todo,

são 75 proﬁssionais que passarão a integrar a rede municipal.
“Graças ao doutor Furlan a
lista está sendo zerada e ninguém está deixado para trás.
Todos estão sendo convocados, inclusive os reclassiﬁcados. Nosso agradecimento ao
promotor Laércio Nunes, que
abriu inquérito obrigando a
prefeitura, em 2018, a realizar
esse concurso, cujos aprovados estão sendo convocados
agora. Na época, o Ministério
Público constatou que tinham, na Secretaria Municipal de Educação 758,
contratos sendo utilizados de
forma irregular. Agora as convocações estão sendo feitas,
não por pressão judicial, mas
por determinação política de
um prefeito que tem compro-

CAE aprova desconto na conta de luz
para pacientes internados em casa

O benefício também pode ser obtido por famílias com renda per capita de até meio salário
mínimo ou que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) se manifestou a
favor da proposta do senador Romário (PL-RJ) para ampliar o desconto na tarifa de energia elétrica
a famílias carentes que mantenham em casa pacientes em regime de internação domiciliar. A
votação foi feita nesta terça-feira
(17), e o Projeto de Lei do Senado
(PLS) 187/2017 segue agora para
análise da Comissão de Infraestrutura (CI).
Conforme o projeto, a unidade
consumidora residencial habitada
por família com baixa renda (até
quatro salários mínimos ao
mês)com uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos consumidores de energia
poderá requerer o benefício da
Tarifa Social de Energia Elétrica
(TSEE). Atualmente só têm direito
à TSEE as famílias de internados
em casa com renda de até três salários mínimos.
A TSEE foi criada em 2010 pela
Lei 12.212 e dá um desconto entre
10% e 65% na conta de energia
das residências nos primeiros 220
kWh consumidos mensalmente.
O desconto varia de acordo com a
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faixa de consumo de energia, ou
seja, quanto menor o consumo,
maior o desconto na conta. O benefício também pode ser obtido
por famílias com renda per capita
de até meio salário mínimo ou
que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência
Social (BPC).
Pela legislação em vigor, os
subsídios na tarifa são arcados
pelos consumidores de outras
classes de consumo, mediante a
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Trata-se, pois, de
um subsídio cruzado. O relator
destacou que o projeto procura
não onerar os demais consumidores. Por isso, foi indicada uma
nova fonte de custeio: o Fundo
Social do Pré-Sal, criado pela Lei
12.351, de 2010, que constitui
fonte de recursos, entre outras ﬁnalidades, para programas na
área de saúde.
Planos privados
O relator, senador Rogério Carvalho (PT-SE), aﬁrmou que os
atendimentos domiciliares de
saúde têm se tornado cada vez
mais comuns e apresentam bene-
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fícios, como menores custos envolvidos, inclusive para o poder
público; redução de riscos de infecção hospitalar; e proximidade
da pessoa enferma com o lar e a
sua família.
"O tratamento residencial ﬁgura como alternativa eﬁcaz, trazendo benefícios para uma
recuperação mais rápida, considerando que o paciente se recupera em ambiente conhecido,
próximo a pessoas já familiarizadas com a sua situação. Também
deve-se considerar que esse tipo
de tratamento reduz as despesas
do governo no âmbito do SUS",
escreveu em seu relatório.
Rogério Carvalho, no entanto,
apresentou mudanças no texto,
que resultaram num substitutivo.
Pela proposta original, apenas as
famílias dos pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS) teriam direito ao desconto, mas o relator
estendeu o benefício também aos
pacientes assistidos por planos de
saúde privados. Segundo ele, é
uma questão de isonomia, pois
"há também população de baixa
renda sendo atendida por planos
de saúde particulares".
O texto original permitia
ainda que as famílias de pacientes internados em casa pudessem ser beneﬁciadas sem que
tivessem de se inscrever no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Mas o relator entende
que isso diﬁcultaria a ﬁscalização e impôs a exigência. “Atualmente, são feitos cruzamentos
de informações dos beneﬁciários da TSEE com os inscritos
no CadÚnico. Ou seja, a exclusão da exigência de inscrição no
CadÚnico pode diﬁcultar a ﬁscalização de eventuais fraudes”, explica.

misso com a educação”, concluiu a professora.
Segundo Furlan, com a
chamada desses proﬁssionais, a falta de professores
nas salas de aula será sanada.
“Desde o início da gestão
temos corrido atrás de lotar
todas as salas com professores. Fizemos quatro chamadas para a educação e mais de
500 proﬁssionais foram empossados. Hoje estamos chamando
esses
novos
professores para ajudar a melhorar a educação do nosso
município”, disse.
Para o secretário municipal
de
Educação,
Rodrigo
Gomes, a chamada se deu
pelo aumento de vagas ofertadas pelas escolas e o afastamento de proﬁssionais.
“Aumentamos os números de

vagas e de escolas inauguradas, além de priorizar aqueles
professores que estavam em
época de tirar licença prêmio
e alguns que se aposentaram.
Por conta disso, estamos fazendo esse chamamento
como forma de sanar a carência de professores em algumas escolas”, completou.
Com muita emoção e alegria, a pedagoga Vanessa
Ataíde, vai poder assumir sua
vaga após quatro anos de
muita luta e espera. “Eu
estou muito emocionada e eu
lutei muito para estar aqui e,
ﬁnalmente, consegui. Fui da
primeira lista de convocados,
mas não pude assumir por
não ter terminado meu curso
de formação e hoje, estou
muito feliz por essa conquista”, concluiu.

Sanção de Lei permite aporte de recursos

Colônia de Pesca pioneira é reconhecida
como utilidade pública do Amapá
A Colônia Z-2 é a mais antiga entidade representativa da
classe no estado com quase meio século de existência.
Na terça-feira (17), foi
sancionada a lei Nº 2.706,
de autoria da deputada estadual Edna Auzier, que
declara de utilidade pública a colônia de pescadores Z-2 AP, entidade que
reúne 500 desses proﬁssionais, do município de
Amapá.
Com a sanção da Lei e
seu status de utilidade pública, a instituição agora
poderá estabelecer parcerias com o setor público
para aportes de recursos
visando estruturar mais
ainda a atividade desenvolvida pela entidade. A
Colônia Z-2 é a mais antiga
entidade representativa da
classe no estado com
quase meio século de existência.
O governador destacou
que a atividade pesqueira é
um dos grandes potenciais
econômicos do estado. Segundo ele, iniciativas
como essa fortalecem a

cultura colaborativa e impactam diretamente na
melhoria do sistema de
produção.
O presidente da Federação dos Pescadores do Estado do Amapá (Fepap),
Leidinaldo Gama, aﬁrmou
que o reconhecimento ao
trabalho
desenvolvido
pela colônia é muito gratiﬁcante para os pescadores.
“Em nome dos pescadores do estado, quero agradecer
por
esse
reconhecimento e que sigamos acreditando nessa
cadeia produtiva, que seja
pujante”, aﬁrmou Leidinaldo.
A deputada Edna Auzier
aﬁrmou que a lei incentiva
outras entidades e intensiﬁca o desenvolvimento da
atividade pesqueira no Estado. “Agora poderemos
aportar recurso para a
construção da sede da colônia”, assegurou a deputada.

Prefeitura de Macapá promove evento em homenagem
aos trabalhadores da cadeia produtiva do açaí
Geral

Reconhecimento

Evento acontece nesta terça-feira (17), em homenagem ao Dia Municipal do Batedor de Açaí.

A orla da capital amanheceu mais festiva nesta terçafeira
(17),
com
a
programação da Prefeitura
de Macapá para celebrar o
Dia Municipal do Batedor de
Açaí. O evento tem como objetivo valorizar o trabalho
desenvolvido pelos proﬁssionais do setor. As homenagens iniciaram às 5h, horário
em que os produtores começam a movimentação para
comercializar o fruto na
Rampa do Açaí.
Até às 11h, os trabalhadores aproveitaram shows dos
artistas Zé Miguel, apresentação de fanfarra e DJs, feira
de biojoias, distribuição de
mudas do fruto e orientações
sobre licença sanitária. Além
disso, também está sendo
ofertada a degustação de
vinho e café de açaí.
Para o prefeito de Macapá,
Dr. Furlan, a produção de
açaí tem grande potencial
econômico para a formalização de emprego e renda a
partir das cerca de 5 mil batedeiras em atividade atualmente. Segundo os dados

Programação do Dia Municipal do Batedor de Açaí Foto Rogério Lameira-PMM

mais recentes do Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), Macapá é o
maior produtor de açaí do
estado, com 757 toneladas
ou 24,7% do total amapaense
produzido em 2020.
“É uma cadeia produtiva
que tem tudo para ser locomotiva de desenvolvimento
da cidade de Macapá e do estado do Amapá. Com os desdobramentos,
temos
o
vinho, o café de açaí, as bio-

joias e o tijolo que também
pode ser feito. São muitas
possibilidades para a nossa
economia”, destaca Dr. Furlan.
O Município também tem
incentivado a atividade econômica através do projeto
“Mais Açaí Macapá”, que
distribui mudas aos extrativistas e realiza o acompanhamento
técnico
da
produção local.
“Já temos ações para fo-

Acadêmicos de educação física são treinados para orientar alunos
da rede municipal de Macapá sobre modalidades paralímpicas

Treinamento

Crianças serão orientadas para os Jogos Paradesportivos Escolares, previsto para iniciarem dia 31 de maio.

mentar esse setor tão importante, que produz a base da
nossa alimentação. Estamos
avançando no mapeamento
e fomento da safra, para que
haja mais variedade do fruto,
mais renda para os trabalhadores e preço mais acessível
para a população”, explicou
o secretário municipal de
Agricultura (Semag), Raimundo Costa.
O evento é organizado
pelas secretarias municipais

de Mobilização e Participação Popular (Semmopp),
Agricultura (Semag) e Saúde
(Semsa), além da Fundação
Municipal de Cultura (Fumcult) e dos institutos municide
Políticas
de
pais
Promoção da Igualdade Racial (Improir) e de Turismo
(MacapaTur).
A programação ainda contou com o apoio da vereadora Janete Capiberibe,
autora da Lei de nº 2.476, de
13 de julho de 2021, que regulamenta a data comemorativa. O setor também foi
reconhecido através da Lei
nº 2. 466, de 2 de julho de
2021, de autoria do Poder
Executivo Municipal e que
instituiu a batedeira de açaí
como essencial para a economia e alimentação.
“Nossa parceria com o Município já havia beneﬁciado
os trabalhadores com as tendas de proteção instaladas
aqui na Rampa e agora estamos aqui comemorando
mais essa conquista, celebrando o Dia Municipal do
Batedor de Açaí”, comenta.

Prefeitura de Macapá inicia
vacinação em creches e pontos
itinerantes na capital

Imunização

Todos os imunizantes ofertados na ação são disponibilizados
diariamente nas Unidades Básicas de Saúde.

Acadêmicos de educação física da Universidade Paulista
(Unip) Foto Junior Dantas-PMM

Acadêmicos de educação
física participaram esta semana, de um treinamento
sobre modalidades paralímpicas promovido pela Coordenadoria Municipal de
Esporte e Lazer (Comel), na
Escola Municipal Hildemar
Maia, no bairro Trem. Os jovens serão multiplicadores
das técnicas para alunos da
rede de ensino de Macapá.
Deficiência no esporte,
indicação e adaptação às
modalidades e regras básicas de atletismo, natação e
voleibol sentado foram as
principais orientações apresentadas. O curso é realizado em parceria com a
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Secretaria Municipal de
Educação (Semed).
“Todos os estudantes
aprenderam modalidades e
as regras de jogos adaptados. Posteriormente, enviaremos este grupo para as
escolas municipais para
prepararem os alunos com
deficiência para os Jogos
Paradesportivos Escolares
de Macapá, que vai acontecer dia 31 de maio na sede
da AABB”, explica o técnico
da Comel, Gilberto Ferreira.
Além da instrução teórica, os acadêmicos aprenderam na prática, quais as
dificuldades e adaptações
de cada esporte. O grupo foi
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submetido às mesmas condições das pessoas com deficiência, como explica o
estudante da Universidade
Paulista (Unip), Ramon dos
Santos, de 21 anos. “Foi diferente. A gente só sabe o
que a pessoa com deficiência passa até se pôr no lugar
dela”, comenta.
Uma oportunidade para
aprendizagem mais humanizada, destaca a acadêmica Sabrina Tavares, de 28
anos, moradora do Novo
Buritizal. “Foi uma aula de
empatia, de se colocar no
lugar do outro e ver a dificuldade que cada desportista tem”, finaliza.

A partir desta terça-feira
(17), a Prefeitura de Macapá
inicia a imunização de alunos matriculados nas creches da capital, sendo
ofertadas vacinas da inﬂuenza,
tríplice
viral,
Covid-19 e sarampo. A ação
nas escolas acontece até 26
de maio.
O imunizante também estará disponível para os professores e educadores.
Alunos serão vacinados mediante a presença dos pais
ou responsáveis. Para recebimento das doses, é necessário a apresentação do
cartão de vacina ou cartão
do SUS e CPF. A atividade
será realizada em parceria

com a Superintendência de
Vigilância em Saúde (SVS).
A vacinação itinerante
também segue na capital
entre os dias 16 a 21 de maio,
sendo disponibilizadas vacinas para Tríplice Viral e Inﬂuenza H1N1. A medida tem
como objetivo aumentar o
número de moradores imunizados, alcançando aquelas pessoas que já estão
aptas, mas ainda não se vacinaram.
Todos os imunizantes
ofertados na ação são disponibilizados diariamente nas
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs), de segunda à sextafeira, no período da manhã
e tarde.

Imunizante também é ofertado diariamente nas UBSs
Foto Ana Cleide Torres-PMM

Amazônia ao Extremo estará no I Congresso
Brasileiro de Trilhas em Goiânia
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Congresso

O foco da Amazônia ao Extremo é inserir o Amapá na rede nacional de trilhas, que
hoje tem mais de 5 mil km em trilhas.

A equipe da empresa especializada no turismo de aventura no Amapá, Amazônia ao
Extremo já está de malas prontas para partirem para I Congresso Brasileiro de Trilhas,
que acontecerá em Goiânia –
GO, no período de 25 a 29 de
maio.
Durante a semana passada a
equipe do Amazônia ao Extremo esteve em reunião de alinhamento com a diretoria do
Sebrae-AP, para o apoio a ida ao
congresso, estão dando o suporte e as passagens para a viagem.
O I Congresso Brasileiro de
Trilhas, segundo o diretor estratégico da Amazônia ao Extremo Franco Montoril, será a
ferramenta estruturante para a
integração e capacitação dos
atores envolvidos na implementação das Trilhas de Longo
Curso no território nacional.
“A X-Trilhas é a primeira feira
exclusivamente voltada para o
segmento de trilhas no Brasil. O
evento, que vai acontecer junto
ao 1º Congresso Brasileiro de
Trilhas, vai apresentar as novidades do setor de turismo outdoor com a presença de
entidades de governança, ges-

tores e empresas que atuam no
segmento de aventura, esportes e experiências ao ar livre,
com opções diversas em todas
as regiões do país. É uma excelente oportunidade para se conhecer melhor sobre os
destinos, percursos e opções de
aventuras pelas melhores trilhas do Brasil e do mundo”, informa.
De acordo com Franco com a
RedeTrilhas, trechos adicionais
e novas trilhas deverão seguir
padrões de mapeamento e
identiﬁcação. Assim trazendo
mais segurança para os turistas
e usuários, que poderão contar
com padrões de estrutura e
acesso contemplados. “Vão da
indicação de pontos de interesse turístico, como lagos e cachoeiras, a bases para pernoite,
alimentação e outros pontos de
apoio. O Amapá não possui trilhas cadastradas no mapa nacional de trilhas”, relata.
O foco da Amazônia ao Extremo é inserir o Amapá na
rede nacional de trilhas, que
hoje tem mais de 5 mil km em
trilhas. A REDE tem por princípio três pilares básicos: (1) Conservação, (2) recreação e saúde
e (3) geração de emprego e

renda no meio rural. “Nossa
meta é implementar trilhas
sustentáveis, que gerem renda,
proporcionem muita satisfação
e acesso a um estilo de vida
saudável e sirvam de ferramenta para a conservação da
natureza e, assim, almejamos
ser uma referência mundial no
“conhecer para conservar”.
Amazônia ao Extremo é uma
empresa especializada no turismo de aventura no Amapá,
faz parte da ABETA – Associação Brasileira de Turismo e
Aventura. Sua atual direção:
Fábio Alex – Diretor Administrativo Marcio Castro – Diretor
Operacional Franco Montoril –
Diretor Estratégico.
São especialistas em esportes
radicais e consultoria técnica,
estabelecerão em Macapá
desde 2005, agindo de forma
estruturada na educação ambiental, na condução dos esportes em si e no atendimento
corporativo, através de ações
que atendam o máximo de públicos possível, trazendo lazer,
qualidade de vida, e entretenimento para a população do estado e seus visitantes com foco
no turismo de base comunitária. (Blog de Rocha)

Horóscopo semanal
•Áries: 21 de março a 19 de abril
Vem novidade grande pela frente, ariano! A chegada de Júpiter em Áries movimenta sua vida e pode
trazer novos e importantes acontecimentos. A semana é tudo de bom para colocar algo novo em prática, mas é importante rever e revisar tudo direitinho antes de
colocar no ar.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
O céu da semana é importante, taurino, e pode
ser uma boa oportunidade para colocar algumas
coisas em prática. O desaﬁo pode estar entre conciliar questões proﬁssionais e assuntos pessoais e para
saber o que fazer o ideal é se manter ﬁrme nos seus valores
e propósitos, conectado com a sua própria essência.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
Mercúrio ﬁca retrógrado, geminiano, e isso impacta
diretamente sua vida. É hora de rever valores, atitudes e comportamentos. O momento é favorável para
novidades, mas desde que sejam bem pensadas e organizadas. Para fazer coisas em grupo, é essencial que os objetivos estejam alinhados e que seja bom pra você.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Valorize-se mais, canceriano, e saiba se colocar em primeiro lugar. O céu da semana é movimentado e boas novidades podem chegar até
você. Nos assuntos proﬁssionais, principalmente, algo
novo pode acontecer. Mas é importante resolver velhas
pendências e assuntos.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
A Lua é crescente em Leão e isso mexe
com suas emoções, leonino. É uma boa semana pra cuidar do corpo, da imagem e do
visual e tomar decisões novas em sua vida.

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
Grandes mudanças se aproximam, virginiano
e isso pode trazer grandes ganhos, mas é preciso avaliar os riscos para evitar perdas. Mercúrio retrógrado mexe com você e é importante
aproveitar essa fase pra repensar coisas importantes
sobre carreira e destino.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Um bom momento para organizar sua
vida, libriano, repensando o que quer para
o futuro. Grandes novidades podem acontecer em seus relacionamentos ou vir a partir deles.
O céu da semana favorece fazer contatos, ter conversas importantes e divulgar seu trabalho.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Um ótimo momento para organizar sua
rotina e viver melhor, escorpiano. Busque
mais saúde e bem estar. Grandes projetos
podem surgir em seu trabalho e ter a rotina organizada vai ajudar a aproveitar as oportunidades.
Aproveite essa fase para rever seus valores.

•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
É hora de rever relações, sagitariano, para
ter certeza do que está ou não funcionando
em cada uma delas. O céu da semana traz
novidades importantes em termos de amor, criatividade e vida social. Viagens e estudos são super
bem-vindos também.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
É um ótimo momento para planejar novidades pessoais, capricorniano, como
mudanças ou reformas em casa, casamento ou qualquer outra coisa dessa natureza.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
O céu da semana pode trazer uma boa notícia ou novidade, aquariano. Preste atenção ao
que te falam e pelo menos escute propostas
que chegam. Suas relações ficam movimentadas por
esses dias e vale a pena se perguntar o que é que você
quer de fato pra sua vida amorosa.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Um bom momento para repensar suas relações familiares e rotina na casa, pisciano.
O céu do momento também traz oportunidades ﬁnanceiras, mas pede atenção aos gastos impulsivos. É um bom momento para iniciar algo
novo em termos de trabalho ou cuidados com a
saúde.
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RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 045, quarta, 18 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 115, quarta, 18 de maio
Joaquim ﬁca furioso ao perceber que Josefa está interessada no colar. Marcela ﬁca furiosa ao saber que
Batista voltou a se encontrar com Joana, mas resolve ﬁngir não saber. Batista tira o anel do cofre e
devolve para Bianca. Candoca leva para Bianca os
livros do professor e ela os compra. Lindinha e Neca
trancam Buscapé. Catarina é obrigada a cozinhar e
acaba sendo desmascarada. Joaquim mostra-se interessado no colar e Marcela estranha. Batista e Joana
estão no maior amor. Heitor agarra Marcela; ela pressiona e ele acaba confessando que foi no hotel por causa
do colar. Catarina pergunta a Neca porque ela prendeu
Buscapé.

QUANTO MAIS VIDA MELHOR

Capítulo 153, quarta, 18 de maio
Rose discute com Paula, que vai embora furiosa. Flávia
se recusa a falar sobre Eliete. Tuninha e Nilton sentem
medo de Paula. Guilherme se reconcilia com Celina.
Rose pede para ter outro ﬁlho com Neném. Nedda expulsa Osvaldo de casa e corta relações com Jandira e
Betina. Cora ﬁca tensa ao saber que Roni encontrou
os homens que atacaram Tina. Paula aﬁrma que vencerá Carmem. Murilo, Pink, Blue, Goldie, Leco e Neco
se apresentam em um programa de TV. Guilherme
aﬁrma para Neném que será o escolhido pela Morte.

RESUMO O CLONE

Capítulo 165, quarta, 18 de maio
Mel pede aos pais que a internem. Tião faz uma serenata-pagode para Jura, que o perdoa. Maysa se muda
para uma nova casa. Edna decide procurar a imprensa
com a ideia de denunciar Albieri. Roger demite Alicinha. Zoraide cai quando Ali avisa que vai se casar
com ela. Jade agarra Khadija quando ﬁca frente a
frente com Said.Said manda que Jade seja levada
para as chibatadas. Khadija se coloca na frente da
mãe, Said desiste do castigo, mas leva a ﬁlha com
ele. Mel pede que Lucas nunca mais sacriﬁque a
sua vida por causa dela. Ele garante que sempre
teve medo da liberdade e por isso encontrou desculpas para não viver a própria vida. Albieri se desespera ao saber que Edna convocou uma coletiva de
imprensa e marca viagem para o Marrocos. Leo decide
viajar com o cientista. Zé Roberto ajuda na loja de Mohamed, que aceita resignado. Odete ﬁca furiosa ao
saber que Creusa confessou. Tavinho ameaça processar as três.

Luciano Szaﬁr passa por cirurgia, mas
ainda não tem previsão de alta

O ator e apresentador precisou passar por um procedimento para a retirada da
bolsa de colostomia e segue se recuperando no hospital

Luciano Szaﬁr precisou passar por
uma cirurgia, na última segunda-feira
(16/5), de reversão para a retirada da
bolsa de colostomia, colocada há 10
meses atrás, por conta de sequelas ligadas à Covid. Após o procedimento desta
semana, que levou seis horas para ser ﬁnalizado, o ator voltou ao quarto do hospital, mas ainda não tem previsão de
alta.
De acordo com a assessoria de comunicação de Szaﬁr, tudo correu como o
planejado e o apresentador está bem. A
intervenção é feita quando o intestino
não pode ﬁcar ligado ao ânus, ligando o
intestino grosso diretamente à parede
do abdômen.
Cerca de 10 meses após receber alta do
Hospital Copa Star, em Copacabana,
onde lutou durante mais de um mês

contra a Covid-19, Luciano Szaﬁr ainda
sofre com as sequelas da doença.
O ator foi submetido à colostomia
após médicos constatarem uma perfuração na região do intestino, devido ao uso
de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar. Prestes a estrear o programa Casa Szaﬁr, no dia 4 de junho, no
SBT, Szaﬁr teve de pausar as gravações
para se recuperar.
Representante dos ostomizados, ele
garante que, mesmo sem o equipamento, continuará batalhando pela
causa. “Estou otimista com a cirurgia e,
mesmo sem a bolsa, continuarei me considerando um ostomizado e dando luz
para as batalhas desta fatia esquecida de
nossa sociedade”, disse o ator, que se
tornou um representante das pessoas
ostomizadas, à Quem.

Anitta sai em defesa de Juliette na treta
com Samantha Schmutz

Após rumores de crise, Sabrina Sato
homenageia Duda Nagle

Ator está completando 39 anos de idade e foi parabenizado com uma
publicação da apresentadora nas redes sociais

Sabrina Sato usou as redes sociais para homenagear Duda Nagle,
que completa 39 anos de idade
nesta terça-feira (17/5). A apresentadora compartilhou diversos cliques românticos ao lado do marido
e também fotos dos dois com a
ﬁlha, Zoe, de 3 anos de idade. Recentemente, os dois apareceram
separados em festas e eventos, fazendo surgir especulações sobre
um possível ﬁm do casamento.
“Viva meu amor, amigo e parceiro dessa jornada maluca. Conte

comigo para evoluirmos, aprendermos, nos tornarmos pessoas
melhores… Feliz aniversário! Que
todos seus sonhos se realizem.
Muita saúde e amor! Te amo para
sempre”, escreveu Sabrina Sato.
Recentemente, a apresentadora
contou o motivo para deixar a Record. “Eu precisei desapegar de
tudo que eu já fazia, de tudo que
eu já tinha feito para mostrar uma
nova versão minha, para entrar no
GNT, para voltar para a Globo”,
disse.

Marido de Sasha revela susto durante
viagem de Uber: “Que bizarro”
O cantor compartilhou a sua experiência no Twitter, na última
segunda-feira (16/5), e se mostrou assustado com o acontecido

A Poderosa deu a sua opinião e debochou da atriz ao publicar um vídeo em
apoio à cantora, que lançou um novo single na última segunda (16/5)

Após Samantha Schmütz alﬁnetar Juliette, algumas famosas saíram em defesa da cantora. Se antes Rafa Kalimann
já tinha mandado apoio à ex-BBB, agora
foi a vez de Anitta. Após o lançamento da
música Cansar de Dançar, a Poderosa
exaltou a Rainha dos Cactos.
A carioca utilizou os seus stories do
Instagram para compartilhar que estava
assistindo o clipe da canção. “Olhei e gritei: Artista”, legendou a carioca. Apesar
de não fazer menção à Schmütz, o recado
foi claramente direcionado à atriz.
Entenda
No Instagram, a Samantha Schmütz
questionou o valor artístico da ex-BBB
Juliette Freire, após a paraibana aﬁrmar
que todo artista deveria se posicionar politicamente. A história veio à tona na úl-
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tima segunda-feira (16/5), quando o perﬁl
do Mídia Ninja compartilhou o questionamento da global.
A atriz deixou um comentário em uma
página do Instagram perguntando se a
campeã do Big Brother Brasil 22 poderia
ser considerada artista e passou a ser
muito criticada na web. “Acho ótimo se
posicionar, mas ela é artista?”, escreveu
a ex-Zorra Total.
Nada satisfeita, Juliette se defendeu
das críticas em uma resposta lacradora.
“A arte abraça, encanta, emociona e
transcende qualquer rótulo. Ser artista é
algo tão bonito e maior que tudo isso. É
tocar o outro com o que há de melhor em
você, é doação, é amor, é verdade. Então,
sim, eu sou artista e aprendiz de muita
coisa”, aﬁrmou a cantora.

Macapá(AP), quarta-feira, 18 de maio de 2022

João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, utilizou o seu Twitter, na última
segunda-feira (16/5), para relatar um
susto que passou durante uma viagem
de Uber. O cantor estava se dirigindo ao
aeroporto e interagiu com seus seguidores sobre o momento.
“Meu Uber acabou de dormir dirigindo enquanto me levava pro aeroporto. Que bizarro”, escreveu o genro de
Xuxa na rede social do passarinho azul.
Nos comentários da publicação, muitos fãs do cantor aproveitaram para
fazer pontuações ao acontecido. “Pes-

soas comuns tentando pagar as contas”,
escreveu uma seguidora. “Para o cara
chegar nesse nível de exaustão… imagino que não deve estar fácil, mas nesse
caso são muitos riscos envolvidos e
pode custar a vida de alguém”, respondeu João.
“Foi assim que o menino do BBB
parou no hospital. Teus anjos estão on”,
disse outra, lembrando do grave acidente de carro de Rodrigo Mussi. O gerente comercial segue se recuperando
até hoje, quase dois meses depois da colisão envolvendo uma viagem na 99.

Combate à homofobia

Geral

Bolsistas fazem blitz educativa com
mensagem de amor e conscientização
No município de Santana, as ações ocorrerão nos dias 19 e 20, com
palestras e atividades ilustrativas e blitz educativa.

Não à homofobia. Essa foi a
mensagem de conscientização
entoada por 1.500 bolsistas do
Programa Amapá Jovem, durante uma blitz educativa e caminhada realizada na Avenida
Fab, em Macapá, na manhã
desta terça-feira, 17.
A inciativa faz parte de um
conjunto de ações idealizadas
pelo Governo do Amapá para
juventude amapaense, entre as
quais estão, ainda, palestras e
campanhas de prol da valorização à vida.
O tema debatido nessa semana pelos polos do programa
Amapá Jovem é referente ao Dia
Internacional de Combate à Homofobia, LGBTfobia, comemorado no dia 17 de maio. Além de
palestras com psicólogos, os bolsistas saíram às ruas com cartazes com mensagens de amor,
conscientização e apoio. Todas
essas ações são coordenadas
pela Secretaria Extraordinária da
Juventude (Sejuv).
Não estamos promovendo
uma ação para falar sobre sexualidade ou gênero, mas sim de valorização e prevenção à vida,
para levar à população e, principalmente para a juventude, que
todo tipo de preconceito e violência são condutas inadmissíveis,
que
precisam
ser
combatidas. Então sempre estaremos aqui levantando nossas
bandeiras com mensagens de
amor, respeito e conscientização”, aﬁrmou a gestora da Sejuv,
Sâmylla Rocha.
O bolsista Daniel Willian Dias,
de 22 anos, ingressou no Amapá
Jovem há três meses. Ele revelou
que em pouco tempo já participou de várias oﬁcinas e ações de
incentivo ao protagonismo juvenil.
“Participar de uma campanha
como essa tem grande signiﬁcado pra mim, pois a cada 20h
no Brasil morre um LGBTQIA+, e
precisamos lutar por essas vidas
e mostrar pra a sociedade que
toda vida é importante e hoje estamos aqui para dar um basta a
todo e qualquer tipo de violência”, declarou o bolsista.
Para a bolsista Jamile Brazão,
de 19 anos, que já participa do
Amapá Jovem há um ano, ações
como essas a inspiram a crescer
cada vem mais como pessoa que
reconhece a igualdade entre as
pessoas.
Todos temos direito à vida, e
levar mensagem de respeito,
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amor e liberdade para a população tem sido um grande aprendizado pra mim, tenho muito
orgulho de sair nas ruas e gritar:
não à homofobia”, frisou a
jovem.

Macapá(AP), quarta-feira, 18 de maio de 2022

Santana
No município de Santana,
as ações ocorrerão nos dias 19
e 20, com palestras e atividades ilustrativas e blitz educativa.

Geral

Fachin diz que eleições de 2022 podem contar com
mais de 100 observadores internacionais

Eleições 2022

Presidente do TSE anunciou ainda formação de rede para garantir a vinda ao Brasil de observadores
da União Europeia. Bolsonaro pressionou contra vinda de europeus.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Edson Fachin, aﬁrmou nesta
terça-feira (17) que a Corte pretende trazer ao Brasil mais de
cem observadores internacionais para acompanhar as eleições de 2022.
Fachin também anunciou a
criação de uma rede para garantir a vinda ao Brasil de observadores da União Europeia.
O presidente Jair Bolsonaro fez
pressão para evitar o convite
aos observadores europeus.
“Nossa meta é ter mais de
100 observadores internacionais durante o processo eleitoral no Brasil”, aﬁrmou Fachin
na abertura de palestra do professor Daniel Zovato, diretor
para a América Latina e Caribe
do Instituto Internacional para
Democracia e Assistência Eleitoral (Idea Internacional).
De acordo com o presidente
do TSE, foram convidados a

Fachin diz que eleições 2022 terá rede de observadores europeus

acompanhar as eleições no Brasil:
Organização dos Estados
Americanos (OEA);
Parlamento do Mercosul;
Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP);
União Interamericana de Organismos Eleitorais (UNIORE);

Centro Carter;
Fundação Internacional para
Sistemas Eleitorais (IFES);
Rede Mundial de Justiça Eleitoral.
Observadores europeus
Fachin anunciou a criação de
uma rede para trazer observadores internacionais ao Brasil
que vão poder acompanhar as

eleições de 2022.
De acordo com ele, o objetivo
da rede é "garantir a vinda ao
Brasil, antes e durante as eleições, não apenas dos organismos que já mencionamos, mas
de diversas autoridades europeias e de outros continentes
que tenham interesse em
acompanhar de perto o processo eleitoral brasileiro de outubro próximo”.
No início de maio, o blog da
Ana Flor informou que o TSE
insistiria em trazer ao Brasil observadores da União Europeia.
O tribunal vinha negociando
convite para uma missão da UE
atuar como observadora do
pleito deste ano, mas recuou
por falta de apoio do Ministério
das Relações Exteriores, responsável por cuidar dos interesses do país com outros
governos.
De acordo com o blog da Andréia Sadi, a falta de apoio do

MRE se deveu a pressão do presidente Jair Bolsonaro, contrário à vinda da delegação
europeia para acompanhar as
eleições.
Bolsonaro vem fazendo ataques ao sistema eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas,
sem apresentar provas. O presidente chegou a sugerir que as
Forças Armadas pudessem
fazer uma apuração paralela
dos votos, o que não tem lastro
na Constituição.
Missões internacionais já
participaram como observadoras do processo eleitoral
brasileiro. Em 2020, por exemplo, a Missão de Observação
Eleitoral da Organização dos
Estados Americanos (OEA)
acompanhou as eleições municipais. No relatório final, a
OEA elogiou a atuação da Justiça Eleitoral ao organizar eleições durante a pandemia da
Covid-19.

Ministério Público Eleitoral manda PF abrir inquérito para investigar
mudança de domicílio eleitoral de Sergio Moro para SP

Investigação

Rosângela Moro, esposa do ex-juiz, também é investigada. Decisão do MPE foi tomada a partir da notícia-crime encaminhada pela Procuradoria Regional
Eleitoral de São Paulo (PRE-SP) ao órgão em abril. Procuradoria alega que nem o ex-juiz e nem sua esposa têm residência ﬁxa em São Paulo.

O Ministério Público Eleitoral de São Paulo determinou a
abertura de um inquérito pela
Polícia Federal (PF) para investigar a mudança de domicílio eleitoral do ex-juiz e
ex-ministro da Justiça Sergio
Moro e sua esposa, Rosângela
Moro, para a capital paulista.
O casal é acusado de supostamente praticar crime eleitoral na transferência de seus
domicílios eleitorais de Curitiba para a cidade de São
Paulo, a partir da notíciacrime encaminhada pela Procuradoria Regional Eleitoral
de São Paulo (PRE-SP) ao
órgão em abril.
A ação encaminhada ao Ministério Público Eleitoral é de
uma empresária residente em
São Paulo. Ela alega que a mudança de domicílio eleitoral
de ambos “se deu mediante
possível fraude e inserção de
informação falsa no cadastro
eleitoral” (leia mais abaixo).
A Procuradoria aﬁrma que
nenhum dos dois possui residência ﬁxa em São Paulo e ﬁzeram a mudança de domicílio
eleitoral sem ter vínculo com a
cidade. O documento foi encaminhado em 5 de abril.
Em uma rede social, Moro
informou que não há ilegalidade em seu novo domicílio
eleitoral. "É um direito de
todo brasileiro mudar. Sem
problemas, prestarei todas as
informações
necessárias.
Agora, é estranho esse questionamento enquanto a can-
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que se filiou ao União Brasil,
em março. Moro pretende
concorrer pelo partido às eleições deste ano para cargo
ainda não definido. Antes da
mudança de legenda, ele chegou a ser apresentado como
pré-candidato à Presidência
da República pelo Podemos.

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, em evento no dia 12 de
abril. — Foto EVANDRO LEAL-ENQUADRAR-ESTADÃO CONTEÚDO

didatura de um condenado
em 3 instâncias seja tratada
com naturalidade".
A defesa informou que nota
que “Sergio e Rosangela Moro
cumpriram
rigorosamente
todas exigências da legislação
eleitoral ao solicitarem a mudança de domicílio eleitoral.
Moro e sua esposa estão à disposição da Polícia Federal
para prestar todos os esclarecimentos necessários, confiantes de que a lei vale para
todos e deverá prevalecer”.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) já
tinha intimado Moro para explicar a mudança de domicílio
eleitoral. A medida ocorreu
após ação movida pelo deputado federal Alexandre Padilha (PT) e pelo Diretório
Municipal do PT em São Paulo
pedirem o cancelamento da
transferência de Moro sob a
justificativa de que ele não
possui vínculo com a cidade.

Macapá(AP), quarta-feira, 18 de maio de 2022

Em nota, Moro afirmou que
a transferência "é direito de
qualquer cidadão".
"Transferi no prazo legal
meu domicílio eleitoral como
permite a legislação eleitoral
e é direito de qualquer cidadão. Minha base de atuação e
de domicílio eleitoral tem
sido SP desde meu retorno
dos Estados Unidos, no final
de 2021. Resido, aliás, em SP.
Tenho ainda diversos laços
com São Paulo, entre eles o
fato de ter recebido a maior
honraria do Estado de SP, a
Grã Cruz da Ordem do Ipiranga, em seu grau mais elevado.[...] Como o PT tem
medo de perder nas urnas, recorre a chicanas eleitorais.
Apresentarei minha defesa
aguardando que a decisão
siga o entendimento predominante da justiça eleitoral
há décadas", disse no texto.
O ex-juiz transferiu seu domicílio na mesma ocasião em

Notícia-crime
A Procuradoria Regional
Eleitoral de São Paulo (PRESP) encaminhou para o Ministério Público Eleitoral uma
notícia-crime contra Sergio
Moro (União Brasil) e sua esposa, Rosângela Moro, por suposta prática de crime
eleitoral na transferência de
seus domicílios eleitorais de
Campinas para São Paulo.
Em 31 de março, o ex-juiz e
ex-ministro da Justiça deixou
o Podemos e se filiou ao partido União Brasil. Posteriormente, pelas redes sociais, ele
também declarou que abriu
mão de concorrer à Presidência da República neste momento.
Rosângela
Moro
também deixou o Podemos
para se filiar ao União Brasil
para, segundo o partido, concorrer a uma vaga como deputada estadual pela legenda.
Segundo o deputado e vicepresidente do União Brasil,
Junior Bozzella, Moro mudou
o domicílio eleitoral para São
Paulo e se colocou à disposição do partido, que vai definir
o “lugar pertinente onde ele
possa se encaixar”.

Atualmente, para fazer a
troca de domicílio eleitoral, é
necessário residir no estado
há pelo menos três meses. Somente se isenta desse critério
o eleitor servidor público
civil, militar e autárquico, ou
membros da família, que por
motivo de remoção ou transferência tenha mudado de domicílio.
No cadastro de Moro na
Justiça Eleitoral, foi incluído
o endereço de um flat no
Itaim Bibi, Zona Sul da capital, onde ele afirma ter um
contrato de locação.
Em nota, a defesa de Moro
negou que o ex-juiz tenha
fraudado o domicílio eleitoral
e afirmou que, "filiando-se ao
Podemos em novembro de
2021, Moro estabelece São
Paulo como sua base política.
Passa a residir na capital paulista, no Hotel Intercontinental,
cumprindo
agendas
semanais em São Paulo e, valendo-se da cidade como seu
hub. Chegadas e partidas, das
viagens nacionais e internacionais, sempre da capital.
Portanto, desde novembro de
2021, quando se filia ao Podemos, seu vínculo político se
estabelece em São Paulo,
razão pela qual, meses depois, em março de 2022, Sergio Moro requer sua mudança
de domicílio para São Paulo,
por meio do Sistema Título
Net, cumprindo rigorosamente o que a legislação
exige".

Em Macapá

Três integrantes de organização criminosa são
presos em ﬂagrante por tráﬁco de drogas

Macapá(AP), quarta-feira, 18 de maio de 2022

Segundo a polícia eles integram uma organização criminosa e tinham a função de receber, guardar,
dividir e distribuir a droga da facção pelos bairros Perpétuo Socorro e Cidade Nova.

Agentes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) prenderam duas mulheres e um homem, em ﬂagrante, pelo
crime de tráﬁco de drogas e associação
ao tráﬁco de drogas. De acordo com o
delegado Sidney Leite, os três presos
foram ﬂagrados na posse de 2 quilos de
skank e uma porção de 100 gramas de
cocaína. A ação ocorreu no ﬁm da tarde
de segunda-feira (16)
Segundo a polícia eles integram uma
organização criminosa e tinham a função de receber, guardar, dividir e distribuir a droga da facção pelos bairros
Perpétuo Socorro e Cidade Nova. Além
disso, uma moto roubada também foi
encontrada na posse deles. A moto es-

tava com a placa adulterada e, certamente estava sendo utilizada na prática
de roubos pela cidade.

“A moto estava com a placa de um veículo Versa da Nissan. O jovem, que admitiu ser integrante de facção,
trabalhava associado com a esposa e a
irmã. Ele utilizava as mulheres no transporte da droga. Elas recebiam a mercadoria e depois levavam a droga já
cortada e pesada em porções para os diversos pontos de venda dos referidos
bairros. O jovem coordenava e era o contato direto com os líderes da facção que
estão presos no Iapen. Quando ﬁzemos
a sua prisão, ele foi, imediatamente, removido dos grupos da facção. Mais um
responsável por distribuição de drogas
que é preso e retirado das ruas", disse o
delegado.

Ação conjunta resulta em fechamento de seis bares em Macapá

Poluição sonora

Foram ﬁscalizados bares localizados nos bairros Beirol, Santa Rita, Novo Buritizal e Centro,
que, de forma irregular e ilegal, estavam exercendo atividade de casa noturna.

Neste ﬁnal de semana, a Delegacia
Especializada em Crimes Contra o
Meio Ambiente (Dema), em parceria
com a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (Semam) e com Guarda
Civil Municipal, realizou uma operação de ﬁscalização em bares a ﬁm de
coibir a prática de poluição sonora
na cidade e o funcionamento sem a
devida documentação.
De acordo com o delegado George
Salvador, foram ﬁscalizados bares
localizados nos bairros Beirol, Santa
Rita, Novo Buritizal e Centro, que, de
forma irregular e ilegal, estavam
exercendo atividade de casa noturna
e, com isso, causando poluição sonora e perturbação do sossego.
Durante a operação, seis bares
foram fechados e notiﬁcados e os
responsáveis deverão comparecer à
Dema para responderem por perturbação do sossego.

Juiz leva corpo da esposa morta à polícia em Belém

Investigação

Segundo o marido, que também é juiz, ela teria cometido suicídio dentro do carro.
Ele transportou o corpo até a Divisão de Homicídios, em São Brás.

Nesta terça-feira (17), em Belém,
um caso intrigante foi registrado na
Divisão de Homicídios da Polícia
Civil. Uma juíza do Tribunal de Justiça do Estado foi encontrada sem
vida dentro do carro do marido, que
também é magistrado.
O juiz levou o corpo da mulher até
a sede da Divisão de Homicídios, no
bairro de São Brás, e registrou a ocorrência. A situação chamou a atenção
das autoridades pelo fato como tudo
aconteceu, principalmente por ter removido o cadáver do local do crime,
alterando a cena. Um inquérito foi
aberto pela Polícia.
Em depoimento, ele disse que teria
tido uma discussão com a esposa no
ﬁnal da noite da última segunda-feira
(16). Ela teria arrumado as coisas e
dito que iria viajar. Pela manhã, ele se
arrumou para sair e não encontrou as
chaves do carro, pegando a chave reserva. Ao chegar no estacionamento
do condomínio viu que a porta do
veículo estava aberta e ela estava

sem vida dentro do carro.
Segundo ele declarou à Polícia
Civil, a magistrada teria usado a
arma que ele guarda dentro do veículo para tirar a própria vida. A perícia na vítima foi feita no
estacionamento da DH, onde ele estacionou o veículo. A mulher estava
no banco de passageiro, porém ainda
não se tem a conﬁrmação de que foi

exatamente neste assento que ela foi
encontrada por ele. O local foi isolado e a imprensa não pôde acompanhar o levantamento feito pela
Polícia Cientíﬁca.
A polícia já solicitou perícia no estacionamento do condomínio onde o
casal tem residência e também no
apartamento. O veículo também passará por perícia.

Atrás das grades

Após fuga, acusado por 100 estupros
é recapturado em Belém

Macapá(AP), quarta-feira, 18 de maio de 2022

Wanderson Alves Carvalho foi preso em 2001, mas conseguiu ser liberado por falta
de provas. Em 2004, foi detido novamente.

Acusado de cometer cerca de 100
estupros, Wanderson Alves Carvalho, conhecido como "Dentinho", foi
recapturado essa semana em Belém
após ﬁcar quase cinco meses foragido do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Ele já foi
condenado a 196 anos de reclusão
pelos crimes. Essa é a segunda vez
que ele consegue fugir — a primeira
ocorreu em 2004, no mesmo ano em
que ele foi preso.
Carvalho conseguiu fugir da prisão no dia 17 de dezembro. Segundo
a Diretoria-Geral de Administração
Penitenciária de Goiás, ele foi encontrado em um bairro periférico da
capital paraense com a companheira. Ao perceber que a polícia
havia feito um cerco, ele acionou o
advogado para mediar a apresentação às autoridades.A fuga está

sendo investigada. A Polícia busca
saber se ele teve ajuda dentro e fora
do presídio e como ele se manteve
foragido.

Quase 200 anos de condenação
Dentinho chegou a ser preso em
2001, mas foi solto por falta de provas, só sendo detido novamente em
maio de 2004. Mas, 14 dias depois,
conseguiu fugir, sendo recapturado

pouco mais de um mês depois e
mandado para o complexo prisional
onde esteve até fugir novamente em
dezembro do ano passado.
A delegada responsável pelo caso
na época, Mírian Aparecida Borges
de Oliveira, disse que ele usava uma
bicicleta e vestia boné e bermuda
para abordar as vítimas, "geralmente
universitárias".
"Ele pedia informação e, quando a
jovem ia responder, a atacava com
uma arma", disse Oliveira em 2004.
Depois, Dentinho levava a vítima até
um terreno baldio onde praticava
violência sexual e também a roubava.
Ao menos 31 mulheres reconheceram o homem em Goiânia. Em Aparecida, outras 51 vítimas registraram
boletins de ocorrência de estupro
contra ele.

Operação prende dois homens
envolvidos em “saidinhas de banco”

Em Rondônia

Segundo a Polícia Civil, a operação ocorre em resposta a onda de s roubos.

A 2ª Delegacia de Polícia, deflagrou nas primeiras horas desta
terça-feira (17) a Operação Bank
Exit, para prender envolvidos em
“saidinha de banco” na capital.
Dois homens foram presos. A operação é comandada pela delegada
Keity Mota Soares, com participação dos agentes policiais investigadores do 1º DP, 2º.DP e Furtos e
Roubos de Veículos.
Segundo a Polícia Civil, a operação ocorre em resposta a onda de s
roubos. Os ladrões observam as
transações bancárias das vítimas,
principalmente saques em grandes
quantidades, acompanham e as

abordam em lugares calmos.
As investigações estão sendo comandadas pela 2ª Delegacia de Po-

lícia. Os agentes do Sevic identificaram indícios do envolvimento de
pelo menos dois homens, já́ identificados, responsáveis por vários
roubos na capital.
A 2ª DP mobilizou 30 policiais
que cumpriram os dois mandados
de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão em Porto
Velho. O Núcleo de Operação com
Cães do Departamento de Narcóticos auxiliou nas buscas.
A operação Bank Exit, faz referência ao modo de ação dos criminosos, que agiam com rapidez
causando grande prejuízo ao erário
de populares.

Secretaria de Estado de Segurança
Pública (SSP-AM).
A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de

Polícia (DIP), na avenida Professor
Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centrosul da cidade.

Jovem desapareceu na zona leste de Manaus,
após receber ligação telefônica

Investigação

A Delegacia Especializada em
Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população na
divulgação da imagem de Brena
Sampaio Azevedo, de 18 anos, que
está desaparecida desde domingo
(15), por volta das 15h40, quando
saiu de sua residência, situada na
rua Alberto Campainha, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste.
De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops,
Dirlany Oliveira Sampaio, 35, informou que sua ﬁlha saiu de casa após
receber uma ligação telefônica, na
data mencionada, e, desde então,
seus familiares não têm informações
acerca de sua localização.
A delegada Catarina Torres, titular
da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Brena,
que entre em contato com a Deops,
por meio do número (92) 3214-2269,
ou pelo 181, o disque-denúncia da

Região Norte
Aldeias de terra indígena no Pará estão sob ameaça
de ataques, diz Ministério Público Federal
Todos em alerta

Forças de segurança foram acionadas para proteger o povo parakanã, cercado por invasores.

A terra Indígena Apyterewa,
do povo parakanã, homologada
em 2007 e uma das mais invadidas e desmatadas na Amazônia,
está sob tensão desde domingo
(15) devido a ameaças de ataques de grileiros a aldeias.
Segundo o MPF (Ministério
Público Federal), que acompanha as ameaças, as polícias Federal e Civil foram acionadas e
tentam viabilizar medidas prioritárias de segurança para evitar
violência contra as aldeias parakanã.
A área, localizada entre os
municípios de São Félix do
Xingu e Altamira, no Pará, é de
difícil acesso, o que é um obstáculo para a atuação das forças de
segurança.
Nesta segunda-feira (16)

novos relatos chegaram ao conhecimento dos procuradores
da República que acompanham
o caso, em Redenção, no Pará, a
cidade mais próxima das aldeias
que podem ser invadidas.
De acordo com os relatos, homens não indígenas montados
em cavalos cercaram ao menos
uma das aldeias recém-abertas
pelos parakanã, instaurando um
estado de terror e medo entre os
indígenas.
Os relatos são feitos por meio
de áudios em que os indígenas
contam terem sido avisados
sobre a organização, por fazendeiros, de equipes para atacar aldeias.O MPF informou que
medidas administrativas e judiciais de proteção aos indígenas
estão em curso e serão intensiﬁ-

cadas com urgência.
A retirada dos invasores foi
prevista como uma das condições prioritárias da licença ambiental para a construção da
usina hidrelétrica de Belo
Monte, em operação desde
2019.O MPF processa o estado
brasileiro para obrigar a desintrusão (retirada) e pede à Justiça
Federal que multe o governo por
não cumprir as decisões judiciais.
"Conﬂitos com fazendeiros e
grileiros são frequentes e nos últimos dois anos invasores confrontaram diversas vezes ﬁscais
ambientais e servidores da
Funai que trabalhavam na área,
chegando a atirar bombas contra
eles", aﬁrmam os procuradores.
Por causa das invasões, 17 famílias do povo parakanã decidiram abrir duas aldeias no interior
do território, a Ka’a’ete e a Tekatawa, para ampliar a área de ocupação indígena e a proteção
territorial. São essas aldeias que
estão próximas da área de invasão, o que deixa os indígenas em
situação de vulnerabilidade.
Indígenas que vivem à
beira do rio Xingu, em área
mais distante das invasões,
estariam preparando uma expedição em direção às aldeias
ameaçadas para protegê-las
contra os ataques.

Governo destina mais de R$ 140 mil em fomento ao
Grupo de Apoio à Criança com Câncer

No Amazonas

Com fomento via FPS, GACC-AM irá ampliar serviços ofertados a crianças
e adolescentes em tratamento oncológico

O Governo do Amazonas entregou, na segunda-feira (16),
do serviço de reforma e ampliação da sala de call center do
Grupo de Apoio à Crianças Com
Câncer Do Amazonas (GACCAM), além de equipamentos
destinados ao espaço, como
notebooks, suportes para computador e periféricos. A entrega
corresponde a fomento no
valor de R$ 146.826,37, por
meio de edital para o setor social do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza
(FPS), e ocorreu na sede da instituição, no bairro Dom Pedro,
zona oeste, com a presença da
secretária executiva do FPS,
Alessandra Bentes.
Com os benefícios recebidos,
o GACC realizará melhorias e
adequação no setor do call cen-

14

ter para o aumento da receita
financeira e garantia dos custos
dos serviços socioassistenciais,
psicológicos, nutricionais para
crianças e adolescentes com
câncer em tratamento oncológico hospedado e não hospedado na Casa de Apoio da
entidade e seus familiares.
Atualmente, este serviço possui 10 operadoras, com o projeto, terá o aumento para mais
10, totalizando 20 operadoras,
com o aumento da receita financeira de 15% a 20% no período de 12 meses.
“O câncer tem cura e é um
tratamento caro, e este foi um
dos motivos que o GACC enviou o projeto para o edital do
FPS, fomos selecionados, e
hoje recebemos a sala que visa
ampliar o serviço de call center
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para as arrecadações que nos
ajudam a manter os atendimentos de nossas crianças.
Agradecemos a primeira-dama
Taiana Lima e ao governador
Wilson Lima, que têm um olhar
compreensivo para o setor social do nosso estado”, destacou
Jakeliny Bastazini, presidente
do GACC.
Instituição – O GACC-AM tem
como objetivo prestar serviço
assistencial e social às crianças
e adolescentes com câncer,
com instituições similares que
tenham as seguintes finalidades básicas, colaborar com a
promoção do serviço assistencial e social, promover e desenvolver ações que visem
melhores condições para a viabilização da cura de tais crianças e adolescentes, bem como
para o bem-estar físico e psicossocial delas e de suas respectivas famílias.
O acolhimento é por tempo
indeterminado, até que o paciente esteja com a doença sob
controle, sendo liberado pelo
médico para retornar a sua cidade de origem. Durante a estadia, a criança e o seu
responsável recebem atendimento social, psicológico, educacional e nutricional para
contribuir com a melhora do
tratamento, e atividades que
trabalham a socialização de
seus atendidos.

TH CONIVÊNCIA residencial Amazonas rua
castanheira número 490 marabaixo 3

Torneio Jose Arlei

Torneio Josearlei Brandão de basquete entra
na reta ﬁnal com disputa das semiﬁnais

Macapá(AP), quarta-feira, 18 de maio de 2022

Fátima x NBJ e São José x Guarany duelam nesta terça-feira (17), no Ginásio
da AABB, por duas vagas no play-oﬀ ﬁnal

O Torneio Josearlei Brandão de
basquete entra na reta ﬁnal para deﬁnir o campeão masculino da temporada. Na noite desta terça-feira (17)
acontecem as semiﬁnais no Ginásio
da AABB, na Zona Oeste de Macapá.
No primeiro jogo, às 19h, se enfrentam Fátima Basketball x NBJ/Quilombo. Em seguida, ás 20h20, São
José-AP x Guarany duelam em clássico por uma vaga no play-oﬀ ﬁnal
(melhor de 3 jogos).
Este ano o torneio, que faz parte do
calendário oﬁcial da Federação Ama-

paense de Basquete (FAB), reuniu
oito equipes masculinas. Guarany,
São José-AP, Trem, Macapá Basket,
Fátima Basketball, NBJ/Quilombo, Independente-AP/LSB e ABAP.

CAMPANHAS
Para se garantir na semifinal a
equipe do Fátima Basketball se
classificou em primeiro no Grupo A,
com 2 vitória e 1 derrota. Em segundo ficou Guarany, que também
teve 2 vitória e 1 derrota.
No Grupo B o São José venceu os
três jogos que disputou e conquistou o primeiro lugar, seguido de
NBJ/Quilombo que garantiu a segunda colocação com 2 vitórias e 1
derrota. (ge)

Em choque de locomotivas, Trem e Porto Velho fazem
2ª tempo eletrizante e empatam pela Série D

Após 1º tempo de chances perdidas os times ﬁzeram a etapa ﬁnal valer o ingresso, com os visitantes
fazendo 2 gols em 5 minutos e os donos da casa empatando na pressão

Trem e Porto Velho fecharam a 5ª rodada do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D com um emapte
eletrizante, por 2 a 2, construído no 2º
tempo, nesta segunda-feira (16), no Estádio Zerão, em Macapá. Depois da primeira etapa ser repleta de chances não
aproveitadoas, na etapa ﬁnal o Porto
Velho iniciou fulminante e fez dois gols
em 5 minutos, ambos marcados pelo atacante Yan.
O resultado negativo mexeu com os jogadores do Trem, que após boas mudanças do técnico Sandro Macapá, partiram
para a pressão, numa verdadeira blitz, e
arrancaram o empate, com gols de Tharcio e Aleilson, num intervalo de 3 minutos. Empolgado por chegar a igualdade
no marcador o Trem seguiu em cima e
perdeu duas boas chances com Neto de
virá o placar e sair de campo com a primeira vitória na Série D.

Termo de cooperação
Com objetivo de combater ameaças à democracia,
nesta quarta-feira (18), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e o presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, vão assinar um termo de cooperação entre os dois tribunais
para estabelecer uma série de ações. A notícia saiu no
site da revista '"Veja”. O movimento tenta responder os
ataques de bolsonaristas e do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), contra o sistema eleitoral,
e criar meios para mobilizar a sociedade em torno da
defesa das eleições e da democracia, caso algum dos
derrotados nas eleições de outubro não queiram aceitar
o resultado do pleito. A preocupação acerca das eleições no Brasil este ano é grande, a ponto de órgãos brasileiros convidarem observadores internacionais para
acompanharem o pleito.
Banco Central
Diante do aumento das pressões inﬂacionárias em
todo o mundo, que ganharam força com a guerra da
Ucrânia, a tendência é de alta de juros no mercado global. E a sinalização do Banco Central do Brasil é de que
é bem provável que a taxa básica de juros (Selic) pode
subir "até quanto for necessário", porque "todos estão
dispostos a pagar um preço maior para ter uma inﬂação
menor”. “Estamos sendo cobrados para fazer o nosso
trabalho, cumprir o nosso mandato. E não temos receio
de persegui lo. Vemos esse movimento de inﬂação implícita bem acima do padrão histórico também nos Estados Unidos e na Europa. Todos estão dispostos a
pagar um preço maior para ter uma inﬂação menor",
disse o diretor de Política Monetária do BC, Bruno Serra
Fernandes, na última segunda-feira, em evento organi-

PRÓXIMOS COMPROMISSOS
Na 6ª rodada o Trem enfrenta HumaitaAC, na segunda-feira (23), às 20h15, no Es-

zado pelo Goldman Sachs.

Justiça rejeita
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(TJRJ) rejeitou a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) no caso das rachadinhas. O ex-assessor Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas foram denunciadas
pelo Ministério Público (MPRJ) por peculato, lavagem
de dinheiro, organização criminosa e apropriação indébita.
A Justiça do Rio seguiu a posição do MPRJ, que pediu
a extinção da denúncia depois que as provas usadas
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) foram canceladas. No pedido, o
Ministério Público explicou que as provas obtidas pelas
Cortes Superiores a partir dos dados bancários e ﬁscais
dos denunciados não poderiam ser usados na denúncia.
Relatora do processo, a desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo defendeu que a denúncia se baseou em elementos que, posteriormente,
o STJ reconheceu que foram obtidos de forma ilícita.
Apesar da rejeição da denúncia, as investigações contra
o senador podem ser retornadas posteriormente.

SBT
O SBT anunciou na segunda-feira a contratação do
apresentador Fred Ring, ex-Grupo Globo. O jornalista
chega ao canal para comandar um programa plataforma
digital e fará participações na TV aberta."Desde criança,
sempre assisti o SBT. Sou fã do Gol Show, que agora está
novamente no ar com o Ratinho, acompanhei a Casa
dos Artistas e vários outros programas... Quando surgiu

tádio Zerão em Macapá. Já o Porto Velho
encara São Raimundo-RR, no sábado (21),
ás 18h, no Estádio Canarinho, em Boa Vista.

a oportunidade de vir para cá, ﬁquei muito feliz. Não a
deixaria passar. Não posso abrir muito, mas adianto que
virão coisas novas e resenha sem compromisso e mimimi", disse Fred.Quem acompanhar o SBT não vai se
decepcionar, aﬁnal serão só jogaços. Primeiro, um confronto interessante pela Europa League. Eintracht e
Rangers deixaram gigantes como Barcelona e Leipzig
para trás, então acredito que vão fazer um duelo tenso.
Já na Conference, espero uma decisão cheia de gols, aﬁnal Roma e Feyenoord amam o ataque", completou.

Curtinhas
Rede Globo já começa a transmitir a Libertadores no
próximo ano. A direção promete um retorno de qualidade nas transmissões. XXXX Governamentável Jaime
Nunes (PSD) vem usando muito as redes sociais para se
comunicar com o eleitor. Ele explora muito o desemprego que é o panorama e realidade nossa. XXXX Coleta de lixo não vem sendo como era antes. Moradores
estão reclamando por esse serviço. Com a palavra o prefeito Antônio Furlan (Cidadania). XXXX Fiz uma enquete quando perguntei para o povaréu o que eles estão
achando o Bloco a Banda no mês de julho. A maioria
aprovou essa atitude do prefeito Antônio Furlan (Cidadania) principalmente a turma do emprego informal.
XXXX Hoje em Brasília o Superior Tribunal de Justiça
Desportiva julga o processo do Ipiranga Clube que quer
voltar a disputar o campeonato proﬁssional deste ano.
O julgamento irá começar às 16 horas, o diretor jurídico
da FAF Helder Marinho viajou para acompanhar de
perto essa sessão. XXXX Gente por hoje é o que há, ﬁquem com Deus e a minha Padroeira Virgem de Nazaré.
Tchau.
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MP-AP promove Curso de Práticas de
Justiça Restaurativa em Santana

Cultura da paz

A capacitação é voltada para servidores do MP, da educação do Município, do Sistema Penal do Estado e sociedade civil.

O Ministério Público do
Amapá (MP-AP), por meio
da do Núcleo de Mediação,
Conciliação e Práticas Restaurativas (NMCPR) da Promotoria de Justiça de
Santana, abriu na segundafeira (16), na sede do Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas no
Amapá (Sebrae/AP) da cidade o Curso de Práticas de
Justiça Restaurativa. A capacitação é voltada para
servidores do MP, da educação do Município, do Sistema Penal do Estado e
sociedade civil. O objetivo
é a captação e formação de
voluntários, bem como
oportunizar aos interessados, seja das instituições
ou da comunidade, a adquirir ferramentas para a
resolução de conflitos e
construção de relacionamentos saudáveis.
A capacitação é realizada
com apoio da ProcuradoriaGeral de Justiça do MP-AP e

do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) da instituição. O
curso, ministrado de 8h às
12 h, irá até a próxima
sexta-feira (20), com carga
horária de 40h, sendo 20h
de aulas presenciais e o
mesmo número de forma
on-line, pela plataforma
EDUC- (plataforma de ambiente de ensino a distância do MP-AP).
A abertura do Curso foi
feita pela coordenadora do
Núcleo de Mediação, Con-

ciliação e Práticas Restaurativas (NMCPR) do MP-AP,
promotora de Justiça Silvia
Canela. A capacitação contará, ao longo da semana,
com palestras dela e das
servidoras
do
MP-AP:
Obédi dos Anjos, Dionária
de Souza e Lucivane Gonçalves.
Neste primeiro dia de
curso, as atividades foram
conduzidas pelas facilitadoras do Núcleo, Obédi dos
Anjos e Lucivane Gonçalves. Elas explicaram a dinâ-

mica, diretrizes e valores
da Práticas de Justiça Restaurativa que nortearão o
andamento do treinamento
para os presentes.
Durante a abertura, Silvia
Canela explicou a importância da capacitação para
que os facilitadores possam
conhecer os valores, princípios da Justiça Restaurativa, e assim poderem
utilizar as ferramentas,
tanto nos conflitos familiares, quanto nos relacionarmos diários. Mencionou

ainda a relevância de difundir a Justiça Restaurativa, como uma forma de
disseminação da cultura de
paz.
A promotora de Justiça
compartilhou um pouco de
sua trajetória e como a adoção dos círculos de construção de paz tem sido
utilizada por diversas instituições para contribuir
tanto com a transformação
dos conflitos, quanto com a
transformação de pessoas e
a sociedade de modo geral.

MPF recomenda que venda de minérios
apreendidos seja revertida para indígenas

Leilão de cassiterita

Valor de cassiterita apreendida em operações contra o garimpo ilegal em terras
indígenas em Roraima chegaria a R$ 25 milhões

O Ministério Público Federal
(MPF) emitiu recomendação à
Agência Nacional de Mineração
(ANM) e à Fundação Nacional
do Índio (Funai) para garantir
que o dinheiro arrecadado com
o leilão de cassiterita em Roraima seja direcionado a indígenas. Estima-se que o material,
fruto de garimpo ilegal na Reserva Indígena Yanomami, alcance valor de R$ 25 milhões.
O documento foi emitido na
semana passada depois que o
MPF recebeu informações de
que a agência já prepara um
edital para desfazimento de
cassiterita e outras substâncias
minerais apreendidas em Roraima. A ANM pretende receber
os valores levantados com a
venda, mas o MPF entende que
isso representaria grave inversão de ônus dos crimes ocorridos.
O MPF argumenta que, caso o
montante seja destinado à
ANM, ele será direcionado para
os cofres federais e usado nos
custeios administrativos. O documento é categórico ao aﬁrmar que a União vem
contribuindo diretamente para
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a atividade ilegal, na medida
em que não cumpre o dever
constitucional de proteção da
terra indígena e tem desrespeitado ordens judiciais que o obrigam a promover a retirada de
invasores da TI.
“Seria no mínimo contraditório que a União Federal fosse
agraciada com o decreto de perdimento que, em última análise, resulta da incapacidade
estatal de proteger e salvaguardar o território indígena, con-
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forme, aliás, expressamente
impõe o art. 231 da Constituição
da República, de modo que não
se pode admitir que o Estado
brasileiro lucre com a tragédia
enfrentada pelo povo Yanomami”, argumentam os procuradores signatários.
Garimpo ilegal – De janeiro de
2021 até agora, foram apreendidos mais de 200 mil quilos do
minério cassiterita, substância
usada amplamente na indústria. O minério tornou-se im-

portante subproduto do garimpo em Roraima devido ao
sua fácil extração e alta demanda de mercado.
Segundo as investigações, o
material foi retirado em sua
grande parte da Reserva Indígena Yanomami, área que se estende por 10 milhões de
hectares nos estados de Roraima e Amazonas. Entre agosto
de 2020 e fevereiro de 2022,
foram registrados mais de três
mil alertas de garimpo na região, atingindo área de 10,86
quilômetros quadrados. Apenas
em janeiro de 2022, foram 216
alertas de extração mineral.
A recomendação ressalta
ainda que a Constituição Federal proíbe o garimpo em terras
indígenas, salvo em casos especiais, e mesmo nesses casos a
população indígena deve ser
beneﬁciada pela extração.
Atualmente, em Roraima, toda
atividade garimpeira é ilegal
uma vez que não há lei que permita a exploração no estado.
Pedidos – Para garantir que os
indígenas possam ser minimamente ressarcidos dos danos
causados pelo garimpo ilegal, o

MPF recomenda que a Agência
Nacional de Mineração faça o
leilão o mais rápido possível e
reverta os valores levantados de
forma integral para a Funai.
O documento pede então que
a Fundação Nacional do Índio
aplique os recursos em ações,
programas, aquisição, manutenção ou operação de equipamentos
necessários
para
efetivação da desintrusão da TI
Yanomami e para a proteção do
território após a retirada dos invasores. O MPF é categórico
que a verba não seja usada para
pagamento de pessoal ou outras despesas correntes.
O MPF determina ainda que o
dinheiro seja aplicado com a
participação da população indígena e em cooperação com outros órgãos competentes no
combate aos ilícitos nas reservas. A Funai deverá ainda prestar contas às comunidades
indígenas e ao Ministério Público Federal da aplicação dos
recursos.
Os órgãos recomendados têm
um prazo de 10 dia para informar sobre as medidas adotadas
para acatar a recomendação.

Tráﬁco de drogas

Geral

Túnel de traﬁcantes com mais de 18 metros de
profundidade é descoberto entre EUA e México
Os túneis na fronteira EUA-México são frequentemente escavados por contrabandistas
para introduzir imigrantes atraídos pelo 'sonho americano' ou drogas.

Um túnel de 530 metros de comprimento entre as cidades de San Diego,
na Califórnia, e Tijuana, no México, foi
descoberto pela polícia dos Estados
Unidos durante uma investigação
sobre tráﬁco de drogas, anunciou a
Justiça americana na segunda-feira
(16).
Escavado a mais de 18 metros de
profundidade, o túnel transfronteiriço
contava com "paredes reforçadas e um
sistema de trilhos, eletricidade e ventilação", segundo o comunicado do procurador federal do Distrito Sul da

Guerra na Ucrânia

Califórnia.
O comunicado também indica que
seis moradores nos Estados Unidos
foram acusados de "associação criminosa para o tráﬁco de 799 kg de cocaína". Além dessa droga, as
autoridades também apreenderam 74
kg de metanfetamina e 1,5 kg de heroína.
Agentes do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos
descobriram o túnel na sexta-feira durante uma operação de vigilância em
frente a uma casa utilizada para arma-

zenar drogas.
Observando a movimentação dos
suspeitos, os agentes chegaram ao armazém localizado a 90 metros da fronteira com o México. Depois de
inspecionar a construção, encontraram a entrada do túnel, escavada em
um piso de cimento.
"Não há mais luz no ﬁm deste túnel",
disse o procurador RandyGrossman.
"Vamos eliminar todas as passagens
subterrâneas de contrabando que encontrarmos para evitar que drogas ilegais cheguem às nossas ruas e
destruam nossas famílias", aﬁrmou.
Os túneis na fronteira EUA-México
são frequentemente escavados por
contrabandistas para introduzir imigrantes atraídos pelo "sonho americano" ou drogas.
Os EUA são o maior consumidor
mundial de cocaína sul-americana.
De acordo com as autoridades americanas, mais de 90 túneis foram descobertos apenas no Distrito Sul da
Califórnia desde 1993.

'Vai piorar muito para Rússia', disse ex-coronel,
furando censura de TV estatal russa

Comentários altamente sinceros de Mikhail Khodaryonok, militar aposentado e conhecido
analista militar no país, foram contra a posição do Kremlin sobre a guerra na Ucrânia

Mikhail Khodaryonok, ex-coronel e conhecido analista militar na Rússia,
durante entrevista ao canal estatal Rússia-1 — Foto Reprodução-Rússia-1

Um analista militar deu uma
mensagem altamente franca
para os telespectadores da televisão estatal russa: A guerra na
Ucrânia vai piorar muito para a
Rússia, que enfrenta uma mobilização em massa apoiada pelos
Estados Unidos, enquanto a
Rússia está quase totalmente
isolada.
Desde que o presidente Vladimir Putin ordenou a invasão da
Ucrânia em 24 de fevereiro, a
mídia estatal russa - e especialmente a televisão estatal apoiaram a posição do Kremlin.
Poucas vozes dissidentes receberam tempo no ar.
Isso parece ter mudado na
noite de segunda-feira (16),
quando Mikhail Khodaryonok,
um ex-coronel e conhecido analista militar no país, fez uma
avaliação contundente ao principal canal de televisão estatal
da Rússia sobre o que Putin diz
ser uma "operação militar especial".
"Você não deve engolir informações tranquilizantes", disse
Khodaryonok no programa de
entrevistas "60 Minutes" no
canal estatal Russia-1, apresentado por Olga Skabeyeva, uma
das jornalistas mais pró-Kremlin na televisão.
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"A situação, francamente falando, vai piorar para nós", disse
Khodaryonok, um convidado
regular na TV estatal que faz
avaliações muitas vezes francas
sobre a situação.
Ele disse que a Ucrânia poderia mobilizar um milhão de homens armados.
Khodaryonok, que também é
colunista militar do jornal “gazeta.ru”, é graduado em uma
das academias militares de elite
da Rússia. Ele advertiu, antes da
invasão, que tal ação não seria
dos interesses nacionais da Rússia.
A invasão russa à Ucrânia
matou milhares de pessoas,
deslocou milhões de refugiados
e levantou temores do confronto mais sério entre a Rússia
e os Estados Unidos desde a
Crise dos Mísseis Cubanos de
1962.
Khodaryonok e Skabeyeva
não puderam ser contatados
para comentar a entrevista.
Senso de realismo
A guerra também mostrou os
limites pós-soviéticos do poder
militar, de inteligência e econômico da Rússia: apesar das tentativas de Putin de reforçar suas
forças armadas, os militares rus-
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sos se saíram mal em muitas batalhas na Ucrânia.
Um cerco de Kiev foi abandonado e a Rússia voltou seu foco
para tentar estabelecer o controle
sobre a região oriental de Donbass, na Ucrânia. O Ocidente forneceu bilhões de dólares de
armas às forças ucranianas.
As perdas não são relatadas
publicamente, mas a Ucrânia
diz que as perdas russas são piores do que as 15.000 mortes soviéticas nos 10 anos da Guerra
do Afeganistão (1979-1989)
"O desejo de defender a pátria
realmente existe na Ucrânia e
eles pretendem lutar até o ﬁm",
disse Khodaryonok antes de ser
interrompido por Skabeyeva.
As maiores consequências estratégicas da invasão da Rússia
até agora foram a unidade incomum dos aliados europeus dos
Estados Unidos e as propostas
da Suécia e da Finlândia para se
juntar à aliança militar liderada
pelos EUA na OTAN.
Khodaryonok disse que a
Rússia precisava ver a realidade.
"O principal em nosso negócio é ter um senso de realismo
político-militar: se você for além
disso, então a realidade da história vai bater tão forte que você
não vai saber o que te atingiu",
disse ele.
"Não acene foguetes na direção da Finlândia, pelo amor de
Deus - parece que é piada", disse
ele.
A Rússia, disse ele, estava isolada.
"A principal deﬁciência de
nossa posição político-militar é
que estamos em plena solidão
geopolítica e - no entanto, não
queremos admitir isso - praticamente o mundo inteiro está
contra nós - e precisamos sair
dessa situação."

Diversidade

Geral

Trans na política enfrentam rotina de
perseguição e ameaças de morte no país
Levantamento com 24 integrantes de Casas legislativas mostra que maioria sofre violência política.

Filipa Brunelli (PT), primeira
vereadora travesti de Araraquara
(interior de SP) eleita em 2020,
pensou em abandonar a política
logo nos primeiros meses de mandato.O caminho até ali havia sido
duro, com mensagens agressivas
na internet e fora dela, antes e depois da campanha. Mas, quando
começaram a chegar prints com a
frase que dizia para ela comprar
um caixão, o baque foi maior.
"Some de Araraquara ô coisa
horrorosa, lixo como vc não é bem
vindo aqui. Vai criar dia municipal
dos LGBT no inferno. Denunciou
agora compra o caixão", dizia a
mensagem, de agosto do ano passado.
Na mesma época, diz que um
homem passou a dar voltas no
quarteirão insistentemente ao
redor de sua casa. Sentindo-se
ameaçada, a vereadora chegou a
vomitar de nervoso com a situação.Hoje, Filipa não sai mais só
nas ruas da cidade. Os locais de
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suas agendas são divulgados apenas depois dos eventos.
Periodicamente, ela junta uma
pilha de ataques transfóbicos e
ameaças que recebe para levar à
polícia. Em menos de dois anos de
mandato, já são 36 pessoas denunciadas.
A rotina de Filipa não difere
muito de parte signiﬁcativa das representantes transexuais no Legislativo do país, que vivem uma
rotina de desrespeito de colegas,
violência política e medo constante de que as ameaças virem
realidade.
No primeiro capítulo de uma
série de reportagens a serem publicadas na semana do Dia Internacional contra a Homofobia,
Transfobia e Bifobia (17 de maio),
a Folha mostrará a rotina de ataques sofridos por esse grupo.
Durante a apuração, a reportagem procurou as 27 trans eleitas
para as Casas legislativas no país,
das quais 24 responderam aos pe-
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didos de entrevista (veja abaixo
galeria com relatos). Desse contingente, 17 relataram situações de
violência política transfóbicas e 11
sofreram ameaças.A gente é
afrontosa. Mas quem ﬁca bem depois de receber uma ameaça de
morte?
A chegada de pessoas trans à
política não é nova. A primeira travesti em cargo político no Brasil foi
Kátia Tapety, vereadora em Colônia do Piauí (PI), em 1992.
Em 2020, porém, houve um
grande crescimento, com a eleição
de 25 mulheres e um homem
trans às Câmaras Municipais do
país. Nas Assembleias Legislativas, já havia uma deputada.Embora
diminuta
proporcionalmente, a presença
desses políticos sofre enorme resistência, fazendo com que a atuação seja limitada, a ponto de
algumas não entrarem pela porta
da frente das Casas legislativas e
andarem em carro blindado, em
um cotidiano bem diverso do das
demais pessoas eleitas.
Algumas vezes, até a presença
física no trabalho ﬁca impossibilitada por questões de segurança.
Entre as entrevistadas, por exemplo, quatro dizem que já tiveram
de deixar de ir às Câmaras Municipais temporariamente por causa
disso.
Filipa, por exemplo, ﬁcou uma

semana longe da Câmara após receber a ameaça de morte."Infelizmente a gente não tem o privilégio
de sentar na nossa mesa, ler os
projetos, votar. Não. Além de tudo
isso, a gente tem que pensar na integridade física dos nossos corpos", diz. "Eu não quero ser um
mártir, uma nova Marielle
[Franco], quero fazer o meu mandato, continuar sendo a liderança
das minhas."
Vereadora de Niterói, Benny
Briolly (PSOL) saiu do país antes

de completar seis meses de mandato após uma ameaça de morte.
A mensagem mandada a ela dizia
que, se não renunciasse ao mandato, seria morta com uma pistola
9 mm. Hoje, ela circula em um
carro blindado.
De acordo com levantamento
da Antra (Associação Nacional de
Travestis e Transexuais), 140 pessoas trans foram assassinadas no
Brasil em 2021, o que faz do país o
lugar com mais mortes dessa população no mundo.

Em julgamento

Geral

Fim da Lei Seca? Por que tolerância zero
no bafômetro pode acabar
Associação de Bares e Restaurantes é autora da ação que coloca a Lei Seca em risco.
O Supremo Tribunal Federal
(STF) agendou para hoje (18) o
julgamento da constitucionalidade da Lei 11.705/2008, conhecida como Lei Seca. Trata-se de
uma ação antiga, impetrada há
13 anos pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas
de Entretenimento (Abrasel),
mas que pode colocar ﬁm à tolerância zero ao álcool para os condutores brasileiros. Segundo a
entidade, o texto fere o exercício
dos direitos de liberdade e de
não autoincriminação.
Essa não é a primeira vez que
o tema é colocado na agenda do
STF, mas a discussão foi adiada
pela mesa. Desde que foi analisada no Congresso, entidades
pró e contra o texto da Lei Seca
apresentam seus pontos de
vista, e a quebra de braço está
perto de ter um ﬁm. O principal
argumento da Abrasel é que o
Brasil pune o cidadão que consumiu apenas uma dose de álcool com o mesmo rigor que
alguém que dirigiu embriagado,
enquanto outros países oferecem tolerância.
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) estabelece um limite aceitável de 0,5 g/L no sangue para motoristas em geral e
abaixo de 0,2 g/L para condutores com até 21 anos. Antes de
2008, a Lei brasileira tolerava até
0,6 g/L, enquanto que agora é
mais rígida, com tolerância zero
ao álcool.
Países como Alemanha, Argentina e Finlândia acatam a determinação da OMS, enquanto
outros - como Canadá, Estados
Unidos (dependendo do estado),
Inglaterra e Irlanda do Norte são mais liberais e toleram até
0,8 g/L de álcool no sangue.

única a, de fato, se posicionar
contra a Lei Seca, alegando inconstitucionalidade por ferir o
exercício dos direitos de liberdade e de não autoincriminação.
No entanto, no entendimento
dele, apenas o fato de questionála já trouxe benefícios para a população.
Atualmente a Abrasel questiona três pontos: a multa para
quem se nega a realizar o bafômetro (sob o argumento de que
o cidadão não é obrigado a constituir prova contra si mesmo); a
privação do direito de ir e vir de
quem ﬁca parado em blitz e o
fato de a lei ter "criminalizado
boa parte da população adulta".
Sobre tolerância zero ao álcool, o presidente da associação
argumenta que a Lei transforma

O que dizem os desaﬁantes
O próprio presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci,
aﬁrma que a associação foi a
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boa parte da sociedade em criminosos. "Vemos frequentemente pessoas tomando uma ou
duas taças de vinho ou chopes
dirigindo. Essas pessoas são criminosas, mesmo que estejam
dentro do parâmetro de vários
países do mundo. Não podemos
fazer de conta que essa Lei é
boa."
Abramet diz que Lei Seca é
constitucional
Para a Associação Brasileira de
Medicina de Tráfego (Abramet),
a única concentração segura
para a direção de veículos automotores é zero. A instituição
aﬁrma que, desde que entrou
em vigor, a lei trouxe uma redução de 63% no número de mortes no trânsito.

Redes sociais

Geral

Filtro com cara de choro usado
por Anitta viraliza na web; veja como usar
Basicamente, o ﬁltro deixa o rosto triste, mesmo quando a pessoa está sorrindo.

Um ﬁltro que deixa qualquer
pessoa com cara de choro está viralizando em redes sociais como Instagram, TikTok e Snapchat. Nomes
como Anitta, Sabrina Sato e Marcos
Mion compartilharam em seus perﬁs como ﬁcaram após ter o recurso
aplicado em seus rostos.
Basicamente, o ﬁltro deixa o
rosto triste, mesmo quando a pessoa está sorrindo. "Quando você
tem um término, mas precisa seguir em frente", brincou Anitta, em
legenda de um vídeo "aos prantos"
com o novo ﬁltro.
O apresentador Marcos Mion

brincou ao mostrar a plateia e os
convidados Mariana Santos e Douglas Silva com cara de choro. "A alegria dos convidados em participar
do Caldeirão".A cantora Maraisa
também não perdeu a oportunidade de brincar com o ﬁltro.
Existem duas formas de colocar
esse ﬁltro melancólico. A primeira
é via Snapchat. A segunda é direto
no TikTok. Uma vez feita a montagem com os rostos, é possível compartilhar em outras plataformas.
Como usar no Snapchat
Instale o Snapchat e abra o apli-

cativo. Caso não tenha um perﬁl,
basta criá-lo;
Clique na opção "navegar" (emoji
de carinha sorrindo);
Escolha o item "explorar" para
ter acesso a diferentes opções de
ﬁltros;
Digite "crying" (chorando em
português) na barra de pesquisa ou
acesse diretamente aqui;
Selecione o símbolo do ﬁltro:e a
ação for rápida, o app irá fazer uma
captura de foto. Se for um clique
mais longo, ele irá começar a gravar
um vídeo;
Depois que estiver ok com a imagem feita, toque no botão "Salvar";
Salve o vídeo no rolo de câmera;
Como usar no TIkTok
Entre com usuário e senha no
aplicativo;
Dentro do seu perﬁl, clique no
ícone de "+", sinalizado pela palavra publicar;
Vá na opção "Efeitos", localizada
do lado esquerdo inferior da tela;
Encontre o ícone com uma ilustração de rosto triste ou acesse diretamente aqui.

Fim de uma era

Apple pode adotar USB-C no
iPhone 15 a partir de 2023

Padrão, já presente em iPads, pode virar norma em aparelhos na Europa.
Mudança a vista no universo iPhone: ao que tudo indica, o iPhone
15 pode ser o primeiro da próxima
geração de smartphones da Apple
a abandonar a porta Lightning
para usar a conexão USB-C. A informação foi divulgada pelo analista Ming-Chi Kuo, conhecido por
antecipar os lançamentos da companhia.
Desde o iPhone 5, a Apple manteve a porta Lightning no iPhone,
apesar de grande parte da indústria usar a entrada USB-C. Em um
tuíte publicado nesta semana, Kuo
pontua dois resultados de sua pesquisa. Além da mudança do padrão, em 2023, o novo modelo
pode melhorar a velocidade de
transferência e carregamento do
iPhone nos próximos hardwares.
A princípio, a mudança para
porta USB-C não estava nos planos
da Apple. De acordo com Kuo, a
ideia da marca era permanecer
com a porta Lightning no iPhone
para garantia de um "futuro previsível". Segundo a empresa, a mudança seria prejudicial para os
negócios e manutenção do padrão
de qualidade exigido pela marca.

iPads da marca já possui porta
USB-C para velocidades de transferência mais rápidas de acessórios com câmeras.Atualmente, a
porta Lightning representa um
gargalo para a transferência de
grandes arquivos de vídeo e foto —
um problema que afeta especialmente fotógrafos e diretores de fotografia, público consumidor que
a Apple quer atingir com seus iPhones de última geração. Uma mudança para USB-C facilitaria o
fluxo de trabalho desses profissionais e ajudaria na transferência de
arquivos.
Pressão impacta planos da
Apple
A pressão colocada pela UE pode

Interferência da UE
Uma possível razão para a mudança da Apple é a pressão exercida
pela
União
Europeia.
Recentemente, as autoridades reguladoras propuseram uma lei
onde todos os smartphones vendidos no continente tenham obrigatoriamente uma entrada padrão de
carregador — no caso, o modelo
escolhido foi USB-C.
A aprovação da nova legislação
continua avançando e, se aprovada, exigiria que a empresa enviasse todos os iPhones, iPads e
AirPods com USB-C para comercialização na Europa. Não se sabe
se o novo padrão seria adotado em
todos os seus produtos globalmente ou se resignaria os modelos
no resto do mundo ao Lightning.
Hoje, a maior parte da linha de
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ter forçado a Apple a reconsiderar
seu cronograma para um modelo
totalmente sem fio, exigindo que a
empresa cumpra possíveis regulamentos futuros e mova o carregador do iPhone para entrada USB-C.
A especulação inicial era que a
Apple manteria a porta Lightning
no iPhone até que estivesse pronta
para apostar no carregamento sem
fio, confiando no MagSafe — o sistema desenvolvido para carregamento sem fio a um pico de
energia de até 15W — para carregar
e transferir arquivos.
O MagSafe foi introduzido pela
primeira vez no iPhone com o iPhone 12 em 2020, ou seja, tecnologia relativamente nova para o
iPhone abandonar.

Tensão

Geral

Suécia assina pedido formal de adesão
à Otan e aguarda Finlândia
Segundo a ministra das Relações Exteriores sueca, países devem apresentar solicitação de adesão à aliança militar nesta semana.
A ministra das Relações
Exteriores da Suécia, Ann
Linde, assinou na terça-feira
(17) um pedido declarando a
intenção do país em se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte
(Otan).
A medida marca um passo
formal do governo sueco
para aderir à aliança militar
liderada pelos Estados Unidos – encerrando décadas
de neutralidade militar – à
medida que a invasão da
Ucrânia pela Rússia desen-

Mudança

cadeia uma evolução dramática na segurança e geopolítica europeias.
“Parece muito grande,
muito sério, e parece que
chegamos a uma conclusão
que é a melhor para a Suécia”, disse Linde. “Não sabemos quanto tempo vai
demorar, mas calculamos
que pode levar até um ano”.
“Nesta semana, este pedido será apresentado, juntamente com a Finlândia,
em um dia ou dois, e então
será processado pela Otan”,

declarou Linde.
A primeira-ministra da
Suécia, Magdalena Andersson, disse na segunda-feira
(16) que o país deveria se
unir à Otan junto com a vizinha Finlândia para “garantir a segurança do povo
sueco”.
O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a entrada
dos dois países nórdicos na
aliança não criará uma ameaça
à Rússia, mas a expansão militar no território “certamente
causará nossa resposta”.

Biden decide reverter algumas políticas da
Era Trump relacionadas à Cuba
Departamento de Estado dos Estados Unidos relaxou restrições ﬁnanceiras com a ilha, mas manteve o turismo proibido para cidadãos americanos.

O Departamento de Estado
anunciou na segunda-feira
(16) uma série de medidas
que visam apoiar o povo cubano, incluindo o restabelecimento do Programa de
Liberdade Condicional da
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Reuniﬁcação Familiar Cubana e o aumento dos serviços
consulares
e
do
processamento de vistos.
“Tornaremos mais fácil
para as famílias visitarem
seus parentes em Cuba e
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para os viajantes autorizados
dos EUA se envolverem com
o povo cubano, participar de
reuniões e realizar pesquisas”, disse o porta-voz do
Departamento, Ned Price,
em comunicado.
O governo Biden também
está elevando o limite de remessa familiar de US$ 1.000
por trimestre “e apoiará remessas de doações para empreendedores
cubanos,
tanto com o objetivo de capacitar ainda mais as famílias a se apoiarem quanto
para que os empresários expandam seus negócios”,
disse Price.
O presidente Joe Biden
prometeu em setembro de
2020, durante a campanha,
que “tentaria reverter as políticas fracassadas de Trump
que inﬂigiram danos aos cubanos e suas famílias”. Seu
governo estava realizando

uma revisão das medidas do
ex-presidente em Cuba
desde que o democrata assumiu o cargo em janeiro de
2021.
Como Biden lida com Cuba
pode ter implicações políticas, já que ele perdeu a Flórida para Trump na eleição
de 2020 depois que o ex-presidente aﬁrmou repetidamente
que
Biden
transformaria os EUA em um
“país socialista” se ele ganhasse, uma mensagem que
ressoou entre os cubanoamericanos.
As mudanças anunciadas
na política de Cuba vieram
após uma longa revisão ordenada pelo presidente e representam os maiores passos
políticos em direção à ilha
desde que Biden assumiu o
cargo.
No entanto, o atual governo não conseguiu resta-

belecer totalmente a abordagem do governo Obama em
relação a Cuba, deixando em
vigor algumas restrições e
mantendo sanções a certas
entidades.
Os EUA mantém proibido
o turismo americano em
Cuba e que indivíduos viajem para lá para ﬁns educacionais, mesmo depois de
afrouxar algumas restrições
da era Trump.

No 17 de maio
Geral
Dia Mundial da Hipertensão destaca a importância da
prevenção, do diagnóstico precoce e controle da doença.
A doença é considerada silenciosa, uma vez que pode não apresentar sintomas ao longo dos anos.

Popularmente conhecida como
pressão alta, a hipertensão é deﬁnida pela elevação sustentada dos
níveis de pressão arterial. Indivíduos
considerados hipertensos apresentam pressão igual ou maior que 14
por 9. A doença é considerada silenciosa, uma vez que pode não apresentar sintomas ao longo dos anos.
A condição é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares
e renais, além de ser frequentemente associada a outros problemas
crônicos e a eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico,
infarto agudo do miocárdio, insuﬁciência cardíaca e doença arterial
periférica.
A Organização Pan-Americana da
Saúde (Opas) estima que mais de um
quarto das mulheres adultas e quatro em cada dez homens adultos
têm hipertensão no continente. No
entanto, tanto o diagnóstico, quanto
o tratamento e o controle tem sido
ineﬁcazes. Segundo a Opas, apenas

alguns países apresentam uma taxa
de controle da hipertensão populacional superior a 50%.
De acordo com o Ministério da
Saúde, a pressão alta foi responsável
por 110,5 óbitos a cada 100 mil habitantes no Brasil em 2019. Em 2021,
foram realizados cerca de 6,1 milhões de atendimentos para hipertensão a mais que em 2020 no país.
Neste 17 de maio, o Dia Mundial
da Hipertensão destaca a importância da prevenção, do diagnóstico
precoce e controle da doença.
Como é feito o diagnóstico da
pressão alta?
O diagnóstico precoce da hipertensão contribui para reduzir os riscos de ataques cardíacos, derrames
cerebrais, insuﬁciência renal, entre
outros problemas de saúde. A alta na
pressão arterial leva o coração a
fazer mais força, o que aumenta o
risco de danos ao organismo.
Dentre os sintomas mais comuns
estão tontura, falta de ar, palpita-

ções, dor de cabeça frequente e alteração na visão. No entanto, a maioria
dos casos não apresenta sintomas,
sendo aferição periódica a principal
forma de diagnóstico. O Ministério
da Saúde recomenda que, a partir
dos 20 anos de idade, as pessoas realizem o procedimento ao menos
uma vez ao ano. Indivíduos com histórico da doença na família devem
aferir a pressão no mínimo duas
vezes nesse período.
A pressão arterial pode ser medida
de forma simples e não invasiva em
Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
O Sistema Único de Saúde (SUS)
também oferece tratamento e acompanhamento controle da doença.
Para retirar os medicamentos, basta
apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade,
que é de 120 dias.
Como prevenir a hipertensão?
Obesidade, histórico familiar, estresse e envelhecimento estão associados ao desenvolvimento da
hipertensão. Além disso, hábitos de
vida como alimentação rica em
sódio, tabagismo, abuso de álcool e
sedentarismo também podem contribuir para o desenvolvimento da
doença.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o sobrepeso e a obesidade podem acelerar
em até dez anos o aparecimento da
doença, assim como o consumo exagerado de sal, que, associado a hábitos alimentares não adequados,
também colaboram para o surgimento da doença.

Em alerta

Inglaterra registra quatro novos casos
de varíola dos macacos
Varíola dos macacos é similar à varíola em humanos, erradicada em 1980, porém mais branda.

Quatro novos casos da
rara infecção por varíola dos
macacos foram diagnosticados na Inglaterra, disseram
autoridades de saúde na segunda-feira (16).
A Agência de Segurança
em Saúde do Reino Unido
(UKHSA, na sigla em inglês)
afirmou que investigações
estão encaminhadas para
estabelecer a conexão entre
os últimos quatro casos.
A varíola dos macacos é
uma infecção viral rara, similar à varíola em humanos, que foi erradicada em
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1980. Apesar de a varíola
dos macacos ser muito mais
branda que a varíola em humanos, com a maior parte
dos infectados se recuperando em poucas semanas,
ela pode ser fatal em poucos
casos.
Varíola dos macacos
No dia 7 de maio, o Reino
Unido notificou à Organização Mundial da Saúde
(OMS) um caso confirmado
de varíola em um indivíduo
que viajou do Reino Unido
para a Nigéria do final de
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abril ao início de maio e permaneceu nos estados de
Lagos e Delta na Nigéria.
O vírus é transmitido de
animais para humanos, e infecções humanas incidentais
ocorrerem de tempos em
tempos em partes ﬂorestais
do continente africano. Ele
pode ser transmitido por
contato e exposição a gotículas exaladas por indivíduos
infectados. Em geral, os sintomas desaparecem entre 14
e 21 dias após a infecção, mas
há a possibilidade de casos
mais graves.

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 promove workshop sobre aspectos do combate
ao abuso e exploração sexual infanto juvenil

Vara da Infância de Santana

O evento será realizado no Auditório do Fórum de Santana, das 8 às 12 horas, e será ministrado pela defensora
pública Rebeca Ramos e pela promotora de Justiça Fábia Regina.

Nesta quarta-feira, 18 de maio,
Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, a Vara da
Infância e da Juventude de Santana, em parceria com o Ministério Público do Estado (MP-AP) e a
Defensoria Pública, promove o
workshop “Aspectos Legais e Psi-

cossociais no Combate ao Abuso
e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”. O evento será realizado no Auditório do Fórum de
Santana, das 8 às 12 horas, e será
ministrado pela defensora pública Rebeca Ramos e pela promotora de Justiça Fábia Regina.
O workshop tem como público-

alvo os colaboradores que atuam
na Rede de Proteção à Criança e
ao Adolescente, Conselho Tutelar,
escolas, Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras
Drogas (CAPSI), Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS), hospitais e UBSs.
O encontro abordará, ente
outro tópicos: a garantia de direitos infantojuvenis segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA); a escuta especializada; o perﬁl da vítima e do
agressor; e aspectos da apuração
criminal nos casos de abuso sexual infantojuvenil.
Segundo a psicóloga da Vara da
Infância e da Juventude de Santana, Marciene Lobato, ações
como esta são importantes para
fomentar a discussão sobre o
tema e criar de espaços de prevenção contra esse tipo de violência, seja com a família, com

Núcleo de Precedentes Qualiﬁcados do TJAP publica Boletim de Nº 011

Jurisprudência

Os precedentes qualiﬁcados são julgamentos que expressam o entendimento do Tribunal sobre uma
questão de direito a ser aplicada nos casos que envolvam a mesma matéria

O Boletim de Precedentes
Qualificados do Tribunal de
Justiça do Amapá (TJAP) chega
à sua 11ª edição com conteúdos
relevantes quanto ao fluxo e
gestão de precedentes qualificados do TJAP, Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo
Tribunal Federal (STF) para
magistrados, promotores, defensores públicos, advogados e
acadêmicos de Direito interessados. O Boletim nº 11, em especial, não apresenta alteração
no fluxo de precedentes do
TJAP.
Em um dos itens do Boletim,
o Tema 1065 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a relatoria da ministra Nancy
Andrighi, trata do prazo de vigência de patentes de medicamentos e químicos, avaliou a
questão à luz da legislação de
propriedade industrial. Ficou
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firmada a tese de que o marco
inicial e o prazo de vigência
previstos no parágrafo único
do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas
na forma estipulada pelo art.
229, parágrafo único, dessa
mesma lei (patentes mailbox).
O processo de origem, REsp
1869959/RJ, teve acórdão publicado no dia 11/05/2022 e,
quanto à abrangência, há determinação de suspensão do
processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem
acerca da questão e tramitem
no território nacional.
Já o Tema 1153, também julgado no STJ, trata de honorários
advocatícios
de
sucumbência e da exceção prevista no § 2º do art. 833 do Código do Processo Civil (CPC). A
questão é deﬁnir se os honorá-
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rios advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou
não na exceção prevista no § 2º
do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento
de prestação alimentícia.
Os processos de origem são o
REsp 1954380/SP e o REsp
1954382/SP, mas no STJ o relator é o ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva. Afetado em 06 de
maio de 2022, no processo há
determinação de suspensão
dos Recursos Especiais ou
Agravos em Recursos Especiais
interpostos nos Tribunais de
segunda instância ou em tramitação no STJ. (ACESSE AQUI)
Os precedentes qualificados
são julgamentos que expressam o entendimento do Tribunal sobre uma questão de
direito a ser aplicada nos casos
que envolvam a mesma matéria, chamados de demandas
repetitivas. Previstos no Código de Processo Civil (CPC),
os precedentes qualificados
podem ser de repercussão
geral, recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência,
suspensão
em
incidentes de resolução de demandas repetitivas e demandas de massa. O NUGEPNAC
monitora tais demandas e desenvolve ações que contribuam
com a eﬁcácia da aplicação do
sistema de precedentes e sua
ampla divulgação.

professores (na escola) ou no
convívio com outras crianças e
adolescentes. “Além de instrumentalizar os agentes da rede de
proteção a respeito desta temática, reforçamos cada vez mais a
continuidade da garantia dos direitos das crianças e adolescentes”, aﬁrma.
Essa ação integra a campanha
“Maio Laranja – Viva Sem Violência! Proteja-se!”, coordenada pelo
Tribunal de Justiça do Amapá,

que Combate o Abuso e a Exploração infantojuvenil

Maio
O Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, determinado oﬁcialmente pela Lei
9.970/2000, faz alusão à memória
da menina Araceli Crespo, de oito
anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada
em 18 de maio de 1973.

Valores recebidos por conta de liminar
cassada devem ser restituídos ao erário
Para Segunda Turma

O colegiado reformou acórdão do TRF2 que impedia a União de descontar os
valores pagos em razão de uma decisão liminar, posteriormente cassada.

A Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) reaﬁrmou o entendimento de que os
valores recebidos por servidores
públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente
reformada, devem ser restituídos ao erário. Para o colegiado,
nesses casos, não há hipótese de
boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela
administração.
O colegiado reformou acórdão
do Tribunal Regional Federal da
2ª Região (TRF2) que impedia a
União de descontar os valores
pagos em razão de uma decisão
liminar, posteriormente cassada.
O recurso analisado pelo STJ
teve origem em ação coletiva
ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Justiça Federal no Rio
de Janeiro, na qual se buscava a
declaração de ilegalidade do
desconto correspondente ao que
os servidores receberam após a
concessão de uma liminar em
mandado de segurança. O Tribunal Superior do Trabalho acabou denegando o mandado e
cassando a liminar.
Em primeiro grau, o juízo determinou que a União se abstivesse de fazer os descontos. A
sentença foi mantida pelo TRF2.
A ministra Assusete Magalhães, relatora do recurso da
União, destacou inicialmente
que o caso não se amolda ao
Tema Repetitivo 531, no qual se
estabeleceu que, quando a ad-

ministração pública interpreta
erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido
ao servidor, é criada uma falsa
expectativa de que os valores recebidos são legais e deﬁnitivos,
o que impede o desconto posterior, ante a boa-fé de quem recebeu.
Ainda segundo a magistrada,
também não se aplica o Tema
1.009, em que ﬁcou deﬁnido
que os pagamentos indevidos
aos servidores, decorrentes de
erro administrativo, não embasado em interpretação errônea
ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses
em que o servidor comprova sua
boa-fé objetiva, sobretudo com
a demonstração de que não lhe
era possível constatar o erro.
Segundo a relatora, em vez de
intepretação errônea de lei ou de
erro administrativo, o caso diz
respeito ao recebimento de valores por meio de decisão judicial
precária – situação na qual, conforme precedentes do STJ, não é
possível admitir a existência de
boa-fé, pois a administração não
gerou falsa expectativa ao fazer
os pagamentos.
Nesses precedentes, apontou
a ministra, concluiu-se que a
adoção de entendimento diverso desvirtuaria o próprio instituto da antecipação de tutela,
tendo em vista que um de seus
requisitos legais é a inexistência
de risco de irreversibilidade.

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

Felicidades a Roseli Martins, que hoje
troca de idade. Vida longa!

O registro, no gabinetedo Senador Lucas Barreto em Brasília, da
visita do Presidente do STJ, Ministro Humberto Martins, e da
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil.

Feliz aniversário ao querido amigo
Márcio Bezerra. Felicidades.

A cena de hoje da página é da
bonita Gal Machado.
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