
O pré-candidato ao governo do Amapá, Jaime Nunes (PSD),
cumpre agenda nos municípios de Serra do Navio e Pedra
Branca do Amapari. Nesta quinta-feira, 19, a caravana do
pré-candidato ao governo, recebeu o reforço da primeira-
dama e esposa do prefeito de Macapá, Rayssa Furlan (MDB),
que tem o nome cotado para disputar cargos de senadora da
República, deputada estadual e até mesmo somar na chapa
de Jaime Nunes como vice-governadora.

Macapá(AP), sexta-feira, 20 de maio de 2022

Davi nomeia ex-prefeita de Oiapoque, alvo de
operação da PF por desviar recurso da Covid

Usou dinheiro pra comprar bolsas
Tráfico de armas e migração ilegal 
resulta em operação da PF no Amapá

Investigação

De Terça a Sábado: R$ 2,00
Aos Domingos: R$ 3,00

Filiado

Ano XXll Nº 7.901

O objetivo é desarticular organização crimi-
nosa especializada no tráfico internacional
de armas e munições oriundas da Guiana
Francesa para o Amapá, além da promoção
de migração ilegal para o Estado. PÁGINA    12

Caps Gentileza realiza programação do
Dia Nacional da Luta Antimanicomial

Saúde mental

A unidade é referência em tratamento para pa-
cientes a partir de 18 anos que sofrem de trans-
torno mental severo e persistente. PÁGINA    10

Dr. Furlan destina
R$ 5 milhões 

para emendas 
impositivas de 
vereadores de

Macapá

Sem uma função especifica – igual Clécio Luís - Orlanda
ganha, segundo o Portal da  Transparência do Senado,
um salário de R$ 6.747,22. PÁGINA     05
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Aviso

TSE tem coragem de 
enfrentar quem não
acredita na democracia

PÁGINA    03

Reforço 
Gazetilha 

PÁGINA     05

Pela primeira vez na história da Prefeitura de Macapá, o le-
gislativo terá a oportunidade de apontar onde serão alocados

os recursos do Tesouro Municipal.
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A CCJ da Câmara aprovou mais um
projeto de zero importância ontem e
que deixa o cidadão indignado com
a perda de tempo. Um viaduto de
Guaratinguetá (SP) será chamado
agora de “São Frei Galvão”.

Citação de Luiz Fux, presidente do
STF, ouriçou juristas: “Todo poder
emana do povo e em seu nome ele é
exercido”. Mas o parágrafo único, do
artigo 1º diz: “Todo o poder emana
do povo, que o exerce por meio re-
presentantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição”.

No total, existem 21,2 milhões de
empresas em atividade no Brasil, de
um universo de mais de 53 milhões
já criadas.

Doria usa pesquisa, paciência
e diálogo como armas

O tucano João Doria deixou claro
aos mais próximos, nesta quarta
(18), a intenção de resistir à mais
séria investida contra sua pré-candi-
datura à presidência, protagonizada
por dirigentes do próprio PSDB que
ele derrotou junto com Eduardo
Leite, nas prévias. Doria ficou ani-
mado com pesquisa do Quaest, di-
vulgada na rede CNN, e decidiu
enfrentar a instabilidade da sua can-
didatura com “diálogo” e muita,
muita paciência.
Chances
maiores

O problema de Doria é que tuca-
nos hostis à sua candidatura prefe-
rem dar atenção a outra pesquisa
em que Tebet teria melhores condi-
ções.

A pesquisa compara chances elei-
torais na 3ª via: 51% dos entrevista-
dos conhecem e admitem votar em
João Doria, contra 44% de Simone
Tebet.

Aécio Neves, inimigo nº 1 de
Doria no PSDB, afirmou na
terça (17) que a escolha do can-
didato não pode ser “indireta”,
por meio de pesquisa.

O primeiro trimestre do ano conta-
bilizou 1,7 milhão de desligamentos
voluntários, alta de 70% em relação ao
mesmo período do ano passado e, se-
gundo especialistas, trata-se de uma
ascensão profissional ou de reação ne-
gativa à volta ao trabalho após longo
período de isolamento.

Elon Musk chamou de lorota a
ESG (“política” social, ambiental e
de governança) e cita absurdo: a
gigante do petróleo Exxon no
Top10 ESG da bolsa americana. E a
Tesla, de carros elétrico, sequer
está na lista.

Não é fácil
Das mais de 835 mil novas empre-

sas abertas em 2022, mais de 20 mil
já encerraram suas atividades, revela
a plataforma XTR.

Vontade política
O presidente da Câmara dos De-

putados, Arthur Lira (PP-AL), garan-
tiu ontem que apesar de o aumento
da tarifa de energia elétrica estar
previsto nos contratos das distribui-
doras, “pode ser minimizado”.

Tempo 
político é outro

Pensando bem...

O acidente com o voo da Chape-
coense completa seis anos em 2022,
teve ao menos dois documentários e
uma minissérie documental. Já a CPI
no Senado diz ter relatório, mas
ainda se reunirá com seguradoras.

...em países sérios, descobertas de
ameaças terroristas resultam em pri-
sões e condenações. No Brasil, viram
discurso.

Velha 
política

Vai-e-vem
Na Paraíba, políticos trabalham

com a informação de que o depu-
tado Aguinaldo Ribeiro (PP) avalia
disputar novo mandato e desistir do
Senado, em razão do avanço da can-
didatura de Efraim Moraes (União).

Ops

Propaganda disfarçada
Tem plataforma de checagem que

rasgou a máscara: dedicadas a des-
mentir governistas, agora, a pretexto
de desmentir posts irrelevantes, des-
tacam “feitos” do governo Lula. Pa-
rece até propaganda eleitoral.

Brasil abriu 835 mil 
empresas 
no 1º trimestre

O Brasil tem motivos para co-
memorar: foram abertas 835.037
empresas no País, entre 1º de ja-
neiro e 31 de março, segundo
dados atualizados da plataforma
XTR Brasil. Só o estado de São
Paulo, a “locomotiva” da econo-
mia brasileira, é responsável por
29,9% (243,7 mil) das novas em-
presas em atividade, seguido por
Minas Gerais, com 87.523 (10,7%),
e o Rio de Janeiro, onde foram
abertas 70 mil empresas (8,6%).

Comparação
Foram abertas mais empresas no

primeiro trimestre do ano do que os
615.173 empregos formais criados.
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Lei de Liberdade Econômica será realidade em Goiânia

Pesquisa 
eleitora

Para melhor

Lorota 
ideológica

Em 2019 foi promulgada a
Declaração dos Direitos da
Liberdade Econômica, em
âmbito federal. A Lei criada
veio em um contexto de en-
gessamento estatal e descré-
dito, onde era importante se
pensar criativamente em so-
luções para alavancar a eco-
nomia brasileira.

Embora a Lei Federal seja
indispensável e seus efeitos
já sejam sentidos na econo-
mia brasileira – na edição de
2022 do Índice de Liberdade
Econômica, elaborado pelo
Heritage Foundation, foi
possível constatar a melho-
ria no aspecto regulatório
para abertura de empresas –

é fundamental que a liber-
dade econômica e a desbu-
rocratização de processos de
abertura de empresa e isen-
ção de alvarás sejam imple-
mentadas também em níveis
estadual e municipal.

Por isso, e para que o am-
biente regulatório e concor-
rencial goianiense seja
aperfeiçoado, visto que os
esforços para a criação de
uma Lei de Liberdade Eco-
nômica em âmbito federal
não são suficientes para que
sua eficácia seja implemen-
tada em todo o território na-
cional, é que foi
apresentado, na Câmara Mu-
nicipal de Goiânia, o Projeto

de Lei n. 145/2022, que busca
adequar a Lei de Liberdade
Econômica na capital.

Adequando o município
de Goiânia à Lei de Liber-
dade Econômica Federal, ha-
verá a redução das
desigualdades sociais e
aquecimento da economia
local, com maior geração de
emprego e renda, além do
consequente aumento na ar-
recadação de tributos em de-
corrência da facilitação dos
procedimentos de abertura
de empresas.

A Lei goianiense atualizará
o rol de atividades de baixo
risco, incluindo diversas em-
presas que terão seu pro-

cesso de abertura facilitado e
estabelecerá um prazo má-
ximo para que os órgãos da
Prefeitura de Goiânia deem
andamento nas solicitações.

Como autor do Projeto de
Lei, que foi apresentado por
iniciativa do vereador Henri-
que Alves, entendo que a Li-
berdade Econômica elimina
desigualdades e garante o
princípio da dignidade da
pessoa humana.

É através do aquecimento
da economia – em especial
em um contexto pós-pande-
mia e de crise econômica
global – que a população
goianiense terá acesso a dig-
nidade plena.

Tucano 
no paredão

Resultado 
oposto

Rafael Brasil é advogado. Mestre em Direito
Constitucional Econômico pela UNIALFA

Doria quer adiar a decisão
até as vésperas da convenção
do PSDB, mas Aécio e demais
inimigos insistem na humilha-
ção da desistência já.

Enorme
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Organizado pelo Instituto Brasileiro de
Museus (Ibram), o evento aborda o tema
“O Poder dos Museus''. No estado, a pro-
gramação é coordenada pelo Instituto de
Pesquisas Científicas e Tecnológicas do
Estado do Amapá(IEPA), que neste ano,
trata sobre a importância do Museu Sa-
caca para a valorização da ancestrali-
dade, história e representatividade dos
povos amazônidas. A programação
segue até hoje (20), com roda de ca-
poeira, sarau de poesias, roda de con-
versa, show cultural com o grupo
“Zimba” e outras atividades.

Gazetilha
agazeta.ap@uol.com.br

O Plenário do Senado aprovou,
na quarta-feira (18) a Medida
Provisória que altera a norma de
transferência do Fundo Peniten-
ciário Nacional (Funpen) aos es-
tados e municípios, abrindo
espaço para mais repasses. Os re-
passes obrigatórios da União
hoje são fixos, 40% da dotação
orçamentária do Fundo Peniten-
ciário Nacional. Com a alteração
prevista na MP 1.082/2021, a
transferência passa a ser de, no
mínimo, 40%. O relator, Lucas
Barreto (PSD-AP), explicou que
dessa forma mais dinheiro po-
derá ser encaminhado aos entes
federados. A MP seguiu para a
promulgação.

Sem mortes, mas com sete casos de Covid

Universidade da mulher Não perca o prazo

Garantia de pagamento
O senador Lucas Barreto assinou

a PEC que vai garantir que o piso
salarial de enfermeiros, técnicos e
auxiliares seja custeado integral-
mente pela União através de repas-
ses mensais para os Fundos
Municipais de Saúde.No início do
mês, os deputados aprovaram o
texto que prevê salário mínimo ini-
cial para enfermeiros do setor pú-
blico ou privado no valor de R$
4.750. "A proposta trará segurança
jurídica para a plena validade do

piso salarial e possibilitará a ade-
quação dos planos de carreiras das
categorias profissionais aos novos
valores", afirmou o senador ao assi-
nar a PEC 11.

Semana Nacional de Museus

Fundo Penitenciário Nacional

Procurado 

Os interessados em parti-
cipar do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) têm
até o próximo sábado (21)
para fazer a inscrição, habi-
litando-se para as provas
que serão aplicadas nos dias
13 e 20 de novembro. As ins-
crições para o Enem 2022,
tanto para a edição impressa
como para a digital, devem
ser feitas na Página do Parti-
cipante. Para acessá-la, cli-
que aqui. A taxa é de R$ 85.O Supremo Tribunal Federal

(STF) decidiu nesta quinta-feira (19)
por unanimidade validar a punição
administrativa prevista no Código
de Trânsito Brasileiro ao motorista
que se recusar a fazer o teste do ba-
fômetro.A decisão tem repercussão
geral, isto é, deverá ser seguida
pelos demais tribunais no país. Ao
todo, mais de mil processos aguar-
davam um posicionamento do ple-
nário do STF sobre o tema.

Reforço 
O pré-candidato ao go-

verno do Amapá, Jaime Nunes
(PSD), cumpre agenda nos muni-
cípios de Serra do Navio e Pedra
Branca do Amapari.Nesta quinta-
feira, 19, a caravana do pré-candi-
dato ao governo, recebeu o reforço
da primeira-dama e esposa do pre-
feito de Macapá, Rayssa Furlan
(MDB), que tem o nome cotado
para disputar cargos de senadora
da República, deputada estadual e

até mesmo somar na chapa de
Jaime Nunes como vice-governa-
dora.

O projeto de extensão Universidade
da Mulher, da Universidade Federal
do Amapá (Unifap), abre no dia 23 de
maio o período de inscrições para os
cursos livres ofertados à mulheres da
sociedade em geral na faixa etária de
30 a 59 anos. As inscrições encerram
dia 27 deste mês e podem ser realiza-
das exclusivamente on-line, em
https://forms.gle/8nFzi2Z2ivU5ZJ689
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O Boletim Coronavírus desta
quinta-feira (19) trouxe o registro de
sete novos casos de Covid, dos quais
seis em Macapá e um em Santana.
No entanto, ninguém morreu por
causa da doença. Na rede pública, há
2 pacientes confirmados, sendo 1 em
leito clínico e 1 em UTI. Já na rede
privada, há 12 pacientes suspeitos e
1 confirmado, todos em leitos clíni-
cos. Com isso, o percentual de ocu-
pação dos leitos voltados para o
atendimento da covid-19 no Amapá
é de 17,86%, considerando as redes
pública e privada.

A Polícia Civil do Amapá divul-
gou a foto do homem que executou
a tiros Carlos Ferreira da Silva, de 27
anos, também conhecido como
"Camarão". O caso aconteceu em 23
de abril e a Delegacia de Homicí-
dios de Macapá investiga as cir-
cunstâncias da morte e pede ajuda
da população para encontrar o as-
sassino.O atirador, que não foi
identificado, disparou 6 vezes em
direção à vítima e fugiu em se-
guida.

Punição mantida 

Uma operação de combate à ex-
ploração sexual de crianças e ado-
lescentes prendeu 637 pessoas no
Brasil. Dos 53 detidos na região
Norte, 14 estavam no Amapá. O
trabalho, feito pelo Ministério da
Justiça, foi chamado de Parador
27, durou 16 dias e terminou nesta
semana.Nesse período, foram in-
tensificadas as fiscalizações, prin-
cipalmente, nas rodovias que
cortam as cidades brasileiras.Os
locais das operações foram esco-
lhidos com base nas denúncias re-
cebidas pelo disque 100, que é um
canal do governo federal para rela-
tar violação de direitos humanos.

Combate a exploração sexual infanto juvenil



O presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), afir-
mou nesta quinta-feira (19)
que vai levar a plenário na
próxima semana um pro-
jeto que limita a 17% a alí-
quota do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS), que é
um tributo estadual, sobre
combustíveis, energia, te-
lecomunicações e trans-
portes coletivos.

Lira fez o anúncio um
dia após a Câmara aprovar
a urgência do projeto, o
que acelera a tramitação
dele. Com isso, o texto
pode ser votado direta-

mente no plenário da casa,
ao invés de ser discutido
antes nas comissões.

Pelo texto, os bens e ser-
viços prestados por esses
setores passam a ser classi-
ficados como essenciais e
indispensáveis, o que
afasta alíquotas mais ele-
vadas do ICMS.

“Tem um projeto, que é
o PLP 18, que estará na
pauta da terça-feira da se-
mana que vem, que esse
plenário terá a oportuni-
dade de realmente dar um
passo decisivo para contri-
buir com o abuso dos im-
postos no que se refere a

telecomunicações, ener-
gias, combustíveis e trans-
portes”, afirmou Lira.

“Aí, nós vamos ver num
debate altivo, a participa-
ção tanto da Câmara
quanto do Senado e de ou-
tros poderes, para que a
gente desonere e diminua
os impostos sobre esses se-
tores que se tornarão es-
senciais, emendando uma
lei de 1966. Aí teremos
uma real clareza de quem
quer diminuir preço de
combustível, energia,
transporte e telecomunica-
ções no Brasil”, acrescen-
tou.

O McDonald's chegou a um
acordo para vender seus esta-
belecimentos na Rússia para o
empresário local Alexander
Govor, dono de várias fran-
quias da rede, informou a em-
presa nesta quinta-feira (19).

O anúncio ocorre três dias
depois que o McDonald's ofi-
cializou sua saída do mercado
russo após a invasão da Ucrâ-
nia. Govor concordou em
manter os funcionários por
pelo menos dois anos, disse a
empresa de fast food.

O valor da transição não foi
revelado, e a rede de restau-
rantes deverá ser renomeada
na Rússia.

O McDonald's afirmou na
segunda-feira que estava colo-
cando à venda toda sua cadeia
russa de 850 restaurantes que
empregam 62.000 pessoas,
devido à crise humanitária

após a invasão da Ucrânia, que
também desencadeou san-
ções internacionais contra a
Rússia.

"Os negócios na Rússia já

não se sustentam, nem são
consistentes com os valores
do McDonald's", afirmou a
empresa em comunicado.

Em março, após o início da

guerra na Ucrânia, o McDo-
nald's já tinha anunciado o fe-
chamento de seus restaurantes
e a suspensão de todas as suas
operações no país.

Govor, franqueador desde
2015, opera 25 restaurantes na
Sibéria. Ele é cofundador da
Neftekhimservice, uma refi-
naria, e membro do conselho
de administração de outra
empresa proprietária do hotel
Park Inn e de clínicas particu-
lares na Sibéria.

O grupo americano indicou
na segunda-feira que regis-
trará em suas contas um custo
associado a essa retirada, de
US$ 1,2 bilhão a US$ 1,4 bi-
lhões.

O presidente russo, Vladi-
mir Putin, ordenou a entrada
de tropas na Ucrânia em 24 de
fevereiro. Vários países oci-
dentais impuseram sanções
sem precedentes contra Mos-
cou, provocando a saída de
empresas estrangeiras, in-
cluindo H&M, Starbucks e
Ikea.

McDonald's chega a acordo para vender 
restaurantes na Rússia a empresário local

Guerra na Ucrânia

Alexander Govor é franqueador da rede desde 2015, e opera 25 restaurantes na Sibéria. 
Valor da transição não foi revelado, e a rede de restaurantes deverá ser renomeada.

Lira diz que projeto que limita ICMS sobre combustíveis
e energia irá a plenário na semana que vem

Economia

Proposta classifica serviços como essenciais e indispensáveis e limita a 17% as alíquotas do ICMS, que é cobrado
pelos Estados. Anúncio ocorre em meio a pressões para baixar preço da energia.

O Ibovespa, principal ín-
dice de ações da bolsa de
valores de São Paulo, a B3,
opera em alta nesta quinta-
feira (19), ajudado pelas
ações da Eletrobras, apesar
do dia negativo nos merca-
dos externos.

Às 15h31, o Ibovespa
subia 0,75%, a 107.045 pon-
tos. Veja mais cotações.

Perto do mesmo horário,
as ações da Eletrobras su-
biam 3,71%, depois que o
Tribunal de Contas da
União (TCU) aprovou, na
véspera, a privatização da
empresa.

Na quarta-feira, a bolsa
fechou em baixa de 2,34%,
a 106.247 pontos. Com o re-
sultado, passou a acumular
alta de 1,74% na semana, de
0,85% no mês, e de 3,78%
no ano.

No exterior, permanece-

ram as preocupações de
que a inflação global e o
aperto dos juros nas gran-
des economias possam pro-
vocar uma desaceleração
da economia global.

Em ata divulgada nesta
quinta, autoridades do
Banco Central Europeu ex-
pressaram preocupação ge-
neralizada com a
propagação da inflação e
defenderam a continuação
da normalização de juros.

O documento apontou
que muitos membros do
colegiado estão agora
apoiando um aumento da
taxa de juros em julho, a
primeira alta pelo BCE em
mais de uma década, e mui-
tos estão pressionando para
elevar sua taxa de depósito
para território positivo este
ano. Ela está atualmente
em -0,5%.

Em alta

Ibovespa opera em alta
ajudada por ações da

Eletrobras
Na quarta-feira, o principal índice de ações da
bolsa de valores caiu 2,34%, a 106.247 pontos.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez um discurso durante uma
conferência sobre o Brasil e a economia mundial — Foto Reprodução
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Limite de cobrança



A exemplo do ex-verea-
dor, Richard Madureira que
foi secretário de Turismo
do GEA e responde ações
de improbidade adminis-

trativa, a ex-prefeita de
Oiapoque, Maria Orlanda
Marques Garcia, também
foi nomeada, tão logo per-
deu o mandato, no gabi-

nete do senador Davi Alco-
lumbre. Sem uma função
especifica – igual ele - Or-
landa ganha, segundo o
Portal da  Transparência do
Senado, um salário de R$
6.747,22.

Ao que tudo indica,
ambos desempenham ape-
nas função política visando
o projeto de reeleição de
Alcolumbre e não traba-
lham no Senado em Brasí-
lia, muito menos no
escritório de Macapá. 

Além dos dois receberem
praticamente sem traba-
lhar, em comum eles têm o
fato de responderem pro-
cessos na Justiça, por Im-

probidade Administrativa.
No caso da ex-prefeita de
Oiapoque, ela é acusada,
pela Polícia Federal, de ter
desviado recursos para
combater o Covid, para
comprar bolsas e chegou a
ser afastada do cargo após
ação do Ministério Público
Federal no ápice da pande-
mia.

O processo, corre na Jus-
tiça Federal desde 2020, no
pico da pandemia, onde ela
inclusive foi alvo da Polícia
Federal, que apreendeu
três bolsas avaliadas em R$
4.800 que teriam sido
compradas com o dinheiro
público pela prefeitura de

Oiapoque.
A apreensão fez parte da

segunda fase da operação
"Panaceia", que apura des-
vios de testes rápidos de
detecção da covid-19 e ver-
bas durante a pandemia no
município. Por conta des-
sas irregularidades Maria
Orlanda chegou a ser afas-
tada da administração pú-
blica, mas acabou
retornando por força de li-
minar. 

Maria Orlanda, Clécio,
Richard Madureira, são al-
guns dos nomes lotados no
gabinete de Davi e que res-
pondem por crimes contra
a administração pública.

Davi nomeia ex-prefeita de Oiapoque, alvo de 
operação da PF por desviar recurso da Covid

Usou dinheiro pra comprar bolsas Geral

Assembleia Legislativa retoma o Programa
Visita Monitorada, após dois anos suspensos

A presença de um grupo de
alunos da Universidade Federal
do Amapá (Unifap), Campus
Santana, na Casa de Leis ama-
paense marcou a retomada do
Programa Visita Monitorada da
Assembleia Legislativa, sus-
penso há dois anos por conta
das restrições impostas pela
pandemia. 

A visitação foi dividida em
duas partes. Na primeira, os
acadêmicos do curso de Filoso-
fia conheceram toda a estrutura
do Poder Legislativo e como é
realizada uma sessão. Na se-
gunda, tiveram acesso às infor-
mações sobre o Regimento
Interno, o funcionamento do
protocolo e das comissões e os
trâmites dos projetos.

Para o professor do curso,
Everton Maciel, o envolvi-
mento dos universitários no
processo político é importante
para que todos possam ter o co-
nhecimento do papel e o im-
pacto das ações do legislativo
no dia a dia dos cidadãos. 

"É importante que o aluno
entenda que boa parte do traba-
lho é burocracia no nível da
rua, feito por profissionais téc-
nicos que evita dano ou interfe-
rência do privado naquilo que é
público e interessa a todos os
cidadãos", observou o educa-
dor.

Na primeira etapa da visita,
os estudantes foram recepcio-

nados pelo Diretor de Comuni-
cação, Thomaz da Silva, e pela
Chefe do Departamento de Ce-
rimonial da Casa de Leis, Nilvia
Neta, que falaram sobre a estru-
tura da Casa desde a primeira
legislatura e a funcionabilidade
de cada setor para o desenvol-
vimento das atividades parla-
mentares.

Na segunda, o trabalho foi
coordenado pelo Diretor Legis-
lativo, Antônio Aparecido Silva,
que apresentou aos acadêmicos
o papel do protocolo e os trâmi-
tes dos projetos, que acordo
com cada propositura, são en-
caminhados as respectivas Co-
missões Permanentes, onde são
eleitos os relatores, responsá-
veis pelas produções dos pare-
ceres, submetidos a apreciação
dos membros das comissões.
Após esse processo, a matéria
segue para aprovação ou não
do plenário. Também tiveram
acesso ao Regimento Interno,
que regulamenta o funciona-
mento do legislativo.

Os alunos também conhece-
ram as dependências da Rádio
e TV Legislativa, encarregadas
pelas transmissões das sessões
ordinárias, extraordinárias, au-
diências públicas, sessões sole-
nes e programas que destacam
a importância do trabalho do
legislativo no desenvolvimento
de políticas públicas para o
bem-estar da população.

Fiscalização

O vice-presidente do
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), Alexandre de
Moraes, disse nesta
quinta-feira (19) que a
Justiça Eleitoral tem
atualmente a mesma
vontade de democracia e
a mesma coragem de en-
frentar os que não acre-
ditam no regime
democrático que tinha
quando foi criada 90
anos atrás.

Em discurso durante
cerimônia para marcar o
90º aniversário da Jus-
tiça Eleitoral, um dia de-
pois de ser alvo de um
pedido do presidente
Jair Bolsonaro para que
seja investigado pela
Procuradoria-Geral da
República, Moraes não
citou Bolsonaro e procu-
rou exaltar o trabalho do
TSE, frequentemente
atacado pelo presidente.

Esse foi o surgimento
da Justiça Eleitoral: von-
tade de concretizar a de-
mocracia e coragem para
lutar contra aqueles que
não acreditam no Estado
Democrático de Direito",
disse Moraes.

"Esta mesma vontade
democrática e esta cora-
gem republicana nós
temos hoje na Justiça

Eleitoral brasileira", ga-
rantiu.

Bolsonaro tem ele-
vado o tom dos ataques
ao sistema eletrônico de
votação e reiterada-
mente, e sem apresentar
evidências, levantado
suspeitas sobre a lisura
do sistema eletrônico de
votação. Recentemente,
o presidente disse que as
eleições de outubro,
quando ele tentará a ree-
leição, podem ser "con-

turbadas".
Moraes, alvo cons-

tante de ataques de Bol-
sonaro, será o presidente
do TSE durante o pleito
deste ano. Antes de re-
correr à PGR contra Mo-
raes, Bolsonaro teve, na
quarta-feira, uma notí-
cia-crime por alegado
abuso de autoridade de
Moraes rejeitada pelo
ministro Dias Toffoli, do
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

Aviso

Moraes: TSE tem coragem de
enfrentar quem não acredita

na democracia
Moraes não citou Bolsonaro e procurou exaltar o trabalho do

TSE, frequentemente atacado pelo presidente.

A visitação foi dividida em duas partes. Na primeira, os 
acadêmicos do curso de Filosofia conheceram toda a estrutura

do Poder Legislativo e como é realizada uma sessão.
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Sem uma função especifica – igual igual Clécio Luís - Orlanda ganha, segundo o Portal da  
Transparência do Senado, um salário de R$ 6.747,22. 



A Prefeitura de Macapá rea-
liza nesta quinta-feira (19), a ce-
rimônia de repasse no valor de
R$ 150 mil, para reforma estru-
tural de cinco barracões de Ma-
rabaixo da capital, locais que
recebem as tradicionais festivi-
dades culturais. A cerimônia
será às 18h, em frente ao prédio
do Município.

O recurso é oriundo de
emenda parlamentar do sena-
dor Randolfe Rodrigues. Os
barracões beneficiados são dos
grupos Raimundo Ladislau (La-
guinho); Marabaixo do Pavão
(Jesus de Nazaré); Berço do Ma-
rabaixo (Santa Rita); Raízes da
Favela Dica Congó (Centro) e
União Folclórica da Campina
Grande (BR-156).

“Constatamos que os locais
de realização dos eventos pre-
cisam ser reformados. Os cinco
grupos de Marabaixo que reali-
zam o ciclo em seus barracões
serão contemplados para me-
lhorar os espaços onde a popu-
lação amapaense é recebida
para cultuar nossa maior repre-
sentação cultural”, explicou o
diretor-presidente da Funda-
ção Municipal de Cultura
(Fumcult).

O setor cultural também foi
beneficiado com outro repasse
de R$ 80 mil, realizado pela
Prefeitura de Macapá, com o
objetivo de destinar o recurso
para os grupos tradicionais par-
ticipantes do Ciclo do Mara-
baixo 2022.

O prefeito de Macapá, Dr.
Furlan, anunciou nesta
quinta-feira (19), a destinação
de cerca de 5 milhões para
emendas impositivas aos 23
vereadores da capital. Pela pri-
meira vez na história da Pre-
feitura de Macapá, o
legislativo terá a oportunidade
de apontar onde serão aloca-
dos os recursos do Tesouro
Municipal.

Durante o pronunciamento
na Câmara Municipal de Ma-
capá, o prefeito Dr. Furlan rei-
terou a importância do
momento histórico para o mu-
nicípio, já que a medida ga-
rante o destino de até R$ 217
mil por vereador para setores
ou serviços indicados pelos
próprios parlamentares, refor-
çando a relação de parceria e
respeito com o legislativo.

“Hoje é um dia especial para
Macapá. Pela primeira vez os
vereadores poderão exercer
esse direito de ditar as políti-
cas públicas, pois são eles que
recebem os anseios da socie-
dade. Quero ressaltar que são
emendas impositivas refe-

rente ao orçamento de 2022.
Em números, representa 0,5%
do orçamento, ou seja, R$ 217
mil para cada vereador”, ex-
plica Dr. Furlan.

Os recursos das emendas
impositivas já estão assegura-
dos no orçamento municipal e
pelo menos 50% deste valor
deve ser obrigatoriamente
destinado à saúde do municí-
pio.

“Pela regra nacional 50%
necessita ser da saúde, o res-
tante para outras ações de
educação, assistência social,
ongs, etc. Por isso, quero para-
benizar os 23 parlamentares

pelo critério de escolha das
emendas e garantir que 100%
delas sejam executadas. En-
tregaremos uma política pú-
blica que chegue lá na ponta,
para as pessoas que mais pre-
cisam’’, complementa o pre-
feito.

Previstas na Constituição
Federal e na Lei Orgânica
Municipal, as emendas im-
positivas permitem aos par-
lamentares opinar ou influir
na alocação de recursos pú-
blicos. O que representa um
momento ímpar para Ma-
capá, pontua o vereador Ale-
xandre Azevedo (PP).

“Hoje é um dia histórico
para essa casa de Leis, além de
gratificante. Ao recepcionar as
emendas impositivas aos ve-
readores, o executivo dá voz
às ruas. Solicitamos esse pro-
pósito ao prefeito Furlan, por
isso, é preciso fazer um regis-
tro do líder democrata que ele
tem se tornado, por ouvir a
todos. As emendas chegarão
de leste a oeste, de norte a sul,
da cidade, pois temos um le-
gislativo forte, apoiado de um
executivo competente”, cele-
bra.

De acordo com o presidente
da Câmara Municipal de Ma-
capá, vereador Marcelo Dias
(Solidariedade), a lei de emen-
das impositivas foi produzida
em 2014 e agora, junto à pre-
feitura, poderá ser executada.

“Cumprimento o prefeito
Furlan pelo respeito de vir até
essa casa falar sobre o mo-
mento histórico. Quero dizer
que os vereadores são como
para-choques da política, prin-
cipalmente em Macapá, que é
uma cidade-estado. Toda de-
manda chega aqui e temos

essa missão de levar até a pre-
feitura. Agora poderemos ficar
ainda mais próximos da popu-
lação, levando as emendas im-
positivas até as comunidades
carentes”, ressalta.

Portaria 25/2022
Na quarta-feira (18), a Secre-

taria Municipal de Planeja-
mento, Orçamento e
Tecnologia da Informação
(Sempla) publicou uma porta-
ria que torna pública a relação
de emendas individuais parla-
mentares, por autor, referen-
tes ao orçamento impositivo
apresentadas ao executivo
municipal para o exercício de
2022, conforme determina a
Lei de n.º 2.468/2021-PMM.

Dentre as principais emen-
das apresentadas, temos cus-
teio de material pedagógico,
esportivo e produtos agrope-
cuários, pavimentação, re-
forma de passarelas e
unidades de saúde, material
de consumo para os conselhos
tutelares e desenvolvimento
de ações para a população
negra e LGBT.

Dr. Furlan destina cerca de R$ 5 milhões para emendas
impositivas de vereadores de Macapá

Recurso é oriundo de emenda parlamentar 
do senador Randolfe Rodrigues.

Pela primeira vez na história da Prefeitura de Macapá, o legislativo terá a oportunidade 
de apontar onde serão alocados os recursos do Tesouro Municipal.

Inédito Geral

Repasse 

Servidores serão qualificados para identificar comportamento 
suicida, além das questões relacionadas a autolesão.

Profissionais do atendimento psicossocial de Macapá 
recebem capacitação sobre saúde mental

Capacitação 

Profissionais que atuam no
atendimento psicossocial em
Macapá vão receber capacita-
ção sobre saúde mental para
reforçar as orientações e o aco-
lhimento do público que busca
as Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) e o Centro de Acolhi-
mento Psicossocial Infantil
(Capsi).

Com o tema ‘Relação entre
comportamento suicida e au-
tolesão’, o treinamento será na
sexta-feira (20), no auditório
do Centro de Especialidades
Dr. Papaléo Paes, na zona norte
da capital, no horário de 14h30
às 18h. Cerca de 100 profissio-
nais devem participar. A inicia-
tiva é da Secretaria Municipal
de Saúde (Semsa).

A finalidade é qualificar os
servidores para o manejo do
comportamento suicida, além
das questões relacionadas a
autolesão com ou sem inten-
ção suicida, como explica faci-
litador da capacitação e
psicólogo, Carlos Aragão.

“Ainda que não tenhamos
números oficiais, estima-se
que 20% dos jovens façam,
pelo menos, um episódio de
autolesão sem intenção sui-
cida ao longo da vida, o que co-
loca esse comportamento
como um problema de saúde
pública”, reforça Aragão.

Durante a capacitação, os
profissionais poderão sanar
dúvidas e planejar ações a
serem executados dentro da
rede de atendimento do muni-
cípio.

“Faz-se necessário e urgente
que, principalmente, profissio-
nais da saúde, da mídia, da
educação e das forças de segu-
rança busquem entender o que
é esse fenômeno, sua relação
com o suicídio, e capacitem-se
para oferecer um atendimento
com boa qualidade para a po-
pulação”, destaca.

Avanço
Atualmente, a Prefeitura de

Macapá dispõe do atendi-

mento psicológico em 17
UBSs, além do Centro de Aco-
lhimento Psicossocial Infantil
(Capsi), que atende crianças e
adolescentes comprometidos
psiquicamente por transtornos
severos e persistentes, in-
cluindo os portadores de au-
tismo e psicoses.

O atedimento também é
feito na Unidade de Acolhi-
mento Infantojuvenil, espaço
voltado para adolescentes em
situação de vulnerabilidade
social decorrente do uso abu-
sivo de substâncias psicoativas
e por duas equipes que atuam
no Consultório na Rua, que
atuam com pessoas em situa-
ção de rua.

Prefeitura de Macapá fará repasse de R$ 150
mil para reforma de barracões de Marabaixo

Capacitação dos profissionais vai ajudar no antedimento e
acolhimento de pessoas com problemas de saúde mental
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Grupos de Marabaixo recebem fomento
para melhorias



“E no meu rio / Rio de pedra na-
vego / Meu barco voa sem vela /
Rio e navego sozinha.” É com
esses versos de Pedra de Rio, de
Luhli e Lucina, que a rainha da
música da Amazônia e uma das
principais cantoras do Amapá,
Oneide Bastos, abre o segundo
disco da sua carreira de quase 50
anos. No álbum, homônimo e se-
lecionado pelo Rumos Itaú Cultu-
ral 2019-2020, ela canta a cultura
da região e, acima de tudo, a sua
própria história. A obra será lan-
çada no dia 20 de maio em todas
as plataformas digitais e conta
com produção musical, direção
artística e arranjos de Dante Oz-
zetti. 

“É um trabalho importante de
uma cantora singular, que traduz
dentro da sua trajetória o universo
amazônico”, fala Ozzetti. “O re-
pertório escolhido e a forma como
o interpreta são convidativos e
levam o ouvinte a viajar consigo
pela sua história de vida, que
entra pelos rios, florestas, magia,
pelo imaginário”, continua ele,
para concluir: “ao embarcar nesse
canto, conhecemos um Brasil
ainda distante para nós.”

O produtor se refere, também, à
imensidão da riqueza cultural do
Amapá e a difusão que esse traba-
lho propõe.  “O projeto propor-

ciona não só essa viagem, mas
também a construção de pontes,
unindo artistas e compositores de
lá, aos daqui de SP”, afirma.

Além de Pedra de Rio, o novo
trabalho da cantora traz no reper-
tório Jurupari, composta pela pró-
pria Oneide, Taemã, de Enrico Di
Miceli e Antônio Messias, Voou,
de Paulinho Bastos e Osmar Ju-
nior, Alto Mar, de Dante Ozzetti e
Luiz Tatit, Congá e Batuqueiros,
ambas canções de Paulinho Bas-
tos, Suprema, de Joãozinho
Gomes e Lula Barbosa, Puçan-
gueira, também de Joãozinho
Gomes, mas em parceria com
Eudes Fraga, e Sereia do Rio-Mar,
deles dois com Paulo Oliveira.

O projeto foi gravado e mixado
por Luís Lopes no Estúdio C4Au-
dioLab e masterizado por Carlos
Freitas (Classic Master). No disco,
Oneide está acompanhada por
Dante Ozzetti no violão e guitarra
elétrica; FiMaróstica no baixo;
Guilherme Held na guitarra elé-
trica; Guilherme Kastrup e Nena
Silva na percussão; Hian Moreira,
bateria; Luiz Amato, César Mi-
randa, Soraya Landim, Andreas
Uhlemann, Amanda Martins, Caio
Santos, Alex Braga e Guilherme
Peres nos violinos; Emerson De
Biaggi, Elisa Monteiro e Fábio Ta-
gliaferri nas violas; Adriana Holtz

e Jin JooDoh nos cellos; e Marco
Delestre, contrabaixo.

Oneide Bastos
Nascida na década de 1940, na

Ilha dos Porcos, na região do Afuá,
no Pará, em um braço do Rio
Amazonas, Oneide conta que veio
ao mundo tão pequena que cabia
em uma mão do pai. Ele nem
acreditava que ela sobreviveria.
Hoje, sem revelar a idade, ela
prova que seu tamanho não foi
empecilho em nenhuma fase da
sua história, nem para se tornar
uma das mais importantes artistas
da cultura amapaense, estado que
a acolheu ainda criança e também
onde formou família.

A cantora estudou Biblioteco-
nomia e exerceu essa função por
alguns anos, sempre apoiada pelo
marido Sena Bastos, grande in-
centivador, e dos seis filhos, cinco
deles artistas. No entanto, foi na
música que se realizou. Cantava
desde muito cedo, porém, a sua
carreira artística só começou a de-
colar nos anos 1970, no grupo
Seono, produzido pelo compa-
nheiro. Oneide, ajudou a fundar o
Trio da Terra e integrou o Quar-
teto Clave de Sol. Em 1994, lançou
o primeiro disco, Mururé.

Mesmo sofrendo resistências
para seguir na música, não em
casa, mas fora dela, Oneide nunca
desistiu. “Se eu parar de cantar,
eu morro”, declara. “Se meu Sena
estivesse vivo, ele estaria orgu-
lhoso, porque agora eu vivo um
momento de felicidade plena, gló-
ria e eterna gratidão, por estar
cantando essa música tão impor-
tante para o mundo”, conta. “Um
disco de valor inestimável, pela
ideia, proposta e o cuidado e amor
de toda a equipe pela execução, li-
derada por Dante Ozzetti. Um
sopro de luz na minha vida, na
minha carreira”.

Matriarca de uma família de ar-
tistas que atuam em diversos seg-
mentos da cultura popular, como
carnaval, quadra junina, música,
dança e outros, ela é conhecida
por muitos a rainha da música da
Amazônia, por defender essa te-
mática regional há quase cinco
décadas e ter a voz como referên-
cia para a nova geração. 

Rumos Itaú cultural Macapá(AP), sexta-feira, 20 de maio de 2022 

Oneide Bastos lança segundo disco da
carreira e exalta a cultura do Amapá

Selecionado pelo Rumos Itaú Cultural e produzido por Dante Ozzetti, o álbum homônimo 
da cantora une artistas e compositores amapaenses e paulistas, orquestra de cordas e elementos 

eletrônicos, que traduzem, junto a ela, sua históriae o universo amazônico.



•Áries: 21 de março a 19 de abril
Vem novidade grande pela frente, ariano! A che-

gada de Júpiter em Áries movimenta sua vida e pode
trazer novos e importantes acontecimentos. A se-
mana é tudo de bom para colocar algo novo em prá-

tica, 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 con-

ciliar 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, atitu-
des e comportamentos. O momento é favorável para
novidades, mas desde que sejam bem pensadas e or-

ganizadas. Para fazer coisas em grupo, é essencial que os obje-
tivos estejam alinhados e que seja bom pra você.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Valorize-se mais, canceriano, e saiba se colo-

car em primeiro lugar. O céu da semana é movi-
mentado 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 se-
mana 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 pre-
ciso avaliar os riscos para evitar perdas. Mercú-
rio 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 acon-

tecer em seus relacionamentos ou vir a partir deles.
O céu da semana favorece fazer contatos, ter con-
versas 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 organi-
zada 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, criati-
vidade e vida social. Viagens e estudos são super
bem-vindos também.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
É um ótimo momento para planejar no-

vidades pessoais, capricorniano, como
mudanças ou reformas em casa, casa-

mento ou qualquer outra coisa dessa natureza. 

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
O céu da semana pode trazer uma boa notí-

cia 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 re-

lações familiares e rotina na casa, pisciano.
O céu do momento também traz oportuni-

dades financeiras, mas pede atenção aos gastos im-
pulsivos. É um bom momento para iniciar algo
novo em termos de trabalho ou cuidados com a
saúde.

Horóscopo semanal 

Capítulo 047, sexta, 20 de maio
Maria Bruaca não revela a Tenório o motivo do seu

choro. José Leôncio leva Irma à tapera de Juma para
conversar com Jove. Filó se ressente ao ver José
Leôncio com Irma. Dona Jacutinga se surpreende
com o estado de José Lucas.José Leôncio confessa
a Irma que errou ao escolher Madeleine. Tenório
estranha o comportamento de Maria Bruaca, e
Guta comemora. Juma diz a Jove que tem medo
de que ele vá embora. Trindade se encanta com
Irma. Dona Jacutinga incentiva José Lucas a se-
guir em frente.

Capítulo 117, sexta, 20 de maio
Joana exige que Batista se comprometa com ela.

Ele pede um tempo até o casamento de Bianca. Ca-
tarina quer realmente aprender a cozinhar e pede
ajuda à Neca e Buscapé. Chega o dia do casamento,
e Bianca chora. Edmundo tenta disfarçar a tristeza.
Catarina encoraja Bianca a fugir. Marcela empresta
o colar para Dinorá se ela ajudá-la a separar Catarina
e Petruchio. Cornélio se surpreende ao ver Dinorá
com o colar. Bianca chega na porta da igreja e vê Ed-
mundo. Ela dirige-se ao altar.

Capítulo 167, sexta, 20 de maio
Mel aproveita a família reunida e pede perdão a

todos. Tavinho prepara a ação contra Odete e Karla,
mas desiste de dar entrada quando pensa no seu
filho. Edna se preocupa e diz que vai encontrar Al-
bieri. Escobar apresenta a nova namorada, Shir-
ley. Maysa acompanha Mel a uma reunião do
Narcóticos Anônimos e encontra o mesmo
homem que havia visto na praia. Jade e Lucas se
encontram por acaso nas ruínas e se beijam. Albieri
foge de tudo e Léo o segue. Os dois somem na tem-
pestade do deserto. Mel recebe a ficha de um ano do
Narcóticos Anônimos. Mel e Nando abrem uma clínica
para tratamento de dependentes e batizam com o
nome de Regininha, que nunca mais viram. Ali perdoa
Jade e a recebe com Lucas em casa. Fim!

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 155, sexta, 20 de maio
Flávia é hostil com Paula. Guilherme acorda e tenta

tranquilizar Daniel. Joana avisa a Neném que Bianca
pode ter que ficar internada. Soraia termina com
Tigrão. Neném recebe um convite para dar uma
entrevista na TV. Guilherme passa mal antes de
uma cirurgia e Joana se preocupa. Neném tenta
convencer Flávia a perdoar Paula. Guilherme
conta sobre a Morte para Joana. Neném elogia
Paula durante sua entrevista e Rose se chateia.
Roni fala com os homens que atacaram Tina. Flá-
via descobre os vídeos que Guilherme fez para a
filha e se desespera. Neném ajuda Paula.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

RESUMO O CLONE 

QUANTO MAIS VIDA MELHOR 
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O casal Victor Bonini e Mariana Janjácomo concluiu mestrado em jornalismo 
nos Estados Unidos na última quarta-feira (18/5)

Sophia Valverde passa por cirurgia 
e revela momentos de tensão

Ex-jornalistas da Globo se formam junto
com Taylor Swift em Nova York

Paulo Vieira revela pedido inusitado de
sua namorada a Dilma RousseffMilton Gonçalves ainda enfrenta 

limitações dois anos após sofrer AVC O humorista foi um dos convidados do casamento de Lula e causou 
na cerimônia; ele também saiu com uma caixinha de doces

A protagonista de Poliana Moça passou por uma operação 
no AC Camargo Câncer Center, em São Paulo

A formatura da New York Univer-
sity em que Taylor Swift recebeu o
diploma de doutora, na última
quarta-feira (18/5), também contou
com brasileiros com passagem pela
Globo. O casal Victor Bonini e Ma-
riana Janjácomo concluiu o mes-
trado em jornalismo e se formou no
mesmo estádio onde ocorreu a ceri-
mônia coletiva com a participação
da cantora norte-americana.

Victor Bonini deixou a Globo em
julho de 2019 para estudar nos Esta-
dos Unidos. No período, trabalhou
para a CNN Brasil, onde hoje atua
Mariana Janjácomo, também ex-re-
pórter global.

O jornalista publicou fotos da for-
matura em seu Instagram e logo foi
chamado pelos amigos de “colega de
Taylor Swift”. Ele riu da coincidên-
cia, mas explicou que os dois não es-
tudaram juntos. Victor e Mariana se
formaram em 2020, durante a pan-
demia, e só foi possível realizar a ce-
rimônia em 2022, em um estádio.

Em Nova York, Taylor Swift rece-
beu um doutorado honorário pela
NYU. Foi concedido à cantora o tí-
tulo de Doutora em Belas Artes,
destinado àqueles que se destaca-
ram na área de atuação, mas não
cursaram o doutorado na universi-
dade.
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Filha do artista, Catarina Gonçalves afirmou que o ator de 88 anos 
ainda faz sessões de fisioterapia e fonoaudiologia

Milton Gonçalves, de 88 anos,
ainda segue se recuperando em casa
do acidente vascular cerebral (AVC)
que sofreu em 2020. Desde então, o
ator está sumido das telinhas, e Cata-
rina Gonçalves, filha do artista, rela-
tou a saúde atual do pai.

Ao portal Em Off, Catarina afirmou
que Milton segue fazendo sessões de
fisioterapia e fonoaudiologia. Ela
também diz que ele está estável e em
casa.

”Não mudou nada desde maio de
2020. Ele permanece fazendo sessões
de fisioterapia e fonoaudiologia. Ele
está estável e em casa”, explicou Ca-
tarina.

Mesmo com as limitações, a filha
do ator diz que ele está descansando
após tantos anos de trabalho: Ele tem
aproveitado esse tempo para descan-
sar, né? Trabalha desde os seis anos.
Agora é hora de ficar em casa e curtir
a paz do lar.”

Paulo Vieira foi um dos convidados do ca-
samento de Lula, que ocorreu na última
quarta-feira (18/5). Em seu Twitter, o humo-
rista lembrou de alguns momentos inusita-
dos que aconteceram na festa e comentou
que sua namorada, Ilana Sales, gritou para
Dilma e fez um pedido ousado para a ex-
presidente.

“Amanhã eu conto os melhores momen-
tos do casamento, mas, por enquanto, fi-
quem com essa imagem: Ilana, bêbada,
apontou pra Dilma e gritou na pista
‘Diiiiiiiilma’. A Dilma olhou para Ilana, que
estava com o dedo autoritariamente apon-
tando para a ex- presidente da república”,
começou explicando.

“Ela praticamente teve que se abaixar
para falar no ouvido da Ilana, que já estava
rastejando no chão. ‘Ô minha filha, eu não
sou muito disso’. E Ilana retrucou, qui-

cando. ‘Todo mundo é disso, Dilma’. Endi-
reitei a coluna da exma com panos quentes
‘ela já está bêbada, Dilmãe!’, completou
Vieira.

Após contar o causo, o apresentador elo-
giou Lula. “Foi muito linda a cerimônia e
muito animada a festa! Até amanhã”, fina-
lizou.

O humorista Paulo Vieira aproveitou bas-
tante o casamento do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) com a socióloga
Rosângela Silva, mais conhecida como
Janja. Ele divertiu os fãs ao mostrar que dei-
xou a festa, na madrugada desta quinta-
feira (19/5), com uma marmita de doces.

“Estamos saindo do casamento de Lula e
Janja. E olha o que a gente está levando:
uma caixa de doces!”, comemorou. “Por-
que a gente faz amizade com as pessoas cer-
tas”, completou Ilana.

A atriz Sophia Valverde, de 16
anos, passou por uma cirurgia e
desabafou em suas redes sociais,
nesta quinta-feira (19/5), sobre mo-
mentos de tensão e ansiedade que
viveu.

“Ontem eu precisei passar por
uma cirurgia que me deixou muito
ansiosa e tensa. Mas Deus, com a
sua imensa bondade, fez com que
tudo saísse da melhor forma possí-
vel e já estou em casa me recupe-
rando”, escreveu Sophia em seu
Instagram, sem dar mais detalhes
sobre o motivo da operação.

A cirurgia de Sophia aconteceu
no AC Camargo Câncer Center, em
São Paulo. No texto, ela agradeceu
aos médicos e enfermeiros do local
e ao SBT.

“Agradeço também ao SBT que
me deu esses dias de folga para
que eu cuidasse da minha saúde!
Logo estou de volta e fazendo o
que mais amo fazer. Já tô mor-
rendo de saudades viu? Agradeço a
todos amigos que me mandaram
mensagens e vídeos pra me animar
e pra me desejarem boas coisas”,
afirmou.



O Dia Nacional Da Luta
Antimanicomial teve progra-
mação, na quarta-feira (18),
no Centro de Atenção Psicos-
social (Caps) Gentileza. A
unidade é referência em tra-
tamento para pacientes a
partir de 18 anos que sofrem
de transtorno mental severo
e persistente.

A Luta Antimanicomial
combate à exclusão de pes-
soas em sofrimento psíquico
e lembra que, como qual-
quer cidadão, elas têm o di-
reito de viver em sociedade e
receber todos os cuidados
necessários.

A programação contou
com atividades ao ar livre,
exposição de arte, oficinas e
grupos terapêuticos, atendi-
mentos médicos, jogos, pin-
tura, música, dança e Testes
rápidos de Infecções Sexual-
mente Transmissíveis (ISTs).

“Todos os dias lutamos
para melhorar o atendi-
mento e a assistência pres-
tada a esses usuários através
dos Caps, que ofereceram
essas atividades terapêuticas
justamente porque fazem
parte do tratamento, ele não
se resume apenas as medica-
ções, buscamos que o pa-
ciente se sinta inserido na
sociedade, de forma que a
família também participe
para saber de que forma
podem ajudar o usuário e
também possam entender o
tratamento”, explicou a ge-
rente de núcleo do Caps
Gentileza, Bárbara Ferreira.

Atualmente mais de 5 mil
pacientes estão cadastrados
e recebendo atendimento de
forma periódica na unidade.
Uma delas é a estudante
B.B., de 24 anos, que há 4
anos recebe acompanha-
mento para tratar um trans-
torno de bipolaridade,
segundo ela é muito impor-
tante contar com o Caps
como rede de apoio.

“Eu não aceitava meu
diagnóstico, aqui me ensina-
ram a entender e a lidar me-
lhor com o meu transtorno
bipolar, a equipe me apoia e
me ajuda com orientações,
oficinas, terapias e com os
grupos de conversa. É muito
importante poder contar

com essa rede de apoio”,
disse.

Rede de Atendimento
No Amapá, na rede esta-

dual de saúde, a população
pode contar com uma rede
de atendimento voltada para
a estabilização e acompa-
nhamento dos pacientes.

Nos casos de pacientes em
crise ou surto, o primeiro
atendimento acontece no
Hospital de Emergência
(HE), em Macapá, que oferta
24 horas serviços de atendi-
mento psicológico para
casos de urgência e emer-
gência, como crises de ansie-
dade, depressão, abuso ou
qualquer tipo de violência e
traumas psicológicos, além
de tentativas de suicídio.

O paciente pode ficar in-
ternado na unidade por até
72 horas ou até ser estabili-
zado. Caso ele necessite con-
tinuar internado ele será
encaminhado para a Enfer-
maria Psiquiátrica do com-
plexo do Hospital de Clinicas
Alberto Lima (HCAL).

No complexo do Hcal fun-

ciona ainda o Ambulatório
de Saúde Mental, serviço es-
pecializado que acompanha
de forma ambulatorial o tra-
tamento de pessoas com
transtornos metais e de
humor como depressão, an-
siedade, síndrome do pâ-
nico, estresse, de
comportamento e personali-
dade, sono e alimentares.

O paciente também pode
ser inserido nas redes de ser-
viço como os Caps, onde po-
derá receber maior suporte
para o tratamento de possí-
veis transtornos psicológi-
cos.

O Caps Álcool e Drogas
(AD) é destinado ao atendi-
mento diário à população
adulta com transtornos de-
correntes do uso e depen-
dência de substâncias
psicoativas, como álcool e
outras drogas. O Centro fica
na Avenida Profª Cora de
Carvalho, nº 1731, Central.

Em Santana, uma parceria
entre a Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa) e a Prefeitura
Municipal garante atendi-
mento no Centro de Atenção
Psicossocial da Infância e
Adolescência (CAPSi) da ci-
dade para crianças e adoles-
centes entre 0 e 17 anos.

A Sesa disponibiliza pro-
fissionais para ofertar os ser-
viços como assistentes
sociais, enfermeiros, técni-
cos em enfermagem, tera-
peuta ocupacional,
fonoaudióloga e psiquiatras
para o local, enquanto que a
administração é de respon-
sabilidade da Prefeitura de
Santana.

Caps Gentileza realiza programação do Dia 
Nacional da Luta Antimanicomial

A unidade é referência em tratamento para pacientes a partir de 18 anos que 
sofrem de transtorno mental severo e persistente.
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A Concessionária de
Saneamento do Amapá
(CSA) inicia na próxima
segunda-feira (23/05) a
renovação de cadastro
de clientes que recebem
os serviços de trata-
mento de água e/ou co-
leta de esgoto em
Macapá.

O procedimento co-
meçará pela região cen-
tral da capital e é um
adiantamento de ativi-
dades antes da posse da
concessionária, mar-
cada para o mês de julho
deste ano, com o obje-
tivo de identificar ne-

cessidades de estrutura,
mapear demandas para
investimentos e coletar
dados importantes que
auxiliem no relaciona-
mento com os clientes

no futuro.
Todos os titulares de

cadastros devem passar
pelo procedimento, que
será realizado em visitas
domiciliares e postos

avançados instalados
em locais públicos.

Para se recadastrar, os
cidadãos receberão em
casa as equipes da CSA,
devidamente identifica-

das com crachá e farda-
mento padronizado.
Além das visitas domici-
liares, a atualização ca-
dastral estará disponível
ao público em postos
avançados que serão
montados em locais
como praças e parques. 

No ato da abordagem,
o cliente responderá a
um questionário. É um
processo simples e gra-
tuito, que garantirá uma
visão ampla do serviço e
dos próximos passos de
atuação da empresa, na
área urbana da rede de
água e esgoto. 

Nova empresa de água e saneamento do Amapá inicia
recadastramento domiciliar de clientes na capital

Todos os titulares de cadastros devem passar pelo procedimento, que será realizado em visitas 
domiciliares e postos avançados instalados em locais públicos.

Recadastramento Geral

Grileiros deixaram
um rebanho com
aproximadamente 100
cabeças de gado pró-
ximo à aldeia Ka’aete,
na Terra Indígena Apy-
terewa, no sudoeste
do Pará. De acordo
com equipes da Polícia
Federal que estiveram
no local, é uma forma
de amedrontar os mo-
radores da aldeia e ex-
pulsá-los.

O Ministério Público
Federal (MPF) rece-
beu, nesta quinta-feira
(19/5), um relatório

sobre ação da PF, em
conjunto com a Fun-
dação Nacional do
Índio (Funai), para in-
vestigar as ações de in-
vasores contra as
aldeias dos Parakanã.

A aldeia Tekatava,
próxima a Ka’aete,
também recebe amea-
ças de invasores na re-
gião. Segundo a PF,
fazendeiros não acei-
tam se retirar das ter-
ras que invadiram
dentro do território in-
dígena.

As duas aldeias

onde moram os Para-
kanã são acessíveis
apenas por vias áreas.
Não há estradas entre
o local e cidades próxi-
mas. A inacessibili-
dade dificulta que
agentes da PF retirem
os invasores da região.

Localizada próxima
aos municípios de São
Félix do Xingu e Alta-
mira, a Terra Indígena
Apyterewa é homolo-
gada desde 2007. O
uso local é restrito ao
povo da etnia Para-
kanã.

Grileiros deixam boiada próxima a aldeia na
Terra Indígena Apyterewa

Investigação 

Ministérios Público e Polícia Federal investiga as ações de intimidações 
de invasores que tentam expulsar indígenas

Ação conjunta entre o
Batalhão de Polícia de
Fronteira e a Polícia Fe-
deral apreendeu carga
com cigarros contraban-
deados que estava sendo
transportada por barcos
próximo à cidade de
Mercedes, no Paraná. O
contrabando foi ava-
liado em cerca de R$ 5,8
milhões, a maior apreen-
são da PF, em meio flu-
vial, registrada, por
enquanto, em 2022.

Os policiais que parti-
ciparam da ação avista-
ram uma movimentação
estranha nas embarca-
ções que carregavam os

cigarros. Ao se aproxi-
marem dos suspeitos,
houve troca de tiros
entre os criminosos e os
agentes da PF.

Os suspeitos abando-
naram as embarcações e
fugiram pela margem do
rio. A polícia está à pro-
cura dos criminosos.

Nas embarcações
foram encontrados ci-
garros contrabandeados,
ainda não se sabe o des-
tino dos contrabandis-
tas. A carga apreendida
foi encaminhada para a
Delegacia de Polícia Fe-
deral em Guaíra para in-
vestigação.

Polícia Federal realiza maior
apreensão de cigarros em 2022

No Paraná, embarcações carregava produtos contra-
bandeados avaliados em cerca de R$ 5,8 milhões. A

carga foi encaminhada para delegacia da PF

Operação da PF
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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-
feira (19), nos municípios de Oiapoque, Cal-
çoene, Mazagão e Macapá, as Operações
Tucson e Calibre. O objetivo é desarticular or-
ganização criminosa especializada no tráfico
internacional de armas e munições oriundas
da Guiana Francesa para o Amapá, além da
promoção de migração ilegal para o Estado.

Cerca de 50 policiais federais cumpriram
11 mandados de busca e apreensão e 5 man-
dados de prisão preventiva. As investigações
iniciaram-se a partir de uma prisão em fla-
grante ocorrida em setembro de 2021 no mu-
nicípio do Oiapoque, quando 10 haitianos
foram transportados para o Brasil de forma
ilegal.

Foi constatada a existência de um grupo
voltado para a prática da migração ilegal, em
que o responsável contatava as pessoas que
executavam a travessia dos estrangeiros,
além de fornecer todo o aparato para que per-
manecessem no país, inclusive a estada tem-
porária e o câmbio ilegal. Após os acertos
financeiros, um segundo membro organi-
zava a logística para transitar as pessoas, em
sua maioria haitianos, para o território nacio-
nal.

A PF constatou que alguns dos indivíduos
eram contumazes nessa prática criminosa e,
por diversas vezes, utilizavam carros aluga-
dos na tentativa de dificultar a ação policial.
Além disso, os outros membros do grupo
atuavam nos portos cooptando pessoas e fa-
zendo a finalização do transporte em embar-

cações de Macapá para Belém e outras cida-
des.

Para aproveitar as viagens, o grupo diver-
sificava a atividade criminosa, com a compra
de armas e munições oriundas da Guiana
Francesa. Os investigados responderão pelos
crimes de tráfico internacional de armas e
munições, organização criminosa e promo-
ção de migração ilegal, e se condenados, as
penas podem chegar a 32 anos de reclusão.

O nome da operação
Tucson é uma cidade no Estado do Ari-

zona nos Estados Unidos conhecida por ser
rota de migração ilegal. *Calibre decorre da
constante referência feita pelos criminosos
aos calibres das armas e munições ilegais.

Uma operação de combate à
exploração sexual de crianças e
adolescentes prendeu 637 pes-
soas no Brasil. Dos 53 detidos na
região Norte, 14 estavam no
Amapá. O trabalho, feito pelo Mi-
nistério da Justiça, foi chamado
de Parador 27, durou 16 dias e ter-
minou nesta semana.

Nesse período, foram intensifi-
cadas as fiscalizações, principal-
mente, nas rodovias que cortam
as cidades brasileiras.

Os locais das operações foram
escolhidos com base nas denún-
cias recebidas pelo disque 100,
que é um canal do governo fede-
ral para relatar violação de direi-
tos humanos.

Os números das duas semanas
de operação mostraram que 183
crianças e adolescentes foram
resgatados e 354 foram encami-
nhados aos conselhos tutelares.

Ao falar do trabalho, o Ministé-
rio da Justiça destacou que, na
região Amazônica, o crime de ex-
ploração sexual tem característi-
cas específicas, como a
dificuldade do acesso presencial
das equipes de fiscalização e pre-
sença das polícias.

Esta foi a segunda edição da
operação Parador 27, realizada
em todos os estados brasileiros.
No ano passado, 103 pessoas
foram presas.

Investigação

As investigações começaram após prisão em flagrante, em setembro de 2021, no município do 
Oiapoque, quando 10 haitianos foram transportados ilegalmente para o território nacional.

No Amapá

PF desarticula organização criminosa voltada ao tráfico
internacional de armas e migração ilegal no Amapá
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Trabalho do Ministério da Justiça durou 16 dias e deteve mais de 630 suspeitos pelo país.

Operação prende 14 suspeitos de exploração 
sexual de crianças e adolescentes



Um fato curioso ocorreu nesta se-
mana no Amazonas. Um homem de
20 anos foi preso após espancar uma
moradora de rua de 42 anos até a
morte. O crime aconteceu no muni-
cípio de Maués (257 quilômetros ao
leste de de Manaus). À polícia, o
homem revelou que cometeu o
crime porque fez uma promessa que
se vingaria da mulher que matou a
sua mãe, quando ele ainda tinha 5
anos.

Segundo a Polícia Militar (PM),
agentes realizavam patrulhamento
pela estrada do Miri Moraes, e foram

abordados por um frentista de um
posto de combustíveis.

Na ocasião, o funcionário infor-
mou aos policiais que uma mulher

estaria sendo agredida por um
jovem, em uma área de mata daquela
região.Durante as buscas, os policiais
encontraram apenas a vítima caída
no chão. Ela já estava morta.

Na delegacia, o jovem contou que
ele e a mãe moravam no município
de Novo Olinda do Norte quando a
moradora de rua cometeu o crime.
Após isso, ela teria mudado de ci-
dade até ser encontrada pelo jovem
15 anos depois.

O caso foi registrado na 48ª Dele-
gacia Interativa de Maués (DIP) e a
versão do jovem será investigada.

Um homem, não identificado, procurado
pela Justiça Federal de Rondônia, foi preso
temporariamente pela Polícia Federal no Pa-
raná, na quarta-feira (18), durante a Operação
Vigilant, que investiga os crimes de estupro
de vulnerável, produção de conteúdo porno-
gráfico e armazenamento de material de
abuso sexual infanto-juvenil. Ele foi locali-
zado em Arapongas (PR).

Segundo a Polícia Federal em Porto Velho,
no decorrer das investigações, constatou-se
que o acusado residia em Pimenta Bueno,
local onde ocorreram os abusos, e que ele
teria recentemente se mudado para outro es-
tado.

As investigações tiveram início no mês de
abril deste ano, a partir de relatórios envia-
dos pelo National Center for Missing and Ex-
ploited Children (NCMEC), à Polícia Federal
em Rondônia. O NCMEC é uma organização
não governamental, sem fins lucrativos, que
recebeu apoio do Governo norte-americano

para estabelecer um mecanismo centralizado
de recebimento de “denúncias” sobre crimes
relacionados a abuso sexual infantil e desa-
parecimento de crianças.

Com o apoio de policiais da Delegacia de
Polícia Federal em Londrina (PR), foi possível
localizar o investigado na cidade de Arapon-
gas.

Em pronta resposta, o Grupo de Repressão
a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal em
Porto Velho (GRCC), através de técnicas es-

peciais de investigação, conseguiu identificar
o responsável pelos abusos sexuais contendo
imagens relacionadas ao abuso sexual in-
fanto-juvenil.

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta
Bueno, da Justiça Estadual de Rondônia, ex-
pediu dois mandados contra o acusado,
sendo um de prisão temporária e outro de
busca e apreensão.

Foram apreendidos dispositivos eletrôni-
cos que podem ter sido utilizados para a prá-
tica dos crimes, que serão encaminhados
para exames periciais a serem realizados pelo
Setor Técnico-Científico da Polícia Federal.

Na mesma residência do investigado es-
tava seu filho, que tinha em seu desfavor um
mandado de prisão, expedido pela Vara Cri-
minal de Pimenta Bueno, pelo crime de porte
ilegal de arma de fogo. Ele também foi preso.

A Operação é em alusão ao Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes.

O Ministério Público do Estado do
Acre (MPAC), por meio do Grupo de
Atuação Especial no Combate ao
Crime Organizado (Gaeco), obteve a
condenação de 19 réus a penas que,
somadas, chegam a mais de 181 anos
de prisão, pelo crime de integrar or-
ganização criminosa.

Conforme a denúncia do MPAC, a
participação dos réus, presos durante
a operação “Blacklist” em junho de
2021, foi comprovada através da
apreensão e extração de dados do
aparelho celular de um líder da orga-
nização criminosa nos municípios de
Feijó e Tarauacá. No aparelho, cons-
tava a identificação de dezenas de in-
tegrantes da facção, bem como
aspectos relevantes atinentes a sua
organização, divisão de tarefas e ar-
recadação de mensalidades.

Foi identificado após análise em
grupo de Whatsapp que os réus reali-
zavam o pagamento pelo uso das “bi-
queiras” (pontos de vendas de
drogas) e todos tinham cadastro na
facção. Além disso, diversas outras

provas corroboraram a integração,
promoção e financiamento à organi-
zação criminosa, como BOs da Polícia
Militar, identificação da “função” da
maioria dos réus como sendo a prá-
tica do crime de tráfico de drogas,
além da identificação do local das bi-
queiras como reduto da organização
criminosa em Cruzeiro do Sul.

A investigação que levou à defla-
gração da Operação Blacklist durou

cerca de cinco meses e decorreu do
aprofundamento dos elementos de
prova colhidos em operações anterio-
res realizadas pelo Gaeco. O nome da
operação, cuja tradução é “lista
negra”, foi escolhido a partir do
acesso à lista contendo informações
que possibilitaram a identificação dos
criminosos, responsáveis pela gestão
do tráfico de drogas em diversos bair-
ros de Cruzeiro do Sul e região.

PF prende no Paraná homem procurado pela Justiça
de Rondônia por crimes sexuais infanto-juvenil

No Amazonas

Segundo a Polícia Federal em Porto Velho, no decorrer das investigações, constatou-se que o acusado
residia em Pimenta Bueno, local onde ocorreram os abusos.

O suspeito disse que cometeu o crime porque a mulher teria matado a sua mãe quando ele tinha 5 anos.

Em Rondônia

Integrantes de organização criminosa são 
condenados a mais de 181 anos de prisão

Foi identificado após análise em grupo de Whatsapp que os réus realizavam o pagamento pelo uso
das “biqueiras” (pontos de vendas de drogas) e todos tinham cadastro na facção.

Operação Blacklist

Homem cumpre promessa e mata moradora 
de rua que matou a sua mãe

Macapá(AP), sexta-feira, 20 de maio de 2022 
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Discutir o potencial e os im-
pactos positivos dos setores
de cultura e serviços, como
solução para o desenvolvi-
mento social e econômico sus-
tentável da região amazônica.
Esta é a proposta do 3° Encon-
tro de Economia Criativa e
Teatros de Ópera na América
Latina, que aconteceu na
sexta-feira (20), no Salão Soli-
mões (avenida Sete de Setem-
bro, 1.546, Centro, anexo do
Centro Cultural Palácio Rio
Negro).  O evento fez parte da
programação do 24° Festival
Amazonas de Ópera (FAO).

Promovido pelo Governo do
Amazonas, por meio da Secre-
taria de Cultura e Economia
Criativa e Agência Amazo-
nense de Desenvolvimento
Cultural (AADC), o encontro
tem um papel significativo no
fomento da cultura, mas tam-
bém abre um canal de discus-
são e propostas entre
representantes das secretarias
de Planejamento, Turismo,
Educação, além da Superin-
tendência da Zona Franca de

Manaus (Suframa) e da Fun-
dação Nacional de Artes (Fu-
narte).

Segundo o secretário de
Cultura e Economia Criativa,
Marcos Apolo Muniz, a indús-
tria da cultura apresenta um
mercado promissor que vem
sendo potencializado no Ama-
zonas.

“Não podemos pensar so-
mente em cultura como um
setor de manifestação artística,
mas sim, como um terreno re-
pleto de possibilidades. Postos
de trabalho são gerados em
produções culturais, empregos
formais como, costureiros,
aderecistas, serralheiros, além
de aquecer o turismo e o co-
mércio no estado”, afirma
Apolo.

A diretora executiva do
FAO, Flávia Furtado, idealiza-
dora do 3° Encontro de Econo-
mia Criativa e Teatro de Ópera
na América Latina, destaca a
importância do evento.“A in-
terlocução entre pastas gover-
namentais, agentes culturais e
empreendedores sociais deve

ser uma prática constante para
que o potencial latente seja
compreendido em sua totali-
dade, possa ganhar corpo e al-
cançar resultados perenes,
impactando dados sociais e
econômicos”, comenta.

Conforme explica Flávia, a
preservação ambiental tam-
bém entra em pauta no encon-
tro. Ela destaca que a
economia criativa, o turismo e
os serviços devem oferecer ca-
minhos para o crescimento
econômico, alinhados à sus-
tentabilidade do Amazonas.

Acordo de cooperação
Durante o evento ainda tem

a assinatura do Acordo de
Cooperação Técnica, envol-
vendo as Secretarias de Cul-
tura e Economia Criativa e de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia da Inova-
ção e a Suframa.

“O acordo será um marco
importante, no momento em
que a indústria da cultura se
torna parte do polo econô-
mico criado em 1967, formado
por um conglomerado de em-
presas das áreas de comércio,
indústria e agropecuária”,
destaca Flávia.

A diretora executiva do FAO
explica que, a partir do
acordo, os resultados do setor
de economia criativa vão ser
mapeados, sendo possível um
levantamento do impacto real
da indústria da ópera e da cul-
tura no Estado do Amazonas,
para a criação de novas linhas
de políticas públicas e fo-
mento.

No Amazonas Região Norte
Encontro de Economia Criativa incentiva fomento 

à cultura e geração de emprego e renda
O evento fez parte da programação do 24° Festival Amazonas de Ópera (FAO).

Cinco homens foram pre-
sos na quinta-feira (19), du-
rante a Operação Padroeira,
deflagrada no início do mês
pela Delegacia Especializada
em Atendimento à Mulher
(DEAM) de Porto Velho, em
combate à violência domés-
tica.

Na quarta-feira (18), inves-

tigadores da DEAM, apreen-
deram uma arma de fogo,
durante o cumprimento de
mandado de busca e apreen-
são, na capital. O revólver es-
tava em poder de um
investigado pelo crime de
violência doméstica. Ele foi
preso.

Durante o cumprimento

das cautelares, mais uma
arma de fogo foi apreendida,
além de várias munições.As
investigações estão sendo
coordenadas pela delegada
titular da DEAM, Amanda
Ferreira Levy e pelos delega-
dos adjuntos David Wisney
Bezerra Guedes e Ingrid da
Silva Brito Brandão.

A delegada Amanda Fer-
reira destaca que todo e
qualquer ato abusivo e crimi-
noso praticado contra a mu-
lher deve ser denunciado
pela própria vítima e ou em
anonimato em qualquer uni-
dade de Polícia, mas também
através da Delegacia Virtual
ou disque 197, devendo ser
fornecidos o máximo de
dados de qualificação das
partes, em especial os prefi-
xos de contatos telefônicos
da vítima e do agressor para
viabilizar a celeridade no
atendimento.

Delegacia da Mulher prende cinco homens durante operação
contra violência doméstica na capital

As investigações estão sendo coordenadas pela delegada titular da DEAM, Amanda Ferreira
Levy e pelos delegados adjuntos David Wisney Bezerra Guedes e Ingrid da Silva Brito Brandão.

Em Rondônia
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Rebeca Andrade confirmou o favori-
tismo nesta quinta-feira (19/5) e avan-
çou à final das barras assimétricas do
Troféu Brasil de Ginástica, em Porto
Alegre, após conseguir a melhor nota
do dia nas eliminatórias. A medalhista
olímpica somou 14.667 na avaliação
dos juízes e vai em busca de medalha
no sábado, quando será disputada a
decisão. Jade Barbosa (12.933) e Jo-
siany da Silva (11.700) passaram em
segundo e terceiro, respectivamente.

Rebeca está participando de apenas
duas provas na competição nacional.
Além das barras, está inscrita na trave,
prova na qual as classificatórias estão
marcadas para sexta-feira. Os dois
aparelhos não estão entre as conquis-
tas da paulista nos Jogos Olímpicos de
Tóquio, onde foi ouro no salto e prata
no individual geral.

No Troféu Brasil, ela não competiu
no salto para se poupar para outros
campeonatos. O caso é o mesmo do
solo, prova em que foi quinta colocada

na Olimpíada. Já o individual geral
não faz parte do quadro do torneio
brasileiro, dedicado apenas às dispu-
tas por aparelhos.

De qualquer forma, a ginasta cos-
tuma ter bom desempenhos nas dife-
rentes subdivisões do esporte. Não à
toa, foi vice-campeã das barras assi-
métricas no ano passado, durante a
disputa do Mundial de Ginástica Artís-
tica no Japão, depois dos Jogos Olím-
picos. Na mesma competição, ficou

com o ouro no salto, assim como na
Olimpíada.

Outros participantes
Em outra disputa desta manhã, João

Vieira foi o melhor da classificatória
masculina, com nota 13.850, seguido
por Caio Souza (13.650) e Gabriel Bar-
bosa (13.600). A prova também teve a
participação de Diogo Soares, finalista
do individual geral em Tóquio, que
passou em quinto. Arthur Zanetti foi
outro a competir no solo, avançando à
final com o oitavo lugar. Preocupado
em poupar o ombro, ele ficou de fora
da disputa das argolas, na qual a me-
lhor nota foi de Caio Souza.

Já Arthur Nory, medalhista de
bronze no solo no Rio, em 2016, e
campeão mundial da barra fixa em
2019, ficou em sexto na classificatória
do cavalo com alças, que teve um em-
pate entre Paulo Castilho e Felipe Ma-
chado, ambos com 13.300 no primeiro
lugar.

Isso se chama maldade
A Justiça de Bangladesh condenou à morte na última

quarta-feira um casal que vendeu uma adolescente de 17 anos
para um bordel na Índia. O caso aconteceu no distrito de
Khulna, no sudoeste do país. Os condenados foram identifi-
cados como Shahin Sheikh e Asma Begum. De acordo com a
promotoria, a dupla levou a menina para a Índia com a pro-
messa de conseguir um bom emprego. Mas no país vizinho
eles a venderam para um bordel, em 19 de outubro de
2009.Sem contato com a filha, os pais da vítima registraram
ocorrência em uma delegacia de Khulna. De acordo com as in-
vestigações, Sheikh chegou a exigir dinheiro para buscar e de-
volver a adolescente. Os investigadores, no entanto, não
descobriram a localização do bordel. E a garota permanece de-
saparecida. O caso foi julgado no Tribunal de Prevenção da Re-
pressão de Mulheres e Crianças de Khulna. Estamos vivendo
hoje um verdadeiro mundo cão, hoje seus filhos correm perigo
e temos que ficar atentos. 

Ação de Bolsonaro
Em meio aos embates travados com o Judiciário, o presi-

dente Jair Bolsonaro (PL) escolheu um destinatário específico
para seus ataques. Horas depois de ver rejeitada a notícia-
crime que apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) con-
tra o ministro Alexandre de Moraes. "Os fatos descritos na
'notícia-crime' não trazem indícios, ainda que mínimos, de
materialidade delitiva, não havendo nenhuma possibilidade
de enquadrar as condutas imputadas em qualquer das figuras
típicas apontadas", escreveu Toffoli. Após a rejeição à ação, o
presidente Jair Bolsonaro (PL) recorreu à PGR. A base do texto
enviada para apreciação do procurador-geral da República,
Augusto Aras, é a mesma protocolada no Supremo.

Flamengo
O clima entre o treinador Paulo Sousa e o goleiro Diego Alves

pode estar estremecido. Empenhado em trabalhar com o

jovem Hugo Souza, o português já demonstrou sua preferên-
cia do momento. Ainda com a lesão de Santos, o garoto do
Ninho está ganhando mais espaço, enquanto Diego, mesmo
tendo relatado melhora da pubalgia, diagnosticada há pouco
tempo, para atuar no jogo da última terça-feira (17) pela Liber-
tadores, o comandante português vetou o arqueiro e fez duras
críticas. Após o episódio, o jornalista Eric Faria apontou que o
técnico já não mais aguentaria o atleta. “Depois da coletiva do
Paulo Sousa, o departamento de futebol do Flamengo tem um
abacaxi pra descascar. O jeito como o técnico abordou o tema
Diego Alves, pra mim, foi definitivo. Ele não suporta mais a
presença do goleiro. Expôs até uma reunião interna para jus-
tificar o que falou.", publicou Eric Faria em seu Twitter. Pelo
que estou observando o presidente Rodolfo Landim perdeu o
gerenciamento do clube, o negócio estar Deus dará. Vou te
falar!

Fachin 
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fa-

chin, anunciou na última terça-feira (17) que convidou mais
de 100 observadores internacionais para acompanhar as elei-
ções de 2022 no Brasil. Dentro do grupo, também estarão re-
presentantes europeus. Fachin enfatizou que a criação de uma
rede acontecerá para garantir a vinda ao país de observadores
europeus, principalmente após o governo Bolsonaro fazer
pressão e o próprio tribunal "desconvidar" integrantes da
União Europeia.Até o momento, a Corte já convidou as seguin-
tes organizações: 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 In-
ternacional para Sistemas Eleitorais (IFES); e Rede Mundial de
Justiça Eleitoral. É assim mesmo que tem que fazer queremos
uma eleição transparente e limpa, é isso que o povo brasileiro
espera. Quem ganhar que conquiste a presidência da nação
com o voto justo. 

Curtinhas
Ex-deputado federal Roberto Góes (União Brasil) pode se

candidatar para qualquer cargo eletivo na próxima eleição. Ele
foi inocentado do crime de peculato quando era prefeito da
capital Macapá, por 7 X  votos a 4 no Supremo Tribunal Federal
(STF) na última terça-feira (17). Essa briga judicial durou mais
de seis anos, inclusive Roberto foi o único prejudicado por
esse processo. Ficou inelegível disputou a eleição para sua ree-
leição a deputado federal teve mais de 10 mil votos mesmo im-
pedido pela Justiça Eleitoral. Agora a pergunta que o povo faz,
quem vai pagar a conta o candidato foi o único prejudicado.
Outra coisa tivemos muitos radialistas desqualificados cha-
mando o mesmo de ladrão. Pelo que conheço o Roberto Góes
há mais de 30 anos ele simplesmente entregará nas mãos de
Deus. Bola frente amigo. XXXX A nova comandante da Policia
Militar Heliane Braga prometeu durante sua posse na última
quarta-feira (18) muita determinação nessa nova função. Por
esse ato de dar oportunidade ao sexo feminino o governador
do estado Waldez Góes (PDT) foi bastante elogiado na mídia
nacional principalmente programas televisivos que tinham
mulher no comando. XXXX Em julgamento na quarta-feira em
Brasília o plenário do STJD determinou a participação do Ypi-
ranga Clube no Campeonato Profissional. A maior corte do
país no âmbito desportivo decidiu por unanimidade o retorno
do clube mais popular do estado. O presidente Ricardo Oli-
veira se encontra em Belém e deve retornar hoje mesmo tra-
zendo o elenco que estava treinando para essa maratona. Digo
sem medo de errar. A Padroeira do Clube da Torre Nossa Se-
nhora da Conceição foi a responsável com o seu milagre a
equipe no Campeonato. Como fica a cara do radialista Tarciso
Franco que ligou para o meu programa dizendo que o Ypi-
ranga estava fora do campeonato. Olha, eu vou te falar! XXXX
Gente por hoje é o que há, fiquem com Deus e a minha Pa-
droeira Virgem de Nazaré. 

Tchau. 

Com a temporada do futebol fran-
cês quase no fim, o PSG aproveitou
para fazer uma excursão pelo oriente
médio. Durante a viagem, no en-
tanto, um de seus craques acabou
passando por um momento cons-
trangedor.

No Catar, Messi e seus companhei-
ros participaram de atividades no
Museu Olímpico e dos Esportes. Em

determinado momento, o craque ar-
gentino foi desafiado a bater um pê-
nalti contra um “goleiro-robô”.

O camisa 30 se posicionou e ten-
tou acertar um chute no canto di-
reito alto, prontamente defendido
pelo arqueiro mecânico. Nas redes
sociais, usuários brincaram com o
ocorrido, afirmando que o argentino
estaria “realmente acabado”.

Em viagem com o PSG, Messi tem pênalti 
defendido por “goleiro-robô”

Goleiro-robô Macapá(AP), sexta-feira, 20 de maio de 2022 

Craque argentino participa de excursão com o clube francês pelo Catar

Além de Rebeca, outros grandes nomes da ginástica artística marcaram 
presença na competição e apresentaram bons resultados

Rebeca Andrade consegue maior nota e
avança à final do Troféu Brasil

Troféu Brasil 
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A Promotoria de Justiça do
Ministério Público do Amapá
(MP-AP) de Pedra Branca do
Amapari realizou, na quarta-
feira (18), em sua sede, um
evento aberto para a comu-
nidade para discutir os pro-
blemas referentes ao abuso
sexual de crianças e adoles-
centes no município. O en-
contro foi em alusão ao 18 de
maio, data que é celebrado o
Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes.

Com a participação do ti-
tular do MP-AP na cidade,
promotor de Justiça Fabiano
Castanho, durante mais de
2h foram debatidas questões
de interesse da sociedade
com vistas ao combate ao

abuso sexual de crianças e
adolescentes, com a apre-
sentação de estatísticas, con-
ceitos, estudo de casos e
diversas outras informações
sobre crimes sexuais que
estão entre os que mais ocor-
rem no Brasil.

A juíza da Comarca de
Pedra Branca, Fabiana Oli-
veira, que participou como
debatedora, expôs as medi-
das que o Poder Judiciário
vem adotando para o com-
bate aos crimes sexuais,
além de contribuir com a ex-
posição do assunto, sob o
ponto de vista da mulher.

O formato do evento,
como verdadeiro “bate
papo”, permitiu também que
os participantes, vários deles

profissionais integrantes da
Rede de Proteção à criança e
ao adolescente, contribuís-
sem com perguntas, depoi-
mentos e sugestões.

Também participaram do
evento o defensor público
Leonardo Guerino e o procu-
rador do Município de Pedra
Branca, Rosiclei Ferreira.

Sobre a data
O Dia Nacional de Com-

bate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adoles-
centes, determinado oficial-
mente pela Lei 9.970/2000,
faz alusão à memória da me-
nina Araceli Crespo, de oito
anos de idade, que foi se-
questrada, violentada e as-
sassinada em 18 de maio de
1973.

Denuncie
Além da prevenção, o

combate a essa realidade
exige que os casos sejam de-
nunciados. Portanto, se sou-
ber de algum caso de
violência sexual infantil,
procure o Ministério Público,
Tribunal de Justiça, o Conse-
lho Tutelar, delegacias espe-
cializadas, polícias militar,
civil, federal ou rodoviária e
ligue para o Disque Denún-
cia Nacional, de número 100.

MP-AP realiza evento sobre prevenção ao abuso
e exploração sexual de crianças e adolescentes 

O encontro foi em alusão ao 18 de maio, data que é celebrado o Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A procuradora-geral de Justiça do MP-AP, Ivana Cei,
cumpriu intensa agenda institucional, em Brasília

Na segunda-feira (16) e
terça-feira (17), a procura-
dora-geral de Justiça do Mi-
nistério Público do Amapá
(MP-AP), Ivana Cei, esteve
com os ministros do Su-
premo Tribunal Federal
(STF), André Mendonça e o
presidente Luiz Fux, junto
com o presidente da Asso-
ciação dos Membros do MP
(CONAMP), Manoel Mur-
rieta, o procurador-geral do
Ministério Público do Tra-
balho, José Lima, e outros
membros dos Ministérios
Públicos, tratando assuntos
de interesse do MP brasi-
leiro.

Nesta quarta-feira (18),
acompanhada da assessora
técnica do MP-AP, Alcilene
Cavalcante, Ivana esteve
no Ministério da Justiça,
onde reuniu com o diretor
do Departamento de Jus-

tiça, Bruno Costa, e com a
coordenadora de Convê-
nios, Danielle Menezes,
para conversar sobre os
convênios entre o MJ e o
Ministério Público do
Amapá.

No início da noite, a PGJ

esteve com o senador do
Amapá, Davi Alcolumbre,
junto com o presidente da
CONAMP, Manoel Murrieta,
para tratar da pauta dos
MPs no Senado Federal e
também sobre assuntos de
interesse do Amapá.

Articulação

Foi tratar de assuntos de interesse do Ministério Público brasileiro.

Em Pedra Branca do Amapari
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O Ministério Público do
Amapá (MP-AP), por meio do
Centro de Apoio Operacional
do Meio Ambiente
(CAO/AMB), colocou à disposi-
ção o Manual de Procedimen-
tos com o objetivo de
contribuir com a dissemina-
ção de práticas de governança
de gestão padronizada, com a
consolidação da atuação inte-
grada e com articulação insti-
tucional. O manual é o
resultado final do projeto de-
senvolvido pela equipe do
CAO/AMB, alinhado com as di-
retrizes do Planejamento Na-
cional do MP Brasileiro e
Planejamento Estratégico
2020/2029 do MP-AP.

O CAO/AMB é um órgão au-
xiliar da atividade funcional
do Ministério Público do
Amapá. É de sua responsabili-
dade orientar, auxiliar e facili-
tar a atuação de membros na
defesa e proteção do meio am-
biente natural, cultural, ur-
bano, regularização fundiária,
saneamento, urbanismo e
transparências nas atividades
ambientais. Não cabe ao CAO
do Meio Ambiente a execução
de medidas que são de com-
petência das Promotorias de
Justiça, porém está sob sua
responsabilidade dar auxílio
às unidades do MP-AP, órgãos
externos e sociedade civil. Ele
é coordenado pela promotora
de Justiça Fábia Regina Mar-
tins, titular da Promotoria de
Meio Ambiente de Santana.

O Manual de Procedimentos
do CAO/AMB foi organizado

pela analista ministerial Ma-
riana Zanatta e assessora Val-
dici Fernandes e reúne
informações a respeito das
atribuições dos setores, fun-
ções e como funciona cada
setor, desde o recebimento de
demandas até encaminha-
mentos e solicitações. Os pro-
cedimentos obrigatórios, atos
como: manifestação, diligên-
cias, vistorias, inspeção, co-
municação oficial e
andamento de processos,
também estão detalhados no
manual. Sua elaboração está
de acordo com as normas ad-
ministrativas internas do MP-
AP, como produto para
implementação de padroniza-
ção de procedimentos, e cons-
cientização das unidades que
atuam junto ao Meio Am-
biente para que tenha melhor
fluxo de informações e solu-
ções.

“O projeto Manual de Proce-
dimentos foi elaborado e pen-
sado para padronizar,
melhorar e facilitar o diálogo,
compreensão e solução de
problemas por parte de quem
precisa e procura o CAO/AMP
e de quem trabalha no órgão.
Através dele, é possível definir
e conhecê-lo, saber quando,
porque e como procurar, e o
que esperar. Importante tanto
para membros quanto para
servidores, outros setores pú-
blicos e população. É um ma-
terial que poderá servir de
exemplo para outros setores”,
define a coordenadora, pro-
motora Fábia Martins.

Planejamento Estratégico
CAO/AMB disponibiliza Manual para 

padronizar atendimento e facilitar 
encaminhamento e solução de demandas

O manual é o resultado final do projeto desenvolvido pela
equipe do CAO/AMB, alinhado com as diretrizes do Plane-

jamento Nacional do MP Brasileiro.



Elise Matsunaga Geral

Dez anos após matar e es-
quartejar o marido, ElizeMatsu-
naga planeja publicar o livro
autobiográfico "Piquenique no
Inferno", que escreveu à mão na
prisão, para pedir perdão à filha
do casal, que está impedida de
ver desde 2012. Ela quer contar
à garota que assassinou Marcos
Matsunaga sozinha, para se pro-
teger das ofensas e agressões
cometidas por ele. 

A expectativa dela é a de que
a menina, atualmente com 11
anos, possa ler a obra um dia,
quando estiver adulta, e conhe-
cer a versão da mãe para o que
aconteceu: desde sua origem
humilde até os relatos de ter
sido vítima de violência sexual
na adolescência e doméstica
quando se casou.

Por decisão da Justiça, a
guarda da filha está com os avós
paternos, que proíbem o con-
tato da criança com a mãe (saiba
mais abaixo).

O crime foi cometido em 19 de
maio de 2012 no apartamento
do casal, na Zona Oeste de São
Paulo, e teve repercussão na im-
prensa por envolver uma bacha-
relde direito casada com um
empresário herdeiro da indús-
trias de alimentos Yoki. Ele
tinha 42 anos à época; ela, 30.

“Minha amada [filha], não sei
quando você lerá essa carta ou
se um dia isso irá acontecer. Sei
o quão complicada é nossa his-
tória, mas o que eu escrevo aqui
não se apagará tão fácil”, es-
creve Elize, atualmente com 40
anos, numa carta incluída na

obra.
O g1 teve acesso com exclusi-

vidade a trechos das 178 páginas
do livro, falou com os advoga-
dos de Elize, mas não conversou
com a bacharel.

No manuscrito, feito num ca-
derno com o desenho de crian-
ças na frente de uma escola, ela
conta sua vida antes, durante e
depois de ter sido presa e jul-
gada pelo crime.

Essa versão de Elize para o
crime já era conhecida da polí-
cia e da Justiça, mas é a primeira
vez que ela mesma decide
transformar o relato em um
livro. As informações chegaram
até a ser usadas por sua defesa
no seu julgamento para sensibi-
lizar os jurados. Numa das pas-
sagens, por exemplo, a bacharel
conta ter sido estuprada pelo
padrasto quando tinha 15 anos.

“Quando a penetrava, Elize
sentia uma dor cortante com a
sensação quente de seu sangue
e a reação inútil de seu corpo.
Cedeu sua virgindade à violên-
cia”, escreve.

Em 2016, Elize foi condenada
pela Justiça a 19 anos, 11 meses
e um dia de prisão em regime
fechado por homicídio qualifi-
cado e ocultação de cadáver.
Mas em 2017, o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) reduziu a
pena dela para 16 anos e três
meses.

Segundo a Secretaria da Ad-
ministração Penitenciária (SAP),

Elize conseguiu a progressão de
regime e atualmente cumpre
pena no semiaberto na peniten-
ciária feminina de Tremembé,
no interior paulista.

Por segurança, Elize optou
por trabalhar dentro da prisão.
Lá ela se dedica à costura, ganha
seu salário e pode sair em todos
os feriados, tendo de retornar
depois ao presídio. A previsão
da SAP é a de que ela seja solta
em 20 de janeiro de 2028,
quando termina sua condena-
ção. Depois disso, ela pretende
abrir sua própria empresa para
costurar roupas para animais.

“E como o fim é sempre um
novo começo, me atrevo a dizer
que não termino minha vida na
prisão”, escreve Elize no livro.

Enquanto continua presa,
Elize conta no livro que recebe
centenas de cartas de vários es-
tados. São de pessoas que se
sensibilizaram com sua história
e de admiradores apaixonados.
Entre as mais curiosas estão
aquelas com pedidos de casa-
mento.

Em alguns trechos do livro, a
bacharel usa a primeira pessoa
para contar sua versão, noutros
se refere a sim mesma como
"Elize". Dá, também, uma dica
da escolha do título do livro:
“Seria assim o inferno? Ou seria
pior, como a visão dantesca?,”
escreve a bacharel sobre estar
presa, condenada e sem poder
ver a filha.

E também conta por que esco-
lheu usar a cor vermelha da ca-
neta para contar nas páginas do
caderno o que passou. “Só uma
vida escrita em vermelho, san-
gue e vinho”, relata.

“Elize tem algumas opções de
publicação e pretende assinar
com a editora após ser colocada
em liberdade”, diz ao g1 o advo-
gado Luciano Santoro que, ao
lado da esposa, Juliana Santoro,
a defende. A expectativa é a de
que futuramente o caderno
possa virar uma obra oficial es-
crita pela própria autora e ven-
dida em livrarias.

Antes do crime, Elize era
aluna de Luciano, professor de
direito na faculdade. Ele pediu à
Justiça o livramento condicio-
nal dela para cumprir o restante
da pena fora da prisão, em sua
casa. O juiz determinou então
que a presa passe por um exame
criminológico antes de decidir.
O teste serve para saber se ela
tem condições de receber a li-
berdade condicional. A expecta-
tiva dos advogados é a de que
isso ocorra até o fim deste ano.

O teste ainda não foi feito. Ele
serve para saber se a condenada
tem condições de voltar a convi-
ver em sociedade. Se o obtiver,
terá de cumprir medidas restri-
tivas, como se apresentar fre-
quentemente no fórum para
informar se está trabalhando, e
ficar recolhida à noite em sua
casa.

Elize Matsunaga exibe cartaz na saída de presídio 
— Foto André Bias-TV Vanguarda
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Chuva de pedras

Uma detonação de rochas
em uma pedreira, às mar-
gens da BR-101 em Tijucas,
na Grande Florianópolis,
está sendo investigada pela
Polícia Civil. Isso porque, na
tarde de terça-feira (17), o
procedimento cobriu de pe-
dras a rodovia, que estava
com trânsito liberado, e atin-
giu ao menos cinco carros e
telhados de casas.

Segundo o delegado Ali-
son Rocha, que está à frente
do caso, um ciclista que pas-
sava em uma via local por
baixo da BR-101 teve feri-

mentos leves ao ser atingido
pelas pedras. A explosão
chegou a lançar rochas a
uma distância de 200 me-
tros.

Rocha afirma que a deto-
nação tinha autorização para
ocorrer, mas acabou colo-
cando pessoas em risco de-
vido a um erro em sua
execução. A descoberta par-
tiu de investigação da Polícia
Civil no município.

"A detonação estava com
toda a programação, todo o
cronograma validado pelos
órgãos responsáveis. Por

meio de diligências e investi-
gações, nós conseguimos
identificar que o erro foi
pontual, de um responsável
com certificação para tal",
afirmou o delegado.

O funcionário à frente da
detonação tinha, de acordo
com o investigador, a licença
para manusear explosivos.
Por isso, o inquérito prevê
ser ele quem deverá ter res-
ponsabilidade penal pela de-
tonação, e não a empresa
para a qual trabalhava ou o
empreendimento contra-
tante do serviço.

A Polícia Civil também
acredita que tenha ocorrido
imperícia no caso. O funcio-
nário será ouvido ainda
nesta quinta (19).

De acordo com o delegado,
o empreendimento respon-
sável pela contratação do
serviço com dinamites se
dispôs a reparar as residên-
cias danificadas.

Em um primeiro mo-
mento, a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) e a Arteris Li-

toral Sul, concessionária res-
ponsável pelo trecho, comu-
nicaram que não havia
autorização para a detona-
ção no km 170 da rodovia. A

documentação do empreen-
dimento contratante mostra,
no entanto, que ambos
foram informados sobre o
serviço.

Detonação de rochas acontece sem isolamento e carros são
atingidos em SC; polícia identifica erro

Erro causou "chuva de pedras" em detonação na BR-101, em Tijucas. Trânsito estava liberado.

Detonação acontece com rodovia liberada para
tráfego — Foto NSC TV Reprodução

10 anos após matar marido, Elize revela manuscrito de livro em
que pretende contar à filha sua vida e por que matou Matsunaga

Condenada pelo assassinato de Marcos Matsunaga, Elize está impedida de ver a filha desde 2012, quando baleou e esquartejou herdeiro da Yoki. g1 teve acesso 
a trechos das 178 páginas de 'Piquenique no Inferno', escrito por ela no cárcere. Nele, lembra estupro na adolescência e violência doméstica ao se casar



O presidente Jair Bolsonaro (PL)
voltou a atacar nesta quinta-feira
(19) o Supremo Tribunal Federal
por alegadas “interferências inde-
vidas” no Executivo e os ministros
que integram o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) por, segundo ele,
não acatarem as sugestões feitas
pelas Forças Armadas no âmbito do
Comitê de Transparência Eleitoral.

Em maio, o TSE divulgou respos-
tas aos questionamentos feitos
pelo Ministério da Defesa sobre o
sistema eleitoral e os classificou
como “opiniões”. Segundo o tribu-
nal, o prazo legal para alterações no
processo eleitoral se esgotou em 5
de março, como previsto no Código
Eleitoral, o que impede a incorpo-
ração de eventuais sugestões.

“As Forças Armadas, das quais
sou chefe supremo, foram convida-

das a participar do processo eleito-
ral. E não vão ser jogadas no lixo as
observações, as sugestões das For-
ças Armadas”, afirmou o presi-
dente.

As declarações foram feitas du-
rante o Congresso Mercado Global
de Carbono, no Jardim Botânico do
Rio de Janeiro, e divulgadas pelo
assessor especial de Bolsonaro,
Max Guilherme, no Instagram. O
tema do evento, realizado pelo
Banco do Brasil e pela Petrobras,
com apoio do governo federal, foi
“Descarbonização & Investimentos
Verdes”.

Em sua fala, Bolsonaro voltou a
defender uma auditoria externa
sobre a contagem de votos e atacou
ministros do TSE. “O voto é a alma
da democracia. Ele tem que ser con-
tado publicamente e auditado. Não

serão duas ou três pessoas que vão
bater no peito: ‘Eu mando, vai ser
assim. E quem agir diferente eu vou
cassar registro e vou prender’. Isso
não é democracia. E quem diria: o
chefe do Executivo brigando por
democracia onde naturalmente o
que acontece é o chefe do Execu-
tivo conspirar para se perpetuar no
poder. Aqui é diferente”, disse.

Segundo o presidente, paira
sobre o sistema eleitoral uma “som-
bra de suspeição”. “Eu quero aqui
que, quem porventura votar do
outro lado, que o voto seja respei-
tado. Quem votar do lado de cá
também seja respeitado”, disse.

Diante das declarações do presi-
dente, o TSE vem reforçando que a
Lei das Eleições, de 1997, já prevê
que “os partidos concorrentes ao
pleito poderão constituir sistema
próprio de fiscalização, apuração e
totalização dos resultados contra-
tando, inclusive, empresas de audi-
toria de sistemas, que,
credenciadas junto à Justiça Eleito-
ral, receberão, previamente, os pro-
gramas de computador e os
mesmos dados alimentadores do
sistema oficial de apuração e totali-
zação”.

Acusações de interferência
Bolsonaro também afirmou du-

rante o evento que o governo sofre
“interferências explícitas do poder

judiciário”, o que chamou de “la-
mentável”, e que tem reagido den-
tro do previsto pela Constituição.

O presidente ajuizou na terça-
feira (17) uma queixa-crime contra
o ministro Alexandre de Moraes,
responsável pelo inquérito das fake
news, por suposto “abuso de auto-
ridade”, mas o pedido foi rejeitado
pelo ministro Dias Toffoli.

Com a recusa de abertura do pro-
cesso, Bolsonaro pediu à Procura-
doria-Geral da República (PGR) na
quarta-feira (18) que investigue o

ministro por alegado abuso de
poder. A PGR ainda não se manifes-
tou sobre o pedido.

“Mais da metade do meu tempo
eu passo me defendendo de inter-
ferências indevidas do Supremo
Tribunal Federal. É triste isso daí.
Mas estamos fazendo nossa parte e
jogando dentro das quatro linhas. E
o Brasil está rodando. Temos elei-
ções pela frente. É consciência de
cada um, o entendimento de cada
um para saber o que fazer com seu
voto”, afirmou.

Tensão Geral

Sugestões das Forças Armadas sobre eleições
não serão jogadas no lixo, diz Bolsonaro
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Presidente voltou a atacar o Supremo e ministros do TSE durante congresso sobre o mercado de carbono, no Rio



O ministro da Economia, Paulo
Guedes, declarou nesta quinta-feira
(19) que “o Brasil está com o desem-
penho fiscal muito forte”, e compa-
rou o cenário brasileiro com o dos
países emergentes e com os que
fazem parte do G7.

“A principal mensagem que eu
gostaria de deixar é que o fiscal está
forte… bem melhor que todos os paí-
ses lá de fora, tanto do G7 quanto dos
emergentes. Nosso desempenho fis-
cal está bastante acima, confir-
mando as nossas expectativas de
que iríamos surpreender”, afirmou.

Guedes fez o discurso de abertura
da apresentação dos dados do Bole-
tim MacroFiscal de maio, após a di-
vulgação das projeções do governo
para o PIB e a inflação deste ano.A
equipe econômica do governo fede-
ral manteve a expectativa de cresci-
mento do PIB brasileiro para 2022
em 1,5%, e em 2,5% para o próximo
ano.

Já a projeção para o IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor Amplo),
considerado a inflação oficial do
país, aumentou de 6,55% para
7,9%.“Estamos seguindo com uma
recuperação consistente, principal-
mente de um lado em função do
nosso controle de gastos e do outro
a recuperação econômica”, disse
Guedes.

Após o discurso de abertura, o mi-
nistro passou a palavra ao secretário
de Política Econômica, Pedro Calh-
man, que mostrou a trajetória dos
números divulgados pelo Ministério
da Economia.

“Surpresas positivas”

O ministro da Economia disse
ainda que surpresas positivas ao
longo do de 2022 podem impulsio-
nar o crescimento econômico, esti-
mado em 1,5% pela Secretaria de
Política Econômica (SPE).

Segundo Guedes, os dados sobre
o nível de atividade confirmam as

expectativas do governo de que o
Brasil continua em recuperação.
“As previsões de crescimento do
mercado estão sendo revistas e
convergindo para a nossa expecta-
tiva de 1,5%. Ainda acho que pode-
mos ter surpresas positivas ao
longo do ano”, disse.

O secretário de Política Econômica
do Ministério da Economia, Pedro
Calhman, afirmou que a expansão
do setor de serviços reforça as apos-
tas do governo de que o PIB terá um
crescimento de 1,5% em 2022.

Segundo ele, os investimentos
também devem impulsionar a gera-
ção de riquezas no país. “O cresci-
mento do setor de serviços é um dos
fatores que impulsionam cresci-
mento econômico. Os investimentos
também impulsionam o cresci-
mento”, disse.

GeralEm alta

Ministro fez declaração após a divulgação das projeções econômicas que 
mantiveram o crescimento do PIB em 1,5% para 2022.
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Cenário fiscal do Brasil é melhor que o dos países
do G7 e emergentes, diz Guedes



O clima na Netflix não parece
ser dos melhores ultimamente.
A empresa precisou demitir 150
funcionários após perder 200
mil assinantes no primeiro tri-
mestre de 2022. O corte repre-
senta 2% do quadro de
funcionários da companhia e
expõe a crise financeira enfren-
tada pela gigante do streaming.
A maioria dos desligamentos

aconteceu nos Estados Unidos.
No mês passado, uma rodada

de demissões já havia aconte-
cido. Cerca de 25 funcionários
da área de marketing foram de-
mitidos, incluindo a equipe de
conteúdo voltada para fãs da
plataforma, que mantinha o site
Tudum —lançado em 2021.

Em comunicado, a Netflix
confirmou as demissões afir-

mando que foram motivadas
principalmente por questões fi-
nanceiras, e não por desempe-
nho."Conforme explicamos
sobre os lucros, nosso cresci-
mento de receita mais lento sig-
nifica que também estamos
tendo que diminuir nosso cres-
cimento de custos como em-
presa", disse um representante
da companhia ao site The
Verge.

"Infelizmente, estamos demi-
tindo cerca de 150 funcionários
hoje, a maioria dos EUA. Essas
mudanças são impulsionadas
principalmente pelas necessi-
dades de negócios e não pelo
desempenho individual. Esta-
mos trabalhando duro para
apoiá-los nessa transição muito
difícil", finalizou.

A demissão em massa é ape-
nas o mais recente capítulo da
crise que parece se espalhar
pelos corredores da empresa
desde o anúncio da queda de

assinantes. Confusões entre
executivos e novas políticas de
contratação também vieram à
tona nas últimas semanas.

Queda de assinantes e redu-
ção de gastos

Até o momento, 2022 não tem
sido generoso com a Netflix.
Além das demissões no quadro
de funcionários, a companhia
amargou sua primeira queda no
número de assinantes em dez
anos, e o cenário para o futuro
parece não ajudar.

A empresa espera perder
mais 2 milhões de assinantes no
segundo trimestre. O encerra-
mento dos serviços na Rússia,
após a invasão da Ucrânia, con-
tribui para o resultado. A Netflix
teve um trimestre discreto com
número menor de sucessos em
Hollywood lançados na plata-
forma, o que também não cola-
borou.

Spencer Neumann, diretor fi-

nanceiro da Netflix, disse du-
rante a divulgação de resulta-
dos do último trimestre que a
redução de gastos deve conti-
nuar pelos próximos dois anos.

A queda de assinantes tam-
bém expôs uma crise nos basti-
dores da gigante do streaming.
A confusão entre executivos
sobre a seleção de conteúdo
que vai ar pode ser resumida no
que a imprensa americana cha-
mou de "Insatiable Gate". Lan-
çada em 2018, a série
"Insatiable" teria sido o estopim
para instabilidade nas relações
entre os grandes diretores da
companhia.

Segundo fontes ouvidas pelo
site The Hollywood Reporter, a
aprovação para produção do se-
riado envolveu dois nomes de
peso no quadro de executivos:
Cindy Holland e Bela Bajaria.
Ambas eram responsáveis por
tocar as análises de novas sé-
ries.

Um empresário de 29 anos do
Paraná teve cerca de R$ 250 mil
em criptomoedas desviados de
sua conta na corretora norte-ame-
ricana Binance, no último mês.
Um boletim de ocorrência foi re-
gistrado e o caso vem sendo inves-
tigado pelo departamento de
crimes cibernéticos da Polícia
Civil.

Segundo o empresário, que
pediu para não ter o nome divul-
gado, na madrugada do dia 29 de
abril ele recebeu cinco notifica-
ções via SMS em nome da corre-
tora onde possuía seus
investimentos em criptomoedas.
As mensagens enviavam códigos
de verificação.

Desconfiado, já que não havia
feito nenhuma solicitação para a
companhia, o empresário acessou
sua conta e notou que aproxima-
damente R$ 250 mil haviam sido
retirados dela.

"Recebi esses códigos porque
tenho a autenticação em dois fa-
tores, então seria necessário que o
invasor tivesse essa autorização
cedida pela senha e email e tam-
bém pelo código enviado para o
celular para conseguir acessar
minha conta. Achei bem estranho
porque esse, até então, era um sis-
tema que eu acreditava ser se-
guro", diz o empresário.

Ainda segundo a vítima, ne-
nhuma outra conta bancária ou de
rede social foi invadida. "Não
notei outra anormalidade com
sinal ou outros problemas no ce-
lular, que indica que não foi clo-
nado o número", acrescentou.

Ao tomar ciência do problema, o
empresário afirma ter procurado a
corretora. A resposta, segundo ele,
é a empresa não poderia fazer nada.

Crime se tornou comum
O delegado Thiago Cirino de

Moura Chinellato, da 4ª Divisão
de Crimes Cibernéticos Deic de
São Paulo, afirma que esse tipo de
crime tem se tornado comum e
identificar os criminosos não é ta-
refa fácil.

"Com a pandemia, as pessoas
ficaram mais digitais e isso contri-
buiu para o aumento de crimes
praticados no ambiente virtual.
Aliado a isso temos as questões
dos vazamentos de dados tam-
bém. Hoje temos pessoas com co-
nhecimentos técnicos e
equipamentos voltados para esse
tipo de investigação. Para identi-
ficar o autor a gente busca vestí-
gios deixados por eles como a
carteira para onde o dinheiro foi
enviado ou alguma informação
do dispositivo usado", diz o dele-
gado.

Roubo de criptomoedas
No início do mês, duas platafor-

mas de criptomoedas perderam
US$ 90 milhões (cerca de R$ 447
milhões) após ataque de cibercri-
minosos.O prejuízo da Saddle Fi-
nance e FEI Protocol, que tiveram
US$ 10 milhões e US$ 80 milhões
roubados, respectivamente, fez o
setor de finanças por blockchain
[sistema de armazenamento e
transferência de dados, como se
fosse um livro fiscal criptogra-
fado] fechar abril com mais de
US$ 370 milhões (R$ 1,8 bilhão)
em criptomoedas levadas por
hackers.

O balanço é da empresa CertiK,
especialista em segurança ciber-
nética em projetos da web 3,
como tem sido chamada a "inter-
net do futuro".Além desse ataque,

o mês de abril contabilizou 31
ações cibercriminosas contra pro-
jetos de criptografia ou web3, in-
cluindo as empresas Beanstalk,
Deus Finance e Bored Ape Yacht
Club, famosa pelos seus NFTs
(ativos digitais com registro de au-
tenticidade).

Segundo a CertiK, os ataques
foram de diferentes tipos, desde a
exploração de protocolos de
dados até o phishing de usuários
- prática de atrair vítimas com in-
formações falsas para acessar os
dados.

Dicas de segurança
Um estudo da empresa de aná-

lise de dados Chainalysis mostra
que o mercado de criptomoedas
está cada vez mais na mira de
hackers. Em 2021, US$ 11 bilhões
foram retidos em criptomoedas
por criminosos, contra pouco
mais de US$ 3 bilhões registrados
no ano anterior.

Ainda conforme o estudo, a
prática mais comum (93% dos
casos) é o roubo de carteiras de
criptomoedas —quando uma pes-
soa rouba os dados de acesso ins-
talando malware ou quando
hackers invadem o sistema de
uma corretora desses ativos.

"Para tentar minimizar os ata-
ques é importante que o investi-
dor use a autenticação multifator,
pois é importante criar camadas
de proteção como token de segu-
rança e/ou biometria. Certifique-
se de que seu dispositivo e seus
aplicativos instalados estejam
sempre atualizados", explica Mar-
celo Menezes, diretor de tecnolo-
gia da Law 360, empresa focada
em LGPD (Lei Geral de Proteção
de Dados).

Segurança

Empresário tem R$ 250 mil em criptomoedas
furtados; veja como se prevenir

Demissões e confusão interna: o caos da 
Netflix após queda de assinantes
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O corte representa 2% do quadro de funcionários da companhia e expõe a crise financeira enfrentada pela gigante do streaming.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso vem sendo investigado pelo 
departamento de crimes cibernéticos da Polícia Civil.

GILBERTO DE PAULA PINHEIRO
CPF: 118.492.152-00
Torna Público que REQUEREU da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente SEMAN, licença de operação visando a atividade agros-
silvipastoril, nomeadamente para arar, gradear e calcariar o terreno
e consequentemente plantar capim e leguminosas objetivando a
criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, caprinos, ovinos e
suínos. Localizada na Fazenda Bananal localizada na gleba A-02,
KM 37 da BR-156, município de Macapá/AP.
Sobre o processo: 799/2021

GILBERTO DE PAULA PINHEIRO
CPF: 118.492.152-00
Torna Público que REQUEREU da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente SEMAN, a RENOVAÇÃO da autorização ambiental
N°775/2017 - SEMAM, objetivando melhorar a atividade de pisci-
cultura e criação de bubalinos, bovinos, equinos, suíno, ovinos e
caprinos. Localizada na Fazenda Bananal localizada na gleba A-
02, KM 37 da BR-156, município de Macapá/AP.
Sobre o processo: 934/2021



Mais moradores de Xangai
tiveram liberdade de sair
para comprar mantimentos
pela primeira vez em quase
dois meses nesta quinta-
feira (19), enquanto as auto-

ridades estabelecem mais
planos para sair do lockdown
da Covid-19 em toda a cidade
mais plenamente.

O centro comercial de 25
milhões de habitantes não

registrou novas infecções
fora das áreas em quaren-
tena pelo quinto dia conse-
cutivo, consolidando ainda
mais seu status de "zero
Covid" a cada dia.

"Estou muito feliz, o fim
do lockdown está come-
çando", disse o comprador
Zhong Renqiu em um super-
mercado Carrefour, no dis-
trito central de Changning,
que acaba de reabrir.

"Nós contamos principal-
mente com abastecimento
do governo e compras em
grupo", afirmou Zhong, que
estava estocando ovos,
bagas de goji, gergelim preto
e aveia.

Mas as autoridades estão
cautelosas com o perigo de
novos surtos de infecção em
seu esforço para reabrir gra-
dualmente as atividades e
planejam manter a maioria
dos moradores em ambien-
tes fechados neste mês, prio-
rizando o trabalho e a
produção em relação a ou-
tras atividades.

O vice-prefeito Zhang Wei
disse que a atividade econô-
mica está se recuperando
com empresas capazes de
operar com trabalhadores
que vivem no local e que as
autoridades permitirão que
mais pessoas retomem as
operações normais a partir

do início de junho.
A cidade está "se esfor-

çando para conseguir uma
retomada completa do traba-
lho e da produção o mais rá-
pido possível", disse ele.
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O lockdown mais rígido em
Xangai, metrópole chinesa e
centro financeiro mundial, cau-
sou impactos nas cadeias glo-
bais de exportação com o
congestionamento de portos na
China e no resto do mundo,
mas deve trazer consequências
mais severas em relação às ca-
deias de suprimento do que o
choque inicial trazido em 2020
com o surgimento da Covid-19.

Isso porque os navios porta-
contêineres estão na fila por pe-

ríodos mais longos de tempo
para atracarem nos portos, o
que acaba sobrecarregando os
terminais e atrasando entregas
em todos os lugares do mundo.

Atualmente, um quinto da
frota global de contêineres está
presa em congestionamento
em vários portos, de acordo
com um relatório publicado
pelo Royal Bank of Canada
(RBC). São mais de 345 navios
aguardando para atracar no
porto de Xangai, segundo Mike

Tran, responsável pelo relató-
rio.

“Os gargalos nas cadeias de
suprimento hoje são diferentes
do que eram há seis meses. Há
várias versões para isso, mas
basicamente, antes eles esta-
vam muito centrados nos EUA,
no porto de Long Beach. O que
estamos vendo agora é que
esses gargalos estão se tor-
nando globais. A guerra entre
Rússia e Ucrânia causou um
congestionamento muito
grande na Europa, assim como
os lockdowns na China no con-
tinente asiático e, claro, os gar-
galos nos EUA permanecem”,
afirmou Michael Tran.

O diretor de estratégia global
do RBC disse que o estudo con-
siderou a situação atual dos 22
maiores portos do mundo. Ne-
nhum porto latino-americano
fez parte da pesquisa, mas Mi-

chael Tran ressaltou que os im-
pactos dos gargalos nas cadeias
de suprimento atingem todos
que fazem negócios com a
China.

“A China representa 12% do
comércio mundial. Portanto, se
as mercadorias ficarem presas
na China, elas não chegarão aos
principais consumidores. Além
disso, se um navio começar a
demorar mais para chegar até o
seu destino em sua viagem,
isso causa um grande problema
inflacionário”, pontuou.

Mark Juzwiak, diretor de Re-
lações Institucionais do Grupo
Maersk, maior empresa opera-
dora de navios porta-contêine-
res do mundo, disse que os
lockdowns na China precipita-
ram um efeito cascata, redu-
zindo a rotatividade mundial
de contêineres.

“Eu diria que não há falta de

contêineres, mas sim uma rota-
tividade muito menor deles.
Anteriormente fazíamos 4 ou 5
viagens por ano para a China,
mas por conta dos atrasos esta-
mos realizando apenas duas
viagens levando e trazendo os
contêineres”, declarou.

Juzwiak explicou que uma
viagem marítima para a costa
chinesa leva em média 40 dias
para ser concluída em situações
normais, mas a fila de navios
nos portos asiáticos geram atra-
sos nas viagens de volta.

Segundo ele, a política chi-
nesa “Covid zero” interrompeu
o avanço conquistado em 2021
e no início de 2022 de retomada
da atividade econômica de ex-
portação, e os impactos causa-
dos devem ser mais fortes a
partir do segundo semestre
deste ano, com as sequelas
sendo sentidas até 2023.

Efeito global Geral

Confinamento: moradores de Xangai são 
autorizados a fazer compras

Cidade de 25 milhões de habitantes não registra novos casos de Covid-19 fora das áreas em quarentena pelo quinto dia consecutivo.

Lockdowns na China e guerra na Ucrânia
congestionam principais portos do mundo

Covid-19

Importações brasileiras e cadeia global de suprimentos são afetadas, sofrendo com atrasos em entregas e aumento nos preços dos fretes e das mercadorias.



A partir dos 30 anos, é comum
perceber alguns sinais de envelhe-
cimento do corpo. Mas enquanto a
população geral encontra os pri-
meiros fios de cabelo branco, as
pessoas com síndrome de Down,
na mesma faixa etária, precisam
lidar com comorbidades mais sé-
rias relacionadas ao envelhecer.
Entre elas, o Alzheimer.
Estima-se que 5% a 15% dos in-

divíduos com a trissomia do cro-
mossomo 21 apresentem, entre os
40 aos 49 anos de idade, sinais de
declínio cognitivo associado à
doença de Alzheimer. A prevalên-
cia aumenta para 30% ao chegar à
quinta década de vida e, até os 65
anos, 68% a 80% das pessoas
podem desenvolver a condição
neurodegenerativa, de acordo
com dados de um estudo publi-
cado na revista científica Nature
Review Neuroscience, e citado nas
diretrizes mais recentes da Acade-
mia norte-americana de Pediatria.
Em comparação, na população

geral, o Alzheimer atinge cerca de
11,5% dos brasileiros aos 65 anos
ou mais, segundo dados do Minis-
tério da Saúde.
Isso acontece porque a sín-

drome de Down está associada a
um envelhecimento precoce do
organismo, que é explicado pela
própria condição. Ao invés de

apresentar apenas dois cromosso-
mos no par 21 nas células, as pes-
soas com a síndrome têm três (daí
o nome da trissomia 21, ou T21).
Nesses cromossomos estão pre-
sentes alguns genes importantes
para os processos metabólicos,
entre eles o gene da proteína pre-
cursora do amiloide Beta A4
(APP).
Como as pessoas com a sín-

drome têm uma quantidade maior
deste gene, a tendência é que o
organismo produza mais a pro-
teína beta-amiloide. O seu acú-
mulo leva à formação de placas no
cérebro e prejudica a ação dos
neurônios. Uma das teorias sobre
as possíveis causas do Alzheimer
é justamente o acúmulo desta
proteína.
De acordo com Norberto Anizio

Ferreira Frota, coordenador do
ambulatório de Neurologia Cogni-
tiva e do Comportamento do Hos-
pital Geral de Fortaleza e
professor de medicina da Unifor
(Universidade de Fortaleza), em-
bora o risco de desenvolvimento
da doença neurodegenerativa seja
maior, não significa uma certeza
absoluta.
"Há pessoas com mutações em

outros genes ligados ao Alzhei-
mer, que ficam em outros cromos-
somos, que também têm um risco

aumentado, mas não quer dizer
que obrigatoriamente vão desen-
volver. Algumas coortes [tipo de
estudo] de pacientes mostraram
que as pessoas poderiam ter uma
segunda mutação que as protege-
ria. É um risco maior, mas não é
100%", explica o especialista, que
também é membro da Associação
Brasileira de Neurologia.
Além disso, a questão genética

não é o único fator que favorece o
envelhecimento precoce da popu-
lação com a síndrome de Down,
segundo Carla Franchi Pinto, dou-
tora em genética médica e funda-
dora da associação ELO21.
"Os mecanismos do envelhecer

são vários. Existem genes do cro-
mossomo 21 que fazem com que
as pessoas sejam menos resisten-
tes aos agentes agressores oxidan-
tes do meio ambiente. O Down
também favorece déficits imuno-
lógicos. Tudo isso, e mais a maior
expressão do gene que produz a
proteína precursora amiloide,
forma uma trama interligada que
favorece o envelhecimento pre-
coce. E, ao acompanhar a pessoa,
vemos os sinais desse envelheci-
mento aos 30 anos", afirma a es-
pecialista, que também é
professora de genética da Facul-
dade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo.

A infecção pelo novo coronaví-
rus, por duas ou três vezes, pode
se tornar mais frequente com o es-
palhamento da variante Ômicron
pelo mundo. A cepa altamente
transmissível foi relatada pela pri-
meira vez à Organização Mundial
da Saúde (OMS) pela África do Sul
no dia 24 de novembro.

Um estudo conduzido por pes-
quisadores da Universidade Stel-
lenbosch, da África do Sul, indica
que a variante atualmente domi-
nante no planeta está associada a
uma maior capacidade de reinfec-
ção em comparação com as outras
linhagens do vírus. Os resultados
foram publicados na revista

Science.
De acordo com o estudo, um

total de 105.323 suspeitas de rein-
fecções foram identificadas entre
2.942.248 indivíduos que tiveram
o diagnóstico confirmado por la-
boratório e que tiveram um resul-
tado positivo pelo menos 90 dias
antes de 31 de janeiro de 2022.
O número de reinfecções obser-

vadas até o final da terceira onda
no país, em setembro de 2021, foi
consistente com a ausência de
mudanças no risco de reinfecção.
Embora tenham sido observados
aumentos no risco de infecção pri-
mária após a introdução das va-
riantes Beta e Delta, nenhum
aumento associado foi observado
no risco de reinfecção.
De acordo com a análise, a taxa

de risco estimada para reinfecção
em comparação com infecção pri-
mária foi menor durante as ondas
impulsionadas pelas variantes
Beta e Delta do que para a pri-
meira onda.

Por outro lado, a disseminação
da variante Ômicron, a partir de
novembro de 2021, foi associada a
um aumento no coeficiente de
risco de reinfecção. Os pesquisa-
dores identificaram que indiví-
duos com reinfecções detectadas
desde 1º de novembro de 2021 so-
freram infecções primárias em
todas as três ondas anteriores,
sendo visto um aumento nas ter-
ceiras infecções desde meados de
novembro.

Escape da resposta imunoló-
gica
Evidências sugerem que a va-

riante Ômicron está associada a
uma capacidade significativa de
escape da imunidade conferida
por infecções anteriores. Por outro
lado, não há evidência epidemio-
lógica de escape imune associado
às variantes Beta ou Delta, se-
gundo o estudo.
Além disso, a variante Ômicron

não é capaz de driblar totalmente

a imunidade e proteção oferecidas
pela vacinação. A diretora técnica
da OMS Maria Van Kerkhove afir-
mou, em entrevista ao podcast
“Science in 5”, que as vacinas per-
manecem “incrivelmente eficazes
na prevenção de doença grave e
morte, inclusive contra a variante
de preocupação mais recente,
Ômicron”.
Os pesquisadores defendem

que os resultados poderão trazer
desdobramentos no planejamento
de saúde pública, particularmente
em países como a África do Sul,
com altas taxas de imunidade a in-
fecções prévias.
Os especialistas recomendam o

desenvolvimento de métodos
para rastrear o risco de reinfecção
durante a emergência de novas li-
nhagens, incluindo refinamentos
para avaliar o impacto da diminui-
ção da imunidade, levar em conta
a proteção derivada da vacina e
monitorar o risco de múltiplas
reinfecções.

Segundo estudo Geral

Estima-se que 5% a 15% dos indivíduos com a trissomia do cromossomo 21 apresentem, entre os 40 aos 49 anos de
idade, sinais de declínio cognitivo associado à doença de Alzheimer.

Reinfecções por Ômicron podem ser mais 
comuns que por outras variantes

Alzheimer aos 40

Infecção pelo novo coronavírus, por duas ou três vezes, pode se tornar mais frequente com o espalhamento da variante Ômicron.
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Por que pessoas com síndrome de Down têm risco maior?
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Loja Stylo Veićulos PREMIUM 
Filial Endereço: Na Rotatória daa Rodovia JK com a 
Rua Maria Marola em frente ao Atacarejo

26



Se numa folha qualquer é
possível desenhar um sol
amarelo, mas foi a cor laranja
que tomou conta do Fórum
da Comarca de Calçoene
nesta quarta-feira (18 de
maio). Em atividade do mês
de prevenção e combate ao
abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes, o
Maio Laranja, dez crianças
integrantes do projeto de

Justiça Restaurativa, promo-
vido pela Vara Única de Cal-
çoene em parceria com a
ONG Kasa di Sardinha, parti-
ciparam de uma roda de con-
versa que abordou de forma
didática o tema delicado,
mas necessário.

Para a juíza Ilana Luongo
Kapah, titular da Vara Única
de Calçoene, a adesão da Co-
marca à campanha eviden-

cia o olhar atento à proteção
de crianças e adolescentes
do município. “Buscamos
orientar o público infantil
sobre como agir diante de
uma situação de possível
abuso, dando a eles o conhe-
cimento para identificar e
saber onde buscar o devido
apoio”, explicou a magis-
trada.

De forma didática, as
crianças receberam um ma-
terial denominado “semá-
foro do toque”, onde
sinalizavam partes do corpo
onde deve ser proibido que
outra pessoa toque. Quem
conduziu a rodada de con-
versa foi Almira Sardinha,
coordenadora de Práticas
Restaurativas da ONG Kasa
di Sardinha. “Há uma grande
necessidade de levar aos
nossos pequenos essa men-
sagem para que possamos
diminuir esses tristes dados
de violência contra as crian-
ças”, afirmou.

O Tribunal de Justiça do
Amapá participou, nesta
quarta-feira (18), da blitz do
Conselho Tutelar que chamou
atenção para o envolvimento
de todos no combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes. Realizada
no Parque do Forte, no centro
da cidade, a Blitz teve a coorde-
nação do Conselho Tutelar da
Zona Sul em parceria com vá-
rios órgãos que trabalham com
a rede de proteção de crianças e
adolescentes.

A data nacional da campanha
é determinada pela Lei n°.
9.970/2000, em memória à me-
nina Araceli Crespo, de 08 anos
de idade, que foi sequestrada,
violentada e assassinada em 18
de maio de 1973, na cidade de
Vitória, no Espírito Santo.

O TJAP, por meio do Juizado
da Infância e Juventude da Co-
marca de Macapá- Área de Polí-
ticas Públicas-, orientou as
pessoas a não se calarem frente
a essa violação do direito à li-
berdade, ao respeito e à digni-
dade. Também informou
acerca de toda a rede de prote-
ção, criada para acolher crian-
ças e adolescentes que se
tornaram vítimas dessa violên-
cia.

Para a serventuária Célia
Coutinho, é dever de todos pre-
venir a ocorrência de ameaça
ou violação dos direitos da
criança e do adolescente, como
preconizado no art. 70 do Esta-
tuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA).

“Embora caiba aos estados, à
União, aos municípios e ao Dis-
trito Federal, integrados com
órgãos da Justiça brasileira e
entidades não governamentais,
atuarem na promoção, prote-
ção e defesa dos direitos desse
público vulnerável, é obrigação
da família e de toda a sociedade

assegurar o integral cumpri-
mento de direitos fundamen-
tais de crianças e
adolescentes”, reforçou Célia.

Durante a abordagem, os
coordenadores da ação e volun-
tários prestaram esclarecimen-
tos aos condutores dos veículos
de passeio, adesivaram inúme-
ros carros com o logotipo da
campanha e o número de de-
núncia disque 100. Além disso,
200 flores de papel foram inse-
ridas na grama do Parque do
Forte – elas representavam cada
criança e adolescente vítima de
abuso e exploração sexual.

Comarca de Calçoene realiza círculo restaurativo com crianças para 
abordar a prevenção e denúncia de casos de abuso e exploração sexual

Para a juíza Ilana Luongo Kapah, titular da Vara Única de Calçoene, a adesão da Comarca à campanha 
evidencia o olhar atento à proteção de crianças e adolescentes do município.

TJAP integra blitz e convida público a se envolver no combate
ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes
Realizada no Parque do Forte, a Blitz teve a coordenação do Conselho Tutelar da Zona Sul em parceria 

com vários órgãos que trabalham com a rede de proteção de crianças e adolescentes.

Proteção

Maio Laranja
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Com grande adesão institucional, 
campanha Maio Laranja é lançada pela 

Comarca de Laranjal do Jari
Campanha Maio Laranja, que tem como foco dedicar o
mês a conscientização, orientação e prevenção contra

os crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Em todos os municípios

No dia Nacional de Combate ao
Abuso e a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, a 3ª
Vara de Competência Geral e In-
fância e Juventude da Comarca
de Laranjal do Jari, lançou nesta
quarta-feira (18), no Fórum da ci-
dade, a Campanha Maio Laranja,
que tem como foco dedicar o mês
a conscientização, orientação e
prevenção contra os crimes se-
xuais contra crianças e adoles-
centes.

Para garantir o sucesso da ini-
ciativa, a Comarca de Laranjal do
Jari, contou com a participação
de importantes parceiros institu-
cionais, como: Prefeitura de La-
ranjal do Jari, Ministério Público
do Amapá, Defensoria Pública do
Estado, 6º Grupamento de Bom-
beiro Militar, 11º Batalhão da Po-
licia Militar, Polícia Civil,
Secretaria Municipal de Educa-
ção de Laranjal do Jari, Secretaria
Municipal de Assistência Social,
Comando da Guarda Municipal,
Conselho Tutelar, Fundação Jari,
Rede de Enfrentamento à Explo-
ração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes do Vale do Jari (Reaja),
Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
(CMDCA), Sistema de Promoção
e Defesa e Garantia de Direitos da
Criança e Adolescentes (SGD),
Casa de Acolhimento, Cartório
Civil, Centro de Referência Espe-
cializada de Assistência Social
(Creas) e Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
(APAE).

O juiz Antônio José de Mene-
zes, titular da 3ª Vara de Compe-
tência Geral e Infância e
Juventude da Comarca de Laran-
jal do Jari, destacou a relevância
da campanha, que esse ano traz
o tema “Viva Sem Violência, Pro-
teja-se!”. Já na sua segunda edi-
ção, o Maio Laranja inclui em

2022 várias ações de norte a sul
do estado do Amapá.

“Os números de abusos são
muitos altos e nosso papel de de-
fesa é constante”, ressaltou o ma-
gistrado. “Já passam de 100
processos em tramitação na co-
marca com casos envolvendo
crianças como vítimas”, relatou
o juiz, ao que acrescentou: “isso
é apenas uma pequena amostra
do que acontece na sociedade,
pois temos uma demanda repri-
mida – muitas crianças e adoles-
centes estão sofrendo abusos e
não falam”. Segundo o juiz Antô-
nio Menezes, “muitas vezes as
pessoas que deviam protegê-las
são justamente as que praticam o
abuso”.

A defensora pública, titular da
Infância e Juventude de Laranjal
do Jari, Jane Cristina Vieira No-
nato, disse que a Defenap atua
também no auxílio a essa vítima.
“Os crimes que ocorrem contra
crianças e adolescentes são cri-
mes de Ação Penal Pública, ou
seja, qualquer pessoa pode de-
nunciar e, mesmo que seus geni-
tores sejam contra, um terceiro
pode denunciar”, assegurou.

A secretária de Municipal de
Educação Antonina Soares Oli-
veira, ressaltou que a Escola tem
funções distintas na rede, pois é
trabalhada a busca ativa escolar
de forma constante, porque lugar
de criança é na escola. “Nossos
profissionais de educação são
motivados a – não só no dia 18 de
maio, mas constantemente – ob-
servar como está esta criança que
passa por maus tratos e abusos”,
garantiu. “O professor é o pri-
meiro a perceber, pois ela não
consegue consolidar a aprendiza-
gem ou seu comportamento vai
se alterando. Vivemos em cons-
tante alerta”, apontou a secretá-
ria.
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

A cena de hoje da nossa coluna social é da querida 

Rúbia Azevedo, residente na Guyanna Francesa.

O registro de alegria do Max AABB
na página.

Muitas felicidades a Cantora Ariel Moura. Parabéns
pra você nessa data querida.

Hoje tem parabéns para Kátia Mara
Harb. Feliz aniversário!


