
Câmara aprova projeto que
permite a educação 

dos filhos em casa
A  ação objetiva sensibilizar e cons-
cientizar a população sobre a impor-
tância da adoção. As ações da
campanha têm início nesta sexta-
feira (20), em todo Brasil.

Os pais deverão cumprir os conteú-
dos curriculares de cada ano escolar
do estudante de acordo com a Base

Nacional Comum Curricular

A primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan (MDB), usou as
redes sociais para postar uma foto ao lado do pré-candidato a
governador Jaime Nunes (PSD), durante uma agenda dele
pela região Oeste do Amapá, aumentando as especulações
sobre uma provável aliança para formar a chapa que disputará
o GEA em outubro. O que chamou atenção foi a legenda que
ela escreveu para descrever a foto. “A experiência de gestão é
o melhor caminho para o desenvolvimento do Amapá”.

Prazo de inscrições para o Enem 2022
termina neste sábado (21)
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Os mandados de busca foram
expedidos pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE/AP) e
cumpridos nas residências de
dois investigados e no gabi-
nete do deputado Zezinho
Tupinambá. PÁGINA     05

Ano XXll Nº 7.902

Agora Clécio, que no ano passado foi premiado com progressões e licença, também tem
a sua disposição a máquina administrativa do governo do Amapá. O anuncio do gover-
nador não é aceito por vários pedetistas e causou um racha o partido. PÁGINA     05
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No Amapá, Governador Waldez reúne
militância para anunciar o que todos

já sabiam: vai apoiar Clécio

No Amapá, PF investiga 
deputado Zezinho 
Tupinambá por contratação
de servidor fantasma



Cabelereiros, manicures e pedicu-
res são o segundo maior grupo de
atividade econômica das empresas
brasileiras ativas. Existem mais de
761 mil em todo o País, segundo
dados da plataforma XTR Brasil.

Tarcísio Francisco Jr driblou um
desses “tribunais raciais” para usar
cota para negros e virar juiz do Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Ontem, o CNJ suspendeu a posse do
branquíssimo magistrado. O episó-
dio só mostra que a cota mais justa é
a do mérito e não a da cor da pele.

Barbara Camardelli, procuradora
chefe, avalizou a antecipação. Mas
foi pior que isso: o pagamento saiu
antes mesmo da assinatura do con-
trato.

Evento no TST mostra 
leveza e até cordialidade

A solenidade desta quinta (19),
no Tribunal Superior do Trabalho
(TST), foi marcada pelo gesto sim-
pático do presidente Jair Bolso-
naro, estendendo a mão ao
ministro Alexandre de Moraes, e
também pela leveza do anfitrião,
ministro Emmanoel Pereira. A
certa altura, Pereira convidou Bol-
sonaro a condecorar ministros em-
possados. O presidente perguntou
por onde deveria começar: “Pela
direita?” O sorridente presidente
da Corte respondeu, firme: “Sem-
pre pela direita, presidente.”
Cara amarrada

Durante o evento, Moraes ficou
sentado bem à frente de Bolsonaro,
encarando o presidente. Lembrou
cena de filme de bang-bang.

Cordial, Bolsonaro usou a mão di-
reita para fazer um gesto tipo “le-
vanta aí”, e a estendeu a Moraes.
Que manteve a cara amarrada.

Bolsonaro contou certa vez
que Moraes não abriu a boca
quando foi ao Planalto com
Edson Fachin para entregar
convite à posse no TSE.

A Instituição Fiscal Independente,
ligada ao Senado, aponta no último re-
latório que o risco de descumprimento
do teto de gastos até 2024 “é baixo”.
Líder nas pesquisas, Lula disse que seu
governo não teria teto.

O tipo de empresa mais comum
no Brasil é a de comércio varejista
de roupas e acessórios: existem
1,02 milhão de CNPJs ativos, das
mais de 21,2 milhões de empresas
no País, revelam dados da plata-
forma XTR.

Quem manda?
A própria procuradoria afirma que

é “um órgão diretamente subordi-
nado ao Governador”, o que sugere
submissão às vontades de Rui Costa.

Impacto das damas
Agora, “Janja Lula Silva”, a mu-

lher do petista, soma 150 mil segui-
dores no seu perfil verificado no
Twitter. A primeira-dama Michelle
Bolsonaro tem vinte vezes mais se-
guidores: 3 milhões no seu Insta-
gram verificado.

Acorda, 
Brasil

Pergunta nos 
superiores

Estudo divulgado na Alemanha
este mês revelou que o mundo che-
gou ao patamar de 1 Terawatt de ge-
ração de energia fotovoltaica (solar).
Infelizmente, o Brasil, com todo seu
potencial, responde por 1,5% disso.

Pegar leve com criminosos conde-
nados é cultura?

Impacto na economia

Cuba, 120
A independência formal de Cuba

completa 120 anos, nesta sexta-feira
(20), quando o legislativo da ilha ca-
ribenha elegeu o primeiro presi-
dente cubano, Tomás Estrada
Palma, ainda como protetorado dos
EUA.

Tribunal racial

Menos de um mês
Jair Bolsonaro ganhou cerca de

250 mil seguidores no Twitter desde
o fim de abril. No anúncio da oferta
de compra da rede social por Elon
Musk, o presidente ganhou 90 mil
seguidores em poucos dias.

Procuradoria da 
Bahia sabia de contrato 
suspeito

Apesar de o então governador
baiano Rui Costa (PT) dar a desculpa
esfarrapada à Polícia Federal de não
saber que havia pago adiantados
R$48 milhões a uma empresa de pro-
dutores de maconha, a HempCare,
pois não tinha “pleno domínio do in-
glês”, o contrato passou pelas mãos
e recebeu aval da Procuradoria Geral
da Bahia. O despacho foi assinado
pela procuradora geral Aline Nunes,
e é datado em 7 de abril de 2020. Os
respiradores, adquiridos a peso de
ouro, nunca foram entregues.

Tudo lá
A própria Procuradoria destacou,

sem se opor, que a HempCare pre-
tendia o pagamento adiantado pelos
respiradores.
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Análise: as riquezas minerais do Brasil

Nem 
te ligo Aposta em reeleição?

Comércio 
fundamental

O aproveitamento econômico de territórios
indígenas é uma questão em debate no Con-
gresso Nacional e da maior relevância para o
futuro do país.

O governo defende o acesso econômico aos
territórios indígenas, através da permissão para
lavra garimpeira, em áreas definidas pela Agên-
cia Nacional de Mineração, desde que haja con-
sentimento das comunidades indígenas.

A agência concederá 180 dias para os autóc-
tones se manifestarem, com direito a partici-
pação nos resultados, caso concordem.

Em Roraima, existe o potencial de R$ 3 tri-
lhões de minerais embaixo da terra.

De acordo com a Constituição Federal, ati-
vidades de aproveitamento econômico em
solo indígena só podem ser realizadas, com
prévia autorização do Congresso Nacional.

O projeto em tramitação define condições
específicas para a pesquisa e exploração do
ouro, ferro, hidrocarbonetos, petróleo, gás na-
tural e utilização de rios na geração de energia
elétrica.

Infelizmente, essa questão está sendo “po-
litizada”, quando já é regulada nos países de-
senvolvidos, onde existem comunidades
nativas beneficiadas com resultados favorá-

veis à economia e melhoria da qualidade de
vida.

Movimentos radicais promovem manifesta-
ções, que denominam a proposta legislativa
como “Pacote da destruição”.

Por que “destruição”?
Tudo poderá ser resolvido com a fixação de

regras justas para a exploração dos minérios e
riquezas da biodiversidade.

O maior beneficiário serão os indígenas, com
respeito aos seus usos, costumes e tradições.

Nos Estados Unidos e Canadá, tais culturas
tradicionais têm reconhecimento de direitos
legítimos, com a garantia prévia do retorno fi-
nanceiro de benefícios derivados das suas re-
servas e conhecimentos, preservada a
identidade cultural.

O desenvolvimento sustentável coaduna os
aspectos ambiental, econômico e social, bus-
cando ponto de equilíbrio entre a utilização
dos recursos naturais, o crescimento econô-
mico e a equidade social.

Esse modelo prioriza a qualidade de vida
das gerações presentes e futuras.

O Estado tem a obrigação de promover o de-
senvolvimento, mas esse desenvolvimento
tem a obrigação de ser ecologicamente cor-

reto.
Em nosso país, não poderemos copiar a ex-

periência global, sem análise criteriosa de prós
e contras.

Somente tendo a humildade de aprender fa-
zendo, errando e corrigindo, conseguiremos
transformar em riqueza real o nosso potencial
de riquezas naturais.

Veja-se, por exemplo, que o Brasil detém
mais de 90% das reservas globais de nióbio,
ainda não exploradas.

Há apenas uma parcela de exploração, em
regime de concessão, cuja empresa tem sede
tem sede em Araxá, MG, com 70% do capital
pertencente ao Grupo Moreira Salles; 15% In-
vestidores chineses e 15% Consórcio japonês-
sul-coreano (15%)

Apesar da alta viabilidade comercial do nió-
bio, as gigantescas reservas não podem ser ex-
ploradas, por estarem em território indígena e
em áreas de proteção ambiental.

O metal é raro e estratégico, usado nas in-
dústrias espacial e nuclear, além de tubulações
para transmissão de gás sob alta pressão, pe-
tróleo e água, por ser um poderoso agente an-
ticorrosivo. Toda essa riqueza, não rende um
centavo ao país.

Após a eleição de outubro, todas correntes
políticas deverão sentarem-se numa mesa e
buscarem convergências, através do diálogo,
que definam equilíbrio na regulamentação
dessa matéria. Há que serem incorporadas tec-
nologias inovadoras e capitais, sem aprisiona-
mentos a princípios xenófobos, contrários ao
desenvolvimento científico.

Deve-se convidar o primeiro mundo para
pensar e trabalhar junto conosco, porém guar-
dado o espaço vital para o exercício da inteli-
gência social nacional, regional e local.

A atração de investimentos dependerá de
uma legislação clara, que estabeleça as regras
dos contrários e a proteção de cada direito en-
volvido. Não se deseja legislação entreguista,
mas apenas que dê segurança jurídica às par-
cerias, que comecem a se desenvolver.

Chegou a hora das instituições nacionais
adotarem todas as medidas cabíveis para cria-
ção do ambiente favorável ao desenvolvi-
mento das atividades relativas à conservação
e uso sustentável de nossas riquezas minerais.

O futuro Congresso terá o dever de encami-
nhar as discussões, que ofereçam ao país legis-
lação moderna. 

Este será o grande desafio!

Aplaudidos

Parecia 
duelo

Ney Lopes – jornalista, advogado, ex-deputado
federal; ex-presidente do Parlamento Latino

Americano (PARLATINO); e- Presidente da Co-

O momento arrancou aplau-
sos da plateia que estava no
plenário do TST, além de sorri-
sos (até de alívio) nas autorida-
des presentes.

Revisado e assinado
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A primeira-dama de Macapá, Rayssa
Furlan (MDB), usou as redes sociais para
postar uma foto ao lado do pré-candi-
dato a governador Jaime Nunes (PSD),
durante uma agenda dele pela região
Oeste do Amapá, aumentando as espe-
culações sobre uma provável aliança
para formar a chapa que disputará o GEA
em outubro. O que chamou atenção foi a
legenda que ela escreveu para descrever
a foto. “A experiência de gestão é o me-
lhor caminho para o desenvolvimento
do Amapá”, um elogio direto a Jaime, se-
guida da sentença “Com esta frase em
mente início a caminhada junto com o
Jaime Nunes com o objetivo de alcançar
um novo futuro para o nosso povo”, es-
creveu a médica.

Gazetilha
agazeta.ap@uol.com.br

A Polícia Federal já levantou a
ponta do tapete onde estava escon-
dida a sujeira do deputado Zezinho
Tupinambá. A Polícia Federal verifi-
cou indícios de um esquema de re-
crutamento de eleitores e de compra
de votos, com participação ativa de
servidores do IAPEN.A investigação
deve também chegar no rastro do
empresário Felipe Edson (Felipinho),
que é um dos apoiadores de sua cam-
panha, além de conhecido agiota da
cidade. Segundo informações, ele
ganhava assessoria como pagamento
de débito de agiotagem.

Apoio importante

Dinheiro na conta

Afundado 

Risco de Vida
Com uma atuação vol-

tada à segurança pública deputado
R. Nelson Vieira, que é militar,
apresentou nesta semana Indica-
ção nº 1425/22-AL, destinada ao
Governo do Estado, tendo como
pauta o anteprojeto de Lei Comple-
mentar anexo que "Acrescenta o in-
ciso XXXVI ao § 3º, do artigo 53 da
Lei Complementar 084, de 07 de
abril de 2014, que cria a Indeniza-
ção de Risco de Vida - IRV no per-

centual de 10% (dez por cento) do
subsídio dos militares estaduais".

Rayssa Furlan

No rastro

Transporte público 

Analistas políticos já
apostam que Jaime
Nunes leva no pri-
meiro turno a eleição
para o GEA, isso por-
que o governador Wal-
dez declarou apoio
para Clécio e, com a
rejeição que o atual
governador tem, apos-
tam que a candidatura
do ex-prefeito de Ma-
capá vai naufragar.

Foi depositado nas contas do Go-
verno nesta sexta-feira (20), valor de
R$ 40.540.353,80  e no dia 24 serão de-
positados mais R$ 6.097.200,00,
dando um total de R$ 46.637.553,80.
Já os municípios receberão os seguin-
tes valores: Amapá R$ 88.589,09; Cal-
çoene R$ 93.474,03; Macapá R$
5.561.441,51; Mazagão R$ 166.501,34;
Oiapoque R$ 203.184,82; Ferreira
Gomes R$ 218.643,05; Laranjal do Jari
R$ 368.045,51; Santana R$ 657.632,10;
Tartarugalzinho R$ 140.211,05; Itaubal
R$ 75.917,35; Porto Grande R$
163.703,99; Pracuuba R$ 92.532,91;

Serra do Navio R$ 124.557,93; Cutias
R$ 77.967,05; Pedra Branca do Ama-
pari R$ 380.684,75; Vitória do Jari R$
158.590,28.

Ciclo do Marabaixo 2022
Integrantes de todos os

grupos que realizam o Ciclo do
Marabaixo 2022 terão um mo-
mento especial hoje, sábado 21 de
maio. A retirada dos mastros nas
matas da comunidade quilombola
do Curiaú reunirá festeiros dos
barracões Berço do Marabaixo,
Marabaixo do Pavão, Raízes da Fa-
vela (Dica Congó), Raimundo La-
dislau e Campina Grande.

O governo federal, por meio do
Banco do Brasil, vai repassar R$ 7,7
bilhões para todos os estados, o
Distrito Federal e 5.569 municípios
do valor relativo à arrecadação dos
bônus de assinatura do leilão dos
excedentes para exploração de pe-
tróleo e gás natural da cessão one-
rosa dos campos de Sépia e Atapu,
no pré-Sal, de acordo com infor-
mações do Ministério de Minas e

Energia. O valor será pago desta
sexta-feira (20) até a próxima
terça-feira (24).

03 Macapá(AP), sábado, 21 de maio de 2022 

A pré-candidata a deputada federal
Ivone Chagas, fechou um apoio impor-
tante para sua candidatura. Em reunião
na sexta-feira (20), em Santana, o PSC
Amapá fechou parceria com a CEMEA-
DAP (Convenção Estadual dos Minis-
tros das Igrejas Evangélicas Assembleia
de Deus no Amapá.), “gratidão especial
ao Pr. Lucifrancis Barbosa e aos Mem-
bros da Mesa Diretora e Comissão Polí-
tica”, declarou Ivone.

A Prefeitura de Macapá iniciou
nesta sexta-feira (20) a execução da
licitação do transporte público da
capital. Nesta primeira fase, a Co-
missão de Licitação recebeu as pro-
postas das empresas interessadas
em assumirem a concessão do
transporte pelos próximos 20 anos.
As empresas que estiverem de
acordo com as regras do edital, po-
derão continuar no certame.“A em-
presa vencedora terá a
responsabilidade de melhorar o
transporte coletivo em Macapá,
tornando ele mais dinâmico. O ob-
jetivo é que a oferta de transporte

alcance todos os bairros de Macapá,
com a mesma qualidade”, disse o
diretor-presidente da CTMac), An-
drey Rego.

Quanto vai receber cada município

O Tribunal Regional Eleitoral do
Amapá (TRE-AP) já tem disponibi-
lizado em seu parque de urnas ele-
trônicas, 2.507 equipamentos,
sendo 828 deles do novo modelo
2020. Desse total, 2.010 serão uti-
lizadas nas eleições gerais de 2022
no Estado. As novas máquinas vão
se somar às demais anteriores, que
são modelos dos anos de
2009,2010,2011,2013 e 2015. Lan-
çada pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) em dezembro do ano
passado, a nova urna eletrônica
teve o design repaginado, com te-
clado reposicionado em relação à
tela de LED e o terminal do mesá-
rio com tela sensível ao toque.

Eleições 2022



O TCU (Tribunal de Con-
tas da União) aprovou o
processo de capitalização
da Eletrobras, e os traba-
lhadores de qualquer setor
que tenham recursos no
FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço) po-
derão utilizar até 50% do
fundo para comprar ações
da empresa.

O mecanismo usado
para este processo é o
Fundo Mútuos de Privati-
zação, criado em 2000, e já
usado em outros casos,
como na Vale e na Petro-
bras.

Existem dois modelos
de fundos: FMP-FGTS, em
que participam apenas as
pessoas físicas com contas
vinculadas ao Fundo de
Garantia por Tempo de
Serviço, e o FMP Recursos
Próprios, em que investi-
dores utilizam seu próprio
capital na aplicação.

Tanto a XP quanto a

Suno apontam que o prin-
cipal risco para estes mo-
delos de investimento é
que os FMPs passam a ser
de renda variável, ou seja,
correm riscos semelhantes
aos papéis na B3, como vo-
latilidade e variação de
preços.

Dessa forma, os analistas
da XP recomendam que o
investidor entenda se seu
perfil é compatível com
esse modelo para evitar
frustração no futuro com
possíveis perdas.

A Suno diz também que
“os Fundos Mútuos de In-
vestimento investem em
companhias que são ou
que foram estatais algum
dia. Entretanto, o melhor,
nesse caso, é sempre com-
prar as ações das mesmas
na própria bolsa”.

Em teleconferência de
resultados, o presidente da
Eletrobras, Rodrigo Limp,
projetou fazer a oferta de

capitalização ainda em
junho. Com isso, o governo
deixaria de ser o sócio ma-
joritário da empresa, pas-
sando de proprietário de
45%. Assim, a companhia
se tornará uma holding, e
não mais uma estatal.

Foi estabelecido o uso de
um teto de R$ 6 bilhões
para recursos do FGTS
comprarem ações na oferta
pública.

Como usar o FGTS?
Caso o trabalhador

queira comprar ações da
Eletrobras com o FGTS, é
possível participar via
fundo de forma individual
ou um clube de investi-
mento, o CI-FGTS, que
funciona como uma comu-
nhão de recursos de pes-
soas físicas —de no
mínimo três e no máximo
50 participantes—, para
aplicação em títulos e valo-
res mobiliários.

As moedas latino-ameri-
canas desvalorizaram mais
de 30% frente ao dólar nos
últimos 10 anos, aponta um
levantamento realizado por
Michael Viriato, fundador e
sócio da Casa do Investidor.
No período, o real desvalori-
zou 61,95%, ficando atrás
apenas do peso argentino,
que caiu 96,20%.

Conforme explicou Clau-
dio de Moraes, professor de
finanças do Instituto de Pós-
Graduação e Pesquisa em
Administração da Universi-
dade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), a cesta de
moedas de países emergen-
tes costuma sofrer com mo-
vimentos externos e

internos.
A crise causada pela

Covid-19 foi um dos fatores
externos que gerou im-
pacto, pois os investidores
procuraram por moedas

mais seguras e abandona-
ram os investimentos la-
tino-americanos, migrando
para os Estados Unidos, por
exemplo.

Já internamente, Fran-

cisco Nobre, economista da
XP, explica que, especifica-
mente no longo prazo, os
juros e a inflação persisten-
temente mais altos tendem
a desvalorizar as moedas e
baixar o preço do câmbio.

Nos últimos 10 anos, os
juros e a inflação nos países
da América Latina foram
muito mais altos comparado
com os Estados Unidos.
“Então, naturalmente, as
moedas se desvalorizaram
ao longo do tempo e não vão
mais voltar para os níveis de
2012”.

A conta não é possível ser
feita com a Argentina por-
que o país trocou a taxa
usada como juros básico, do

LEBAC pro LELIQ, em
2018.No curto e no médio
prazos, também existem vá-
rios fatores que podem in-
fluenciar o valor da moeda.
Tais como, riscos políticos e
econômicos, acúmulo de dí-
vida pública, exportações,
balança comercial, cresci-
mento econômico e perfor-
mance da bolsa.

Na América Latina, o câm-
bio também tende a ser cor-
relacionado com o preço das
commodities, por causa de
sua importância para estas
economias. Esse foi um dos
motivos para que o real
fosse a  quarta moeda que
mais se valorizou em rela-
ção ao dólar neste ano.

Moedas latino-americanas caem mais de 
30% ante o dólar na última década

Inflação

Real desvalorizou 61,95%, atrás apenas do peso argentino, que caiu 96,20% no período.

Trabalhador poderá usar até 50% do FGTS
para comprar ações da Eletrobras

Economia

Mecanismo usado para este processo é o Fundo Mútuos de Privatização, criado em 2000.

Os principais representantes
de bancos centrais e ministros
das Finanças do mundo reuni-
dos perto da Rocha do Dragão,
na Alemanha, nesta quinta-
feira (19), têm sua própria fera
para destruir: a estagflação.

Os líderes financeiros do
Grupo dos Sete se reúnem no
momento em que a guerra na
Ucrânia eleva o custo das ma-
térias-primas, enquanto novas
restrições relacionadas à pan-
demia na China desaceleraram
o comércio global, levantando
o espectro de um período sus-
tentado de inflação alta e es-
tagnação econômica.

“Teremos que discutir o que
podemos fazer juntos em nos-
sas respectivas áreas de res-
ponsabilidade para evitar
cenários de estagflação”, disse
o ministro das Finanças ale-
mão, Christian Lindner, a re-
pórteres quando os líderes
chegaram para a reunião de
dois dias.

O hotel palaciano em Koe-
nignswinter, onde o evento é
realizado, tem vista para Dra-
chenfels, ou Rocha do Dragão,
onde o herói da lenda medie-

val dos Nibelungos, Siegfried,
supostamente matou um dra-
gão que vivia em uma caverna
na montanha.

Tão letal e intratável quanto
um monstro mitológico, a es-
tagflação não tem solução
fácil: estimule a economia e os
preços vão fugir do controle
ainda mais rápido, feche as
torneiras do dinheiro e você
sufocará o crescimento econô-
mico.

Depois de subestimar a in-
flação durante a maior parte
do ano passado, a maioria dos
bancos centrais, dos Estados
Unidos à Europa e Austrália,
estão agora obstinadamente
focados em conter os preços
que vêm subindo no ritmo
mais rápido em décadas.

E os ministros das Finanças
estão preocupados que a eco-
nomia se deteriore ainda mais
à medida que as sanções con-
tra a Rússia tornam a importa-
ção de matérias-primas mais
caras — sobrecarregando os
orçamentos das famílias,
assim como os custos dos em-
préstimos também aumen-
tam.

União
Ministros das Finanças do G7

planejam como acabar com
cenário de estagflação

Líderes financeiros do G7 se reúnem em momento em
que guerra na Ucrânia eleva custos de matérias-primas
e lockdowns na China desaceleram comércio global.
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O anúncio feito pelo go-
vernador Waldez Góes (PDT)
de que vai apoiar a pré-can-
didatura de Clécio Luís (So-
lidariedade) ao governo do
Estado feito nesta sexta-
feira (20), foi apenas a con-
firmação do que todos já
sabiam. Inclusive as nomea-
ções, no Diário Oficial do Es-
tado, de aliados do
ex-prefeito já mostravam o
caminho.

Agora Clécio, que no ano
passado foi premiado –
mesmo sem pisar há 18 anos
em uma sala de aula – com
sete progressões funcionais
e depois ganhou licença,
com todos os vencimentos
garantidos, para fazer cam-
panha, também tem a sua
disposição a máquina admi-

nistrativa do governo do
Amapá.

No evento desta sexta-
feira, Waldez disse que não
deixou o Setentrião, em
abril, para dar continuidade
às ações de governo, afir-
mando que vai encerrar o
governo e sair pela porta da
frente.

Nos bastidores os comen-
tários é que o apoio a Clécio
teve como garantia de que o
PDT indicaria o vice, cujo
mais cotado no partido é a
do ex-secretário da Agência
Amapá, Antônio Teles,
mesmo garantindo a indica-
ção para o vice, militantes
antigos do PDT não aceitam
o apoio do partido ao ex-pre-
feito, o que causou uma di-
visão dentro do PDT.

No Amapá, Governador Waldez reúne militância para
anunciar o que todos já sabiam: vai apoiar Clécio

PDT dividido Geral

No Ampá, PF investiga deputado Zezinho 
Tupinambá por contratação de servidor fantasma

A Polícia Federal deflagrou, na
sexta-feira (20), a Operação Divisio,
com o cumprimento de três manda-
dos de busca e apreensão em Ma-
capá, em investigação que apura os
crimes de peculato, corrupção elei-
toral e organização criminosa, em
razão da suposta contratação de
servidores fantasmas, por parte do
gabinete do deputado Zezinho Tu-
pinambá, além de compra de votos.

A investigação deve também che-
gar no rastro do empresário Felipe
Edson (Felipinho), que é um dos
apoiadores de sua campanha, além
de conhecido agiota da cidade. Se-
gundo innformações, ele ganhava
assessoria como pagamento de dé-
bito de agiotagem.

A investigação
A investigação foi aberta a partir da

análise do que foi apreendido em
outra operação, realizada em março,
a Blindness. Na época, foram presos
policiais penais por fazerem “vista
grossa” na entrada de arma, drogas e
48 celulares no presídio.

A PF informou que no gabinete
do deputado alvo da operação Divi-
sio constam dois servidores do Ins-
tituto de Administração
Penitenciária (Iapen) em cargos em
comissionados

A PF identificou que, pelo menos
desde o ano de 2020, o assessor do
deputado repassava valores do ga-
binete, supostamente indevidos, a
terceiros. A investigação apurou
fortes indícios de que, embora exer-

cesse a função de auxiliar parla-
mentar, o indivíduo não frequen-
tava o gabinete, ou mesmo a ALAP,
sendo, portanto, um “funcionário
fantasma”.

A Polícia Federal ainda verificou
indícios de um esquema de recruta-
mento de eleitores e de compra de
votos, com participação ativa de
servidores do Instituto de Adminis-
tração Penitenciária do Amapá
(Iapen).

Os investigados poderão respon-
der pelos crimes de organização cri-
minosa, peculato e corrupção
eleitoral, cujas penas somadas al-
cançam 24 anos de reclusão.Divisio
em razão da divisão de eleitores e
de tarefas para captação de eleito-
res.

Nota envida pela assessoria jurí-
dica do deputado Zezinho Tupi-
nambá

Até agora não temos ciência dos
fatos. Porém, afirmamos que o De-
putado prestará todo auxílio e cola-
boração que se fizer necessário para
elucidar os fatos e antecipa que res-
peita o trabalho da Polícia Federal,
porém, tem plena consciência de
não ter cometido qualquer ilícito e
provará, como tem feito, que a acu-
sação é infundada. Lamenta esse
tipo de atitude em meses próximos
ao pleito eleitoral, espera que
quando a verdade seja demons-
trada que haja a mesma espetacula-
rização que teve para cumprimento
das medidas”.

Operação Divisio 

Os trabalhadores nascidos em
julho receberão o saque extraor-
dinário do FGTS (Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço) a
partir de hoje, sábado (21). O go-
verno autorizou o saque de até
R$ 1.000 por pessoa na tentativa
de injetar mais dinheiro na eco-
nomia.

Este é o segundo saque da se-
mana — os nascidos em junho
podem fazer o saque desde
quarta-feira (18). Os saques do
FGTS começaram em 20 de abril
e seguem até 15 de junho, sendo
que o calendário varia de acordo
com o mês de aniversário do tra-
balhador.

Dá para consultar o valor dis-
ponível e a data de recebimento
pelo app FGTS (disponível na
Google Play e na App Store) ou
em agências da Caixa Econô-
mica Federal.

Depois que o dinheiro sair do
FGTS e for creditado na pou-
pança digital, o trabalhador que
não quiser receber pode solicitar
que o montante volte para sua
conta do FGTS. Isso pode ser
feito até 10 de novembro.

Se o trabalhador não informar
nada e não sacar o dinheiro até
15 de dezembro, o valor voltará
à conta de origem no FGTS, com
correção monetária. Quem
ainda não recebeu pode fazer o
pedido para pegar o dinheiro,
por meio do app do FGTS ou em
agências da Caixa.

Como usar o dinheiro?
A Caixa vai creditar o valor

automaticamente —o trabalha-
dor não precisa fazer nada. O
banco vai retirar o dinheiro do
fundo e creditá-lo em poupan-
ças sociais digitais abertas auto-
maticamente em nome de cada
trabalhador.

A partir daí, dá para ter acesso

ao dinheiro pelo aplicativo
Caixa Tem.

Dá para movimentar o valor
por meio do pagamento de bo-
leto, transferências bancárias
(inclusive Pix), pagamentos em
maquininhas (com QR Code),
transações com cartão virtual de
débito e saque com token em
terminais de autoatendimento e
lotéricas. Não dá para escolher o
valor que será debitado.

A Caixa vai depositar todo o
montante que o trabalhador
tiver direito na poupança digi-
tal.

Qual o valor do saque?
O valor do saque é de até R$

1.000 por trabalhador, conside-
rando a soma dos saldos dispo-
níveis em suas contas do FGTS.
Quem tiver mais de R$ 1.000 nas
contas receberá apenas os R$
1.000.

Quem tiver menos de R$
1.000 receberá todo o valor que
estiver no fundo. Valores que
estiverem bloqueados na conta
do FGTS não poderão ser saca-
dos. É o caso de montantes usa-
dos como garantia de
empréstimos na modalidade
antecipação do saque-aniversá-
rio.

Se o trabalhador tiver mais de
uma conta do FGTS, o saque é
feito na seguinte ordem: pri-
meiro, das contas relativas a
empregos antigos, começando
pela conta que tiver o menor
saldo; em seguida, as demais
contas, iniciando pela que tiver
menor saldo.

Quem tem direito ao FGTS?
Trabalhadores regidos pela

CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho)

Trabalhadores rurais
Trabalhadores intermitentes

e temporários (trabalhadores
urbanos contratados por uma
empresa para prestar serviços
por determinado período)

Trabalhadores avulsos (quem
presta serviços a várias empre-
sas, mas é contratado por um
sindicato e, por isso, não tem
vínculo empregatício, como es-
tivadores)

Atletas profissionais (como
os jogadores de futebol)

Empregados domésticos (de
forma obrigatória desde
1º/10/2015)

Safreiros (operários rurais que
trabalham apenas no período de
colheita)

Dinheiro no bolso

Novo saque do FGTS, de até R$ 1.000,
começa hoje, veja se você tem direito

Dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

Os mandados de busca foram expedidos pelo Tribunal Regional
Eleitoral (TRE/AP) e cumpridos nas residências de dois 

investigados e no gabinete do deputado Zezinho Tupinambá.

Agora Clécio, que no ano passado foi premiado com progressões e licença, também tem a sua disposição a máquina administrativa do
governo do Amapá. O anuncio do governador não é aceito por vários pedetistas e causou um racha o partido. 
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A Secetaria Municipalde
Saúde (Semsa) realizou na
sexta-feira (20), uma ação de
saúde bucal com mais de 400
estudantes da rede municipal. O
evento foi na Escola Municipal
de Ensino Infantil (Emei) Pe-
queno Príncipe, e também con-
tou com distribuição de kits
odontológicos.

Durante a programação
foram feitas orientações em
saúde bucal, com aplicação tó-
pica de flúor, escovação de den-
tes assistida e a distribuição de
kits odontológicos, contendo fio
dental, escova e pasta de dentes.

A parceria nas ações de saúde
e educação em Macapá, é um
esforço contínuo da Prefeitura,
como ressalta o secretário mu-
nicipal de Educação, Rodrigo
Gomes.

“É impossível separar saúde
de educação, porque nosso ob-
jetivo é o desenvolvimento inte-
gral dos nossos estudantes.

Estamos intensificando as cola-
borações para garantir isso”, re-
força.

O evento faz parte do Pro-
grama Saúde na Escola (PSE) e
tem como foco, ensinar as crian-
ças sobre a importância dos cui-
dados bucais para prevenir
problemas odontológicos.

Programa Saúde na Escola
O PSE faz parte da política in-

tersetorial realizada pelo Minis-
tério da Saúde em parceria com
o Ministério da Educação. O
programa visa integrar educa-
ção e saúde de forma perma-
nente, proporcionando
melhorias à qualidade de vida
dos educandos.

Atualmente, o PSE atua em 53
escolas municipais, promo-
vendo ações de prevenção do
uso de drogas, avaliação da
saúde bucal, promoção de ali-
mentação saudável e vários ou-
tros eixos temáticos.

A eliminação de lixeiras
tem sido uma das principais
metas da Prefeitura de Ma-
capá, que nesta quinta-feira
(19) recolheu 12 toneladas de
acúmulo de lixo da Praça
Quarentões, no bairro Buriti-
zal, zona sul da cidade. O
local vinha sendo utilizado
como área de descarte irregu-
lar, causando transtorno aos
moradores.

Garrafas de vidro e plás-
tico, resto de obras, pedaços
de eletrodomésticos e eletrô-
nicos foram alguns dos obje-
tos retirados do local. A ação
envolveu trabalhadores da
varrição, capina manual e
mecanizada e fiscais da Se-
cretaria Municipal de Zelado-
ria Urbana, além da utilização
de uma pá-carregadeira, uma
retroescavadeira e quatro ca-
çambas para a coleta dos resí-
duos.

“Estamos fiscalizando e
limpando diversos pontos da
cidade, principalmente as

áreas de grande acúmulo de
lixo e entulho, como o que se
formou na Praça Quarentões.
Após a limpeza, não pode-
mos deixar de lembrar que a
participação da população é
importante na manutenção
da área conservada”, explica
o titular da Zeladoria Urbana,
Jean Patrick Farias.

A moradora Alexandrina
da Paixão Soares, de 63 anos,
comenta a importância da
manutenção do espaço limpo
após a revitalização. “Vinha

gente de carro despejar entu-
lho no local. Uma prática que
se tornou comum e resultou
em na lixeira viciada. Depois
dessa limpeza, esperamos
que ninguém mais jogue lixo
aqui novamente porque
vamos denunciar”, apela.

Com o objetivo fazer cum-
prir as legislações que garan-
tem a livre locomoção das
pessoas no passeio público e
descarte correto de resíduos
sólidos gerados pela popula-
ção, a Prefeitura de Macapá

está monitorando diaria-
mente o despejo inadequado
de lixo em vias públicas.

Ao todo, 38 lixeiras foram
desarticuladas pela Zeladoria
Urbana este ano. Os bairros
Perpétuo Socorro, Cidade
Nova, Buritizal e Nova Espe-
rança se destacam com maior
incidência de resíduos amon-
toados.

Lei de descarte irregular
O descarte irregular de en-

tulhos é proibido por lei em
Macapá e quem for flagrado
será autuado pelo Código de
Posturas do Município. Con-
forme a legislação, é vedado
o descarte de qualquer tipo
de resíduos em terrenos pú-
blicos. A multa pode variar,
hoje, de cerca de R$ 500 e R$
2.500 e mais notificação com
prazo de, no mínimo, 2 horas
para retirada do material des-
cartado.

Durante a ação, o empreen-
dedor Adão Silva Brandão, de

34 anos, foi orientado sobre a
ocupação da calçada irregu-
lar. Dono de uma oficina de
carros bem ao lado da praça,
ele estava ocupando a área
com sucatas, impedindo o
trânsito de pedestres.

“Eu não sabia que era proi-
bido, mas conversei com os
fiscais, fiz a retirada do mate-
rial e me comprometi a man-
ter o espaço livre conforme
manda a lei”, destaca.

Disque denúncia
Denúncias sobre lixeira vi-

ciada, entulho em ruas, ca-
nais e avenidas, podem ser
encaminhadas via WhatsApp
(96) 99970-1078, que fun-
ciona como canal de atendi-
mento da Zeladoria.

O munícipe deve enviar
fotos, vídeos, horário do
acontecimento e endereço
para que a apuração ocorra da
melhor forma possível. A
identidade do denunciante é
preservada.

Prefeitura de Macapá retira 12 toneladas de 
acúmulo de lixo no bairro Buritizal

O evento foi na Escola Municipal de Ensino Infantil 
(Emei) Pequeno Príncipe, e também contou com 

distribuição de kits odontológicos.

Ação de limpeza contou com trabalhadores da varrição, capina manual e mecanizada.

Limpeza urbana Geral

Programa Saúde na Escola

Visita técnica é uma estratégia para erradicar o vírus no município.

Equipe do Ministério da Saúde apresenta
plano de combate ao sarampo em Macapá

Todos juntos

Na quinta-feira (19), uma
equipe de técnicos do Mi-
nistério da Saúde (MS) es-
teve em Macapá para
apresentar o plano opera-
cional unificado para inter-
rupção do surto de sarampo
no Brasil. Os profissionais
conheceram os pontos de
imunização da capital, e
trocaram experiências para
construir propostas de com-
bate da doença.

Na ocasião, a Secretaria
Municipal de Saúde (Semsa)
apresentou o atual cenário
epidemiológico no municí-
pio e as ações desenvolvi-
das para o controle do
sarampo. Os técnicos tam-
bém visitaram as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs)
Raimundo Hozanan e Con-
gós para conhecer os labora-
tórios de análises clínicas.

A Coordenadora de Vigi-

lância em Saúde da Semsa,
Nayma Picanço, explica que
os profissionais que atuam
nos laboratórios serão capa-
citados para fazer diagnósti-
cos mais rápidos. Já os
profissionais do Estratégia
Saúde da Família, serão trei-
nados para fazer a detecção
de casos suspeitos para a
notificação, e assim realizar
o bloqueio vacinal.

“Precisamos continuar in-
tensificando as ações de va-
cinação, de cobertura e
investigação de casos sus-
peitos para conter o surto de
sarampo que estamos pas-
sando. O Ministério da
Saúde vai nos apoiar no de-
sencadeamento dessas
ações, fortalecendo as ações
de vigilância para seguir-
mos com erradicação do sa-
rampo”, afirmou a
coordenadora.

O encontro técnico acon-
teceu no Centro de Especia-
lidades Dr. Papaleo Paes e
contou com a participação
de representantes do Minis-
tério da Saúde, Organização
Pan-Americana de Saúde
(Opas) e Superintendência
de Vigilância em Saúde do
Estado do Amapá (SVS).

Prevenção
O sarampo é uma doença

infecto-contagiosa causada
por um vírus chamado Mor-
billivirus. A doença se torna
mais grave quando atinge
mães em período de ama-
mentação, crianças desnu-
tridas e adultos. Vacinar é o
meio mais eficaz de preven-
ção contra o sarampo. A va-
cina está disponível nos
postos de saúde para crian-
ças a partir de 12 meses de
idade.

Semsa promove ação de saúde bucal para
mais de 400 estudantes da rede municipal
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Neste final de semana acontecem
mais dois momentos de fé e cultura
do Ciclo do Marabaixo. Dia, 21, é o Sá-
bado do Corte do Mastro,  e 22, Do-
mingo do Mastro, rituais bastante
esperados  após os dois anos de isola-
mento devido a pandemia da COVID-
19. No sábado os mastros são
retirados das matas do quilombo do
Curiaú e acontecem as rodas de ma-
rabaixo, e no domingo os troncos são
preparados ao som das caixas para os
dias de levantação. 

O grupo Berço do Marabaixo da Fa-
vela e a família de Costa, que realizam
os festejos para a Santíssima Trin-
dade no Barracão da Tia Gertrudes,
estão preparados para mais estes ri-
tuais. Eles fazem a diferença por se-
guirem a tradição sem retirar os
mastros da natureza, uma adaptação
para estar de acordo com as respon-
sabilidades ambientais.

Os devotos e marabaixeiros saem
do bairro Santa Rita às 8h em direção
ao quilombo do Curiaú, na Zona
Norte de Macapá, onde se encontram
com os integrantes dos demais gru-
pos, devotos e famílias que realizam
o Ciclo do Marabaixo. É um momento
de confraternização dos descenden-
tes dos pioneiros que deram início
aos festejos para a Santíssima Trin-
dade e o Divino Espírito Santo, e dan-
çando, tocando caixas e cantando em
saudação, entram na mata de onde
retiram os troncos que serão orna-
mentados com ramos de murta e pin-
tados para o momento de levantar os
mastros com as bandeiras, nos rituais
seguintes.

Responsabilidade social e ambiental
Os participantes do marabaixo do

Barracão da Tia Gertrudes assumiram
o compromisso de dar continuidade

às tradições sem interferir no meio
ambiente, garantindo a harmonia
entre os festeiros e devotos e a socie-
dade. Uma das decisões foi a de subs-
tituir os mastros de árvores por um
artificial, que é usado todos os anos,
e realizar ações de conscientização
ambiental quanto à preservação de
florestas, e para cada tronco retirado
para o ritual do mastro, são plantadas
mudas no mesmo local pelas crianças
que participam dos festejos.

“O bairro Santa Rita foi urbanizado
rapidamente, e este crescimento
trouxe novos moradores, prédios co-
merciais e de moradia, vizinhos que
não conheciam nossa cultura, e
temos ainda as leis ambientais, que
nos obrigaram a fazer adaptações
para que continuássemos com nossa
tradição e devoção sem atritos sociais
e urbanos. Obedecemos os limites do
som, os foguetes também soltamos
em horário certo, e não derrubamos
mais os mastros, mas participamos
de todos os rituais com os outros nú-
cleos familiares e grupos, com a
mesma fé e alegria”, explica Valdi-
nete Costa, da organização. 

Após o corte dos mastros os devo-
tos seguem para o balneário Kadu-
forno, onde é oferecido um almoço e
faz-se uma roda de marabaixo com
todos os grupos. No retorno, os fes-
teiros do Barracão da Tia Gerrudes
deixam os mastros na casa de um fa-
miliar, e às 17:30, iniciam o cortejo
para buscar os troncos e iniciar a
roda de marabaixo, que encerra à
meia-noite. No dia seguinte, Do-
mingo do Mastro, os integrantes do
Barracão da Tia Gertrudes não reali-
zam a roda de marabaixo, mas parti-
cipam como convidados das festas
nos outros barracões. 

(Mariléia Maciel)

Sábado do Mastro Macapá(AP), sábado, 21 de maio de 2022 

No Barracão da Tia Gertrudes continuam os festejos
do Ciclo do Marabaixo com respeito ao meio ambiente  

No sábado os mastros são retirados das matas do quilombo do Curiaú e e no domingo 
os troncos são preparados ao som das caixas para os dias de levantação.



•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, sábado, 21 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, sábado, 21 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, sábado, 21 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, sábado, 21 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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Atriz esteve presente na festa do Grande Templo de Oxum, 
acompanhada da filha Sofia Reymond

Carol Narizinho é expulsa de Uber por 
conta de namorado: entenda

Grazi vai à inauguração de terreiro de
candomblé no Rio de Janeiro

Luana Piovani comemora volta de Pedro
Scooby a Portugal: “Bem-vindo”

Maria Zilda abre o jogo sobre romance 
de ex-nora com Fernanda Souza

Após participar do BBB22, o surfista passou um tempo no Brasil e 
retornou para Portugal nesta sexta-feira (20/5)

Em meio à confusão envolvendo Camila Loures, a ex-panicat 
também publicou a situação em suas redes sociais

Grazi Massafera aproveitou o úl-
timo fim de semana para se reco-
nectar com espiritualidade. A atriz
esteve com a filha, Sofia Reymond,
de 9 anos de idade, na festa de inau-
guração do Grande Templo de
Oxum, no terreiro de candomblé de
Pai Celinho de Omulu, em Duque de
Caxias, no Rio de Janeiro.

Vestidas de branco, Grazi e Sofia
passaram o dia no terreiro, onde foi
feita uma grande festa em homena-
gem ao orixá. Pai Celinho é o baba-

lorixá da casa, que existe desde
1978. A atriz, sempre discreta, já fre-
quenta o local há algum tempo e
durante a cerimônia se sentou na
mesma mesa que o dirigente e Al-
cione. Por lá também esteve a atriz
Luisa Arraes.

O Centro IléÀṣẹỌbalúwáiyéJagun
é frequentado por muitos famosos
como Regina Casé, Preta Gil, Caro-
lina Dieckmann, Vanessa da Mata,
Lecy Brandão, Carlinhos Brown e
Alcione.
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Eduarda Porto é mãe da neta de Maria Zilda e atualmente está namorando 
com a apresentadora e ex-esposa de Thiaguinho

Maria Zilda Bethlem, ex-nora de
Eduarda Porto, falou abertamente
sobre sexualidade e sobre o namoro
da mãe de sua neta com Fernanda
Souza. Em entrevista, afirmou que
não vai criticar escolhas pessoais.

“Ela é uma mãe maravilhosa, uma
pessoa íntegra, amiga do meu filho.
Eu acho que está na hora da gente
parar de criticar, de julgar, de conde-
nar porque a vida é uma só. E não
tem ensaio”, afirmou em entrevista
ao programa Fofocalizando.

Eduarda Porto foi casada com o di-
retor Raphael Vieira, filho de Maria
Zilda, por seis anos e eles são pais de
Catarina, de 5 anos de idade. Na en-
trevista, a atriz comentou que já se
envolveu com homens e mulheres
durante a vida.

“Eu não me importo, eu não estou
nem aí. Eu sou capaz de me apaixo-
nar por um homem, por uma mulher.
Já fui casada com uma mulher du-
rante oito anos. A imprensa sabe
disso. Já fui casada com um homem,
que foi o amor da minha vida, Ro-
berto Talma, durante muitos anos”,
disse.

Maria Zilda disse que não existem
rótulos para o amor: “Amor é uma
coisa que não tem uma regra. Amor é
uma coisa que é um encontro de
almas. Você gosta da pessoa, não tem
uma explicação porque você gosta
daquela pessoa. É claro que aquela
pessoa tem um monte de coisas que
te agradam, mas a cor da pessoa, a re-
ligião, o sexo, isso não tem a menor
importância”

O reencontro de milhões, entre Pedro
Scooby e seus filhos, aconteceu nesta sexta-
feira (20/5). Após participar da 22ª edição do
Big Brother Brasil e passar pouco mais de
dois meses no Brasil, o surfista voltou a Por-
tugal e compartilhou o momento em que
encontrou seus herdeiros.

Nos vídeos, publicados nos stories de seu
Instagram, o ex-brother chega gritando “o
papai voltou” e recebe um abraço de suas
três crianças, Dom, de 9 anos, e os gêmeos
Bem e Liz, de 5. Durante a recepção das

crianças, o surfista até deixou o celular um
pouco de lado e perdeu o foco da imagem.

Do outro lado, Luana Piovani comemo-
rou o retorno do pai de seus filhos. “Agora,
sim, temos uma mãe extremamente feliz e
tranquila. Sim, porque o pai está on e, tal-
vez, a mãe consiga ficar off”, declarou Pio-
vani.

Por fim, a atriz mandou um recado para o
ex-marido. “Bem-vindo, Pedro. Que coisa
boa você em casa com as crianças. Agora
meu coração está em paz”, completou.

Após confusões com Camila Loures,
agora foi a vez de Carol Narizinho re-
correr ao seu Instagram para reclamar
de um motorista de Uber. De acordo
com a influenciadora, o profissional
não permitiu que três pessoas andas-
sem no carro e que seu namorado,
Gustavo Fischer, ocupasse o banco da
frente do carro.

“Recusada pelo Uber, também. O
moço mandou a gente descer do carro,
porque não pode ir três no carro mais.
Olha os Ubers hoje em dia estão cada
dia piores, eles querem escolher os
passageiros, não pode três”, explicou
Carol.

“Meu namorado ele enjoa de ir atrás,
ele não pode ir atrás que ele enjoa, fica
mal, a gente acabou de almoçar. E não
pode ir na frente, ele simplesmente
mandou a gente descer do carro sair”,
Carol Narizinho.

Na sequência, já em um outro carro,
o casal voltou ao Instagram para elo-
giar o novo motorista. “Agora pegamos
um cidadão educado que ele disse só
não pode ir sem máscara [na frente] e
o Gustavo foi e colocou a máscara, e
pronto. Educação é tudo, é primor-
dial”, contou. Entretanto, no vídeo é
possível ver que os dois estão no banco
de trás.



O Governo Federal publicou
nesta sexta-feira (20) no Diário
Oficial da União (DOU) um de-
creto para regulamentar as re-
gras do mercado de baixo
carbono no país. Ele estabelece
procedimentos para a elabora-
ção de planos setoriais de miti-
gação das mudanças climáticas
para diversos setores da econo-
mia e também institui o Sis-
tema Nacional de Redução de
Emissões de Gases de Efeito Es-
tufa. A medida atende a uma
determinação da legislação am-
biental.

Em vigor desde 2009, a legis-
lação que instituiu a Política
Nacional sobre Mudança do
Clima diz que cabe ao governo
editar norma com os procedi-
mentos para os planos setoriais
“visando a consolidação de
uma economia de baixo con-
sumo de carbono” para atender
metas gradativas de redução de
emissões de gases do efeito es-
tufa em decorrência da ativi-
dade humana.

Essa política deverá ser apli-
cada - considerada a especifici-
dade de cada setor - na geração
e distribuição de energia elé-
trica, no transporte público ur-
bano e nos sistemas modais de

transporte interestadual de car-
gas e passageiros.

Além desses setores, ela tam-
bém tem que ser feita na indús-
tria de transformação e na de
bens de consumo duráveis, nas
indústrias químicas fina e de
base, na indústria de papel e ce-
lulose, na mineração, na indús-
tria da construção civil, nos
serviços de saúde e na agrope-
cuária.

Emissão de gases
Segundo o decreto, caberá

aos Ministérios do Meio Am-
biente e da Economia o papel
de propor esses planos com

metas gradativas para a redu-
ção das emissões, mensuráveis
e verificáveis, consideradas as
especificidades dos agentes se-
toriais, levando em conta, den-
tre outros critérios, os níveis de
emissão de gases.

O texto afirma que os setores
envolvidos terão um prazo de
180 dias, a partir da publicação
do decreto, para indicar “pro-
posições para o estabeleci-
mento de curvas de redução de
emissões de gases de efeito es-
tufa, considerado o objetivo de
longo prazo de neutralidade cli-
mática”. O prazo poderá ser
prorrogado igual período.

Meio ambiente

Decreto regulamenta mercado de carbono no país
Legislação também trata da emissão de gases de efeito estufa.

Termina, às 23h59 (horário de
Brasília) deste sábado (21), o
prazo de inscrição para o
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2022, versões
impressa e digital. Todos os in-
teressados em fazer o exame,
isentos ou não, devem se ins-
crever pela Página do Partici-
pante. O exame será aplicado
em todos os estados brasileiros,
nos dias 13 e 20 de novembro.

Pagamento
Após a inscrição, o partici-

pante não isento deve acessar a
Página do Participante, com
login e senha únicos cadastra-
dos no portal do governo fede-
ral (Gov.br), para escolher a
forma de pagamento da taxa de
inscrição, no valor de R$ 85.

O prazo para pagar a taxa é
até 27 de maio. Pela primeira
vez, o Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) possibili-

tou o pagamento da taxa por
meio de PIX e cartão de crédito,
além do tradicional boleto –
Guia de Recolhimento da União
(GRU Cobrança). Vale lembrar
que, após selecionar a opção de
pagamento, não será possível
alterar a escolha.

Nome social
O participante que se identi-

fica e quer ser reconhecido so-
cialmente pela sua identidade
de gênero (participante transe-
xual, travesti ou transgênero) e
que já tem o respectivo nome
cadastrado na Receita Federal
será identificado pelo nome so-
cial no momento da inscrição.
Contudo, será necessário con-
firmar a opção na Página do
Participante, entre os dias 23 e
28 de junho.

Para os candidatos que que-
rem ser identificados pelo
nome social e não têm o respec-
tivo nome cadastrado na Re-

ceita, o Inep orienta que seja
feita a solicitação de tratamento
após a inscrição, no período de
23 a 28 de junho, pela Página do
Participante.

Para esse procedimento, será
necessário apresentar uma lista
de documentos de comprova-
ção das condições que o moti-
vam: foto atual, nítida,
individual, colorida, com fundo
branco que enquadre desde a
cabeça até os ombros, de rosto
inteiro, sem uso de óculos escu-
ros e artigos de chapelaria
(boné, chapéu, viseira, gorro ou
similares); e cópia digitalizada,
frente e verso, de um dos docu-
mentos de identificação oficiais
com foto, válido.

Documentos enviados fora
do prazo ou externos à Página
do Participante não serão acei-
tos. Toda a documentação de-
verá ser anexada e enviada em
formato PDF, PNG ou JPG, com
tamanho máximo de 2 megaby-
tes (MB).

Enem
O Exame Nacional do Ensino

Médio avalia o desempenho es-
colar dos estudantes ao término
da educação básica.

Ao longo de mais de duas déca-
das de existência, tornou-se uma
das principais portas de entrada
para a educação superior no Bra-
sil, por meio do Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) e de
iniciativas como o Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni).

Instituições de ensino públicas
e privadas utilizam o Enem
para selecionar estudantes,
além de universidades em Por-
tugal.

Prazo de inscrições para o Enem 2022
termina neste sábado (21)

Pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até 27 de maio.
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A Polícia Civil do Dis-
trito Federal (PCDF)
prendeu um homem
que tentou assaltar uma
adolescente usando um
simulacro de arma de
fogo, mas acabou atro-
pelado. O caso aconte-
ceu em Taguatinga Sul
nesta sexta-feira (20/5).

Segundo informações
da 19ª Delegacia de Polí-
cia (Ceilândia), o ladrão,
de 21 anos, tentou assal-

tar uma garota de 17 na
saída da escola. O ban-
dido exigiu o celular da
vítima, mas a adoles-
cente se recusou a en-
tregar o aparelho.

O criminoso, então,
começou a bater na ga-
rota. No entanto, o pai
dela, que foi buscá-la,
viu as agressões e jogou
o carro contra a bicicleta
do assaltante, que ime-
diatamente fugiu. Poli-

ciais civis que presen-
ciaram a movimentação
partiram no encalço do
ladrão.

O simulacro usado no
assalto foi apreendido.
O criminoso ainda es-
tava com outro celular
que foi roubado no dia 9
de maio último. Ele tem
quatro anotações crimi-
nais por atos infracio-
nais análogos ao crime
de roubo.

Pai vê filha sendo assaltada, acelera carro
e atropela ladrão no DF

O bandido de 21 anos acabou perseguido e preso por policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia)

Na mira Geral

Apesar de ser aliado do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) e de
já ter se posicionado contra seu
impeachment, o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP),
guarda em sua gaveta mais de
140 pedidos de afastamento do
chefe do Executivo federal,
protocolados desde 2019.

Considerando esdrúxula essa
situação, políticos do PT e
membros do movimento Vem
Pra Rua acionaram o Supremo
Tribunal Federal (STF) pedindo
que Lira fosse obrigado a deci-
dir sim ou não. Mas, tudo in-
dica, não serão atendidos.

Nesta sexta-feira (20/5), em
julgamento no plenário virtual,
o Supremo formou maioria
para não estabelecer uma obri-
gatoriedade ou um prazo de
análise dos pedidos.

O julgamento on-line come-
çou no último dia 13 de maio e
a relatora da ação, ministra
Cármen Lúcia, votou pela rejei-
ção, alegando que não há, na
lei, previsão alguma sobre
prazo para a análise.

“No ordenamento jurídico
vigente, inexiste norma asse-
curatória da pretensão de pro-
cessamento automático ou
com prazo estabelecido sobre

processamento de pedido de
impeachment por denúncia de
crimes de responsabilidade
atribuídos ao presidente”, es-
creveu ela.

O voto já foi acompanhado
pelos ministros Alexandre de
Moraes, Ricardo Lewandowski,
Dias Toffoli, Luís Roberto Bar-
roso e Edson Fachin. O placar,
portanto, está em 6 a 0.

Como há 11 ministros na
Corte, já há maioria. Os magis-
trados podem mudar de posi-
ção até o fim do prazo, mas é
muito raro isso acontecer no
STF.

“O que ia resolver?”
Desde que assumiu, apesar

de não arquivar nenhum dos
pedidos de impeachment, Lira
tem desencorajado as tentati-
vas e alegado que é preciso ter
responsabilidade como presi-
dente da Câmara, lembrando
que seu antecessor no cargo,
Rodrigo Maia, não era aliado de
Bolsonaro e mesmo assim não
deu prosseguimento a nenhum
processo.

“Estamos a um ano das elei-
ções, o que ia resolver?”, disse
Arthur Lira, em outubro do ano
passado, sobre o assunto.

STF forma maioria contra obrigar
Lira a desengavetar impeachments

Impeachments 

Supremo foi acionado para decidir se o 
presidente da Câmara é obrigado a analisar 

pedidos de afastamento de Bolsonaro
A mãe de dois jovens

que teriam sido envene-
nados pela madrasta no
Rio de Janeiro faz uma
campanha por justiça.
“Quero por essa monstra
atrás das grades. Isso não
é um ser humano”, falou
a mãe, Jane Carvalho, em
vídeo publicado no Insta-
gram nesta sexta-feira
(20/5).

Fernanda Carvalho, de
22 anos, foi internada em
15 de março com sinto-
mas como tontura e difi-
culdades para respirar, e
morreu após ficar 12 dias
internada. No dia 15 de
maio, Bruno Carvalho,
seu irmão, 16, foi inter-
nado com sintomas pare-
cidos, e ainda segue no
hospital.

De acordo com a mãe
dos jovens, eles foram
envenenados pela ma-
drasta. O caso é investi-
gado pelo 33º DP, de
Realengo.

No vídeo, Jane relata
que, antes de sentir os
sintomas como vômito,
língua enrolada, suor ex-
cessivo e palidez, o me-
nino comeu um feijão
“com pedrinhas azuis do
tamanho de um gerge-
lim” na casa do pai e da
madrasta.

“Não pode ser uma
coincidência. Em dois
meses, eu quase perco
meu outro filho”, afir-
mou. “Não vou ter mais a
minha filhinha aqui
nunca mais.”

“Eu não chamo isso de

ser humano, eu chamo
isso de monstro e o que
for comprovado. Eu
quero que essa pessoa
pague em dobro o que ela
fez pra minha família.
Hoje não tem lágrimas
nos olhos, hoje tem san-
gue nos olhos por gana,
por justiça, por vitória,
por Fernanda e Bruno.
Hoje meu filho está vivo,
está salvo, graças a
Deus”, falou.

“Que nenhuma mãe
perca seus filhos como eu
perdi a minha. A minha
filha era uma princesa.
Eu tenho certeza que ela
está lá de cima me dando
força, coragem. Que ne-
nhuma mãe passe por
isso que eu estou pas-
sando”, acrescentou.

“Monstra”, diz mãe de jovens que teriam 
sido envenenados por madrasta

Jovem de 22 anos morreu em março, após ficar internada por 12 dias. Dois meses
depois, seu irmão, 16, foi internado com mesmos sintomas

Monstruosidade 
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A Polícia Civil do Amapá, por meio
da 4ª Delegacia de Polícia da Capital,
identificou e indiciou 16 indivíduos
pelo crime de integrar organização cri-
minosa. De acordo com o delegado
Leonardo Alves, a investigação iniciou
após a apreensão de celulares no inte-
rior do Iapen, em junho de 2021, sendo
possível identificar vários membros
ativos de uma organização criminosa. 

Houve o bloqueio e a quebra de si-
gilo bancário de duas contas suposta-
mente utilizadas pela organização
criminosa.

"É importante frisar que o simples
fato do sujeito ser integrante de uma
organização criminosa já é algo crimi-
nal, independentemente dele estar
envolvido diretamente em outros cri-
mes. Nessa investigação que encerra-
mos, há muitos elementos
documentais, de imagem e testemu-
nhais indicando que esses suspeitos

são pertencentes a esse grupo crimi-
nal, inclusive com atuação relevante",
destacou o delegado.

Os indiciados por integrar organiza-

ção criminosa podem ser condenados
a pena de até 8 anos de reclusão. O in-
quérito policial foi apresentado ao
Poder Judiciário.

Agentes 1ª Delegacia de Polícia de
Laranjal do Jari, prendeu quatro pes-
soas em flagrante pela prática do
crime de tráfico de drogas. De acordo
com o delegado Rômulo Viégas, a
venda de drogas acontecia em área
alagada da cidade.

"Recebemos uma denúncia anô-
nima de que estava ocorrendo o
crime. O local denunciado já era alvo
de investigação da Polícia Civil. Du-
rante a diligência, chegamos no
exato momento em que uma pessoa
havia acabado de pegar 100 gramas
de pedra de crack no local. Entramos
no imóvel e encontramos três pes-
soas que tinham acabado de entre-
gar a droga. Das quatro pessoas
envolvidas, três delas, já tinham pas-
sagem pelo crime de tráfico de dro-
gas; a outra, era primária. Em

interrogatório, uma das envolvidas
narrou que outros já tinham passado
diversas porções de droga antes da

chegada da polícia. Continuaremos
em investigação para a identificação
de outras pessoas", disse o delegado.

Em Macapá

Também houve o bloqueio e a quebra de sigilo bancário de duas contas 
supostamente utilizadas pela organização criminosa.

Em Laranjal do Jari

Polícia Civil identifica e indicia 16 pelo crime 
de integrar organização criminosa

Macapá(AP), sábado, 21 de maio de 2022 

De acordo com o delegado Rômulo Viégas, a venda de drogas acontecia em área alagada da cidade.

Quatro pessoas são presas em flagrante 
por tráfico de drogas

Nessa sexta-feira (20), a Polícia
Civil do Amapá, por meio do Núcleo
de Operações em Inteligência (NOI),
prendeu um homem de 24 anos de
idade, condenado judicialmente
pela prática do crime de tráfico de
drogas.

O acusado foi preso no bairro Uni-
versidade, através do cumprimento
de mandado de prisão preventiva,
expedido no último dia 12.

O homem preso foi condenado a
pena de 4 anos e 6 meses. O preso
foi encaminhado ao Instituto de Ad-
ministração Penitenciária (Iapen).

Atrás das grades

O acusado foi preso no bairro Universidade, através do cumprimento de 
mandado de prisão preventiva, expedido no último dia 12.

Polícia prende condenado judicialmente 
tráfico de drogas



De acordo com o artigo 289 do Có-
digo Penal brasileiro, colocar em cir-
culação, adquirir ou guardar nota
falsa é crime e pode ser punido com
pena de três a 12 anos de prisão,
além de multa. Por atentar contra o
Tesouro Nacional, a pessoa suspeita
de falsificação deve ser conduzida
para a Polícia Federal, que assumirá
a investigação.

A influenciadora digital Joene
Coutinho, de 25 anos, foi presa
nesta quinta-feira (19), após ter sido
acusada de tentativa de estelionato,
no Mercadão Municipal de Uruará,
cidade localizada na região su-
doeste do Pará. Segundo a Polícia
Civil, ela estava utilizando notas fal-

sificadas de R$ 100,00 para realizar
as compras em diversas barracas do
centro de compras.

Joene, que possuí mais de 130 mil
seguidores no Instagram e compar-
tilha imagens em roupas sensuais e
vídeos de dancinhas nas redes so-
ciais, foi apresentada na Delegacia

de Polícia Civil de Uruará, no final
da tarde de quinta-feira.

Durante todo o dia, uma a uma, as
vítimas foram comparecendo à uni-
dade policial para denunciar o
golpe. Estima-se que mais de mil
reais em notas falsas foram distri-
buídas pela influenciador durante
as compras.

Um Boletim de Ocorrência (B.O)
foi registrado unificando todas as
denúncias e, em seguida, Joene
Coutinho foi conduzida até a dele-
gacia para prestar esclarecimentos,
permanecendo detida para que as
medidas legais sejam tomadas.
Agora, as autoridades querem saber
a origem do dinheiro falso.

Um trabalho de fiscalização de rotina
por agentes da PRF já nos limites de Se-
nador Guiomard, parou uma ambulân-
cia que se deslocava do município de
Assis Brasil, localizado na tríplice fron-
teira com duas mulheres e o motorista
para a Capital.

O motorista, identificado pelas iniciais
V. L. P., juntamente com a passageira M.
E. F. F., que estaria de carona e a pa-
ciente E. O. S. que estava na maca, foram
abordados e souberam que passariam
por uma vistoria.

Foi quando o motorista passou a de-
monstrar nervosismo acima do normal,
ao ponto de não conseguir falar direito
quase ficando em pânico. Diante do fato,
resolveram realizar a fiscalização inten-
sificada nos mesmos, veículo e perten-
ces.

Foi quando localizaram uma sacola
com uma caixa de sapato debaixo da

maca e souberam que pertencia à passa-
geira carona. Ao abrirem para ver o que
havia dentro, sendo encontrado duas
‘bolas’ envoltas em fitas adesivas e com
o teste, descobriram que seria maconha
‘skunk’, pesando cerca de um quilo.

Continuando a revista, havia dentro
quatro tabletes e foi descoberto que
seria cloridrato de cocaína, pesando ao
todo, cerca de quatro quilos da droga.
Em sua defesa, inicialmente disse que
havia recebido a caixa de um homem na

cidade de Assis Brasil e um desconhe-
cido entraria em contato quando che-
gasse em Rio Branco. A suspeita assumiu
a posse mas não disse que receberia
algum valor pelo transporte.

Seguindo as investigações, os patru-
lheiros federais descobriram que o mo-
torista estaria diretamente envolvido
com a mulher no delito de tráfico, rece-
bendo também voz de prisão. A paciente
nada lhe foi imputado, pois, apresentou
documentos comprovando que estaria
sendo transferida para a Fundação Hos-
pitalar, onde receberia tratamento mé-
dico.

O motorista e a passageira carona
foram detidos e algemados, para em se-
guida serem apresentados na delegacia
do município de Senador Guiomard,
para serem ouvidos pela autoridade
local e depois ficar à disposição da Jus-
tiça.

Um motorista de aplicativo é inves-
tigado após não entregar com os bem-
casados e salgadinhos que deveriam
ser levados a um casamento em Con-
fins (MG). O prejuízo para os noivos
pode chegar a R$ 2 mil.

A cerimonialista contratada pelos
noivos acionou o serviço do Uber
Flash, modalidade de delivery da em-
presa, no mesmo dia da festa, ao per-
ceber que a lista de comes e bebes do
evento estava sem o doce, clássico
nesse tipo de cerimônia, segundo a TV
Globo Minas.

Ao encontrar um fornecedor que
aceitou um pedido "express", a profis-
sional aproveitou para também com-
prar uma reserva de segurança de mil
salgadinhos congelados, além de 250
unidades de bem-casado. Ela pagou
cerca de R$ 70 para o motorista do
aplicativo buscar os quitutes e levá-los
até o local da festa, mas foi surpreen-
dida pela demora da viagem.

Após um atraso de cerca de 10 mi-
nutos em relação à previsão mostrada
no aplicativo, a dona do local em que
aconteceria a festa, um hotel fazenda
na região metropolitana de BH, ligou
para o motorista, que disse já ter feito
a entrega para outra mulher, antes de
desligar a chamada. Estranhando a
história, a cliente retornou a ligação.

Na nova tentativa, o homem mudou
sua versão e afirmou que estava per-
dido em uma estrada de terra, por

mais que não houvesse nenhuma nos
arredores do local da festa, que acon-
teceu no sábado (14).

Mesmo após os questionamentos, o
motorista encerrou a viagem sem dar
satisfações sobre o destino dos doces
e salgados, segundo a TV Globo
Minas. No dia seguinte, os clientes
abriram um boletim de ocorrência
contra o prestador de serviço. A Polí-
cia Civil abriu uma investigação contra
o entregador que pode ser indiciado
por apropriação indébita.

Após o BO, a cerimonialista ainda
conseguiu encontrar um perfil do sus-
peito em uma rede social e tentou
contato com ele, que respondeu afir-
mando que chegou ao endereço indi-
cado, mas não encontrou os clientes.
Ele alegou que foi orientado pelo pró-
prio aplicativo a descartar a comida,
que estava estragando no porta-malas
e teria, então, teria jogado os itens em
um terreno baldio.

PRF apreende cerca de 5kg entre cocaína e Skunk 
e suspeitos em ambulância na BR 

Musa crime

Durante abordagem o motorista passou a demonstrar nervosismo acima do normal, 
ao ponto de não conseguir falar direito quase ficando em pânico.

Joene Coutinho tentou fazer compras usando notas falsificadas de R$ 100, no Mercadão Municipal, mas acabou detida.

Em Roraima

Motorista some com doces de casamento e
deixa prejuízo de R$ 2 mil a noivos

Ela pagou cerca de R$ 70 para o motorista do aplicativo buscar os quitutes e levá-los até 
o local da festa, mas foi surpreendida pela demora da viagem.

Prejuízo

"Gatinha da nota fake" é presa com cédulas falsas no Pará 
Macapá(AP), sábado, 21 de maio de 2022 



TH CONIVÊNCIA residencial Amazonas rua 
castanheira número 490 marabaixo 3

Ao longo desta semana, com
o avanço da entrega de cartões
do Auxílio Estadual Enchente,
o benefício do Governo do Es-
tado já alcançou nove cidades
do Amazonas. O benefício so-
cial, no valor de R$ 300, é es-
pecífico para quem teve a casa
atingida pela cheia em municí-
pios com situação de emer-
gência homologada. Neste
momento, 28,8 mil famílias
estão sendo atendidas, con-
forme mapeamento da Defesa

Civil.
Nesta sexta-feira (20/0, os

cartões começaram a chegar às
mãos de famílias dos municí-
pios de Anamã e Caapiranga.
Nas duas cidades, serão 4.720
famílias contempladas com o
auxílio criado pelo governador
Wilson Lima como forma de
minimizar os impactos sociais
da subida dos rios.

Em Eirunepé, Guajará, En-
vira, Ipixuna, Boca do Acre,
Itamarati e Manacapuru a dis-

tribuição dos cartões está em
andamento. Antes de serem
entregues à população, as
equipes da Defesa Civil do Es-
tado e da Secretaria de Estado
de Assistência Social (Seas)
realizam treinamentos nos
municípios.

Previsto em lei criada pelo
governador Wilson Lima, o
Auxílio Estadual Enchente só
pode ser entregue quando as
prefeituras municipais regula-
rizam a situação de Emergên-
cia ou Calamidade Pública.
Também é preciso manter o
banco de dados sobre os atin-
gidos de forma atualizada,
além de celebrar acordos de
cooperação técnica por meio
da Defesa Civil.

Por causa da elevação do
nível dos rios, 29 cidades ama-
zonenses estão caminhando
para o nível de situação de
emergência, conforme relató-
rio divulgado pela Defesa Civil,
na quinta-feira (19/05). Em
nove cidades, o quadro está
devidamente homologado.

Ajuda Região Norte
Auxílio Estadual Enchente chega a famílias

de nove municípios do Amazonas
Benefício é destinado às famílias de áreas diretamente atingidas pela subida dos rios

Roraima ficou em primeiro
lugar entre os estados brasilei-
ros que mais criaram vagas no
sistema prisional no ano de
2021, com 950 novas vagas,
seguido de Tocantins e Ceará.
As informações são do novo
levantamento de informações
penitenciárias do Depen (De-
partamento Penitenciário Na-
cional), publicado no dia 17 de
maio.

A pesquisa mostra que as
vagas no sistema penitenciá-
rio brasileiro aumentaram
2,7% durante o ano de 2021.
De acordo com o Secretário de
Justiça e Cidadania, André
Fernandes, os dados contidos
no levantamento de informa-
ções penitenciárias refletem
as mudanças positivas que
vêm sendo conquistadas em
Roraima graças ao empenho
da gestão estadual em colocar
em prática medidas estratégi-
cas e fundamentais para o

atendimento desse público. 
“Roraima foi o estado bra-

sileiro que ficou em primeiro
lugar na criação de mais
vagas no sistema prisional.
Isso mostra que o trabalho
está sendo bem feito, está
sendo planejado e com muita
responsabilidade de forma
constante, possibilitando
que Roraima caminhe para
acabar com o déficit prisio-
nal”, esclareceu o secretário. 

A pesquisa deste ano mos-
tra que na comparação com
os dados de 2020, não houve
alteração significativa no
total de presos. Os dados
mostram que Roraima possui
cerca de três mil reeducan-
dos que integram o sistema
prisional. 

De acordo com a Sejuc,
entre as ações de reestrutu-
ração estão a contratação de
400 policiais penais aprova-
dos em concurso público, e

ainda o curso de formação de
444 aprovados da segunda
turma, com previsão de iní-
cio do curso para o mês de
agosto de 2022.

"Foram realizadas também
melhorias na estrutura física
das unidades incluindo a re-
forma e entrega do Bloco B
da Penitenciária Agrícola de
Monte Cristo, com 154 celas,
reforma da Cadeia Pública
Masculina de Boa Vista que
passou por reforma e ganhou
480 novas vagas, e com isso
a capacidade de atendi-
mento subiu de 120 para 600
vagas. A Cadeia Feminina,
localizada no bairro Asa
Branca, também passou por
reestruturação com capaci-
dade para 260 reeducandas e
foi concluído o presídio de
Rorainópolis com capaci-
dade para 178 presos, após 14
anos da obra iniciada", acres-
centou

Roraima é o Estado que mais criou vagas no sistema prisional
Os dados mostram que Roraima possui cerca de três mil reeducandos 

que integram o sistema prisional.

Pesquisa

14 Macapá(AP), sábado, 21 de maio de 2022 



Ronaldinho Gaúcho foi ao Vati-
cano para um encontro com o Papa
Francisco. O ex-jogador chamou
atenção e divertiu os internautas.
Mas por que Ronaldinho foi ao en-
contro do líder religioso?

O ex-jogador estava lá para divul-
gar a partida We Play For Peace (em
português, Nós Jogamos Pela Paz). O
encontro aconteceu na Pontifícia
Universidade Urbaniana, em Roma,
nessa quinta-feira (18/5).

O jogo, em sua terceira edição, é
promovido pelo Papa Francisco e
reúne famosos do mundo do futebol.
O objetivo do evento é levar uma
mensagem de paz. A partida será rea-

lizada em outubro no Estádio Olím-
pico de Roma, na Itália.

Ronaldinho entregou ao papa uma

bola e uma camisa do evento. “Fico
muito feliz pela oportunidade de en-
contrar novamente o papa aqui no
Vaticano, muito obrigado”, comen-
tou o ex-jogador em sua rede social.

O Bruxo, apelido dado a Ronaldi-
nho, estava acompanhado no
evento. O cantor irlandês Bono Vox,
vocalista da banda U2, Daniel Alves,
lateral direito do Barcelona, e o ex-jo-
gador argentino Maxi Rodríguez
também estavam com o papa.

O encontro ainda contou com ví-
deos de Lionel Messi, Luis Suarez,
Buffon, Mourinho e Di Maria e uma
homenagem a Diego Maradona, an-
tigo embaixador do projeto.

Golpe
Em um país real da América do Sul há um golpe em anda-

mento. O presidente da República não quer deixar o poder e
prepara suas forças. Dependendo do momento, ele pode aban-
donar o esquema tradicional com o uso de tanques nas ruas e
partir para uma aventura sangrenta, a serviço de seu projeto au-
toritário. Certo de que perderá a eleição, o capitão presidente
passou a agir de forma atabalhoada em seus ataques, que visam
a intimidar e amedrontar as pessoas. Assustada, a sociedade se
refugiou no silêncio.A cada movimento que faz ele procura dar
a impressão de que está coberto pelo apoio das tropas e tanques
das forças armadas amigas, e dos soldados milicianos que ele
armou durante seu governo. Está disposto a usar a força das
armas, mas articula também para ganhar no grito. Antes de
tudo, teme por sua prisão e a de familiares e membros de seu
grupo, ao deixar o governo. Na cadeia, à espera de uma provável
condenação, verá a história de horrores de seus crimes vir a pú-
blico. O capitão parte da crença de que é um mito endeusado
por seus seguidores, destinado a conduzir o país a um lugar sem
lei, onde não haverá cidadãos livres, apenas súditos e bajulado-
res. Os que se rebelarem serão levados para campos de trabalho
e reeducação. Essa matéria extraímos do Jornal do Brasil. Aqui
na nossa coluna não defendemos ninguém a gente dá a noticia
como ela é, esse mesmo critério usamos no nosso programa ra-
diofônico de todos os dias. 

Tem interesse
A especulação sobre a indicação de Gabigol ao Fenerbahçe,

da Turquia, foi vista com cautela pelo jogador e seus represen-
tantes. No momento, não há oferta na mesa para a contratação
do camisa nove do Flamengo. No entanto, o clube turco já se
movimentou no passado com sondagens pelo atleta. "Jorge
Jesus vem com seu atacante". É assim que o portal turco "Sporx"
anuncia o interesse do português em levar Gabigol, do Fla-
mengo, para o Fenerbahçe, clube que negocia para tê-lo como
treinador. Jesus negocia com a equipe da Turquia e recente-

mente esteve com Gabigol no Rio.A equipe estaria conside-
rando apresentar uma proposta pela compra de 50 a 60% dos
direitos do jogador de 25 anos, que tem contrato com o rubro-
negro até 2024 e já marcou 25 gols na temporada. Do lado de
Gabigol, a ideia é alçar voos maiores em uma prateleira de elite
do futebol europeu. No entanto, o cenário de ausência na sele-
ção brasileira é um dificultador. Pelo futebol que vem jogando
dificilmente o Tite convoque para a Copa do Mundo. Ele perde
muito gol, pra fazer um, desperdiça mais de cinco. Hoje no Rio
a torcida do Flamengo vem chamando-o de “Perdegol”. Vou te
falar!

Só milagre 
Com um futebol pouco efetivo e sem criatividade, o Flumi-

nense empatou em 0 a 0 com o Unión Santa Fé, na noite da úl-
tima quinta-feira (19), no estádio 15 de abril, na Argentina, e
agora depende de um verdadeiro milagre para se classificar para
as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com o resultado, os
tricolores foram a oito pontos e estão em terceiro lugar do
Grupo H, um atrás do Unión e a dois do líder Junior Barran-
quilla. Na última rodada, na próxima quinta-feira (26), o Flu en-
cara o Oriente Petrolero, em Santa Cruz de la Sierra (BOL), às
21h30 (de Brasília), e precisa da seguinte combinação: golear por
seis gols de diferença e torcer para que Junior e Unión, que se
enfrentam na Colômbia, fiquem no empate. Na Sul-Americana,
apenas o primeiro colocado avança. Vendo essas combinações
somente milagre para o tricolor das laranjeiras se classificar para
outra fase da Copa Sul Americana. Detalhes vai perder muito
dinheiro com essa eliminação. 

Eleição presidencial 
Selado o isolamento do ex-governador paulista João Doria

pela cúpula do PSDB — que não pretende dar sustentação ao
pré-candidato do partido na corrida presidencial — e com apoio
explícito dos dirigentes da sigla e de emedebistas à senadora Si-
mone Tebet (MDB-MS), a terceira via tenta não misturar a briga

no ninho tucano com as articulações em torno do nome que re-
presentará o autodenominado centro democrático. Nos basti-
dores do tríplice aliança (que inclui o Cidadania, federado ao
PSDB),Doria é considerado um problema interno da legenda tu-
cana e que deve ser resolvido entre eles. Os presidentes dos par-
tidos divulgaram, ontem, a posição oficial do consórcio. Por
meio de nota, lembraram que MDB, PSDB e Cidadania têm his-
tórico de unidade no trato de questões importantes da vida na-
cional, tanto no Legislativo quanto nos processos eleitorais. E
que a união para a disputa ao Planalto está sendo discutida
desde o fim do ano passado, com o aval, inclusive, de Tebet e
de Doria — o União Brasil, de Luciano Bivar, deixou o grupo para
se lançar em candidatura solo. No fim, a nota reafirma que "o
Brasil terá uma nova candidatura, competitiva, para vencer, que
será oficializada em breve".

Curtinhas
Informações que me passaram que o clima entre o governa-

mentável Jaime Nunes (PSD) e o ex-senador Gilvan Borges
(MDB) vem correndo as mil maravilhas, não tem nada de briga
ou ciumeira. XXXX O pré-candidato Clécio Luís (Solidariedade)
vem cumprindo uma agenda das mais completas da sua cam-
panha rumo ao Setentrião. Hoje convive com a população da
terra do herói Cabralzinho, após a sua convenção ficará aqui na
capital fazendo campanha, juntamente com o governador Wal-
dez Góes (PDT) e o senador Davi Alcolumbre (União Brasil) e
outras lideranças. Essas informações vieram de sua assessoria
de comunicação. XXXX Torcedores do Ypiranga Clube come-
moram a vitória no STJD julgamento que ocorreu em Brasília
na última quarta-feira (18) quando por unanimidade lhe deu o
direito de participar do Campeonato Profissional deste ano.
Após a inclusão do clube de maior torcida do estado, o presi-
dente da FAF Roberto Góes e sua equipe já estão trabalhando
na confecção de outra tabela, já que o citado certame estava em
evidência. XXXX Gente por hoje é o que há, fiquem com Deus
e a minha Padroeira Virgem de Nazaré. Bom sábado. Tchau.  

O Paris Saint-Germain oficializou
nesta sexta-feira (20/5) a saída do
atacante Ángel Di María. O jogador
tem contrato com o clube até junho
deste ano e não terá seu vínculo re-
novado. Pelas redes sociais, o PSG
agradeceu a passagem do argentino
e fará seu último jogo no sábado
(21/5), diante do Metz, pela última
rodada do Campeonato Francês.

“Di María deixou uma marca per-
manente na nossa história. Ele per-
manecerá na memória dos
torcedores como alguém com uma
atitude irrepreensível, que defendeu
nossas cores com comprometi-

mento. Peço que todos da família
PSG compareçam ao Parque dos
Príncipes amanhã (sábado) para lhe
dar o tributo que ele merece “, escre-
veu Nasser Al-Khelaïfi, presidente
do clube.

Aos 34 anos, Di María chegou ao
time francês em 2015 depois de uma
passagem apagada pelo Manchester
United. Em sete anos vestindo as
cores do PSG fez 294 partidas, mar-
cou 94 gols, deu 118 assistências e
conquistou 18 títulos.

O jogador é desejado pela Juven-
tus, da Itália, segundo rumores da
imprensa europeia.

PSG oficializa saída de Di María: “Marca 
permanente na nossa história”

PSG Macapá(AP), sábado, 21 de maio de 2022 

Jogador argentino chegou ao clube em 2015 e conquistou 18 títulos. Destino provável é a Juventus, da Itália

O ex-jogador foi ao encontro do Papa Francisco com o cantor Bono Vox, 
a banda U2, e Daniel Alves, lateral direito do Barcelona

Saiba o motivo da visita de Ronaldinho 
Gaúcho ao Papa Francisco
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O Ministério Público do
Amapá (MP-AP), por meio
da Promotoria de Justiça de
Defesa da Educação (PJDE),
realizou, na quarta-feira
(18), Audiência Extrajudicial
com a Prefeitura Municipal
de Macapá (PMM) e a Procu-
radoria Geral do Município
de Macapá (Progem) para
debater sobre o acompanha-
mento da reforma da Escola
Municipal de Ensino Funda-
mental Benedita Alves Ta-

vares.
O secretário adjunto da

PMM, Simão Tuma; a advo-
gada da Progem, Suzanne
Siqueira, e a Equipe da PJDE
estiveram presentes. Na
ocasião, também foram dis-
cutidas as atualizações do
"Projeto Fazendo
Escola".WhatsApp Image
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O secretário Simão Tuma
destacou que a “reunião foi
produtiva”. “Desde o co-

meço da gestão, as escolas
estavam bem deterioradas.
Com a gestão do Dr. Furlan,
a Prefeitura vem traba-
lhando incansavelmente
para reformar todas as uni-
dades e dar um melhor am-
biente para as crianças
estudarem”.

Suzanne Siqueira ressal-
tou que a importância da
audiência consiste no “ali-
nhamento de ideias em rela-
ção à produtividade e

eficácia das medidas que
estão sendo tomadas em re-
lação à educação no municí-
pio de Macapá. Sempre é
bom ter essa parceria e o
contato com a Promotoria
da Educação, que além de
ter a visão de fiscalizar, tam-
bém tem ideias, uma vez
que o órgão está diaria-
mente em contato com a po-
pulação”.

“A Promotoria de Justiça
da Educação reconhece a

realidade educacional do
Município de Macapá.
Ainda é comum presenciar
escolas funcionando em
prédios alugados, algo que
não deveria ser rotineiro. Os
diálogos com a Prefeitura
Municipal e a Procuradoria
Geral do Município são de
extrema importância para
alinhar as tratativas e as
execuções sobre reformas,
construções e ampliações de
escolas municipais. Essa au-
diência é mais um passo
para o desenvolvimento de
uma educação de quali-
dade. Ficar no Gabinete tro-
cando documentos entre
escolas e instituições não é o
suficiente! É necessário co-
nhecer a realidade e tomar
iniciativas. Afinal, o sucesso
da vida é a realização de ou-
sadias. 80% é ousadia e ape-
nas 20% é conhecimento”,
disse o titular da Promotoria
de Defesa da Educação, pro-
motor de Justiça Roberto Al-
vares.

MP-AP reúne com membros da Semed para tratar sobre
reforma da Escola Municipal Benedita Alves Tavares

“Ficar no Gabinete trocando documentos entre escolas e instituições não é o suficiente! É necessário 
conhecer a realidade e tomar iniciativas”disse o promotor Roberto Alvares.

MPF e Judiciário do Amapá planejam atuações coordenadas
em benefício dos povos indígenas

O procurador da República
Alexandre Guimarães e o de-
sembargador Adão Carvalho
se reuniram, nesta quinta-
feira (19), para dialogar sobre
a atuação do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e do
Poder Judiciário do Amapá
na garantia dos direitos indí-
genas. Além de tratar das
competências dos órgãos re-
lacionadas à temática, foi
discutida a possibilidade de
atuações em parceria com o
propósito de beneficiar mais
de 16 mil indígenas do es-
tado e do norte do Pará.

Na visita de cortesia ao
MPF, o desembargador Adão
Carvalho, presidente da
Coordenadoria de Proteção e
Garantia dos Direitos dos
Povos Indígenas no âmbito
do Poder Judiciário do
Amapá, destacou a intenção
de atuar de forma coorde-
nada com o MPF. Na ocasião,
o magistrado pontuou as pri-
meiras providências adota-
das pela coordenadoria,

como reunião com represen-
tantes das etnias, e falou da
pretensão de se deslocar até
algumas comunidades, no
início do segundo semestre.
O procurador da República

Alexandre Guimarães, que
atua há cinco anos na temá-
tica no âmbito do MPF, foi
convidado a participar da
programação.

Ao aceitar o convite, o

membro do MPF ressaltou a
importância da aproximação
dos órgãos e frisou que a
coordenadoria pode vir a
preencher lacunas existentes
no atendimento a demandas

dos povos indígenas. “Eu
vejo como uma oportuni-
dade de a gente conseguir
avançar em pautas que estão
fora da alçada do MPF, mas
muito mais na alçada do tri-
bunal”, afirmou Alexandre
Guimarães. O procurador da
República destacou ainda a
relevância do trabalho do
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) ao instrumentali-
zar ferramentas que visam a
garantia dos direitos indíge-
nas.

Para tornar mais efetiva a
atuação do judiciário ama-
paense, o desembargador
Adão Carvalho mencionou
que a coordenadoria pre-
tende, por meio da Escola
Judicial do Amapá, desen-
volver atividades de capaci-
tação voltadas a agentes de
estado relativas à temática.
Nos projetos tocados pela
coordenadoria, além do
MPF, devem ser incluídos
outros órgãos federais e esta-
duais.

Proteção

Órgãos programam atuações conjuntas para beneficiar etnias do estado.

Fiscalização
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Polêmica Geral

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) disse que os ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF)
Edson Fachin, Luís Roberto Bar-
roso e Alexandre de Moraes “in-
fernizam o Brasil”. A declaração
foi dada em entrevista ao jornal
Correio da Manhã, gravada na
última quarta-feira (18), e divul-
gada nesta sexta-feira (20).

“Temos, na verdade, três mi-
nistros que infernizam não o
presidente, é o Brasil. O Fachin,
o Barroso e o Alexandre de Mo-
raes”, disse.

Ao falar do ministro Alexan-
dre de Moraes, o presidente
disse que ele “é o mais
ativo”.“Ele se comporta como
um líder de partido de esquerda

de oposição. Ele se comporta o
tempo todo. E por que essa
ação? Esse inquérito da fake
news? Primeiro que fake news
não existe. Nos acusam de gabi-
nete do ódio. Me apresenta uma
matéria. ‘Olha, essa matéria
acho que nasceu do gabinete do
ódio’. Não tem”, acrescentou
Bolsonaro.

Em um evento na tarde desta
quinta (19), o presidente cum-
primentou o ministro. Durante
a posse de quatro ministros do
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), Moraes foi aplaudido
pelos presentes ao ser citado
pelo cerimonialista, mas Bolso-
naro permaneceu imóvel.

Ainda durante o evento, Bol-

sonaro fez um gesto para Mo-
raes se levantar e apertou a mão
do ministro do STF. O presi-
dente, que estava sorrindo
pouco antes, cumprimentou ra-
pidamente Moraes.

As tensões entre o presidente
da República e o STF se acirra-
ram ainda mais após a condena-
ção do deputado federal Daniel
Silveira (PTB-RJ) pela Corte a
oito anos e nove meses de pri-
são.Bolsonaro concedeu o per-
dão da pena ao parlamentar.

Pacheco “parcial”
Na mesma entrevista ao Cor-

reio da Manhã, Bolsonaro apon-
tou “parcialidade” do
presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG).“Não vou
negar que eu esperava que ele
[Pacheco] fosse ser tão parcial
como está sendo ultimamente.
Não quero atrito com ele, mas
uma parcialidade é nova, eu
vejo na mídia e ele diz que está
protegendo o Supremo, mas
não é atribuição nossa proteger
o outro poder, é tratar com dig-
nidade e isenção, como propria-
mente diz a nossa constituição.
E o poder mais forte na Repú-
blica é o Supremo”, afirmou
Bolsonaro.
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Troca, troca

Um grupo de empresários
e investidores fez chegar ao
Palácio do Planalto a avalia-
ção de que uma nova troca
no comando da Petrobras
poderia intensificar o cená-
rio de instabilidade econô-
mica e prejudicar a imagem
de independência da em-
presa de economia mista.

Segundo relatos, a mensa-
gem foi transmitida recente-
mente por integrantes do
setor produtivo e do mer-
cado financeiro a auxiliares
presidenciais na esteira da
declaração do presidente
Jair Bolsonaro de que o novo
ministro de Minas e Energia,
Adolfo Sachsida, tem carta
branca para mudanças na

empresa.
O diagnóstico de integran-

tes do setor produtivo é de
que a troca de José Coelho, o
terceiro presidente da com-
panhia durante a atual ges-
tão, não levaria a uma
redução do preço dos com-
bustíveis, já que ainda há de-
fasagem nos valores.

Pelos cálculos de assesso-
res do governo, a defasagem
de preços da gasolina chega
hoje a cerca de 20% e a do
diesel está em torno de 5%
em relação ao mercado in-
ternacional. Em face da re-
sistência do setor produtivo,
auxiliares palacianos reco-
nhecem que uma troca do
comando da empresa, neste

momento, não traria grande
mudanças.

O discurso do presidente,
no entanto, de que a Petro-
bras é a única responsável
pela elevação da gasolina e
do diesel tem se mostrado
eficaz, segundo a última edi-
ção da pesquisa XP/Ipespe,
divulgada nesta sexta-feira
(20).

Para 64% do eleitorado, a
responsável é a Petrobras,
enquanto 45% culpam o pre-
sidente. O levantamento
mostra também que 49%
são contra a privatização da
empresa e que 44% acredi-
tam que os preços dos com-
bustíveis irão aumentar com
uma privatização.

Empresários sinalizam a Planalto contrariedade
com eventual mudança na Petrobras

Pelos cálculos de assessores do governo, a defasagem de preços da gasolina chega hoje
a cerca de 20% e a do diesel está em torno de 5% em relação ao mercado internacional.

Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes
infernizam o Brasil, diz Bolsonaro

Presidente disse que Moraes "se comporta como um líder de partido de esquerda de oposição".

“Estatais de energia não fazem mais 
sentido no Brasil”, diz ex-diretor da Aneel

Privatização da Eletrobras vai colocar na mão do 
Tesouro R$ 25 bilhões, diz Edvaldo Santana.

Polêmica

Para o ex-diretor da
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) Edvaldo
Santana, todo o setor elé-
trico brasileiro deveria ser
privado. No início, havia
um propósito de ter estatais
para desenvolver o mer-
cado e fazer investimentos
necessários.

Mas hoje, diz, não faz
sentido manter a Eletrobras
estatal, sem poder de inves-
timento.

A privatização da Eletro-
bras reduzirá a tarifa?

Acredito que o efeito
imediato é reduzir, pois o
valor da privatização vai
compor a CDE (Conta de
Desenvolvimento Energé-
tico). São R$ 32 bilhões que
irão para essa conta de
forma parcelada anual-
mente.

Por outro lado, há as
cotas das usinas da Eletro-
bras, cujo preço da energia
é mais barato. Ao privatizar,
passaria a seguir o valor de
mercado. Mas nem isso ga-
rante que a tarifa vai au-
mentar.

Só saberemos no futuro?
Sim. A descotização da

energia das usinas da Ele-
trobras vai ocorrer em 5
anos. A cada ano, 20% da

energia deixará de ser cota
(sistema que garante preço
mais baixo) e vai para o
mercado.Só ao fim desse
processo saberemos o
efeito.

O modelo é o melhor
para privatizar a Eletro-
bras?

É um bom modelo, por
ser rápido. Se fosse o tradi-
cional, com um único com-
prador, seria mais
demorado, mas se arreca-
daria mais.

Por que essa pressa?
O governo tem pressa

porque acha que vai reduzir
a tarifa. O Tesouro também
está precisando de di-
nheiro. A privatização vai
colocar na mão do Tesouro
R$ 25 bilhões.

A privatização da Eletro-
bras é um bom negócio?

Sim. Todo o setor elétrico
deveria ser privado. A Ele-
trobras não tem participado
de leilão de transmissão
porque não tem dinheiro
para investir. Com capital
privado, será possível. No
início, havia um propósito
de ter estatal de energia.
Agora, não faz mais sen-
tido. É só mais empresas
para o uso político.



A Câmara dos Deputados con-
cluiu na quinta-feira (19) a votação
do projeto de lei que regulamenta a
prática da educação domiciliar no
Brasil, prevendo a obrigação do
poder público de zelar pelo ade-
quado desenvolvimento da apren-
dizagem do estudante. A matéria
será enviada ao Senado.

O texto aprovado é um substitu-
tivo da deputada Luisa Canziani
(PSD-PR) para o Projeto de Lei
3179/12, do deputado Lincoln Por-
tela (PL-MG). Para usufruir da edu-
cação domiciliar (também
chamada pelo termo em inglês, ho-
meschooling), o estudante deve
estar regularmente matriculado em
instituição de ensino, que deverá
acompanhar a evolução do apren-

dizado.
Pelo menos um dos pais ou res-

ponsáveis deverá ter escolaridade
de nível superior ou em educação
profissional tecnológica em curso
reconhecido. A comprovação dessa
formação deve ser apresentada pe-
rante a escola no momento da ma-
trícula, quando também ambos os
pais ou responsáveis terão de apre-
sentar certidões criminais da Jus-
tiça federal e estadual ou distrital.

Nas votações desta quinta-feira,
o Plenário rejeitou todos os desta-
ques apresentados pelos partidos
na tentativa de mudar trechos do
texto."O projeto traz uma série de
balizas para que possamos assegu-
rar o desenvolvimento pleno des-
sas crianças. Defender o

homeschooling não é lutar contra a
escola regular, é defender mais
uma opção para as famílias brasilei-
ras", disse Luisa Canziani.

Crime e encarceramento
Ao defender a matéria, o líder do

governo, deputado Ricardo Barros
(PP-PR), afirmou que o texto apro-
vado descriminaliza a atividade.
"Hoje, temos polícia na porta dos
pais e conselho tutelar cobrando a
presença das crianças na escola",
afirmou.

Já o deputado Capitão Alberto
Neto (PL-AM) lembrou que 11 mil
famílias já optaram pela educação
domiciliar. "Nós temos que atender
a todos", argumentou.

Contra o projeto, o deputado Ro-
gério Correia (PT-MG) teme que o
ensino domiciliar prejudique o
convívio social das crianças. "O que
se está propondo é um encarcera-
mento de crianças e de jovens. En-
carceramento ideológico, religioso,
político, social. É uma visão er-
rada", afirmou.

O deputado Glauber Braga (Psol-
RJ) acusou a proposta de seguir in-
teresses do mercado. "A partir do
momento em que se aprova e se re-
gulamenta a educação domiciliar,
aumenta a necessidade de produ-
ção de materiais didáticos específi-
cos para o atendimento a essas
famílias."

Transição
Se o projeto for aprovado pelo

Senado e virar lei, as regras entra-

rão em vigor 90 dias após sua pu-
blicação e para quem optar pela
educação domiciliar nos dois pri-
meiros anos haverá uma transição
quanto à exigência de ensino supe-
rior ou tecnológico.

Deverá haver a comprovação da
matrícula em instituição de ensino
superior ou de educação profissio-
nal tecnológica, comprovação
anual de continuidade dos estudos
com aproveitamento e conclusão
em período de tempo que não ex-
ceda em 50% o limite mínimo de
anos para seu término.

Obrigações da instituição
O texto lista algumas obrigações

das escolas nas quais o aluno de edu-
cação domiciliar estiver matriculado,
como a manutenção de cadastro des-
ses estudantes, repassando essa in-
formação anualmente ao órgão
competente do sistema de ensino. A
escola deverá ainda acompanhar o
desenvolvimento do estudante por
meio de docente tutor da instituição
de ensino, inclusive com encontros
semestrais com os pais ou responsá-
veis, com o educando e, se for o caso,
com o preceptor.

Você concorda? Geral

Câmara aprova projeto que permite a educação
dos filhos em casa; proposta vai ao Senado
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Poder público precisa zelar pelo adequado desenvolvimento da aprendizagem do estudante.



Em encontro realizado nesta sexta-
feira (20) em hotel de luxo no interior
de São Paulo, o presidente Jair Bolso-
naro chamou Elon Musk de "mito da
liberdade" e disse que o anúncio da
compra do Twitter pelo bilionário,
suspenso de forma temporária, é um
"sopro de esperança". Musk anunciou
pelo Twitter que pretende usar seus
satélites para conectar 19 mil escolas
na Amazônia e monitorar o meio am-
biente na região.

"O mais importante da presença
dele [Elon Musk] é algo que é imate-
rial. Hoje em dia, poderíamos chamá-
lo de mito da liberdade. É aquilo que
nos fará falta para qualquer coisa que,
por ventura, possamos pensar no fu-
turo", disse Bolsonaro.

"E um exemplo disso, que ele nos
deu há poucos dias, quando se anun-
ciou a compra do Twitter, para nós
aqui foi como um sopro de espe-
rança", continuou. “O mundo todo
passa por pessoas que tem a vontade
de roubar a liberdade de todos nós, e
a liberdade é a semente do futuro".

Amazônia conectada

O presidente comentou, ainda,
questões relativas à região amazônica.
"Para nós é muito importante. Nós
pretendemos, precisamos e contamos
com Elon Musk para que a Amazônia
seja conhecida por todos, no Brasil e
no mundo. Mostrar a exuberância
dessa região, como é preservada por
nós e quantos malefícios causam para
nós aqueles que difundem mentiras
sobre essa região", destacou.

No Twitter, Musk comentou a
vinda ao país. "Superanimado por
estar no Brasil para o lançamento do
Starlink para 19.000 escolas desco-
nectadas em áreas rurais e monitora-
mento ambiental da Amazônia",
escreveu.

A Starlink é uma empresa de tecno-
logia via satélite de alta velocidade da
SpaceX, uma de suas companhias, e

possui mais de 2.000 satélites lança-
dos, cobrindo quase todo o planeta. 

A vinda de Musk ao Brasil foi costu-
rada por Fábio Faria, ministro das Co-
municações. No final do ano passado,
ambos se encontraram para discutir
eventual parceria entre a SpaceX e o
governo brasileiro para conectar esco-
las em áreas rurais e fortalecer a pro-
teção da Amazônia.

"Eles [a SpaceX] têm hoje 4.500 sa-
télites em baixa órbita, e estamos que-

rendo fechar essa parceria para fazer
o programa Wi-Fi Brasil, que vai co-
nectar todas as escolas rurais e comu-
nidades indígenas", destacou o
ministro na ocasião.

Segundo o ministro das Comunica-
ções, a parceria com a empresa espa-
cial também vai ajudar na
preservação da Amazônia. A ideia é
que a cobertura de internet no local
facilite o monitoramento que já é feito
pelo governo.

De acordo com imagens publica-
das nas redes sociais por assessores
presidenciais, participaram do en-
contro os empresários Luciano Hang
(Havan), Alberto Leite (FS Security),
Ricardo Faria (Granja Faria), entre
outros.

A reunião contou, ainda, com os
ministros Ciro Nogueira (Casa Civil),
Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-
Geral), Fábio Faria (Comunicações),
Carlos França (Relações Exteriores),
Roberto Campos Neto (presidente do
Banco Central) e Dias Toffoli, do Su-
premo Tribunal Federal.

GeralMeio ambiente

O empresário se encontrou nesta sexta com o presidente Jair Bolsonaro (PL). 
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Musk anuncia internet para escolas e 
monitoramento da Amazônia



A plataforma "Não Me Perturbe",
que possibilita qualquer pessoa a
solicitar o bloqueio de números de
telemarketing indesejado, regis-
trou 2.933.115 solicitações para
barrar ligações feitas por institui-
ções financeiras nos últimos dois
anos. Os dados são da Associação
Brasileira de Recursos em Teleco-
municações (ABR Telecom) e
foram divulgados pela Federação
Brasileira dos Bancos (Febraban).

O levantamento, feito de janeiro

de 2020 —quando o sistema pas-
sou a funcionar no país— até 26 de
abril desde ano, refere-se à liga-
ções indesejadas para a oferta de
crédito consignado. Diante dos pe-
didos, 896 sanções foram aplica-
das a empresas nesse período.

Das quase 3 milhões de solicita-
ções de bloqueio, a região Sudeste
concentra a maioria das reclama-
ções dos clientes, com 53,36% dos
registros, seguida pela região Sul,
com 18,12%, Nordeste (14,48%),

Centro-Oeste (10,39%) e Norte
(3,44%).

São Paulo registrou maior nú-
mero de solicitações de bloqueios,
com 864.246 pedidos.Os brasilei-
ros são os que mais receberam as
ligações telefônicas "spam" no
mundo, aquelas chamadas que
frequentemente vêm de números
desconhecidos e oferecem produ-
tos ou serviços, segundo o relató-
rio global do aplicativo Truecaller,
que identifica e bloqueia este tipo
de ligação.

Em 2021 (considerando o pe-
ríodo de 1º de janeiro a 31 de outu-
bro), o Brasil registrou uma média
de 32,9 chamadas spam por usuá-
rio ao mês. Os outros países do
ranking têm números bem meno-
res, inclusive o Peru, segundo co-
locado, que teve 18 ligações spam
por usuário ao mês.O Brasil está no
topo desse ranking há quatro anos
(desde 2018).

Como barrar ligações indeseja-
das

O site "Não Me Perturbe" possi-
bilita ao usuário a chance de blo-
quear ações de telemarketing. Ele
é gratuito e não precisa instalar

qualquer aplicativo no celular ou
computador.

Confira a seguir como fazer e ou-
tras dicas para barrar ligações in-
desejadas.

1. Dando 'block' no número
Acesse o site do Não me Per-

turbe (https://www.naomeper-
turbe.com.br/)

Na página inicial, utilize o for-
mulário ou clique em cadastrar, ou
login (caso seja usuário).

Realize o Login ou se Cadastre.
Após o preenchimento do formu-
lário, será necessário realizar a va-
lidação do email ou telefone de
cadastro.

Na tela de bloqueio, coloque o
seu número de telefone, marque
as empresas as quais não deseja re-
ceber chamadas de telemarketing
e clique em "Cadastrar telefone".

Por fim, clique em validar blo-
queio para o número ser impedido
de ligar para você.

2. Bloqueie números específicos
no celular

O próprio celular dispõe jeitos
para bloquear os números indese-
jados. Ao receber uma ligação de
um mesmo número com frequên-
cia, selecione-o e vá nas configura-

ções da chamada (funciona para
Android e iPhone).

Procure a opção "Bloquear este
chamador" ou "Bloquear/desblo-
quear número".

Uma vez selecionado, o celular
vai impedir que esse contato con-
tinue ligando para você.

3. Bloqueie números desconhe-
cidos em geral

A função, também presente no
Android e iPhone, bloqueia todo
contato que não está em sua
agenda, sem diferenciar se é ou
não de telemarketing. Caso queira
ativá-la, siga os seguintes passos:

No iPhone
Entre em "Ajustes";
Encontre a opção "Telefone";
Vá ao item "Silenciar Desconhe-

cidos" e ative a opção
No Android
Vá em "Ligações";
Depois, na opção Ligações, pro-

cure por "Configurações";
Aparecerá a função "Números

bloqueados". Ao clicar nela, sur-
girá uma tela com a opção de adi-
cionar números recentes do seu
histórico de chamadas ou manual-
mente.

Poucos momentos antes de
entrar na sala de aula, o profes-
sor e divulgador científico Diogo
Cortiz, 36, recebeu um SMS da
operadora Claro: "seu pedido de
portabilidade foi recebido".
Porém, ele não havia solicitado
a troca. Acostumado a receber
spams, ignorou o comunicado.
Três horas depois, uma mensa-
gem da Tim chegou em seu tele-
fone: "seu número está em
processo de portabilidade".

Ao que tudo indica, Cortiz foi
vítima de um golpe antigo cha-
mado SIM-Swap, uma modali-
dade de fraude em que os
criminosos tomam posse do nú-
mero de telefone da vítima ao
fazer uma transferência para
outro chip.

"Eles estavam fazendo porta-
bilidade para um chip que não é
meu. Era claramente uma tenta-
tiva de golpe de roubar meu nú-
mero", afirma o professor, que
acredita que os criminosos esta-
vam de olho nas suas redes so-
ciais, já que, na tarde do dia
anterior, seu perfil do Instagram
havia desconectado repentina-
mente.

"Uma amiga minha, que é mé-
dica e tem um perfil grande no

Instagram, foi invadida tam-
bém, e os golpistas usaram a
conta dela para vender produtos
falsos", lembra Cortiz, se refe-
rindo a um esquema popular de
fraude por engenharia social
aplicado na rede.

O relato do professor sobre o
golpe acabou repercutindo no
Twitter. Outras pessoas afirma-
ram ter passado por situações
parecidas.

Após descobrir a tentativa de
fraude, o professor formalizou o
pedido na Claro para o cancela-
mento da portabilidade inde-
vida. Após uma verificação, a
empresa repassou a demanda à
Tim, que cancelou a troca de
empresas.

A situação de Cortiz foi resol-
vida, mas ele não se sente se-
guro como antes. Para diminuir
o risco de novas tentativas de
golpe, ele desvinculou o seu nú-
mero de telefone de várias pla-
taformas e serviços online que
tinham o dado cadastrado.

"Não foi uma artimanha tec-
nológica, foi um pedido [de por-
tabilidade]. Foi um problema de
processo", reclama, lamentando
a vulnerabilidade das operado-
ras. "É meio desesperador. Eu

estava no meio de uma tentativa
de golpe, do outro lado da linha,
tentando cancelar isso."

Como a portabilidade é passí-
vel de fraude?

Segundo um ex-funcionário e
uma atual colaboradora da área
de sistemas da operadora Claro
ouvidos pela reportagem, o pro-
cedimento de portabilidade é fa-
cilmente fraudável,
principalmente se feito pela in-
ternet ou por telefone. E o pro-
cesso nem depende mais de
alguém que está infiltrado den-
tro da empresa para facilitar os
golpes.

Os estelionatários digitais
abusam do processo padrão em
torno da transferência de linha
telefônica. Basta a pessoa ter um
chip zerado e os dados da vítima
em potencial em mãos, afirma
Daniel Amaral, 39, que traba-
lhou numa unidade da opera-
dora em Belo Horizonte.

Os operadores do outro lado
da linha, por exemplo, não co-
nhecem a voz do cliente para
confirmar que a pessoa é quem
diz ser. O processo normalmente
envolve a confirmação de infor-
mações pessoais, como nome
completo, data de nascimento,
entre outros.

Nessa tática, os funcionários
também são enganados, já que
os dados reais da vítima são usa-
dos para confirmar o pedido de
portabilidade.

Fabiane Paglioni, 32, trabalha
na área de desenvolvimento de
sistemas para a operadora Claro,
também em Belo Horizonte, há
três anos. A Tilt, ressalta que
esses métodos de transferência
de linhas não são mais suficien-
tes para oferecer segurança aos
clientes.

Isso é golpe

Como a portabilidade de número tem sido 
explorada por golpistas em fraudes

'Não Me Perturbe' bloqueia 3 mi de ligações sobre crédito; veja como barrar
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Telemarketing irrita milhões de brasileiros todo dia.

Nessa tática, os funcionários também são enganados, já que os dados reais da 
vítima são usados para confirmar o pedido de portabilidade.



Na região de Chernihiv, ao
norte de Kiev, a vila de Desna
foi atingida por mísseis rus-
sos na quinta-feira (19), dei-
xando muitos mortos, disse
o presidente ucraniano, Vo-
lodymyr Zelensky, em seu
discurso noturno.Desna fica

a cerca de 64 quilômetros da
fronteira com a Belarus.

“Ataques russos na região
de Chernihiv, em particular o
terrível golpe no Desna, há
uma análise de destroços,
muitos mortos”, disse Ze-
lensky.

Há “ataques constantes na
região de Odesa, nas cidades
do centro da Ucrânia, Don-
bass está completamente
destruído – tudo isso não
tem e não pode ter nenhuma
explicação militar para a
Rússia”, continuou ele.“Esta
é uma tentativa deliberada e
criminosa de matar o maior
número possível de ucrania-
nos”, disse.

As Forças Armadas da
Ucrânia continuam avan-
çando na libertação da re-
gião de Kharkiv, disse
Zelensky.“No Donbass, os
ocupantes estão tentando
aumentar a pressão. Existe o
inferno, e isso não é exagero.
O bombardeio brutal e abso-
lutamente sem sentido de
Severodonetsk… Houve 12

mortos e dezenas de feridos
em apenas um dia”, conti-
nuou.

“Os bombardeios e projé-
teis de outras cidades, os ata-
ques aéreos e com mísseis do
exército russo – tudo isso
não é apenas lutar durante a
guerra.”

“Esta é uma tentativa deli-
berada e criminosa de matar
o maior número possível de
ucranianos. Destrua o maior
número possível de casas,
equipamentos sociais e em-
preendimentos. É isso que
qualificará o genocídio do
povo ucraniano e pelo qual
os ocupantes serão definiti-
vamente levados à justiça”,
acrescentou.

“O primeiro julgamento na
Ucrânia contra um criminoso

de guerra russo já começou.
E terminará com o pleno res-
tabelecimento da justiça
dentro do tribunal interna-
cional. Estou certo disso.
Vamos encontrar e levar à
justiça todos aqueles que
dão e executam ordens cri-
minais”, concluiu.
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Em um sinal da necessidade
urgente da Rússia de reforçar
seu esforço de guerra na Ucrâ-
nia, o Parlamento do país disse
nesta sexta-feira (20) que vai
considerar um projeto de lei
para permitir que russos com
mais de 40 anos e estrangeiros
com mais de 30 se alistem nas
Forças Armadas.

Aa Duma Federal, a câmara
baixa do parlamento russo,
disse que a medida permitirá
que os militares utilizem as ha-
bilidades de profissionais mais
velhos.

“Para o uso de armas de alta
precisão, a operação de armas e
equipamentos militares, são
necessários especialistas alta-
mente profissionais. A expe-

riência mostra que eles chegam
neste nível aos 40-45 anos”,
afirmou.

Atualmente, apenas russos
de 18 a 40 anos e estrangeiros
de 18 a 30 anos podemm assi-
nar um primeiro contrato com
os militares.A Rússia sofreu
grandes fracassos e perdas de
homens e equipamentos na
guerra com a Ucrânia, que já
dura quase três meses, levando
analistas militares ocidentais a
avaliarem que o país precisa ur-
gentemente mobilizar mais sol-
dados.

A Duma disse que a iniciativa
planejada também facilitaria o
recrutamento de médicos civis,
engenheiros e especialistas em
operações e comunicações.

Guerra Geral

“Muitos mortos” após ataque com mísseis na
região de Chernihiv, diz Zelensky

"Tentativa deliberada e criminosa de matar o maior número possível de ucranianos”, disse o presidente da Ucrânia.

Parlamento russo considera permitir pessoas
acima de 40 anos nas Forças Armadas

Sem trégua

Analistas ocidentais avaliam que Rússia sofreu grandes perdas no conflito com a Ucrânia e precisa mobilizar mais soldados.



O Congresso Nacional promulgou,
nesta sexta-feira (20), a lei que auto-
riza o governo federal a doar vacinas
contra Covid-19 a outros países afeta-
dos pela pandemia.A promulgação,
assinada pelo presidente do Con-
gresso, senador Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), indica que as doações
serão feitas pelo Poder Executivo, in-
termediadas pelo Ministério da
Saúde.

A pasta, chefiada pelo ministro
Marcelo Queiroga, será a responsável
por definir quantos imunizantes
serão doados e a quem serão envia-
dos. O Itamaraty deve ser consultado
durante este processo de decisão.

“As despesas decorrentes do trans-
porte dos imunizantes correrão à
conta do país destinatário da doação
ou à conta de dotações orçamentárias
do governo federal ou de outros cola-
boradores”, aponta a lei.

De acordo com a lei, a doação de-
penderá da manifestação de inte-
resse do país que receberá as doses, e
da “anuência de recebimento do
imunizante pelo país
beneficiado”.“As doações de que trata
esta Lei não acarretarão prejuízo à va-
cinação da população brasileira, nos
termos estabelecidos no Plano Nacio-
nal de Operacionalização da Vacina-
ção contra a Covid-19 do Ministério
da Saúde”, afirma a lei.

Aprovação no Senado e Câmara
No último dia 12, o Senado Federal

aprovou a medida provisória em ca-

ráter de cooperação humanitária in-
ternacional.Para o senador Vanderlan
Cardoso, relator da matéria, não ha-
verá prejuízo ao Brasil com essas doa-
ções, ainda mais com o acesso
limitado de outros países a esses imu-
nizantes.

“A urgência e relevância da MPV
decorrem do fato de que a falta de
acesso justo e equitativo às vacinas
contra a Covid-19 dificulta a supera-
ção do cenário pandêmico mundial e
das crises dele decorrentes, bem
como favorece o surgimento de
novas variantes do novo coronaví-
rus”, justificou no relatório

As despesas com o transporte dos
imunizantes deverão ser financiadas
pelo país que receberá as doações,
por dotações orçamentárias do go-
verno federal ou de outros colabora-
dores, estabelece.

O relator rejeitou uma sugestão de
alteração que obrigava a divulgação
na internet pela União das informa-
ções dos países beneficiados com as
vacinas.Para ele, isso já um papel da
administração pública. “Em que pese
a pertinência da iniciativa, cumpre
lembrar que transparência e publici-
dade são princípios já contemplados
pelas normas que regem a Adminis-
tração Pública no Brasil, sendo, a
nosso ver, desnecessária a sua inclu-
são”, concluiu.

Em manifestação anterior, os mi-
nistérios da Saúde e das Relações Ex-
teriores concordaram ser importante
ampliar o acesso global às vacinas

contra a Covid-19 para o combate à
pandemia.As pastas ressaltaram que
já foram distribuídas doses suficien-
tes para a vacinação de todos os gru-
pos previstos inicialmente no plano
nacional de vacinação, bem como as
doses de reforço para a população de
mais de 18 anos.

Desta forma, consideraram que o
Brasil teria condições de colaborar
com a imunização em países ainda
com baixa cobertura vacinal.Já a
aprovação na Câmara dos Deputados
aconteceu no dia 3 deste mês.

“A doação de imunizantes será
guiada por razões humanitárias e
tendo como base critérios epidemio-
lógicos, como a baixa cobertura vaci-
nal do país beneficiário, as taxas de
transmissão viral da região, a impos-
sibilidade de aquisição das doses,
entre outros aspectos que precisam
ser avaliados caso a caso e quando o
Brasil dispuser de vacinas para a doa-
ção”, declarou o relator da Medida
Provisória, deputado federal Paulo
Bengtson (PTB-PA).

Uma das propostas de mudanças à
Medida Provisória rejeitadas pelo re-
lator estabelecia obrigatoriedade de
transparência quanto a dados sobre
os países beneficiários, o quantitativo
de doses doadas e outras informa-
ções necessárias para assegurar o
cumprimento do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação.A
medida provisória foi apresentada
pelo Executivo em dezembro do ano
passado.

Casos de varíola dos maca-
cos no Reino Unido levaram as
autoridades a oferecerem a va-

cina contra varíola comum a
profissionais de saúde e outros
que podem ter sido expostos.

Ao mesmo tempo, mais casos
da doença foram confirmados
em diferentes partes da Eu-
ropa.

A varíola dos macacos é uma
doença viral, geralmente leve,
caracterizada por sintomas
como febre e erupção cutânea.
Existem duas cepas principais:
a cepa do Congo, que é mais
grave, com até 10% de morta-
lidade, e a cepa da África Oci-
dental, que tem uma taxa de
mortalidade de cerca de 1%.

Identificada pela primeira
vez em macacos, a doença ge-
ralmente se espalha por con-
tato próximo e ocorre

principalmente na África Oci-
dental e Central. Raramente se
espalhou para outros lugares,
então essa nova onda de casos
fora do continente causa preo-
cupação.

No Reino Unido, nove casos
da cepa da África Ocidental
foram relatados até agora.Não
existe uma vacina específica
para a varíola dos macacos,
mas uma vacina contra a va-
ríola oferece alguma proteção,
disse um porta-voz da Agência
de Segurança da Saúde do
Reino Unido (UKHSA, na sigla
em inglês).

Os dados mostram que as

vacinas usadas para erradicar
a varíola são até 85% eficazes
contra a varíola dos macacos,
de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS).O
primeiro caso europeu foi con-
firmado em 7 de maio em um
indivíduo que retornou à In-
glaterra da Nigéria, onde a va-
ríola dos macacos é endêmica.

Desde então, Portugal regis-
trou 14 casos e a Espanha con-
firmou sete casos. Os Estados
Unidos e a Suécia também rela-
taram um caso cada. As autori-
dades italianas confirmaram
um caso e analisam outros dois
suspeitos.

Alerta Geral

Doações deverão ser viabilizadas por meio de termos específicos firmados por meio do Ministério da Saúde.

Varíola dos macacos se espalha na Europa; Reino
Unido aplica vacina contra varíola comum

Para todos

Até o momento, foram relatados casos no Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália e Suécia, na Europa, além de um caso nos Estados Unidos.
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Congresso promulga lei que permite governo 
federal doar vacinas contra Covid
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Adoção vai muito além de um laço
de sangue, mas uma ligação de amor.
Em 25 de maio é celebrado o Dia Nacio-
nal da Adoção e o Tribunal de Justiça
do Amapá (TJAP) abraçou a campanha
“ADOTAR É AMOR”. Promovida pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
pelo sexto ano consecutivo, a ação ob-
jetiva sensibilizar e conscientizar a po-
pulação sobre a importância da adoção. 

A campanha contará com divulga-
ção de cards, vídeos e diversos outros
materiais sobre o tema. Os prédios da
Justiça também serão iluminados no
período de 21 a 25 de maio com o intuito
de apoiar e trazer mais visibilidade ao
tema.

Twittaço
No dia 25 de maio haverá um twit-

taço em que o Tribunal também parti-

cipará, para que haja uma mobilização
entre as instituições públicas e priva-
das, jornalistas, influenciadores digitais
e internautas para que a hashtag #ado-
tarÉamor fique em alta durante o dia. O
propósito de promover essa campanha
é evidenciar o grande número de crian-
ças e jovens que esperam por uma fa-
mília que possa acolhê-los, amá-los e
respeitá-los.

VII Caminhada da Adoção
Na edição de 2022, para encerrar a

programação, o Tribunal de Justiça do
Amapá, a Sociedade Amapaense de
Apoio à Adoção (Saad) e instituições
parceiras realização a VII Caminhada
pela Adoção. O ato terá concentração
na Praça Veiga Cabral, na manhã do dia
28 de maio (sábado), e pretende reunir
os apoiadores da causa e famílias para

percorrerem o Centro da capital até a
Fortaleza de São José de Macapá, cha-
mando atenção da sociedade para o ato
de adotar.

Dados Nacionais
De acordo com dados do Sistema Na-

cional de Acolhimento e Adoção (SNA),
existem atualmente 4.962 crianças e jo-
vens aptas para serem adotadas.
Porém, com a demora e burocracia,
muitas famílias desistem. Outro dado
preocupante é que a maioria dos pais
adotantes preferem crianças menores,
com até 03 anos de idade.

Para a assistente social Quezia Cor-
deiro, servidora do Juizado da Infância
e Juventude - Área Cível e Administra-
tiva, a principal dificuldade está relacio-
nada à idealização de uma criança por
parte das famílias dentro do pedido de
adoção. Essa preferência torna difícil a
adoção de crianças a partir de 10 anos,
que é a grande maioria. Segundo dados
do CNJ, nos últimos seis anos, de todas
as adoções efetivas, apenas 17% foram
de crianças de 8 a 11 anos e 8% adoles-
centes a partir dos 12 anos de idade.

A campanha “Adotar é legal” foi
pensada em um trabalho em conjunto
pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Amapá por meio do Juizado da Infância
e Juventude de Macapá - Área Cível e
Administrativa, em parceria com a So-
ciedade Amapaense de Apoio à Adoção
(SAAD), para enfatizar a importância da
adoção com o propósito de diminuição
dos números de crianças e adolescen-
tes em abrigos.

As ações da campanha têm início
nesta sexta-feira (20), em todo Brasil.

“Eles são audaciosos a ponto de
marcar para que o credor compa-
reça à Secretaria de Precatórios
para verificar a autenticidade do
pedido de pagamento”, afirma
João Guilherme da Costa, diretor
da Secretaria de Precatórios do Tri-
bunal de Justiça do Amapá (TJAP).
Ele alerta a população que golpis-
tas costumam, inclusive, se passar
por ele mesmo com envio de men-
sagens e áudios.

O diretor conta que, desde feve-
reiro deste ano, a Secretaria vem li-

dando com ocorrências de golpe.
Em abril, isso voltou a se intensifi-
car. Segundo João Guilherme, as
vítimas costumam procurar a Se-
cretaria de Precatórios só depois de
terem realizado algum pagamento.
“Nós registramos ocorrência e foi
instaurado inquérito policial na De-
legacia de Crimes Cibernéticos e,
de lá pra cá, as investigações se en-
contram bem avançadas”, comple-
mentou o diretor. 

O golpe sempre acontece via
mensagens no whatsapp. Os gol-

pistas solicitam o pagamento de
uma taxa para que o credor possa
receber o precatório – que são re-
quisições de pagamento expedidas
pelo Judiciário para cobrar de mu-
nicípios, estados ou da União,
assim como de autarquias e funda-
ções, valores devidos após conde-
nação judicial definitiva. 

“O Tribunal não entra em con-
tato com credores para solicitar ne-
nhum tipo de pagamento para
liberação de precatórios, pois o pa-
gamento de credores acontece di-
retamente na conta bancária”,
garante João Guilherme.

Denuncie 
O cidadão que for abordado com

esse tipo de mensagem pode pro-
curar a Secretaria Especial de Pre-
catórios, disponível de segunda a
sexta-feira, das 7h30 às 14h30 por
meio do Balcão Virtual no Portal do
TJAP e nos contatos: Telefones (96)
3312-3711 / (96) 3312-3399 e What-
sApp (96) 98408-2105. 

Em caso de registro de Boletim
de Ocorrência, o credor de precató-
rio pode procurar a Delegacia de
Repressão aos Crimes Cibernéticos,
que funciona presencialmente
dentro do Aeroporto Internacional
de Macapá, das 7h30 às 18h, de do-
mingo a segunda-feira.

Tribunal de Justiça adere à campanha 
nacional promovida pelo CNJ

A  ação objetiva sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância da adoção. As ações 
da campanha têm início nesta sexta-feira (20), em todo Brasil.

Diretor da Secretaria de Precatórios do TJAP alerta sobre 
golpes por meio de mensagens de WhatsApp

Ele alerta a população que golpistas costumam, inclusive, se passar por ele mesmo com envio de mensagens e áudios.

Cuidado

Adotar é Amor
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Comarca de Laranjal do Jari promove oficina
sobre Depoimento Especial e Escuta 

Especializada de Crianças e Adolescentes
A oficina foi conduzida pelo servidor Rubens Barros,

que destacou que essa escuta tem características 
próprias, pois lida com crianças e adolescentes.

Avanços

Como parte da progra-
mação da campanha Maio
Laranja, a 3ª Vara de Com-
petência Geral e Infância e
Juventude da Comarca de
Laranjal do Jari realizou,
nesta quinta-feira (19), a
Oficina sobre Depoimento
Especial e Escuta Especiali-
zada de crianças e adoles-
centes. Segundo o juiz
Antônio José de Menezes,
titular da unidade, a oficina
aborda a Lei nº 13.431/2017,
que organiza e normatiza o
sistema de garantia de di-
reitos das crianças e ado-
lescentes vítimas ou
testemunhas de violência.

“Toda a rede de apoio
precisa estar qualificada
para colher esse Depoi-
mento Especial, se for o
caso, pois se esse depoi-
mento for colhido de qual-
quer forma, pode
traumatizar ainda mais as
vítimas e testemunhas de
violência”, ressaltou.

A oficina foi conduzida
pelo servidor Rubens Bar-
ros, que destacou que essa
escuta tem características
próprias, pois lida com
crianças e adolescentes.
“Existem duas espécies de
escuta: o Depoimento Es-
pecial e a Escuta Especiali-
zada. O Depoimento
Especial é a prioridade,
está previsto na lei
13.431/2017 e deve ser feito
por meio da produção an-

tecipada de prova ou du-
rante a instrução proces-
sual, de forma que a
criança que é vítima ou
testemunha de violência
preste um único depoi-
mento e, assim, se evite
que volte ao cenário do
crime”, destacou.

Rubens Barros, ressaltou
ainda a importância do
passo a passo da escuta es-
pecializada. “As institui-
ções devem saber agir e
estar preparadas ao rece-
ber uma situação de vio-
lência e acolher essa
vítima”, concluiu.

A Secretária Municipal
de Assistência Social,
Maiara Caldas, disse que o
município de Laranjal do
Jari já vem atuando junto à
rede de proteção contra o
abuso e exploração sexual
de crianças e adolescentes.

“Essa oficina é de ex-
trema importância para
todos nós que estamos na
Rede de Apoio às Vítimas
de Violência e Abuso Se-
xual, uma vez que o Judi-
ciário abre as portas para
apresentar pautas tão im-
portantes como a escuta es-
pecializada e o depoimento
especial”, registrou.

“Até onde podemos ir?
Nosso papel é de acolher e
proteger as crianças e ado-
lescentes e fazer com que
elas se sintam seguras”,
enfatizou.
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Feliz aniversário a Cantora gospel 
Lene Oliveira. Felicidades!

Sol Moreno candidata a Garota Junina
2022. Desejamos sucesso.

Hoje tem parabéns a amiga de longas datas Socorro
Farias. Parabéns pra você nessa data querida.


