
Em Santana

A vítima foi abusada desde os 5 anos de idade
até os 13 anos de idade. O acusado a chamava
para o quarto, tirava sua roupa, tocava em suas
partes íntimas e tentava beijá-la.

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

Filiado

Proteção
Patrulha Maria da Penha: nova comandante
da PM se reúne com presidente do TJAP 
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Condenado por abusar sexual-
mente a própria sobrinha é preso

Eleições 2022

Partidos têm até dia 31 para pedir
registro de federações partidárias

Gazetilha

Enquanto isso em Santana

PÁGINA     05

No município santanense, segundo
maior colégio eleitoral do Amapá, a
tampa está fechada. Nos últimos meses
Clécio conseguiu nomear boa parte dos
seus apoiadores, que tal como ele não
sabem nem o rumo de suas secretarias,
mas andam pelo Amapá Inteiro, além
de ter dado um jeito de beneficiar al-
guns empresários aqui de Macapá. Povo
de Santana está só chupando o dedo.
Atenção MP.

PÁGINA     03

Na conta

O Estado leva a maior fatia. Foram depositados na sexta-feira (20) o valor de R$ 40.540.353,80 e 
hoje (24) a última parcela de R$ 6.097.200,00, dando um total de R$ 46.637.553,80.

Governo Federal repassa R$ 55 milhões 
do pré-sal para o Amapá

PÁGINA    05

Iniciativa marcou o início do projeto Agro-Co-
nectado: as riquezas da Amazônia.

PMM reativa barco
para escoar produtos
do distrito do Bailique

Apoio a agricultura familiar

PÁGINA     06

Macapá(AP), terça-feira, 24 de maio de 2022 

Nova regra permite que duas ou mais siglas
atuem em conjunto. 

Durante a visita foram abordados assuntos como: a Patrulha
Maria da Penha, combate ao assédio dentro da corporação e
acessibilidade digital nos batalhões e quartéis da PM.



O governo da Argentina lança
nesta segunda (23) as novas notas do
peso, que perdeu 20% do valor
frente ao Real, nos últimos meses.
Vai se livrar dos animais nas notas
lançadas por Macri.

Uma fina ironia encanta os paulis-
tanos: sugerir que a cracolândia se
instale nas dependências ou na
porta do Ministério Público Estadual
(MPE), que sempre tenta impedir
ações de polícia ou de Saúde para re-
mover viciados e proteger os paga-
dores impostos e seus familiares.

PSL e DEM, hoje formam o União
Brasil, são campeões de faturamento
e embolsaram mais de R$53,5 mi-
lhões apenas entre janeiro e abril.

PGR nunca teve acesso ao 
‘Inquérito das fakenews”

Até hoje, o ministro Alexandre
de Moraes, do Supremo, não per-
mitiu que a Procuradoria Geral da
República (PGR) tenha acesso ao
“Inquérito das Fakenews”. O inter-
minável inquérito, que virou uma
“espada de Dâmocles” contra o go-
verno, foi aberto em março de
2019, quando o STF decidiu inves-
tigar, denunciar e até julgar os en-
volvidos, mesmo sendo seus
ministros as supostas vítimas de
críticas e até de ameaças. A PGR
deve monitorar toda a investiga-
ção, segundo a lei. Mas no STF…
Recado claro

Aras irá ressalvar que, apesar de
pedir o arquivamento da represen-
tação contra Moraes, procede a
queixa sobre falta de acesso ao in-
quérito.

O procurador geral Augusto Aras
deve citar essa recusa de Moraes no
parecer em que rejeita a representa-
ção de Bolsonaro contra o ministro.

Os advogados consideram
que a atitude de Alexandre de
Moraes impede o amplo direito
de defesa, previsto em lei.

A Instituição Fiscal Independente,
órgão do Senado Federal, dobrou sua
projeção para o crescimento do PIB do
Brasil, este ano: de 0,5% para 1%. Mas
a IFI diminuiu a projeção para 2023 de
2% para 1%.

O presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), garante que
“está articulando” o projeto de lei
que desonera a energia elétrica e
combustíveis, mas o foco mesmo é
a criação do fundo de estabiliza-
ção.

Transparência opaca
Em segundo, o PT faturou R$32,3

milhões. O valor seria maior, mas
não conseguiu prestar as contas
como deveria e perdeu R$1,6 milhão.

No sistema
São 166 o número de ações no

STF, sem sigilo, que têm o presi-
dente Bolsonaro como parte, desde
a sua posse; 191 no total, entre peti-
ções, recursos, inquéritos etc. O pe-
tista Lula é parte de 283 processos
no STF.

23 de maio

Pensando 
bem...

Completa 90 anos, nesta segunda
(23), o assassinato de cinco jovens,
no centro de São Paulo, numa mani-
festação contra Getúlio Vargas, que
virou o estopim para a Revolução
Constitucionalista, em 9 de julho.

...saída honrosa, para candidato,
só a vitória.

Populismo 
nos símbolos

Reflexo 
no expelho

José Medeiros (Pode-MT) ironizou
as críticas da oposição afirmando
que Elon Musk quer explorar e não
ajudar a Amazônia. O deputado lem-
brou escândalo em que petistas acei-
tavam propina de madeireiros.

Vai que é tua!

Resoluto
O presidente da Câmara, Arthur

Lira (PP-AL), deve colocar em vota-
ção já nesta terça (24) o projeto para
tornar combustíveis e energia elé-
trica bens e serviços essenciais, limi-
tando a alíquota do ICMS a 17%.

Fundo partidário já custou
R$341 milhões em 2022

O Congresso Nacional criou um
fundão eleitoral de R$4,9 bilhões
para bancar as campanhas, mas
esse valor é um “bônus”: há tam-
bém o fundo partidário, pago
todos os anos, que já nos custou
R$341 milhões apenas em 2022.
Segundo dados do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), os atuais 23
partidos registrados receberam
R$320,5 milhões distribuídos da
dotação principal, somados a
R$20,2 milhões de multas redis-
tribuídas.
Podia ser maior

A abundância levou alguns parti-
dos (PT, Psol, Podemos, Cidadania e
PDT) a não prestar contas a contento.
Tiveram R$7,5 milhões retidos.
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De segunda a sábado R$1,50

É nossa obrigação evitar morrer de frio

Direito 
suprimido Morde e assopra

Vontades 
políticas

Na noite mais fria dos últimos 30
anos que atingiu várias partes do
país, nessa semana, nos deparamos
com a estarrecedora realidade de pes-
soas morrendo de frio nas ruas. Um
senhor de 66 anos morreu na fila de
distribuição de café da manhã, em
São Paulo. Um morador de rua de 39
anos foi encontrado morto na cidade
de Mauá, na Grande São Paulo. Em
Minas Gerais, na cidade de Divinópo-
lis, um homem em situação de rua foi
encontrado morto. A causa apontada
também foi o frio.

Cenas assim se repetiram Brasil
afora. Não podemos aceitar. Não dá
para tratar como números e estatísti-
cas pessoas que estão morrendo por
falta de um teto, de cobertores, de
agasalhos. Por falta de calor humano.

Se o frio já é intenso para quem está
dentro de casa, imagine para quem
está ao relento, deitado nas ruas e
buscando papelão e restos de trapos
para se proteger?

Acompanhei relatos de mulheres
que passam por momentos terríveis.
Moravam de aluguel, foram despeja-
das e hoje dormem na rua, procu-
rando uma melhora, um emprego,
uma oportunidade. É muito sofri-
mento, de verdade. Vivem de doa-
ções. Mulheres que não tem ao
menos um banheiro no momento
que precisam.

É fato também que uma parcela de
moradores de rua se recusa a receber
ajuda dos órgãos públicos, a dormir
nas casas de acolhimento ou partici-
par dos programas sociais. Mas
mesmo que tivessem dispostos a
aceitar o apoio de equipes da assis-
tência social o número de vagas de
acolhimento seria insuficiente para
atender a demanda.

Leio e estudo bastante sobre esse
tema. Como salvar essas pessoas com
políticas sociais adequadas? O agra-
vamento da situação econômica e so-
cial no país traz um novo perfil das

pessoas em situação de rua e alerta
para a necessidade de ações muito
mais rápidas para evitar que elas fi-
quem mais tempo nas ruas. Esse
novo perfil de pessoas pertence à
classe trabalhadora que não consegue
mais pagar seus aluguéis e contas e
estão indo para as ruas em busca de
alimento. São trabalhadores que até
ontem tinham seu emprego, seu salá-
rio, sua casa e comida na mesa para a
família. De uma hora pra outra perde-
ram tudo e não conseguem mais se
manter.

Pesquisas recentes mostram que
cerca de 60% dessas pessoas estão
nas ruas por perda de trabalho, mora-
dia ou renda. Destes, 42,8% afirma-
ram que se tivesse um emprego sairia
das ruas.

O cadastro de serviços do SUS in-
dica que houve um aumento de 35%
das mulheres em situação de rua.
Não podemos achar normais tais in-
dicativos e ficarmos omissos diante

de uma situação tão triste e desu-
mana.

É urgente a ampliação das ofertas
de acolhimento institucional e abrigo
para essas famílias, ao mesmo tempo
em que é preciso criar novos progra-
mas que possam garantir trabalho e
renda para quem está nessa situação.
Estados e prefeituras têm de buscar
soluções, amparados pelo governo fe-
deral, para oferecer habitação e mo-
radia, como o aluguel social.

É preciso fortalecer as redes que já
existem e construir políticas perma-
nentes e não apenas de estado, em
um processo em que a elaboração
conte com a participação social das
redes de apoio. Nessa rede de prote-
ção, a iniciativa privada também não
pode se eximir da responsabilidade
social de resgatar trabalhadores e de-
volver a dignidade para essas famí-
lias, que merecem todo tipo de
oportunidade para ter o mínimo de
qualidade de vida.

Bolsonaro avisou

Queixa 
procede

Milena Câmara é advogada especializada em
Direito Penal e Gestão Pública.

Negar a investigados o
acesso ao inquérito é uma das
alegações de Bolsonaro sobre
crimes de abuso de autoridade
que atribui a Moraes.

Bolsos 
cheios
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Depois de dois anos de regime remoto, o Campus Macapá do Instituto Federal
do Amapá (Ifap) voltou a realizar no auditório, na quarta-feira (18), solenidade
presencial de colação de grau. Receberam o diploma 28 concluintes das turmas
dos cursos de Licenciatura em Física, Licenciatura em Informática, Licenciatura
em Informática Parfor, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química,
Tecnologia em Alimentos e Tecnologia em Redes de Computadores, algumas pio-
neiras no Ifap.

Gazetilha
agazeta.ap@uol.com.br

A manchete de a Gazeta fala sobre
o repasse do Governo Federal R$ 55
milhões do pré-sal para o Amapá, be-
neficiando o Estado, que levará a
maior fatia, bem como os demais
municípios. Em tese, o Tribunal de
Contas seria o responsável pela fisca-
lização desse dinheiro, bem como os
deputados e vereadores. O problema
é que o TCE Amapá, que tem a frente
Michel JK, não tem moral para fisca-
lizar absolutamente ninguém.

Eleitores do futuro

Enquanto isso em Santana
Enchente do rio Jari

De volta ao normal

Quem fiscaliza?

Dificuldades 

UM novo aumento
do nível do rio Jari foi
registrado nesta se-
gunda-feira (23), al-
cançando 3,05 metros.
Uma equipe de técni-
cos formada pelo go-
verno e prefeitura
avalia a situação atual
dos sinistros e provi-
dencia novas medidas
de amparo à popula-
ção. 

Um marco histórico para o Amapá, a coronel Heliane Braga de Almeida rece-
beu o Comando-Geral da Polícia Militar nesta quarta-feira  (18), se tornando a
primeira mulher no estado a exercer o posto mais alto da instituição. A subde-
fensora pública-geral do Amapá, Elena Rocha, esteve na solenidade e parabe-
nizou a comandante pela conquista. "Precisamos de mulheres ocupando
espaços nas instituições, esse é um momento de grande representatividade. É
uma honra, como mulher, estar presente nesse momento histórico", disse a sub-
defensora pública.

Vendendo a alma para o diabo
Clécio já fez tantos

acordos que seriam necessá-
rios triplicar os contratos e
cargos comissionados do go-
verno para abrigar a quanti-
dade de gente para quem ele
fez promessas de emprego.
Dizem que até as secretarias
já foram loteadas pelos parti-
dos maiores, restando pouca
coisa para os demais parcei-
ros.  Mas como o ex-prefeito
tem a fama de não cumprir a
palavra empenhada é possível
que esse casamento termine
bem antes do esperado. 

No município santanense,
segundo maior colégio elei-
toral do Amapá, a tampa
está fechada. Nos últimos
meses Clécio conseguiu no-
mear boa parte dos seus
apoiadores, que tal como ele
não sabem nem o rumo de
suas secretarias, mas andam
pelo Amapá Inteiro, além de
ter dado um jeito de benefi-
ciar alguns empresários aqui
de Macapá. Povo de Santana
está só chupando o dedo.
Atenção MP.
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A diplomação dos representantes de
turma, eleitos na Escola Estadual Au-
gusto dos Anjos, no bairro do Lagui-
nho, em Macapá, foi a culminância do
programa Eleitor do Futuro, coorde-
nado pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Amapá, por meio da Escola do Ju-
diciário Eleitoral (EJE). Foram 34 di-
plomados entre representantes e
vices. Na solenidade, houve o mo-
mento cívico do hino Nacional e Can-
ção do Amapá, depois o juramento dos
recém-empossados, firmando o com-
prometimento de conduzir a liderança
com dedicação e apreço.

O presidente do Tribunal de Justiça
do Amapá, desembargador Rommel
Araújo, recebeu, nesta segunda-feira
(23), integrantes da Associação dos
Ostomizados do Amapá (AOAP). Du-
rante a visita foram relatadas algu-
mas dificuldades para colocar em
funcionamento o espaço que deveria
atender estes pacientes que precisa-
ram passar por uma cirurgia cha-
mada ostomia. O TJAP garantiu a
doação de alguns materiais que ser-

virão para compor a sede que terá um
escritório.

Elas no poder 

Uma boa notícia. Nos últimos
oito dias não houve registro de
mortes por Covid-19 no Amapá.
Assim, o estado permanece com
2.132 óbitos nos 16 municípios.
Em relação às internações, na rede
pública, há 2 pacientes confirma-
dos, sendo 1 em leito clínico e um
em UTI. Já na rede privada, há 10
pacientes suspeitos e 1 confir-
mado, todos em leitos clínicos.

Sem morte por Covid 



Cerca de 573 pessoas se
juntaram às fileiras dos bi-
lionários desde 2020, ele-
vando o total mundial
para 2.668, de acordo com
uma análise divulgada
pela ONG Oxfam no úl-
timo domingo (22). Isso
significa que surgiu um
novo bilionário a cada 30
horas, em média, até
agora durante a pande-
mia.

O relatório, que se ba-
seia em dados compilados
pela Forbes, analisa o au-
mento da desigualdade
nos últimos dois anos.
Está programado para
coincidir com o início da
reunião anual do Fórum
Econômico Mundial em
Davos, Suíça, uma reunião
de algumas das pessoas
mais ricas e líderes mun-
diais.

Os bilionários viram seu
patrimônio líquido total

subir US$ 3,8 trilhões, ou
42%, para um total de US$
12,7 trilhões durante a
pandemia. Grande parte
do aumento foi impulsio-
nado por fortes ganhos
nas bolsas de valores, que
foram auxiliadas por go-
vernos injetando dinheiro
na economia global para
amenizar o golpe finan-
ceiro do coronavírus.

Grande parte do salto na
riqueza veio no primeiro
ano da pandemia. Em se-
guida, estabilizou e desde
então caiu um pouco,
disse Max Lawson, chefe
de política de desigual-
dade da Oxfam.

Ao mesmo tempo, a
Covid-19, a crescente desi-
gualdade e o aumento dos
preços dos alimentos
podem levar até 263 mi-
lhões de pessoas à po-
breza extrema este ano,
revertendo décadas de

progresso, disse a Oxfam
em um relatório divul-
gado no mês passado.

“Nunca vi um cresci-
mento tão dramático da
pobreza e da riqueza no
mesmo momento da his-
tória”, disse Lawson.

Os consumidores de
todo o mundo estão en-
frentando o aumento do
custo da energia e dos ali-
mentos, mas as corpora-
ções desses setores e seus
líderes estão se benefi-
ciando do aumento dos
preços, disse a Oxfam.

Os bilionários do setor
de alimentos e agronegó-
cios viram sua riqueza
total aumentar em US$
382 bilhões, ou 45%, nos
últimos dois anos, após
ajuste da inflação. Cerca
de 62 bilionários do setor
de alimentos foram cria-
dos desde 2020.

Enquanto isso, o patri-
mônio líquido de seus
pares nos setores de pe-
tróleo, gás e carvão au-
mentou US$ 53 bilhões, ou
24%, desde 2020, após o
ajuste da inflação.

Quarenta novos bilioná-
rios pandêmicos foram
criados na indústria far-
macêutica, que tem es-
tado na vanguarda da
batalha contra a Covid-19
e foi a beneficiária de bi-
lhões em financiamento
público.

A guerra na Ucrânia au-
menta o risco de falta de ali-
mentos no planeta. O alerta
foi feito por economistas-
chefes de 24 dos maiores
bancos e consta de relatório
divulgado nesta segunda-
feira (23) pelo Fórum Econô-
mico Mundial. Nesse
cenário, o Brasil é citado
como país que sofre e pro-
paga os efeitos da guerra.

Para os economistas-che-
fes ouvidos pelo Fórum, o
cenário traz o risco de alta
ainda maior dos preços dos
alimentos em todo o mundo
com consequências nos in-
dicadores de fome e no
custo de vida.

Os economistas notam

que a guerra desestabilizou
a cadeia de fornecimento de
vários alimentos importan-
tes, especialmente o trigo.
Em 2020, 36 países compra-
ram mais de 50% do trigo
importado da Rússia ou
Ucrânia. Para essas nações,

as dificuldades nos embar-
ques da commodity com a
guerra afetaram direta-
mente a oferta —não apenas
com a disparada dos preços,
mas também com a disponi-
bilidade do produto.

Mas esse efeito não se li-

mita ao trigo, e o Brasil é um
exemplo disso. O docu-
mento do Fórum Econômico
cita estudo do Banco Mun-
dial que mostra como as ca-
deias integradas nas
commodities podem propa-
gar o efeito da guerra.

“Como maior produtor
mundial de soja, o Brasil im-
porta cerca de metade do
fertilizante de potássio da
Ucrânia e Rússia. A China,
então, importa a soja do Bra-
sil para alimentar a pecuá-
ria, o que pode afetar o
preço da carne na China e no
mundo”, cita o documento.

O relatório cita ainda que
alguns países já adotaram
medidas para restringir a ex-

portação, como a Indonésia
que tem restringido o em-
barque de óleo de palma.
“Em reação à queda da
oferta mundial de alimen-
tos, restrições às exporta-
ções estão sendo adotadas
em nome dos interesses na-
cionais”.

Diante do cenário, o seleto
grupo de economistas de-
fende que a segurança ali-
mentar é um dos temas que
deve ser acompanhado de
perto no futuro da econo-
mia global. Entre os demais
temas que merecem aten-
ção, estão a inflação e renda,
integração global e o im-
pacto das sanções à Rússia,
entre outros.

Guerra eleva risco de insegurança alimentar 
no mundo, indica relatório de Davos

Alerta

Para os economistas-chefes ouvidos pelo Fórum, o cenário traz o risco de alta ainda maior dos preços dos alimentos em todo o planeta.

Um novo bilionário surgiu quase todos os
dias durante a pandemia, diz ONG

Economia

Cerca de 573 pessoas se juntaram às fileiras dos bilionários desde 2020, 
elevando o total mundial para 2.668, disse o relatório.

A Uber anunciou nesta se-
gunda-feira (23) uma nova fer-
ramenta de segurança em que
o passageiro que deseja pagar
em dinheiro terá de tirar uma
foto do rosto antes de solicitar
a corrida.

Segundo a empresa, a foto
não será compartilhada com o
motorista e nem passará por
verificação biométrica. Con-
tudo, ficará armazenada nos
servidores da Uber, à disposi-
ção para consulta posterior
das autoridades, caso necessá-
rio.

A ferramenta, batizada de
“U-Selfie”, ainda está funcio-
nando de maneira experimen-
tal, e a solicitação ocorrerá
apenas para alguns usuários
que preferem pagar com di-
nheiro e não ofereceram
dados de um meio de paga-
mento digital (cartão de cré-
dito ou débito).

A Uber afirmou que o re-
curso estava entre os mais pe-
didos, segundo pesquisas
internas, e foi criado visando a
segurança dos motoristas par-
ceiros.

Além da U-Selfie, a Uber

também dispõe de outras fer-
ramentas de verificação de
usuários como a verificação
do CPF na base de dados da
Serasa Experian e a verificação
de documentos (RG ou CNH)
por meio de fotografia.

Nos últimos meses, a em-
presa vem anunciando uma
série de medidas. No início do
mês de abril, por exemplo, a
Uber teve mudanças no cartão
de oferta de viagens, que pas-
sou a mostrar aos motoristas o
endereço de destino deta-
lhado dos seus passageiros
antes mesmo do aceite das
viagens.Até então, os motoris-
tas da maior parte do país
viam apenas a região do des-
tino final.

No Rio de Janeiro, a Uber
anunciou também a integra-
ção do botão “Ligar para a po-
lícia” do aplicativo com o
atendimento ao 190, que pode
ser utilizado tanto pelo moto-
rista quanto pelo usuário.

Quando ativado, a localiza-
ção e dados dos passageiros
são passados para as autorida-
des, sem necessidade de co-
municação verbal.

Por segurança
Passageiro da Uber que paga

em dinheiro precisará tirar
selfie para fazer corridas

Foto não será compartilhada com o motorista nem pas-
sará por verificação biométrica.
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Riqueza



O governo federal, por meio do Banco
do Brasil, vai repassar R$ 7,7 bilhões para
todos os estados, para o Distrito Federal e
5.569 municípios do valor relativo à arre-
cadação dos bônus de assinatura do leilão
dos excedentes para exploração de petró-
leo e gás natural da cessão onerosa dos
campos de Sépia e Atapu, no pré-Sal, de
acordo com informações do Ministério de
Minas e Energia.

Desse total R$ 55.209.230,56 caem até
hoje (24) nas contas do Governo do
Amapá e das 16 prefeituras. O Estado leva
a maior fatia. Foram depositados na
sexta-feira (20) o valor de R$
40.540.353,80 e hoje (24) a última parcela
de R$ 6.097.200,00, dando um total de
R$ 46.637.553,80.

Para os 16 municípios o valor de R$
8.571.676,76 foi distribuído da seguinte

forma:
Amapá = R$ 88.589,09
Calçoene = 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 Amapari = R$

380.684,75
Vitória do Jari = R$ 158.590,28.
O leilão foi realizado pela Agência Na-

cional de Petróleo (ANP) em dezembro de
2021 e rendeu bônus de assinatura total
de R$ 11,1 bilhões. Segundo o ministério,
os investimentos previstos são de R$ 204
bilhões. 

Desde 2019, oito leilões de petróleo e
gás natural garantiram investimentos de
R$ 800 bilhões, com expectativa de cria-
ção de mais de 500 mil empregos.

Governo repassa R$ 55 milhões do 
pré-sal para o Amapá

Na conta Geral

Após indícios de superfaturamento, Randolfe pede
ao TCU apuração da compra de caminhões de lixo

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) ingres-
sou com representação no
Tribunal de Contas da
União (TCU), para a to-
mada de medidas urgen-
tes na apuração da compra
de caminhões de lixo por
parte do poder público fe-
deral. A representação foi
apresentada nesta se-
gunda-feira (23) e se deu
após os indícios de super-
faturamento de R$ 109 mi-
lhões apontados numa
reportagem investigativa
do Estadão.

Além disso, a reporta-
gem apontou que a aquisi-

ção de veículos não segue
critérios de políticas sani-
tárias e que as compras
dispararam em 2020 após
o Centrão dominar a ges-
tão de Jair Bolsonaro (PL).

“É falta de transparên-
cia e dano ao orçamento
público. Bolsonaro coloca
a culpa da crise econômica
em terceiros, mas essa é
uma demonstração de que
a prioridade dele é o favo-
recimento político e não a
vida do povo brasileiro
que sofre com a miséria
num cenário de profunda
desigualdade social”, fri-
sou.

Investigação

Até o dia 31 deste mês,
a Justiça Eleitoral encerra
o prazo para a oficializa-
ção de federações parti-
dárias. Inédita no país, a
nova regra, criada depois
de as coligações partidá-
rias serem extintas para
pleitos regionais e manti-
das apenas para eleições
majoritárias, permite que
duas ou mais siglas
atuem em conjunto. Ini-
cialmente, a data final
para o registro era 1º de
março, mas uma decisão
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) prorrogou o
prazo. 

Diferentemente das co-
ligações, onde a parceria
poderia ser desfeita assim
que se encerrasse o pro-
cesso eleitoral, nas fede-
rações os partidos
mantêm sua autonomia,
mas deverão atuar como
um só desde o período
eleitoral, quando os can-
didatos vão concorrer a

cargo político, até o fim
dos quatro anos do man-
dato, caso sejam eleitos.
O eventual descumpri-
mento da regra poderá
causar ao partido dissi-
dente a impossibilidade
de federar com outras si-
glas durante as duas pró-
ximas eleições, ou até
completar o prazo mí-
nimo remanescente.

Aprovadas pelo Con-
gresso no ano passado, as
federações foram criadas

para tentar minimizar os
problemas criados pela
pulverização partidária
no país, que tem 32 siglas
de correntes variadas. Al-
guns desses partidos  se-
quer conseguiram eleger
representante no Parla-
mento. Unidas, as agre-
miações também fundem
o tempo de televisão para
propaganda eleitoral e re-
cursos que recebem para
campanhas e manuten-
ção dos partidos.

Eleições 2022

Partidos têm até dia 31 para pedir
registro de federações partidárias

Nova regra permite que duas ou mais 
siglas atuem em conjunto.

Senador Randolfe Rodrigues pediu apuração da 
compra de caminhões de lixo pelo governo Bolsonaro,

em caso que ganhou destaque nas redes.

O Estado leva a maior fatia. Foram depositados na sexta-feira (20) o valor de R$ 40.540.353,80 e hoje (24) 
a última parcela de R$ 6.097.200,00, dando um total de  R$ 46.637.553,80.
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Nesta segunda-feira (23),
o prefeito de Macapá, Dr.
Furlan, anunciou investi-
mentos para ampliação da
Unidade Básica de Saúde
(UBS) Coração, localizada no
bairro de mesmo nome, na
zona sul da capital. A UBS
oferta atualmente, 37 servi-
ços entre consultas, pré-
natal e exames para a
comunidade, e com a re-
forma, deve ampliar os aten-
dimentos.

A obra contará com
emenda, no valor de R$ 990
mil, de autoria da deputada
federal, Leda Sadala. As re-
formas das undidades inte-
gram o Programa “Saúde
Para Todos”, que busca am-
pliar e melhorar a Atenção
Primária da capital.

A partir do anúncio, será
elaborado o projeto de am-
pliação da UBS, que passará
a contar por exemplo, com
salas de amamentação e
para as equipes do Estraté-
gia Saúde da Família. A obra
garantirá ainda o aumento
de atendimentos básicos
como consultas médicas e
exames.

“Por meio do programa
Saúde Para Todos, está
sendo possível trabalhar
em vários eixos de atuação,

e um deles é dotar todas as
unidades de melhorias físi-
cas para receber a popula-
ção. Agradeço a deputada
Leda Sadala por todos os
recursos destinados ao for-
talecimento da gestão”,
ressalta Dr. Furlan.

Para a secretária munici-
pal de Saúde, Erica Aymoré,
a destinação desses recursos
para as UBSs possibilita
avanço nos atendimen-
tos.“Nosso objetivo é traba-
lhar com a prevenção e um
acompanhamento ade-
quado. A ampliação oportu-
niza exatamente reforçar
essas diretrizes do projeto
implantado, e fortalecer o
vínculo entre prefeitura e
comunidade”, comenta a
gestora.

Em 2021, cinco Unidades
Básicas de Saúde foram en-
tregues, Macapaba, Infraero
I, Padre Raul Matte, Panta-
nal e ampliação da Unidade
Marcelo Cândia. Já em 2022,
a UBS Leozildo Fontoura, lo-
calizada no bairro Zerão,
teve o espaço ampliado. E as
unidades São Pedro, Lélio
Silva e Álvaro Corrêa entra-
ram em reforma. Além dos
dispositivos localizados na
capital, os distritos também
serão contemplados.

A Prefeitura de Macapá
reativou o barco Comandante
Abemor Coutinho para es-
coamento de produtos das
comunidades do distrito do
Bailique. O transporte passou
por reforma estrutural com-
pleta e regulamentação de
documentos para o funciona-
mento.

A embarcação começou a
ser utilizada na última
quinta-feira (19) para visitas
do Município às comunida-
des do arquipélago, onde está
sendo realizado o cadastra-
mento de moradores em pro-
jetos, além da doação de

mudas de açaí.
De acordo com o secretário

municipal de Agricultura
(Semag), Raimundo Costa, a

embarcação será uma ferra-
menta para o projeto “Baili-
que Agro-Conectado: as
riquezas da Amazônia”. A ini-

ciativa visa auxiliar os produ-
tores locais no transporte e
comercialização na capital e
em outras regiões.

“Trabalhamos muito para
colocar o barco em anda-
mento e poder beneficiar
nossas comunidades que
tanto precisam. É uma ferra-
menta muito importante e
não podemos deixar de usá-
la para levar o desenvolvi-
mento”, explicou o
secretário.

Simone Campos, 27 anos, é
dona de uma mercearia na
comunidade Gurijuba e per-
tence a uma família de agri-

culturoa da região. Ela tam-
bém possui interesse na pro-
dução de açaí e hortaliças,
mas conta que há dificulda-
des em manter a atividade no
local.

“Aqui nós temos uma ri-
queza extraordinária, mas
muitas vezes a gente é impos-
sibilitado de desfrutar dessas
riquezas por falta de oportu-
nidade ou de investimento,
de recurso que a gente não
tem. As vezes os produtos es-
tragam porque não tem para
onde levar. Esperamos que
haja continuidade nesse pro-
jeto”, conta.

Prefeitura de Macapá reativa barco para escoar 
produtos do distrito do Bailique

A UBS oferta atualmente, 37 serviços entre consultas, 
pré-natal e exames para a comunidade, e com a reforma, 

deve ampliar os atendimentos.

Iniciativa marcou o início do projeto Agro-Conectado: as riquezas da Amazônia.

Apoio a agricultura familiar Geral

Em todos os lugares

Já foram 618 candidatos convocados desde o ano passado. 
Nomeação do último grupo está marcada para o início de junho.

Inicia fase documental para candidatos 
reclassificados em concurso da Educação de Macapá

Emprego

Na terça-feira (24), a Pre-
feitura de Macapá dá início a
fase de exame documental
dos candidatos convocados
no concurso público da área
da Educação. A apresenta-
ção dos documentos ocor-
rerá das 8h às 12h, na sede
da Secretaria Municipal de
Gestão (SECG), localizada
no bairro Buritizal.

No ato da entrega dos do-
cumentos, os candidatos
devem apresentar os formu-
lários que estão nos anexos
do edital devidamente assi-
nados. Não serão recebidos
documentos de forma par-
cial e a falta de qualquer do-
cumento implicará no não
cumprimento da exigência
do edital de convocação.

Com a entrada desses
novos servidores, o municí-
pio de Macapá eleva para
618 o número de candidatos
do concurso da Educação
convocados em menos de 1
ano e meio. As cinco chama-
das realizadas até o mo-
mento já finalizaram a lista
dos candidatos classificados
e reclassificados no cer-
tame. Os profissionais serão
lotados em escolas das

zonas urbana e rural da ci-
dade, para suprir as carên-
cias de professor.

Documentação e Exames
São exigidos a apresenta-

ção de original e cópia dos
documentos relacionados
no item 1.2 do edital de con-
vocação e entre os docu-
mentos, está o título de
eleitor, certidão negativa da
Justiça Eleitoral e das Justi-
ças Estadual e Federal. Tam-
bém será pedida a
apresentação do CPF,
PIS/PASEP, carteira de traba-
lho, diploma, entre outros
documentos.

Além na análise docu-
mental, os candidatos pas-
sarão por avaliação da Junta
Médica do Município de Ma-
capá, quando deverão fazer
os seguintes exames: hemo-
grama; EAS; parasitoses das
fezes; VDRL; anti HCV; HBS
AG; glicemia de jejum; raio-
x do tórax com laudo; ele-
trocardiograma com laudo;
PCCU (para mulheres); PSA
total e livre (para homens
acima de 45 anos); fator RH
e tipagem sanguínea; naso-
fibrolaringoscopia; audio-

metria e acuidade visual.
A avaliação médica ocor-

rerá no dia 26 de maio, na
Junta Médica do Município
de Macapá, localizada Av.
Euclides da Cunha, nº 487,
esquina com a Rua Hildemar
Maia, bairro Santa Rita. O
atendimento ocorrerá das
8h às 12h, impreterivel-
mente.

Última etapa
No dia 30 está prevista a

divulgação da lista prelimi-
nar do exame documental e
médico. Após o período de
recurso, a lista definitiva po-
derá ser divulgada no dia 2
de junho. A cerimônia de
nomeação e posse está
agendada para o dia 3 de
junho.

Cronograma
Exame documental –

24/05 (8h às 12h)
Realização do exame mé-

dico – 26/05 (8h às 12h)
Resultado preliminar

exame documental – 30/05
Prazo recurso – 30 e 31/05
Homologação e resultado

final – 02/06
Nomeação e posse – 03/06

Saúde de Macapá recebe R$ 990 mil
para ampliação da UBS Coração
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O grupo de dança do Amapá
Âmago teve três coreografias
selecionadas para Festival de
Dança de Joinville, que aconte-
cerá de 19 a 30 de julho no es-
tado de Santa Catarina, região
sul do Brasil.

O grupo que já tem 4 anos de
estrada, já se apresentou em
festivais na região Norte e
Guina Francesa, tem a dança
contemporânea como princi-

pal linguagem artística, utiliza-
se das artes teatrais e a perfor-
mance para a composição de
suas obras. É composto atual-
mente de 7 bailarinos, que são
Letícia Paixão, Aline Pires, Dâ-
niza Dias, Doriely Ribeiro, Ga-
briela Furtado, Pablo Sena,
Micheli Andrade e Vitória Al-
meida.

Para a 39° edição do Festival
de Dança de Joinville irão apre-

sentar as coreografias: “Sau-
dade, será que não tem fim?” –
Duo contemporâneo, também
do coreógrafo Pablo Sena e o
solo contemporâneo “Incantu
amazônico”, da coreógrafa Le-
tícia Paixão e “Meu lado vazio”
– Conjunto contemporâneo do
coreógrafo Pablo Sena;

A corégrafa Letícia Paixão
destaca que o festival é o maior
em apresentação e importân-
cia do pais, e que o grupo ficou
muito feliz em ter sua inscrição
escolhida entre 4 mil inscritos.
“Dentre os 4 mil inscrições
nossas três coreografias foram
selecionadas para apresenta-
ção em Joinville, é gratificante
e uma grande responsabilidade
representar o Amapá e nossa
dança no maior festival do Bra-
sil. Estamos numa campanha
para arrecadar fundos para co-
laboração de passagens e hos-
pedagem para os dias que
ficaremos lá”, informa.

Para dar uma força para o
grupo ir até o Festival, é só en-
trar em contato: (96)98104-
8966

Busca apoio para viagem Macapá(AP), terça-feira, 24 de maio de 2022 

Grupo amapaense Âmago, é 
selecionado para festival nacional

Grupo já se apresentou em festivais na região Norte e Guina Francesa



•Áries: 21 de março a 19 de abril
Muita coisa pode mudar, ariano. É preciso estar

atento aos sinais e ouvir sua intuição. Não tenha
medo das transformações que a vida espera de você.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
É nos relacionamentos ou através deles que as

grandes mudanças podem acontecer, taurino.
Mas esteja preparado para mudar em qualquer

área da sua vida.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
Mercúrio segue retrógrado, geminiano, pedindo

pra repensar a vida e retomar projetos importantes.
Essa semana o Sol chega no seu signo e uma nova
fase começa pra você.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Um bom momento para ouvir seu coração,

canceriano, e não ter medo de se posicionar. É
fundamental saber o que deseja para saber dizer

isso aos outros.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
É um momento importante para sua vida

pessoal, leonino, que pode ter mudanças,
especialmente no campo familiar ou coisas

da casa.

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
Comunique-se com cuidado, virginiano, por-

que os riscos de um mal entendido são muito
altos. Novidades podem surgir, mas certas reve-
lações podem acontecer.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Um bom momento pra cuidar melhor das

suas finanças, libriano. Cuide de perto do
dinheiro e perceba onde pode poupar e

quais riscos devem ser considerados.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
É um momento importante, escorpiano,

de mudanças profundas. Cuide bem do que
está sentindo e não tenha medo de perder

o controle. Sua intuição pode ajudar.

•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Olhe pra dentro, sagitariano. Seu coração

sabe o que é melhor pra você. Você pode re-
solver importantes assuntos do passado e

antigas pendencias por esses dias.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
É preciso redefinir rumos e projetos de

vida, capricorniano. Escolher as pessoas
certas para estarem ao seu lado é uma das

partes mais importantes.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Um momento transformador no trabalho,

aquariano. Mas grandes mudanças podem
acontecer em qualquer área da sua vida, tra-

zendo novos rumos e possibilidades.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Um momento essencial para fazer movi-

mentos, pisciano. Sabe a realização de so-
nhos que 2022 está te pedindo? É hora de

agir nessa direção.'

Horóscopo semanal 

Capítulo 050, terça, 24 de maio
José Lucas se reconhece nas histórias que Túlio conta

sobre a família de José Leôncio. Gustavo se desespera
com a morte de Madeleine. Jove conta a Irma que
ama Juma, mas confessa que seu lugar não é limi-
tado à vida na tapera. José Leôncio sonha com
Madeleine pedindo ajuda para ir embora.Mariana
avisa a Jove que ele terá que arrumar um em-
prego. Tadeu diz a José Leôncio que achou José
Lucas parecido com o pai. O Velho do Rio salva
Muda. Mariana avisa a Jove e Irma que eles devem
voltar para o Pantanal. Juma diz a Tibério que con-
fia nele e em José Leôncio.

Capítulo 119, terça, 24 de maio
Teodoro adia a resposta sobre seu casamento com

Bianca. Mimosa e Calixto quase se beijam, mas Mar-
cela os interrompe. Bárbara está de volta e estranha
encontrar Fábio sem camisa. Edmundo espera o
melhor momento para conversar com Bianca. Ca-
tarina se preocupa quando Petruchio demonstra
estar cansado do casamento. Lindinha se decep-
ciona quando Petruchio afirma gostar dela como
uma irmã. Joana ameaça Batista de nunca mais ver os
filhos se ele não decidir sua situação com ela.

Capítulo 007, terça, 24 de maio
Irene promete a Flora promover seu encontro

com Lara. Flora diz que o ideal é que seja um en-
contro casual com Sandra – nome com qual se
apresentará para Lara. Lara aconselha Donatela a
se separar de Dodi e se apaixonar. Donatela se
lembra de Zé Bob. Dodi guarda dólares que recebe
de um homem em um açougue desativado.Damião
e Cassiano se reúnem com Gonçalo e pedem aumento
ou farão greve. Flora visita Zé Bob. Irene conversa com
Gonçalo sobre a possibilidade de Donatela ter mentido
a vida toda. Gonçalo recomenda que ela se trate. Irene
implora que Gonçalo não promova Dodi. Orlandinho
surpreende Halley em seu quarto, com seu roupão e
tomando champanhe.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 158, terça, 24 de maio
Neném vai à delegacia conversar com Nunes, Torres

e Prado. Um repórter grava Carmem e Paula discu-
tindo na cela. Neném lamenta por não conseguir
comemorar com Rose. Guilherme tenta falar com
Flávia, que o dispensa. Marcelo e Joana tentam
adotar um filho. Carmem e Paula se desesperam
ao ver a repercussão negativa de um vídeo sobre
elas nas redes sociais.Roni destrata Cora. Passam-
se 90 dias. Odaílson e Deusa se casam. Carmem e
Paula descobrem que estão falidas. Nedda pro-
move Edson a cabeleireiro. Paula tenta se acertar
com Flávia. Neném e Guilherme cantam no karaokê.
Flávia entra em trabalho de parto e fica presa com
Paula na padaria Quem Quem.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

RESUMO O CLONE 

QUANTO MAIS VIDA MELHOR 
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A ex-panicat participou do Programa Silvio Santos, explicou o motivo 
de sua separação e ainda relembrou o campeão do BBB22

Gil do Vigor viveu affair com o ex de Rico
Melquíades, diz colunista

Nicole Bahls entrega traição de 
ex-marido e cita Arthur Aguiar

Sonia Abrão detona Gkay e orçamento
para Farofa: “Gente passando fome”

Luiza Brunet alfineta Simone Medina
após fala polêmica sobre Yasmin

A apresentadora soltou o verbo contra a influencer durante
o A Tarde É Sua, seu programa na RedeTV!

A relação com Lhuis Mattos teria acontecido antes de 
o ex-BBB conhecer o campeão de A Fazenda 13

Nicole Bahls e Marcelo Bimbi ven-
ceram o Power Couple 4, exibido em
2019, um ano após a oficialização do
casamento. Entretanto, os dois fica-
ram juntos apenas por dois anos e se
separaram em julho de 2021. A ex-
panicat revelou que deixou o empre-
sário após uma traição.

Durante o Programa Silvio Santos,
no SBT, Patrícia Abravanel pediu
para que Nicole lembrasse dois fa-
mosos que já “pularam a cerca”. Em
sua resposta, a moça nomeou o seu
próprio marido e Arthur Aguiar. “Eu
não larguei do meu marido porque
eu tomei um (chifre) ?!”, comentou.

Surpresa, Patricia ainda a questio-
nou. “E você não perdoou?”, quis
saber a apresentadora. “Perdoei
nada! Depois vira bagunça, vira
festa, acha que é festa. Comigo, é
uma só”, completou Nicole Bahls.

Gustavo Marsengo
O ex-morador da Casa de Vidro do

BBB22 também questionou as chan-
ces concedidas por Maíra Cardi. Du-
rante uma entrevista ao lado de Laís
Caldas a Matheus Mazzafera, o casal
foi questionado sobre traição. “Acre-
dita que todo mundo merece uma
segunda chance? Em todo tipo de si-
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A modelo e mãe de Yasmin afirmou que a melhor atitude é o silêncio, e decidiu
alfinetar a mãe do surfista

Alerta treta! Luiza Brunet mandou uma
indireta para Simone Medina, mãe de Ga-
briel Medina, após um comentário que a
mãe do surfista fez sobre o fim do casa-
mento do atleta com Yasmin Brunet.

Em entrevista ao jornal O Globo, Luiza foi
questionada sobre como recebeu o comen-
tário de Simone. Em entrevista, a mãe de
Medina afirmou que não “era amor” o que
existia entre o filho e Yasmin.

“Conheci o Gabriel no começa da histó-
ria. Minha filha e ele viveram um romance
lindo. Eram muito apaixonados. Mas a
coisa foi conduzida de um jeito triste nesse
final. Só quem pode avaliar o que real-
mente aconteceu é o ex-casal”, respondeu
Luiza.

“Não podemos sair por aí falando se era
ou não amor. Não temos o direito de dar
uma opinião tão contundente. Espero que
um dia a Yasmin possa contar sua versão”,

completou.
A modelo ainda alfinetou a mãe de Me-

dina: “No momento, acho prudente esse si-
lêncio. Aprendi com minhas experiências a
ter controle e não sair por aí desabafando
no calor das emoções.”

Entenda
Em entrevista ao Domingo Espetacular

de 8 de maio, no programa especial de Dia
das Mães, Simone Medina afirmou que o
filho e Yasmin não amavam um ao outro.

“Eu sabia que não ia durar, entendeu? Eu
mesma falei e ele sabe, que eu dava até de-
zembro pra terminar tudo. Gabriel, ele é in-
tenso em tudo. Ele é intenso no apaixonar,
ele é intenso na hora que ele não quer mais,
ele deleta. Ele é intenso. Eu conheço. E pai-
xão acaba. Entendeu? Não era amor”, disse
Simone na conversa com a jornalista Fa-
biana Oliveira.

Sonia Abrão causou, mais uma vez, du-
rante o A Tarde É Sua, seu programa na Re-
deTV!. Agora, o alvo da apresentadora foi
Gkay, a influencer por trás da Farofa da Gkay.
O assunto começou quando os presentes na
atração comentaram a treta entre JojoTody-
nho e a participante do Dança dos Famosos.

“Olha, você falar que você vai gastar R$ 8
milhões em uma festa, num país em que tem
gente morrendo de fome é muita falta de
consciência. Se é tão poderosa, gasta 4 [mi-
lhões], que é o que parece que custa a festa,
e os outros 4 você ajuda um plano social de
distribuição de alimentos pras pessoas que
estão precisando”, pontuou Sonia

“Não acho que cabe em um momento

como esse, tão delicado e de tanta dificul-
dade. A gente tá num país onde as pessoas
estão sem emprego, onde as pessoas estão
passando fome. Falar que vai gastar R$ 8 mi-
lhões gente, boca a mão na consciência e
para de ser ridícula”, finalizou a apresenta-
dora.

JojoTodynho e Gkay
JojoTodynho recebeu um convite para

participar da Farofa da Gkay, evento priva-
tivo que comandou as notícias no último
final de ano. Entretanto, a cantora optou por
recusar o convite. Com a treta formada, a
funkeira explicou o seu posicionamento no
Instagram.

Um possível affair do ex-BBB Gil
do Vigor veio à tona na última se-
mana. De acordo com Kadu Bran-
dão, do IG Gente, o economista
teria tido um romance secreto
com Lhuis Mattos, ex-namorado
de Rico Melquíades.

O envolvimento dos dois teria
acontecido no início do ano,
quando o influenciador até fez
uma visita ao apartamento de Gil
em São Paulo. O momento foi
antes do pernambucano conhecer
o vencedor de A Fazenda 13, já
que eles se encontraram em feve-

reiro.
Lhuis Mattos participou do De

Férias com o Ex: Celebs com Rico
Melquíades. Durante o programa,
os dois protagonizaram diversos
desentendimentos e quase saíram
no tapa. Hoje, o influenciador se
dedica a gravar vídeos para a in-
ternet.

Antes de Mattos, Gil do Vigor já
tinha se relacionado com outro
participante do reality de pegação
da MTV. O ex-BBB também teve
um romance com Matheus Pas-
quarelli.



O prazo para a convoca-
ção dos candidatos inscri-
tos na lista de espera para
o primeiro processo sele-
tivo de 2022 do Fundo de
Financiamento Estudantil
(Fies) termina às 23h59
(horário de Brasília) da
próxima quinta-feira (26).

No total, foram oferta-
das 66,5 mil vagas no pri-
meiro processo seletivo
de 2022 do Fies e, se-
gundo o Ministério da
Educação (MEC), para
todo o ano de 2022 serão
110 mil vagas. Inicial-
mente, a convocação
seria feita até o dia 4 de
maio.

De acordo com o MEC, a

decisão de ampliar o prazo
final de convocação da
lista de espera do Fies
2022/1 tem como objetivo
promover maior ocupação
das vagas ofertadas pelo
programa. Além disso,

nesta edição não será rea-
lizado o processo de
preenchimento de vagas
remanescentes, o que
também contribuiu para a
prorrogação da data.

O que é o Fies
O Fies é um programa

do MEC que concede fi-
nanciamento a estudantes
em cursos superiores não
gratuitos ofertados em
instituições de ensino que
aderiram ao programa.
Para concorrer a uma das
oportunidades do Fies, é
preciso ter participado do
Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) a par-
tir da edição de 2010.

Educação

Prazo de convocação de candidatos do
Fies termina nesta quinta-feira

Há 66,5 mil vagas no primeiro processo seletivo do ano.

O Governo do Amapá avança
nos preparativos para a instala-
ção da nova empresa estadual
de Inclusão Digital, Energias Al-
ternativas e Saneamento
(IDEAS).Na última quinta-feira
(19), iniciaram as tratativas Ser-
viço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) para a capaci-
tação dos servidores que em
breve devem levar as soluções
da IDEAS para comunidades ru-
rais, quilombolas, ribeirinhas e
indígenas do Amapá.

O quadro da nova empresa
será composto pelos servidores
da atual Companhia de Água e

Esgoto do Amapá (Caesa), após
o encerramento de suas ativida-
des nos serviços de sanea-
mento nas sedes municipais,
prevista para o mês de julho.

Por se tratarem de servidores
especializados em saneamento,
a gestão estadual investirá na
qualificação profissional desta
mão de obra para exercerem as
novas funções do leque de ser-
viços que incluem as energias
alternativas e tecnologias em
comunicações digitais.

Durante reunião entre repre-
sentantes da Caesa e Senai, os
gestores deliberaram sobre os

serviços que podem apoiar a
Companhia no processo de
transição para as novas ativida-
des, e incluem, além da capaci-
tação profissional, o apoio na
gestão da mudança do modelo
de negócios, estruturação da
operação para as novas áreas de
atuação e apoio na implantação
dos programas socioambientais
nas regiões de operação da em-
presa.

“Quando falamos em qualifi-
cação para a indústria não há
instituição com mais prestígio
do que o Senai, e por isso temos
uma satisfação imensa em con-
tar com este referencial para re-
novar nossas habilidades com
treinamento, inovação e perí-
cia”, explicou o diretor presi-
dente da Caesa, Valdinei
Amanajás.

O gerente executivo de Ope-
rações do Senai no Amapá,
Julio Zorzal, colocou à disposi-
ção as expertises da instituição
e sinalizou a expectativa do Sis-
tema sobre o sucesso da IDEAS.

“Este é um projeto muito im-
pactante e benéfico para o
Amapá, que é um estado com
tanto potencial para gerar opor-
tunidades e desenvolvimento.
Temos interesse em somar
nesta construção e tornar este
um case de referência para todo
o Brasil”, prospectou. 

Caesa inicia tratativas para capacitação de servidores
que atuarão nas novas competências da IDEAS

Funcionários que hoje atuam na área de saneamento e expandirão suas expertises para 
a inclusão digital, energias renováveis e novos modelos de sistemas de água e esgoto.
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Marcante personagem de
programa de TV usava o bor-
dão “brasileiro é tão bonzi-
nho”. 

A frase nos acompanha ao
longo do tempo. Quantas
vezes perdemos o trem da
História? Meio sem entender
o que nos ocorria, ficamos
como o banhista que leva
caldo nas ondas, sendo der-
rubado e, ainda tonto, co-
meça a se erguer apenas a
tempo de respirar e ser engo-
lido por nova onda e outra e
outra... 

Também parece que nos
habituamos a sonhar o
sonho alheio. Até aí, nada
demais. O problema ocorre
quando o sonho dos outros
se impõe ao nosso, des-
viando-nos, para que o país
não se beneficie do apoio ex-
terno e seja apenas o benefí-
cio para outros.

Guardadas as proporções,
já que são casos distintos, vi-
vemos isso com Percival Fac-
quar, Henry Ford, Nelson
Rockfeller, com o caso da
Hanna MinningCompany e,
talvez agora e no futuro, com
o investimento em internet
para conectar 19 mil escolas
e monitorar a Amazônia - en-
volvidos em projeto trazido
por Elon Musk. 

“Não existe almoço de
graça”, diz ditado popular.
No caso, o preço já estaria re-
velado e de modo transpa-
rente: o monitoramento da
Amazônia, por empresa pri-
vada estrangeira.

Nunca antes o controle das
informações significou tanto
poder nas mãos de particula-
res. No passado, esse mono-
pólio estava com governos e
países. Não sem motivo, CIA,
KGB e outras agências de in-
teligência cuidavam do
tema. Hoje, essa força está
com empresas privadas, que
passaram a deter o controle
do “fluxo de informações do
mundo”. 

Exemplo disso consta em
processo nos EUA. Apura-se
que nem o “modo de nave-
gação anônima do Google” é
de fato anônimo, já que sis-
tema continuaria coletando
dados. Tudo é revelado,
nada é privado. Estamos ex-
postos!

A propósito, este texto não
é contrário a investimentos
estrangeiros ou conceitos
afins. Apenas é nacionalista,
algo que o Neoliberalismo e
a Globalização quiseram
mostrar como ultrapassado.
Ora, se os EUA e a China
podem ser nacionalistas,
também podemos.

Consta que certo músico
foi perguntado sobre quem
seria o maior guitarrista do
mundo. Sua resposta foi Jimi

Hendrix. O entrevistador,
então, perguntou-lhe qual
era o maior guitarrista “vivo”
do mundo e ele disse: Jimi
Hendrix. A metáfora talvez
nos ajude a perceber nem
tudo está ultrapassado,
como Hendrix, o naciona-
lismo e a Soberania. 

Com essa premissa, cabe
rememorar que o americano
Percival Facquar fez vultosos
investimentos em negócios
seus, no Brasil. Havia de
tudo um pouco: borracha,
estradas de ferro (incluindo
a Madeira-Marmoré), hotela-
ria e exploração de minérios.
Aliás, obteve concessão para
exploração (leia-se exporta-
ção) de ferro do imenso Qua-
drilátero Ferrífero de Minas
Gerais. Há cerca de cem
anos, era negócio “pe-
queno”, envolvendo 4 mi-
lhões de toneladas de ferro,
anuais, com exportação por
seus próprios navios etc.
Anos depois, em 1942, a sua
empresa foi absorvida pelo
governo, através da (então)
recém criada Companhia
Vale do Rio Doce. 

Henry Ford queria investir
em borracha e ganhou do go-
verno brasileiro 1 milhão de
hectares. Fez a Fordlândia e
Belterra e, com o fracasso
dos negócios, fechou as por-
tas e foi embora, após rece-
ber indenização do governo
brasileiro.

Nelson Rockfeller foi de
extrema influência no Brasil
e na América Latina. Por
suas ações, muitas coisas
boas nos chegaram, como as
pesquisas com sementes, a
extensão rural e as modifica-
ções no zoneamento de São
Paulo. Contudo, era a face da
Standard Oil mais conhecida
no Brasil e, por isso, veio in-
dagar Getúlio Vargas sobre a
criação da Petrobrás. 

Também teve toda sorte

de negócios aqui (a imensa
rede é bem descrita no livro
Thy Will Be Done, dos ame-
ricanos Gerard Colby e Char-
lotte Dennett) e se envolveu
com a imensa Fazenda Bo-
doquena, empreendimento
que mereceu de Élio Gáspari
o título de “cápsula da histó-
ria do Brasil nos últimos 70
anos”.

A Hanna MinningCom-
pany, empresa americana
que explorava o ferro brasi-
leiro, teve fundamental rela-
ção com dois fatos
importantes da História na-
cional: o suicídio de Getúlio
Vargas e a deposição de João
Goulart. Antes do suicídio,
Vargas cassou a sua conces-
são para exploração do mi-
neral. Café Filho, ao lhe
suceder na Presidência da
República, logo a restabele-
ceu. Anos depois, João Gou-
lart cassou a sua concessão
e, após ser afastado do go-
verno, foi sucedido por Cas-
telo Branco, que a
restabeleceu, logo nos pri-
meiros dias. 

A coisa toda era tão grande
que a “politóloga norte-ame-
ricana Jan K. Black afirmou
que, com Castelo Branco, “o
Brasil declarou sua depen-
dência”. Magalhães Pinto,
forte apoiador civil da derru-
bada de João Goulart, passou
a reclamar que “grupo es-
trangeiro se apropriou das ri-
quezas minerais brasileiras e
de Minas Gerais, sem nada
pagar”. Carlos Lacerda, tam-
bém outro apoiador da der-
rubada de Jango, disse que
não fizeram a revolução para
se “entregar a indústria na-
cional a grupos estrangei-
ros”. 

Importante relembrar que
buscamos ter isenção e não
defender ideologias, cui-
dando para apenas narrar
fatos, que falam por si: c`es-

tlaréalitédesfaits. 
Agora, recebemos a desta-

cada visita do Elon Musk,
tido como o homem mais
rico do mundo. A imprensa
noticia que ele objetiva ofe-
recer internet via satélite
para cerca de 19 mil escolas,
em áreas rurais, em conexão
com a Starlink, empresa que
integra a companhia espacial
Space X. Até aí, tudo bem. A
questão é que também foi
declarada a intenção de se
monitorar a  Amazônia. Pai-
xões foram despertadas e
surgiram manifestações em
vários sentidos, nos jornais e
nas redes sociais.

Já tivemos monitoramento
do nosso território, pelo pro-
grama de aerofotografias fei-
tas por aviões americanos,
em meados do Século XX.
Não consta que isso tenha
nos trazido qualquer benefí-
cio. Agora, por satélites em
mãos privadas, teríamos
outra modalidade de vigilân-
cia, certamente mais intensa
e profunda, da Amazônia:
verdadeira rede, com cerca
de 19 mil escolas, equiva-
lendo a 19 mil pontos de co-
nexão com a internet. Isso se
dá em meio a grande guerra
tecnológica em curso, com
atividades privadas podero-
síssimas dominando ações
que antes eram dos governos
dos EUA e da antiga União
Soviética: a corrida espacial.

Fala-se que não precisa-
mos de monitoramento
como se propõe, porque tais
satélites não se prestariam a
tal fim, já que seriam equipa-
mentos de comunicação.
Também se diz que o Brasil
não tem carência de dados
de monitoramento do des-
mate da Amazônia, por pos-
suir sistema que detecta o
desmatamento em tempo
real. Sofremos é com a falta
de estrutura para o degrau

seguinte, que envolve o uso
do eficaz dos dados monito-
rados, nas atividades de fis-
calização, aplicação de
sanções e controle do des-
matamento ilegal. Para que
isso aumente, precisaríamos
investir nas estruturas esta-
tais detentoras do exercício
do poder de polícia do Es-
tado, em todos os níveis fe-
derativos, notadamente na
Amazônia Legal, que corres-
ponde a cerca de 60% do
nosso território. 

Contudo, investir em fisca-
lização exige o fortaleci-
mento do papel do Estado e
do serviço público, já que as
atividades típicas do citado
poder de polícia são, em es-
sência, indelegáveis. Assim,
a ideia do monitoramento
privado se chocaria com o
uso desses dados pelo Es-
tado, mormente em atuação
forte o bastante para aplicar
sanções efetivas aos que des-
matam ilegalmente. Mas, se
isso for feito, não haveria o
risco de se revelar ligações
orgânicas ou financeiras,
entre o ato de desmata-
mento ilegal e empresas de
outros continentes, como se
noticia? Será que isso agra-
daria a todos ou o interesse é
só mesmo o pretendido mo-
nitoramento?

Comenta-se que água doce
enche porões de navios e
segue da Amazônia para
longe... Se fala muito, sobre
tudo. E, como os números
são tão grandiosos, é crível
que, por mais que se fale, tal-
vez apenas tenha sido reve-
lada a ponta do Iceberg...

Não sei o que pensam os
que leem esse texto, mas não
gosto quando alguém entra
na minha casa e começa a vi-
giar os meus passos ou arru-
mar as coisas ao seu modo.
Também não gosto quando
as regras mudam em favor
dos vencedores, durante o
jogo.

No fim de tudo, a grande
questão é saber se prossegui-
remos cedendo, sendo “tão”
bonzinhos ou vistos como
possuidores de “graus de ig-
norância” (como foi dito por
depoente, em audiência pe-
rante a Subcomissão de Ban-
cos e Moeda do Senado dos
EUA, segundo registra a tra-
dução anexada à CPI da
Venda de Terras a Estrangei-
ros, ocorrida no Congresso
Nacional, em 1967 - páginas
221/241) ou se compreende-
remos o tamanho do jogo e,
para o futuro, manteremos a
unidade nacional e o povo
ainda podendo dizer do or-
gulho de ser brasileiro, ante
o tremular da bandeira brasi-
leira, na imensa Amazônia
Legal.
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Agentes da 2ª Delegacia de Polícia
de Santana prendeu, na segunda-
feira (23),, um homem de 48 anos de
idade, condenado judicialmente por
estupro de vulnerável. De acordo
com a delegada Luiza Maia, o
homem preso foi condenado judi-
cialmente por abusar sexualmente
da própria sobrinha. 

A vítima foi abusada desde os 5
anos de idade até os 13 anos de
idade. O acusado a chamava para o
quarto, tirava sua roupa, tocava em
suas partes íntimas e tentava beijá-
la. Além disso, ele a jogava na cama
e tentava manter conjunção carnal.

"Na noite deste domingo, recebi
uma denúncia anônima de que esse
indivíduo estava abusando sexual-
mente de uma criança de 3 anos de
idade. Repassei a situação para a
equipe de investigação, que fez as

consultas necessárias e identificou
que ele estava com mandado de pri-
são definitiva em aberto, desde ja-
neiro desse ano, por ter abusado
sexualmente da própria sobrinha du-
rantes vários anos. De imediato, os
Agentes de Polícia foram ao local em
que ele se encontrava, no bairro

Fonte Nova, e o prenderam. A de-
núncia envolvendo a vítima de 3
anos de idade foi encaminhada à De-
legacia da Infância e Juventude de
Santana", explicou a delegada.

O homem preso foi encaminhado
ao Instituto de Administração Peni-
tenciária (Iapen).

Neste fim de semana, a Polícia
Civil do Amapá, por meio da Delega-
cia de Polícia do município de
Amapá, prendeu três indivíduos em
flagrante. O primeiro homem preso
tem 44 anos de idade. Ele foi preso
em flagrante por embriaguez ao vo-
lante. A prisão ocorreu após ele per-
der o controle do carro e sair da pista
em um dos ramais que dá acesso ao
município de Amapá. Não houve ví-
timas.

Em seguida, dois homens, de 18 e
22 anos de idade, foram presos em
flagrante por estarem fornecendo
bebidas alcoólicas e drogas para um
adolescente de 17 anos de idade. As
prisões ocorreram após denúncia
anônima. 

No local, foram apreendidas garra-
fas de bebidas. As drogas já tinham

sido consumidas, o que foi confes-
sado pelos homens presos, os quais
sãos réus em processos que apuram

o crime de tráfico de drogas e asso-
ciação ao tráfico de drogas. O adoles-
cente foi entregue para sua mãe.

Em Santana

A vítima foi abusada desde os 5 anos de idade até os 13 anos de idade. O acusado a chamava para o
quarto, tirava sua roupa, tocava em suas partes íntimas e tentava beijá-la.

No município de Amapá

Condenado por abusar sexualmente a própria sobrinha é preso
Macapá(AP), terça-feira, 24 de maio de 2022 

O primeiro homem preso tem 44 anos de idade. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

Três indivíduos são presos por embriaguez ao volante
e por fornecer bebida e droga para adolescentes

Policiais da Delegacia de Polícia de
Calçoene cumpriram mandado de
prisão de uma mulher acusada pela
prática do crime de falsa identidade.
De acordo com o delegado Niury
Relry, a acusada foi apresentada na
Delegacia após ser presa em fla-
grante no Distrito do Lourenço pelo
crime de tráfico de drogas. 

"Após os procedimentos cabíveis,
a mulher presa foi encaminhada à
audiência de custódia, sendo-lhe
concedido o direito de responder em
liberdade. No entanto, realizamos
pesquisas e constatamos que ela
possuía um mandado de prisão em
aberto pelo crime de falsa identi-
dade, devido ter tentado entrar no
Iapen com identidade diversa da
sua. O mandado foi prontamente
cumprido e a mulher recebeu voz de

prisão", explicou o delegado.
A mulher presa, que já cumpriu

pena pela prática do crime de roubo,
será encaminhada ao Iapen.

Em Calçoene

De acordo com o delegado Niury Relry, a acusada foi apresentada na Delegacia após ser
presa em flagrante no Distrito do Lourenço pelo crime de tráfico de drogas. 

Polícia Civil cumpre mandado de prisão de mulher
acusada pelo crime de falsa identidade



O Governo do Distrito Federal (GDF) foi
condenando pela morte de Arlindo Gomes
de Araújo, de 90 anos. O idoso, que estava
internado no Hospital Regional de Tagua-
tinga (HRT), morreu depois que outro pa-
ciente desligou os seus aparelhos
respiratórios.

Entenda o caso
Arlindo foi internado em junho de 2020,

após passar mal dentro de casa. O idoso foi
colocado na ala de Covid do hospital, onde
acabaria morrendo dias depois. A certidão
de óbito apontou como causa da morte “in-
suficiência respiratória aguda”, com sus-
peita de Covid-19.

“O paciente estava com quadro de dificul-
dades respiratórias, mas não tinha suspeita
de Covid”, aponta o advogado da família,
Renato Araújo. “Por ser questão respiratória,
ele precisava ficar ligado aos aparelhos.
Quando tirava o oxigênio, ele piorava”.

Quando o corpo estava no Instituto Mé-

dico Legal (IML), a família soube que uma
investigação havia sido instaurada pela Po-
lícia Civil do DF (PCDF), e que os aparelhos
os quais do idoso estava conectado teriam
sido desligados por outro paciente, de 78
anos.

De acordo com o idoso, ele havia “consta-
tado que os pacientes não necessitariam
mais do respirador mecânico, em virtude de
estarem bem”.

Segundo o depoimento de uma médica
de plantão, dois aparelhos respiratórios ha-
viam sido desligados da tomada. Um estava

funcionando com a bateria auxiliar, mas o
segundo, a bateria estava descarregada.

Embora a ação não tenha sido testemu-
nhada, segundo a equipe médica, o paciente
que confessou ter desligado os aparelhos
vinha dando trabalho. O homem também
acabou falecendo.

Condenação
Revoltados com a situação, os familiares

de Arlindo entraram na Justiça. Em primeira
instância, o governo foi condenado a pagar
indenização de R$ 40 mil à família da ví-
tima. O GDF recorreu e uma nova decisão
deve sair nesta semana.

“Trata-se de um dos casos mais graves
envolvendo erro médico, omissão do estado
e a pandemia da Covid-19. O Distrito Federal
foi condenado em primeira instância e
aguarda-se a decisão do TJDFT compreen-
dendo que pela gravidade dos fatos a con-
denação deve ser mantida e majorada”,
entende o defensor Renato Araújo.

A jovem, de 18 anos, que teve o rosto
tatuado com o nome do ex-namorado
no último sábado (21) relevou, em en-
trevista à Record TV, que, além de ter
marcado o seu rosto para sempre, ele a
sequestrou e a agrediu. 

Além da tatuagem no queixo, a ví-
tima, chamada Tayane, também teve a
virilha e o peito tatuados pelo ex Ga-
briel Coelho, que está preso preventi-
vamente por descumprir duas medidas
protetivas que o proibiam de ter con-
tato com a jovem."Eu olho no espelho
e, desde quando ele fez essa tatuagem,
eu só consigo chorar", desabafou
Tayane.

Gabriel e Tayane namoram por 3

anos. De acordo com a mãe da vítima,
Débora Velloso, ele era responsável, ca-
rinhoso e parecia se importar com a
filha. No entanto, alguns meses depois,
mostrou ser ciumento e possessivo.

Tayane tentou terminar por algumas

vezes com Gabriel, mas sempre que
tentava era ameaçada. Sem suportar a
situação, a jovem decidiu colocar um
fim na relação, mas foi sequestrada por
ele, que decidiu marcá-la para sempre.

"Quando ele terminou de tatuar,
disse que era para eu me olhar no espe-
lho e simplesmente falou que eu estava
gata", disse a jovem. Além de pertubar
a vida da Tayane, a mãe e o pai dela
também foram ameaçados.

Segundo Débora, todas as vezes que
a filha aceitou sair com ele foi por conta
de ameaças, já que Gabriel dizia que,
caso ela não fosse, iria matar os pais e
até o avô da garota. "O próximo passo
dele é matá-la", relatou a mãe.

Um pastor investigado por crimes de es-
tupro de vulnerável cometidos contra qua-
tro vítimas, sendo duas delas menores de
idade, no município de Confresa, na região
noroeste de Cuiabá, foi preso pela Polícia
Civil, na manhã desta quarta-feira (18).

Lourival Santos de Andrade, de 42 anos,
teve a prisão preventiva decretada pela
Justiça, após investigação da Delegacia de
Confresa para apurar as ocorrências e dar
andamento aos quatro inquéritos policiais
instaurados.

O mandado foi cumprido por policiais
civis do Plantão de Atendimento às Víti-
mas de Violência Doméstica e Sexual de
Cuiabá, coordenados pela delegada Jan-
nira Laranjeira, em apoio à Delegacia de
Confresa.

As diligências iniciaram após o registro
do primeiro boletim de ocorrência, em
agosto de 2021, contra o ministro religioso
que se aproveitava da função para praticar
os abusos sexuais.

Segundo as informações, Lourival residia
em Cuiabá e cometia os crimes quando ia à
cidade de Confresa realizar cultos e encon-
tros pastorais.Uma das vítimas participava
de uma conferência na igreja, quando o
suspeito chamou a menor em um quarto

fechado e acariciou as partes íntimas da
adolescente, utilizando de subterfúgios li-
gados ao ministério pastoral a ele confiado.

Em outro momento, Lourival realizou
uma chamada de vídeo para a menor, em
que aparecia manipulando e exibindo o
órgão genital.A segunda vítima, de 17 anos,
relatou que no mês de fevereiro deste ano
foi até igreja evangélica falar com pastor,
para que ele fizesse uma oração.Então ele a
levou até o banheiro da igreja, deu um óleo
e pediu para passar na barriga.

Na sequência, o investigado passou o
óleo pelo corpo da vítima, que começou a
sentir tontura. Então, o suspeito tirou o
vestido da adolescente e praticou os atos

sexuais.Conforme a investigação da Dele-
gacia de Confresa, os crimes eram cometi-
dos sempre com os mesmos modus
operandi, ou seja, durante a oração, o pas-
tor falava que tinha que passar óleo ungido
nas partes íntimas das vítimas, pois al-
guém havia feito “magia negra”.

O investigado levava as vítimas, maiores
e menores de idade, para um quarto ou
outro cômodo da igreja, passava o produto
no corpo e nas partes íntimas delas e pra-
ticava os abusos.

Com base nas investigações, depoimen-
tos, indícios e provas colhidos pela equipe
de investigação, foi representada pela pri-
são preventiva do investigado pelo crime
de estupro de vulnerável, deferida pela
Justiça.

Diante da ordem judicial decretada foi
solicitado apoio ao Plantão de Atendi-
mento às Vítimas de Violência Doméstica
e Sexual de Cuiabá, que efetuou a prisão
do suspeito em sua residência, no bairro
residencial Nico Baracat, em Cuiabá, capi-
tal do Mato Grosso.

Após o cumprimento do mandado, ele
será apresentado em audiência de cus-
tódia ficando à disposição do Poder Ju-
diciário.

Jovem que teve rosto tatuado com nome do
ex foi sequestrada, amarrada e agredida por suspeito

Intubado

Segundo a vítima, após fazer a marca, ex-namorado a obrigou a olhar 
para o espelho e disse que ela estava "gata" com nome dele.

Barbaridade

Pastor dizia ungir partes íntimas de 
mulheres para “tirar magia negra”
Quatro mulheres denunciaram os abusos, sendo duas menores. Ele foi preso 

na manhã desta quarta-feira (18), em Cuiabá.

Em nome da fé

Idoso morre em UTI após outro paciente desligar aparelho
Macapá(AP), terça-feira, 24 de maio de 2022 

Arlindo Gomes de Araújo, de 90 anos, faleceu após outro paciente desligar os seus 
aparelhos respiratórios, no hospital de Taguatinga, no DF.
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A constante reclamação por
parte das escolas na cidade de Vi-
lhena, em razão do aumento do
uso de cigarros eletrônicos por es-
tudantes, levou a 2ª Promotoria
de Justiça da Comarca, junta-
mente com a Polícia Militar, Polí-
cia Civil, Corpo de Bombeiros,
Vigilância Sanitária e Conselhos
Tutelares, a realizar uma operação
contra o uso desses dispositivos
eletrônicos.

De acordo com a promotora de
Justiça Yara TravalonViscardi, que
esteve à frente da Operação Abso-
lem, na última sexta-feira (20), a
atividade mobilizou 70 pessoas
dos órgãos e instituições envolvi-
das e contou ainda com a presença
do secretário de Segurança Pú-
blica (SESDEC), coronel José Hélio
Pachá.

Ao todo 15 estabelecimentos co-
merciais foram fiscalizados, dois
chegaram a ser interditados pelos
bombeiros e outros dois foram
alvos de busca e apreensão por
ofensa às normas do Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA).
A promotora, que tem atribui-

ções na Curadoria da Educação,
Infância e Juventude, Cidadania e
Direitos Humanos, explicou que a
medida se fez necessária após
constantes relatos de diretores de
escolas públicas, tanto na Promo-
toria quanto na delegacia de polí-
cia e até mesmo na PM e Conselho
Tutelar, dando conta do cresci-
mento do uso dos cigarros eletrô-
nicos nas dependências ou
arredores das instituições de en-
sino. “O trabalho seguirá agora
com campanhas de orientação nas
escolas em conjunto com profis-
sionais da saúde e novas ações
como essa serão feitas. Temos
visto um número expressivo de
crianças e adolescentes evadindo-
se das escolas para a utilização co-
letiva desses cigarros, algo então
que se tornou “cultural” entre os
jovens. Assim, vemos aí os prejuí-
zos à saúde, ao desenvolvimento
educacional e o risco de acesso a
outras drogas”, enfatizou Yara

TravalonViscardi.

Proibição de cigarros eletrôni-
cos:

A comercialização, importação
e propaganda de todos os tipos de
dispositivos eletrônicos para
fumar, mais conhecidos como ci-
garros eletrônicos, são proibidas
no Brasil, por meio da Resolução
de Diretoria Colegiada da Anvisa:
RDC nº 46, de 28 de agosto de
2009.

A decisão foi baseada no princí-
pio da precaução, pela falta de
dados específicos dos efeitos atri-
buídos a esses produtos. O Código
Penal tipifica criminalmente a
produção, importação e comercia-
lização de cigarros eletrônicos e
prevê reclusão de um a cinco anos
e multa.

De acordo com o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), o cigarro ele-
trônico contém substâncias tóxicas
e irritantes, que podem provocar
dermatite e enfisema pulmonar,
além de câncer e problemas cardio-
vasculares, riscos estes significati-
vamente aumentados entre o
público infanto-juvenil.

O Ministério da Saúde estima
que o uso desses dispositivos au-
mentou em 600% em meio ao pú-
blico jovem em todo o país. A
estimativa é de que milhões de
brasileiros façam uso.

A Fiocruz lançou mês passado
uma campanha de alerta sobre os
riscos a saúde oferecidos pelos
dispositivos eletrônicos para
fumar e ainda um abaixo-assinado
que já recolheu 3,3, três milhões e
trezentas mil assinaturas da socie-
dade contra a liberação do
mesmo, que vem sendo solicitada
pela indústria do tabaco.

Em Rondônia Região Norte
Ministério Público coordena operação 
contra cigarros eletrônicos em Vilhena

Ao todo 15 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, dois chegaram a ser interditados pelos 
bombeiros e outros dois foram alvos de busca e apreensão por ofensa às normas do ECA.

Cinco escolas da rede pública em
Manaus concorrem ao Restaura Na-
tureza – Olimpíada Brasileira de
Restauração de Ecossistemas, com-
petição do WWF-Brasil organizada
pela associação Quero na Escola. A
iniciativa integra o programa Dé-
cada da ONU da Restauração de
Ecossistemas (2021-2030). O Res-
taura Natureza é voltada a estudan-
tes do 7º ao 9º ano do ensino
fundamental de escolas públicas e
privadas de todo o Brasil.

Participam do evento 208 proje-
tos sobre restauração de ecossiste-
mas desenvolvidos por 127 colégios
de 74 cidades em 15 estados. Eles
concorrerão em duas categorias:
Voto Popular e Comissão Julgadora.

Na categoria Votação Popular, até
esta quarta-feira (25), qualquer pes-
soa poderá votar, apenas uma vez,
nos seus dois projetos preferidos.
Cada voto para Ação Restauradora
valerá 1 ponto. A ordem dos proje-
tos é aleatória e muda constante-
mente a cada visualização. Na
categoria Voto Popular, os pontos
da primeira fase de cada grupo
serão somados aos pontos obtidos
na votação. Os cinco grupos com
maior pontuação na categoria Voto
Popular serão vencedores.

Um dos participantes da Restaura
Natureza é o grupo CBP, formado
por alunos da Escola Estadual Ca-
cilda Braule Pinto, no bairro do Co-
roado, zona leste de Manaus, que
desenvolveu o mapeamento am-
biental do Igarapé da Beira Rio.
Após mapear os principais pontos

onde há problemas ambientais, rea-
lizaram coletas de dados georrefe-
renciados que indicam o tipo de
problema ambiental. Depois, utili-
zaram o programa Google Earth Pro
para elaborar um mapa com os 131
pontos mapeados. A ideia dos estu-
dantes é, no futuro, compartilhar as
informações com a Prefeitura de
Manaus.

Um grupo de três alunas da Es-
cola Estadual Dom João de Souza
Lima, na Cidade Nova, organizou
uma visita de 20 estudantes ao um
parque estadual para realizar a lim-
peza de lixo. Duas alunas se com-
prometeram a levar um documento
à prefeitura solicitando a limpeza
do restante do material que não foi
possível recolher.

Dois grupos são da Escola Esta-

dual Dom Jacson Damasceno Ro-
drigues, zona leste de Manaus:
Flora Tech e Eco soul. O grupo Flora
Tech se sensibilizou com a quanti-
dade de lixo nas áreas verdes em
torno da escola. Nas visitas à região,
os estudantes perceberam que o
lixo era despejado no igarapé do
Mindu, que fica atrás da escola e já
está poluído. Além de conscientizar
outros alunos sobre o problema,
por meio de palestras, o grupo con-
tatou um instituto para solicitar
uma parceria para orientação e doa-
ção de mudas para plantio e revita-
lização da área verde e aguarda a
resposta para a demanda.

O grupo Eco Soul, composto por
estudantes do 9º ano da mesma es-
cola, realizou pesquisas sobre o
aquecimento global e a extinção de
espécies da Amazônia e comparti-
lhou o conhecimento com outros
alunos da escola, por meio de pales-
tras. Os grupos planejam realizar
uma marcha para conscientizar a
comunidade que vive no entorno
da escola sobre a importância da
preservação da natureza.

Estudantes da Escola Estadual
Osmar Pedrosa, no bairro Novo
Aleixo, prepararam o projeto “A
reutilização sustentável do óleo de
cozinha na fabricação de sabão”.
Após receberam uma formação
sobre sustentabilidade e a impor-
tância da reciclagem, os estudantes
prepararam sabão a partir do óleo
de cozinha usado. As 28 barras de
sabão foram destinadas à área de
limpeza da própria escola.

Projetos ambientais de cinco escolas em Manaus
disputam prêmio nacional

Participam do evento 208 projetos sobre restauração de ecossistemas 
desenvolvidos por 127 colégios de 74 cidades em 15 estados.

Reconhecimento 
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Rafael Nadal tem impressionantes 13 títulos na
terra batida de Roland Garros. Considerado o rei
do saibro francês, o espanhol abriu a edição de
2022 nesta segunda-feira (23/5) com uma tran-
quila vitória sobre o australiano Jordan Thomp-
son, por triplo 6/2. Foi o 106° triunfo dele na
competição.

Na segunda rodada o ex-número 1 do mundo
terá o amigo francês CorentinMoutet pela frente,
na quarta-feira. A estreia na quadra Philippe-Cha-
trier era recheada de dúvidas sobre o estado físico
de Nadal após ele sofrer recentemente com as
dores no pé direito. O problema crônico já o afas-
tou de competições no início do ano e acabou
sendo decisivo na eliminação em Madri.

Nadal, porém, provou diante do australiano
que o problema não o afetou nesta largada de Ro-
land Garros. Ele fez tratamento intenso nos últi-
mos dias para tentar fazer bonito em seu torneio
predileto. O primeiro ato veio com maestria.

Com mais de 70% de aproveitamento nos ser-
viços, o espanhol forçou o jogo para cima do aus-

traliano, quase não dando chances de reação. Não
à toa, teve somente dois breakpoints contra e
cedeu só uma quebra. Por outro lado, derrubou o
serviço de Thompson em sete de 11 oportunida-
des.

No primeiro set, por exemplo, foi logo abrindo
vantagem ao quebrar o saque no terceiro e quinto
games. Fechou rapidamente em pontos diretos

por 6/2. No segundo set, fez 2 a 0. O australiano
conseguiu uma quebra no sexto game, mas per-
deu o serviço três vezes e mais uma vez levou 6/2.

Thompson conseguiu levar o terceiro set igual
até 2 a 2. Depois disso, não foi páreo para um em-
polgado Nadal, que fechou com quatro pontos
seguidos e sem desperdiçar o primeiro match
point

Cabeça de chave 10, o australiano Cameron
Norrie passou sem sustos pelo francês Manuel
Guinard em sets diretos. Fez 7/5, 6/2 e 6/0. O com-
patriota David Evans teve um pouco mais de tra-
balho, mas também fechou com 3 a 0, contra o
argentino Francisco Cerúndolo, com 7/6 (7/3), 6/4
e 6/4.

Entre os cabeças de chave, destaque para vi-
rada do georgiano NikolozBasilashvili, o número
22, sobre Maxime Cressy. Depois de levar 6/3 e 6/2
do americano, ele se impôs e virou com 7/6 (10/8),
6/4 e 6/4. Já o americano Taylor Fritz também
jogou cinco sets. Anotou 7/6 (7/2), 3/6, 6/3, 4/6 e
6/4 sobre o argentino Santiago Taverna.

Tentando convencer 
A crise no PSDB faz, hoje, uma breve — e, provavelmente,

tensa — escala em São Paulo, quando estarão frente a frente
dois dos principais antagonistas da novela em que se trans-
formou a candidatura tucana à Presidência da República. O
presidente do partido, Bruno Araújo (PE); e os líderes na Câ-
mara, Adolfo Viana (BA), e no Senado, Izalci Lucas (DF),
serão recebidos pelo pré-candidato da legenda João Dória,
em busca de um cada vez mais improvável acordo que pa-
cifique o ninho tucano. Os líderes do PSDB levam à capital
paulista uma decisão já tomada pela Comissão Executiva da
legenda: a de apoiar, ao lado do Cidadania, a candidata do
MDB, senadora Simone Tebet (MS), em uma chapa única
que represente o autodenominado centro democrático.
Amanhã, as executivas dos partidos se reúnem separada-
mente, em Brasília, para formalizar a adesão à tríplice
aliança.

Serviço de bordo
As companhias aéreas que operam voos domésticos no

país retomaram o serviço de bordo desde domingo. O uso
da máscara, entretanto, continua sendo obrigatório no in-
terior dos aviões. Com o aval da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), a Azul informou a reativação do
serviço no último domingo, enquanto a Gol ofertará a co-
modidade gradativamente. A Latam, inicialmente, voltará
a oferecê-lo a partir do dia 1º de junho.O serviço de bordo
contempla lanches e bebidas aos passageiros, sem custo
adicional, após dois anos de suspensão em razão da pande-
mia de covid-19. De acordo com a determinação da Anvisa,
está permitida a volta do serviço de bordo, a retirada da
máscara apenas para alimentação e a permissão da capaci-
dade máxima de passageiros no transporte para embarque
e desembarque pela área remota. A obrigatoriedade do uso
de máscaras no interior do avião e nas áreas restritas dos
aeroportos continua mantida, além do desembarque reali-

zado por fileiras e os procedimentos de limpeza e desinfec-
ção de ambientes e superfícies, distanciamento físico con-
tinua recomendado, sempre que possível. Fico feliz, estive
recentemente fazendo um voo de Belém para Campinas
(SP) quase quatro horas de duração e não tinha almoçado,
passei fome dentro da aeronave da Azul, o jeito era só tomar
água. Vou te falar! 

TikTok
Com 1,5 milhão de seguidores e publicações com alcance

bem superior à de seus concorrentes, o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) vem dominando a audiência no TikTok entre os
pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Além disso, a rede
social chinesa de compartilhamento de vídeos — que é fe-
nômeno entre o público jovem — tem recebido maior inves-
timento em temas políticos entre potenciais eleitores
ligados ao bolsonarismo. É o que aponta um relatório feito
pelos pesquisadores Djiovanni Marioto, da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR), e Luiza Mello, da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF).Com vídeos curtos, em geral
variando de 15 segundos a um minuto, o perfil de Bolsonaro
usa diversos memes e paródias que circulam nas redes para
gerar conteúdo. Além disso, suas postagens exaltam decla-
rações de impacto e feitos do governo. Sempre disse aqui
na minha coluna que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é
muito forte nas redes sociais, hoje ninguém ganha dele. É
um fenômeno neste setor. 

Registro
Até o dia 31 deste mês, a Justiça Eleitoral encerra o prazo

para a oficialização de federações partidárias. Inédita no
país, a nova regra, criada depois de as coligações partidárias
serem extintas para pleitos regionais e mantidas apenas
para eleições majoritárias, permite que duas ou mais siglas
atuem em conjunto. Inicialmente, a data final para o regis-
tro era 1º de março, mas uma decisão do Supremo Tribunal

Federal (STF) prorrogou o prazo. Diferentemente das coli-
gações, onde a parceria poderia ser desfeita assim que se
encerrasse o processo eleitoral, nas federações os partidos
mantêm sua autonomia, mas deverão atuar como um só
desde o período eleitoral, quando os candidatos vão con-
correr a cargo político, até o fim dos quatro anos do man-
dato, caso sejam eleitos. O eventual descumprimento da
regra poderá causar ao partido dissidente a impossibilidade
de federar com outras siglas durante as duas próximas elei-
ções, ou até completar o prazo mínimo remanescente.

Curtinhas
No final de semana os dois candidatos mais em evidência

ao governo do estado Jaime versus Clécio, os pré-candidatos
ao governo estiveram em lugares diferentes. Jaime Nunes
(PSD) visitou os municípios de Serra do Navio e Pedra Branca
do Amapari, já o Clécio Luís (Solidariedade) esteve aqui na
capital e participou do lançamento do mastro da festa da
Santíssima Trindade na região do Curiaú. XXXX Hoje é a es-
treia do Ypiranga Clube no Campeonato Profissional, será
contra o Esporte Clube Macapá no estádio Milton de Souza
Correa “Zerão” às 20:15hrs. Torcedores do clube da torre pro-
metem prestigiar esse evento com bem frequência de pú-
blico. XXXX Deputada Telma Gurgel (Republicano) vem
dando show de bola na vitrine das redes sociais com veicu-
lações da sua pré-candidatura. Telma é uma mulher de garra,
não é de ficar esperando cair do céu, corre atrás dos seus ob-
jetivos. XXXX Atual presidente da CBF o amapaense Roberto
Góes, aproveitou seu prestigio e concedeu para o Jaime Vic-
tor e Ramon Figueira o curso de técnico feito por essa insti-
tuição, vale ressaltar que após o diploma os dois estão
preparados profissionalmente para trabalhar em qualquer
lugar do planeta. Esse Roberto Góes sem sombra de dúvida
é um cidadão amapaense marcante entre todos os setores da
sociedade. XXXX Gente por hoje é o que há, fiquem com
Deus e a minha Padroeira Virgem de Nazaré. Tchau. 

Os palpites sobre quem tem mais
chance de conquistar a Copa do Mundo
aumentam com a proximidade da com-
petição. Agora, foi a vez do atacante
francês Kylian Mbappé, recém-reno-
vado com o PSG, dar sua opinião sobre
os preferidos a chegar à grande final do
Mundial do Catar e, aproveitando o
momento, comentar sobre o futebol
europeu e sul-americano.

Em entrevista à TNT Brasil, o jogador
foi questionado sobre quais seriam, na
opinião dele, as cinco seleções favori-
tas para o título de campeão do
mundo. “Já tem a França”, começou
ele, rindo. E continuou: “Tem o Brasil

também, o Brasil é uma boa equipe.
Existem várias equipes europeias tam-
bém”.

“A vantagem que nós [europeus]
temos é que sempre jogamos partidas
de alto nível. Quando chegamos na

Copa, estamos prontos. Argentina e
Brasil nesse aspecto não têm isso. O fu-
tebol na América do Sul não é tão
avançado quanto na Europa. É por isso
que, nas últimas Copas do Mundo,
sempre são os europeus que ganham”,
afirmou Mbappé.

No comentário, o atacante usou a
Liga das Nações, que acontece entre as
seleções europeias, para exemplificar
sua opinião.

A Copa do Mundo do Catar acontece
entre os meses de novembro e dezem-
bro de 2022. Brasil é cabeça de chave
do Grupo G, enquanto a França é a ca-
beça do Grupo D.

“Não é tão avançado”, opina Mbappé sobre 
seleções sul-americanas

Futebol Macapá(AP), terça-feira, 24 de maio de 2022 

Durante entrevista, o atacante francês afirmou que as seleções europeias chegam 
"prontas na Copa" por sempre jogarem em "alto nível"

Tenista havia se lesionado no Aberto de Roma e deixou fãs preocupados quanto 
à recuperação do atleta para disputa do Aberto da França

Recuperado de lesão, Nadal volta a vencer 
na estreia em Roland Garros

Roland Garros
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A procuradora de Justiça
do Ministério Público do
Amapá (MP-AP), Socorro Mi-
lhomem Moro, represen-
tando a procuradora-geral de
Justiça, Dra Ivana Lúcia
Franco Cei, participou, nesta
segunda-feira (23), no auditó-
rio do Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-AP), da abertura
do Curso Básico de Business
Intelligence Aplicado à Segu-
rança Pública - 13ª edição. A
capacitação é realizada pela
Secretaria de Gestão e Ensino
em Segurança Pública
(SEGEN), do Ministério da
Justiça e Segurança Pública
(MJSP), e coordenada no
Amapá pela Secretaria de Es-
tado e Segurança Pública (Se-
jusp).

O treinamento visa capaci-
tar profissionais que atuam
na atividade de Inteligência

voltada para Segurança Pú-
blica (analistas) e órgãos par-
ceiros, visando a implantação
do conceito de Business In-
telligence, a fim de promover
uma análise com conexões de
dados com ampliação multi-
focal de temáticas a nível de

segurança pública, otimi-
zando a tomada de decisão.

O curso tem como público
alvo, integrantes da Polícia
Civil (PC), Polícia Militar
PM/AP), Corpo de Bombeiros
Militar (CBM/AP), Sistema Pe-
nitenciário, Polícia Federal

(PF) e Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) e Agência Brasi-
leira de Inteligência (ABIN). A
capacitação irá até a próxima
sexta-feira (27), no mesmo
local, com carga horária de
40 horas-aula.

A procuradora de Justiça
do MP-AP agradeceu a opor-
tunidade de participar e elo-
giou a iniciativa. Socorro
Milhomem Moro ressaltou,
em nome da PGJ do MP-AP,
Dra. Ivana Cei, que o órgão
ministerial está sempre à dis-
posição da sociedade, dos ór-
gãos de segurança no
combate à criminalidade e
manutenção da paz.

“Cumprimentamos todas
as autoridades presentes na
abertura do Curso e parabeni-
zamos o secretário de Segu-
rança, José Carlos, pela
iniciativa ressaltando a im-

portância da capacitação de
profissionais que atuam na
atividade de inteligência vol-
tada à segurança pública. De-
sejamos a todos um bom
aprendizado para melhor ser-
vir à sociedade”, pontuou a
procuradora de Justiça So-
corro Milhomem Moro.

Estiveram presentes na
abertura do curso o presi-
dente do TRE, desembarga-
dor Gilberto Pinheiro, juiz
eleitoral Augusto Leite, co-
mandante da 22ª Brigada de
Infantaria de Selva, general
de Brigada João Roberto Go-
bert; secretário estadual de
Segurança Pública, coronel
Carlos Corrêa, o secretário da
SEGEN Carlos dos Santos e
coordenador da SEGEN, An-
derson Batista representan-
tes da segurança pública de
todos os órgãos citados.

MP-AP participa da abertura do curso Business 
Intelligence Aplicado à Segurança Pública

A capacitação é realizada pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (SEGEN), 
do Ministério da Justiça e Segurança Pública), e coordenada no Amapá pela Sejusp.

Centro de Apoio Operacional da Educação e 3ª Promotoria da
Infância e da Juventude dialogam sobre atuação conjunta

Na quinta-feira (19), o Cen-
tro de Apoio Operacional da
Educação (CAO-EDU), reali-
zou reunião com a 3ª Promo-
toria de Justiça de Defesa
dos Direitos da Infância e da
Juventude de Macapá (3ª
PJDDIJ), no Complexo Cida-
dão Centro. O objetivo foi
dialogar sobre ações conjun-
tas entre as unidades do Mi-
nistério Público do Amapá
(MP-AP).

Na ocasião, a 3ª Promotoria
da Infância solicitou apoio do
CAO-EDU para debater sobre
os procedimentos relaciona-
dos aos atos infracionais nas
escolas. Além disso, outros
assuntos pautados envolve-
ram dados do sistema educa-
cional amapaense; mazelas
nos educandários; funciona-
mento da 3ª PJDDIJ; práticas
restaurativas, entre outros.

Participaram o coordena-
dor do CAO-EDU, promotor
de Justiça Roberto Alvares e
Equipe; a titular da 3ª PJDDIJ
e a analista ministerial, pro-
motora de Justiça Elissandra
Verardi e Alzira Nogueira, res-
pectivamente.

A promotora de Justiça
Elissandra Verardi pontuou o
que foi decidido durante a
reunião. “Vamos fazer uma

atuação conjunta entre o
CAO da Educação, a Promo-
toria da Educação e a terceira
e quarta Promotorias de De-
fesa dos Direitos da Infância
e da Juventude para acionar
a Secretaria de Educação e as
escolas que foram identifica-
das durante os atendimen-
tos, para fazer atuação tanto
na identificação e solução

das demandas – que sejam
ocasionadas pela falta de
professores, demanda de ca-
rências físicas – como pro-
blemas enfrentados sobre
ameaças, bullying, racismo,
dentre outras que são mais
vivenciadas dentro da comu-
nidade escolar para que faça-
mos esse trabalho junto com
o estabelecimento educacio-

nal apontado, diante da rea-
lidade de cada local no qual
vamos atuar em conjunto”,
destacou.MPpossePM2

O coordenador do Centro
de Apoio Operacional da
Educação afirmou que “é a
primeira vez que o CAO-EDU
está sendo chamado por um
órgão de execução interno
do Ministério Público para

interagir conjuntamente. Fi-
camos satisfeitos com o des-
fecho das falas, tendo em
vista a geratriz de ações em
favor do Sistema Educacio-
nal, eis que a Segurança den-
tro das Unidades Escolares
vem sendo repetidamente
afetada. Essa atuação con-
junta é importante para es-
treitar os laços entre tais
órgãos da instituição, bem
como pensar, sugerir e ope-
racionalizar ideias que visem
à promoção de uma educa-
ção tando de qualidade
quanto fraterna para todas as
crianças e adolescentes do
Estado do Amapá”, iniciou o
promotor de Justiça Roberto
Alvares.

“Portanto, esta é a primeira
de várias reuniões que vão
acontecer, cujas pautas su-
portarão temas caros ao me-
lhoramento da sociedade em
que vivemos. A equipe da
Promotoria de Defesa da
Educação e Centro de Apoio
Operacional da Educação,
agradece à disponibilidade e
gentileza da Promotora da
Justiça Elissandra Verardi e
da Analista Ministerial Alzira
Nogueira pela proposição em
prol da educação ama-
paense”, finalizou.

Parcerias

O objetivo foi dialogar sobre ações conjuntas entre as unidades do Ministério Público do Amapá (MP-AP).

Aprimoramento
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Recuo Geral

Quase dois meses após re-
nunciar ao governo de São
Paulo para ser o pré-candidato
do PSDB à Presidência da Repú-
blica, João Doria anunciou nesta
segunda-feira (23) sua desistên-
cia em participar da corrida elei-
toral.

“Me retiro da disputa com o
coração ferido, mas a alma
leve”, disse. Em sua fala, ele ad-
mitiu não ser “a escolha da cú-
pula do PSDB”, e disse estar nas
mãos do partido a decisão sobre
a candidatura tucano para o Pla-
nalto.

Rodeado por integrantes do
partido, como o presidente na-
cional do PSDB, Bruno Araújo, o
coordenador-geral de campa-
nha, Marco Vinholi, e sua es-
posa, Bia Doria, o ex-governador
se emocionou e foi às lágrimas
ao final de seu discurso.

“Sou um homem que res-
peita o bom senso, o diálogo e o
equilíbrio. Sempre busquei e se-
guirei buscando o consenso,
mesmo que ele seja contrário à
minha vontade pessoal”, disse.

Doria vinha enfrentado resis-
tências internas no PSDB e
sendo pressionado a desistir da
disputa devido às dificuldades
em decolar nas pesquisas de in-
tenção de voto e à alta taxa de
rejeição entre o eleitorado.

O tucano fez questão de des-
tacar em seu discurso que ven-
ceu todas as prévias do partido,
desde que entrou para a política,
em 2016. Ele foi vencedor nas
disputas para a Prefeitura de São
Paulo, do governo do estado e,
por último, para a disputa à Pre-
sidência.

“Saio com o sentimento de
gratidão e a certeza de que tudo
o que fiz foi em benefício de um
ideal coletivo, em favor dos pau-
listanos, dos paulistas e dos bra-
sileiros”, disse.

Doria destacou ainda sua
atuação durante a pandemia, ci-
tando o empenho na aquisição
e produção de vacinas contra a
Covid-19.“Procurei fazer o certo,
salvamos vidas e salvamos a
economia. São Paulo cresceu
cinco vezes mais do que o Brasil

na pandemia, gerando um terço
de todos os novos empregos ge-
rados no país”, disse. “Vence-
mos com a ciência os discursos
do ódio, das fake news e do ne-
gacionismo”, completou.

Ao final, Doria deixou em
aberto se seguirá na vida pú-
blica.“Saio como entrei na polí-
tica: repleto de ideais, com a
alma cheia de esperança e o co-
ração pulsante”, disse.

“Seguirei como observador
sereno do meu País. Sempre à
disposição de lutar a guerra para
a qual eu for chamado. Na vida
pública ou na vida privada”,
concluiu.

Apontada como principal
nome da terceira via, a sena-
dora Simone Tebet (MDB) disse
que Doria “nunca foi adversá-
rio”.“Sempre foi aliado. Sua
contribuição com a luta pela
vacina jamais será esquecida.
Vamos conversar e receber suas
sugestões para nosso programa
de governo”, afirmou, em nota
divulgada logo após o pronun-
ciamento de Doria.
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Melhores salários

Após firmarem acordo
com o governo federal, os
médicos peritos do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) encerraram a greve,
que durou quase dois meses,
e retomam o atendimento
aos beneficiários nesta se-
gunda-feira (23).

A categoria se comprome-
teu a repor os 52 dias para-
dos e a trabalhar para reduzir
o estoque de perícias não
realizadas durante a parali-
sação.

O anúncio do fim da greve
foi feito após reunião entre o
ministro do Trabalho e Previ-
dência, José Carlos Oliveira,
e a Associação Nacional dos
Peritos Médicos Federais, na
última sexta-feira (20).

A categoria comemorou o
acordo que resultou no aten-
dimento de 18 itens da pauta
de reivindicações.Em trans-
missão pela internet, o vice-
presidente da associação,
Francisco Eduardo Cardoso
Alves, explicou o que ficou

acertado em relação ao rea-
juste salarial:

"A questão do aumento
tem uma condicionante: se o
governo for dar aumento li-
near para todas as carreiras
do serviço público federal,
sem nenhuma exceção, a
gente, obviamente, vai en-
trar nesse aumento linear.
Porém, se o governo quiser
privilegiar uma ou outra car-
reira, que seja, automatica-
mente nós vamos entrar nos
19,9% [de reajuste]".

Atendimento
Para reduzir a fila de exa-

mes periciais agendados, foi
definida a realização de até
12 atendimentos diários por
profissional. No entanto, de
acordo com lei de 2019, os
médicos que ultrapassarem
essa quantidade, vão receber
R$ 61,72 por perícia extraor-
dinária.Os servidores terão 8
meses para compensar os
dias não trabalhados de
modo presencial ou remoto.

Após 52 dias em greve, médicos peritos 
do INSS voltam a trabalhar

Cada médico poderá fazer até 12 atendimentos por dia.

Doria desiste de pré-candidatura à Presidência
“com o coração ferido e a alma leve” Receita libera hoje consulta ao 1º lote 

de restituições do IR 2022
Neste primeiro lote, devem receber a restituição 

os contribuintes que têm preferência no pagamento, 
como idosos, pessoas com deficiência e professores. 

Imposto de renda

A Receita Federal vai libe-
rar a consulta ao primeiro
lote de restituições do Im-
posto de Renda 2022 a partir
das 10h desta terça-feira (24).
O pagamento será feito na
próxima terça-feira (31).

Neste primeiro lote,
devem receber a restituição
os contribuintes que têm pre-
ferência no pagamento,
como idosos, pessoas com
deficiência e professores,
além dos contribuintes que
enviaram a declaração no iní-
cio do prazo de entrega, em
março.

A Receita fará o paga-
mento para 3.383.969 contri-
buintes, totalizando R$ 6,3
bilhões. São 226.934 contri-
buintes idosos acima de 80
anos, 2.305.412 contribuintes
entre 60 e 79 anos, 149.016
contribuintes com alguma
deficiência física ou mental
ou moléstia grave e 702.607
contribuintes cuja maior
fonte de renda seja o magis-
tério.

Uma dúvida comum de
quem tem direito à restitui-
ção é saber exatamente
quando ela será paga. Infeliz-
mente, a Receita Federal não
divulga essa informação com
antecedência. Você precisa
verificar, na véspera do paga-
mento de cada lote, se sua
restituição foi incluída.

Como saber se vou rece-
ber?

Para saber se o seu paga-
mento será liberado neste
lote, você deve acessar o site
da Receita e informar o nú-
mero do CPF (sem separado-
res de números, pontos ou
traços) e a data de nasci-
mento (digitando apenas os
números, sem as barras).

A data de nascimento deve
ser digitada com dois algaris-
mos para o dia, dois para o
mês e quatro para o ano.

Onde o dinheiro será de-
positado?

O pagamento da restitui-
ção é feito diretamente na
conta bancária informada na
declaração de Imposto de
Renda. Se, por algum mo-
tivo, o crédito não for reali-
zado (por exemplo, a conta
informada foi desativada), os
valores ficarão disponíveis
para resgate por até um ano
no Banco do Brasil.

Neste caso, dá para reagen-
dar o crédito dos valores pelo
portal BB ou pelos telefones
da central de relacionamento
do banco, pelos números
4004-0001 para capitais,
0800-729-0001 para demais
localidades ou 0800-729-
0088, telefone especial ex-
clusivo para pessoas com
deficiência auditiva.

Ex-governador paulista reconheceu não ser "a escolha da cúpula do PSDB" 
em pronunciamento nesta segunda-feira (23).



No mês de conscientização da
cefaleia, o neurologista Leandro
Calia, membro da Sociedade Brasi-
leira de Cefaleia (SBC) e do corpo
clínico do Hospital Albert Einstein,
alertou que as pessoas que costu-
mam ter dores de cabeça, chama-
das cefaleia na linguagem médica,
devem procurar auxílio médico e
não acreditar que a doença não
tem tratamento. “Tem controle”,
assegurou Calia, em entrevista à
Agência Brasil.

O neurologista esclareceu que é
denominada cefaleia crônica a ce-
faleia (dor) que ocorre mais do que
15 dias por mês, há mais de três
meses. “Isso se chama cefaleia crô-
nica diária”. Dos quatro tipos de ce-
faleia crônica diária, os mais
frequentes são a enxaqueca crô-
nica e a cefaleia crônica diária do
tipo tensional. “Qualquer uma que
durar mais de 15 dias por mês, por
mais do que três meses”.

Segundo Leandro Calia, a
grande diferença entre cefaleias
crônicas e cefaleias episódicas é o
maior comprometimento na qua-

lidade de vida nas pessoas que têm
cefaleias crônicas. Não se deve usar
também o termo enxaqueca como
sinônimo de cefaleia, alertou o
neurologista. “Não é a mesma
coisa”.

Disse que a cefaleia pode ser se-
cundária, quando é sintoma de al-
guma doença, como um tumor,
meningite, covid-19, por exemplo.
Mas pode ser primária, quando é
uma doença por si só, isto é, não
tem outra doença causando a dor.
“Aí, são centenas de tipos de cefa-
leia”. Cefaleias primárias incluem a
enxaqueca e cefaleia do tipo ten-
sional, a cefaleia em salva (crises de
episódios frequentes). Calia adver-
tiu que a exemplo de outras doen-
ças, como o diabetes, por exemplo,
a enxaqueca primária tem trata-
mento. “Tem controle”, reiterou.

Limitação
De acordo com o especialista, a

primeira causa de perda de um dia
de trabalho, de estudo ou de quali-
dade de vida é a enxaqueca, abaixo
dos 50 anos de idade. “Não é uma

doencinha qualquer. É uma
doença que limita muito a quali-
dade (de vida) das pessoas. Na en-
xaqueca crônica, a dor perdura
durante mais de 15 dias no mês”.
Insistiu que a pessoa que tem en-
xaqueca não deve lidar a doença
como se ela fosse algo banal, sim-
ples, uma coisa qualquer ou uma
desculpa para não ir ao trabalho.
“As pessoas confundem uma dor
de cabeça leve com a enxaqueca
crônica, que é um inferno”. Infor-
mou que só 30% a 40% das pes-
soas que têm enxaqueca crônica
têm carteira assinada, porque não
conseguem manter um trabalho
com uma dor que dura mais de 15
dias por mês.

A importância da conscientiza-
ção sobre o assunto pode ser ava-
liada pelos dados a seguir, indicou
Leandro Calia. Somente a enxa-
queca acomete 16% das mulheres
e entre 4% a 5% dos homens, o que
significa que 20% da população
mundial têm enxaqueca. Conside-
rando a enxaqueca crônica, que
dura mais de 15 dias de dor ao mês,
por pelo menos três meses ou
mais, o número atinge entre 1% a
2% da população mundial. Isso sig-
nifica que a cada 100 pessoas, uma
ou duas sofrem dessa doença.

Calia afirmou que há uma estig-
matização, ou preconceito, em re-
lação à enxaqueca, contra as
mulheres, porque a enxaqueca
ataca mais a população feminina.
Lembrou, ainda, que a primeira
causa de incapacitação nas pessoas

que deixam de ir trabalhar ou estu-
dar, no mundo, é dor lombar. “Só
que dor lombar é uma condição
que vem de diversas doenças. Cen-
tenas de doenças causam dor lom-
bar em qualquer faixa etária”. A
segunda causa é enxaqueca. Mas
considerando pessoas abaixo de 50
anos, a enxaqueca passa a ser a pri-
meira causa, com impactos econô-
micos. “Isso é um problema
mundial”.

Tratamento
No Brasil, 2% da população têm

enxaqueca crônica, enquanto 20%
a 25% têm enxaqueca que não

chega a durar 15 dias por mês de
dor, há mais de três meses. “Se
forem 10 a 12 dias, não é chamada
crônica”, advertiu Calia. Para tratar
a dor no dia em que ela se apre-
senta, os especialistas fazem um
tratamento de resgate, com analgé-
sico.

Ele explicou, contudo, que “tra-
tar é não ter dor. Tratar a enxa-
queca é controlar as crises de dor
de cabeça para que elas não ocor-
ram”. A isso se denomina trata-
mento preventivo. “É o único
tratamento que mereceria esse
nome”. Tem que tratar para a dor
não ocorrer.

Saúde Geral

Enxaqueca requer tratamento médico, alerta neurologista
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"Não é uma doencinha qualquer", diz especialista Leandro Calia



Países ao redor do mundo estão
criando medidas protecionistas para
controlar o preço dos alimentos no
mercado interno. É o caso da Indoné-
sia, que limitou a exportação de óleo
de palma por quase um mês (de 28 de
abril a 23 de maio), e da Índia, que
proibiu as vendas de trigo para outros
países do mundo.

De acordo com o Instituto Interna-
cional de Pesquisa em Política Ali-
mentar, a Argentina proibiu a
exportação de farelo e óleo de soja. A
Moldávia e a Sérvia restringiram as
vendas de trigo e açúcar, enquanto o
Egito proibiu a exportação de alimen-
tos básicos como farinha, lentilha e
trigo. No Brasil, não existe nenhum
tipo de medida protecionista. O país
exporta alimentos como milho, soja,
carnes bovina e de frango e café. 

Positivo no curto prazo, mas preju-
dicial depois A resposta é que isso
pode trazer algum alívio imediato nos
preços dos alimentos do mercado in-
terno no curto prazo, mas causa tam-
bém um aumento da inflação global
—o que em prazos mais longos tende
a ser negativo para o país. "Quando
vemos essa guerra de criar entraves
para a exportação de um produto ou
deixar de exportar, percebemos uma
escalada de preços no mundo todo. É
um tiro no pé. Acaba acelerando a in-
flação global e faz com que os países
precisem subir os juros, tendo um
efeito reverso", afirma Sérgio Vale,
economista-chefe da consultoria MB
Associados.

Para Fabio Astraukas, CEO da con-
sultoria Siegen, a redução dos preços
no curto prazo não compensaria os
impactos na inflação global. "Em um
primeiro momento a medida prote-
cionista pode ter algum efeito de re-
cuar ou de impedir o processo
inflacionário imediato, mas acaba ge-
ração mais inflação no nível global,
que é o que estamos vendo. Não pa-
rece uma medida de eficácia no
médio e longo prazo", diz Astraukas.
José Augusto Castro, presidente exe-
cutivo da AEB (Associação de Comér-
cio Exterior do Brasil), diz que proibir
exportações brasileiras seria um pro-
blema, porque a população local não
daria conta de consumir tudo o que é
exportado, criando uma oferta maior
do que a demanda.

O especialista considera que se o
Brasil deixasse de exportar causaria
um desequilíbrio internacional, fa-
zendo com que outros preços subis-
sem ainda mais. "Se você proíbe
exportação, indiretamente você está
gerando desemprego, porque se o
mercado não conseguiria absorver

toda quantidade que seria exportada.
Em países pequenos até dá para fazer
isso, mas o Brasil exporta commodi-
ties, que não dá para deixar de expor-
tar", afirma Castro.

Paulo Ferracioli, professor do MBA
em gestão de comércio exterior e ne-
gócios internacionais da FGV (Funda-
ção Getulio Vargas), diz que não existe
resposta certa ou errada para a ques-
tão — muito menos fácil. "Somos um
grande exportador de carne, por
exemplo, que está muito valorizada
nos mercados internacionais. O go-
verno poderia tomar uma medida que
limitasse a exportação. Os exportado-
res não gostariam da decisão, en-
quanto a população, que está
reclamando do preço do mercado, fi-
caria mais feliz. Não tem certo ou er-
rado", afirma Ferracioli.

Inflação dos alimentos deve ser
duradoura Vale diz que faz mais
sentido o governo investir em polí-
ticas de transferência de renda,
como o Auxílio Brasil, para dimi-
nuir os impactos da inflação, do
que controlar as exportações. "As
medidas protecionistas podem tra-

zer uma diminuição no preço do
alimento para o mercado local. Por
outro lado, os preços de outros pro-
dutos sobem e o país ainda corre o
risco de ser retaliado pelos outros",
afirma Vale.

Para ele, a única solução é o tra-
balho que o BC (Banco Central) vem
fazendo com aumento de juros para
controlar a inflação. Atualmente a
Selic está em 12,75% ao ano. O que
vai, de fato, ajudar a reduzir as
pressões sobre os alimentos é o fim
da guerra entre Rússia e Ucrânia,
segundo o analista. "A melhor solu-
ção para o preço dos alimentos é a
guerra acabar. Vamos ter que lidar
com as consequências da guerra
por algum tempo até o mercado se
reorganizar", afirma Vale.

"A pandemia e a guerra criaram
um desarranjo na cadeia de abaste-
cimento. A solução para a inflação
dos alimentos passa por uma aco-
modação da covid, que aparente-
mente está quase superada, e da
guerra, que não parece ter um fim
próximo. Só devemos ter um recuo
de inflação em 2023", diz Astraukas.

GeralSetor primário

No Brasil, não existe nenhum tipo de medida protecionista. O país exporta alimentos como milho, soja, carnes bovina e de frango e café. 
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Se o Brasil parasse de exportar carne e milho, eles ficariam mais baratos?



Muitas perguntas e poucas res-
postas. Foi assim que parte da im-
prensa norte-americana classificou
o fim da primeira audiência pú-
blica sobre Óvnis (Objetos Voado-
res Não Identificados) no
Congresso dos Estados Unidos em
mais de 50 anos, realizada na úl-
tima terça-feira (17).

No encontro com parlamentares,
os funcionários do Pentágono não
deram informações sobre como
andam as investigações dos 144 re-
gistros de óvnis de 2021. A novi-
dade, apenas, é que o número é
maior: "mais de 400 casos" de fe-
nômenos aéreos ainda sem expli-
cação passaram a fazer parte dessa
lista.

Essa foi a primeira reunião para
tratar sobre o tema no Congresso
dos EUA em meio século. A última

aconteceu em 1966, quando o
então deputado republicano Ge-
rald Ford —político que viria a ser
presidente do país— convocou
duas audiências depois que mais
de 40 pessoas teria visto óvnis no
estado de Michigan.

Três anos depois, a Força Aérea
não conseguiu confirmar qualquer
objeto voador. Para entender o que
está rolando agora, Tilt responde
cinco perguntas para você ficar por
dentro do assunto.

1. Por que o assunto voltou?
A audiência foi impulsionada por

um relatório divulgado em 2021
pelo Pentágono. Na ocasião, a De-
fesa dos EUA entendeu que fenô-
menos não identificados poderiam
ser uma ameaça à segurança dos
voos. O órgão reconheceu que eles

poderiam ser óvnis. Contudo, não
deu mais explicações.

O Pentágono deixou de informar,
por exemplo, se havia risco para a
segurança do país. Os congressis-
tas então decidiram retomar as dis-
cussões sobre o tema.

Dias antes da audiência de terça,
André Carson, deputado republi-
cano de Indiana, disse que o parla-
mento norte-americano precisava
debater o "risco de segurança na-
cional" que os fenômenos repre-
sentam. "Os americanos precisam
saber mais sobre essas ocorrências
inexplicáveis", publicou em suas
redes sociais.

Congress hasn't held a public
hearing on unidentified aerial phe-
nomena (UFO's) in over 50 years.
That will change next week when I
lead a hearing in @HouseIntel on
this topic & the national security
risk it poses. Americans need to
know more about these unexplai-
ned occurrences.

Para o vice-diretor de inteligên-
cia naval dos Estados Unidos, Scott
Bray, esse aumento pode ser resul-
tado do uso de relatos de civis nas
análises — e não só de militares.As
pessoas tomaram coragem de rela-
tar os óvnis, mesmo que tenham
visto o fenômeno em anos anterio-
res, segundo Bray.

"Desde o começo dos anos 2000,
temos observado um número cres-
cente de objetos não autorizados
ou não identificados", afirmou.

Pesquisadores da Univer-
sidade de Miami desenvol-
veram uma técnica de
fotometria que pode detec-
tar a presença de sangue,
pele e outros vestígios hu-
manos mesmo em uma ima-
gem capturada a muitos
metros de distância via
drone.

Ainda em fase de estudos,
a técnica poderia ser incor-
porada a sensores de câme-
ras acopladas a drones e ser
utilizada na busca de evi-
dências de crimes e a locali-
zar pessoas perdidas em
regiões remotas.

O responsável pela pes-
quisa é o mineralogista Mark

Krekeler e seu time da Uni-
versidade de Miami, atual-
mente no estado de Ohio,
nos EUA. Utilizando os sen-
sores presos aos drones, o
time de Krekeler conseguiu
identificar traços de sangue,
pele e outros elementos hu-
manos pela forma como
esses materiais refletem a
luz em diversas superfícies
naturais, como rochas, fo-
lhas, areia e água.

Esse tipo de análise é bas-
tante comum no trabalho
dos geólogos. Esses profis-
sionais costumam usar aná-
lises de fotometria para
avaliar onde se depositam
determinados tipos de mine-

rais. Agora, pode servir tam-
bém à ciência forense.

Funciona assim: sensores
especiais nos drones fazem
uma foto a distância e regis-
tram a intensidade do com-
primento de onda de todo o
espectro eletromagnético
em cada pixel da imagem.
Ao contrário de uma câmera
comum, que captura apenas
o vermelho, verde e azul, os
sensores especiais registram
luz infravermelha e ultravio-
leta.

O trabalho com a desco-
berta foi apresentado na reu-
nião da Seção Centro-Norte
da Geological Society of
America no mês passado.

Inovação

CSI: drones poderão ser usados para
detectar sangue em cenas de crime

Por que o Congresso dos EUA
fez 1ª audiência sobre óvnis após 50 anos?
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Mais de 400 óvnis foram registrados pelos EUA.

O responsável pela pesquisa é o mineralogista Mark Krekeler e seu time 
da Universidade de Miami, atualmente no estado de Ohio, nos EUA.



A comunidade global deve
impor sanções “máximas”
contra a Rússia, incluindo
um embargo total ao petró-

leo, pediu o presidente ucra-
niano Volodymyr Zelensky
em um discurso em vídeo no
Fórum Econômico Mundial

em Davos, nesta segunda-
feira (23).

“A comunidade interna-
cional deve estar pronta para
usar sanções preventiva-
mente, não apenas para res-
ponder” a ameaças no
futuro, disse ele a líderes
mundiais e empresariais pre-
sentes.

Se essas sanções estives-
sem em vigor em primeiro
lugar, a Rússia não teria sido
capaz de invadir a Ucrânia,
afirmou ele, pedindo a proi-
bição total dos bancos russos
e a suspensão completa do
comércio.“O agressor saberia
as consequências imediatas
de suas ações”, disse ele.

“Devemos estabelecer um
precedente para sanções”,
disse ele, questionando se
uma “grande coleção de res-
postas” de instituições como
as Nações Unidas e a Organi-
zação Mundial do Comércio
é suficiente para responder
às ameaças de hoje.

As últimas sanções foram
anunciadas no início deste
mês, quando líderes do G7 se
encontraram virtualmente
com Zelensky.

As medidas incluíram
novos controles de exporta-
ção contra o setor industrial
russo e cerca de 2.600 restri-
ções de visto para autorida-
des russas e bielorrussas,

bem como as primeiras san-
ções contra executivos do
Gazprombank, instituição
por meio da qual a maior
parte da Europa compra gás
russo.
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O governo da Polônia
rescindiu um acordo de

30 anos com a Rússia para
fornecimento de gás e in-

fraestrutura, anunciou
nesta segunda-feira (23) a

ministra do Clima do país,
Anna Moskwa.

“A Polônia denuncia o
acordo intergovernamen-
tal de gás de 1993 sobre o
(gasoduto) Yamal”, tuitou
Moskwa. “A agressão da
Rússia contra a Ucrânia
confirmou a correção da
determinação do governo
polonês em direção à
completa independência
do gás russo.”

“Sempre soubemos que
a Gazprom não é um par-
ceiro confiável”, acrescen-
tou.

O acordo incluía o for-
necimento de gás através
do gasoduto Yamal e a
construção e manutenção
de infraestruturas relacio-

nadas com o trânsito de
gás através da Polónia.

Desde domingo, a Li-
tuânia cortou completa-
mente as importações de
suprimentos de energia
russos, incluindo petró-
leo, eletricidade e gás na-
tural. Isso ocorreu um dia
depois que a Rússia inter-
rompeu suas exportações
de gás natural para a Fin-
lândia.

A Polônia e a Bulgária
foram cortadas no final de
abril porque não fizeram
pagamentos na moeda
russa – uma medida que
os líderes da União Euro-
peia descreveram na
época como “chantagem”
de Moscou.

Conflito Geral

Zelensky pede sanções “máximas” contra a
Rússia em discurso em Davos
Presidente ucraniano discursou por vídeo no Fórum Econômico Mundial, e pediu proibição total de bancos russos.

Polônia encerra relação energética 
com a Rússia, diz ministra

Pressão

Governo polonês rescindiu contrato de 30 anos com o vizinho por conta da invasão russa à Ucrânia.



A pandemia de Covid-19 “cer-
tamente não acabou”, alertou
neste domingo (22) o diretor-
geral da Organização Mundial da
Saúde (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, durante a sessão
de abertura da assembleia anual
da agência da entidade.

Mais de 100 ministros da
Saúde de todo o mundo se reú-
nem em Genebra, na Suíça,
nesta semana para a primeira
Assembleia Mundial da Saúde
da OMS em três anos.

Falando às autoridades de
Saúde, Tedros reconheceu que
“os casos relatados [de Covid]
diminuíram significativamente
desde o pico da onda [da va-
riante] Ômicron, em janeiro
deste ano”. “E as mortes relata-

das são as mais baixas desde
março de 2020”, acrescentou.

“Em muitos países, todas as
restrições foram suspensas e a
vida se parece muito com antes
da pandemia. Então acabou?
Não, certamente não acabou. Eu
sei que essa não é a mensagem
que você quer ouvir, e definiti-
vamente não é a mensagem que
eu quero entregar”, alertou o di-
retor-geral da OMS.

Tedros destacou que a pan-
demia “não acaba em lugar ne-
nhum até que termine em
todos os lugares. Os casos rela-
tados estão aumentando em
quase 70 países em todas as re-
giões –e isso em um mundo em
que as taxas de testes despen-
caram”. Ele ressaltou que os

óbitos estão subindo, princi-
palmente, na África, “o conti-
nente com a menor cobertura
de vacinação”.

“Esse vírus nos surpreendeu
a cada passo –uma tempestade
que rasgou as comunidades re-
petidamente, e ainda não pode-
mos prever seu caminho ou sua
intensidade”, complementou.

Por fim, o diretor-geral da
OMS criticou o relaxamento das
medidas de proteção contra o
coronavírus adotadas por diver-
sos países do mundo. “Abaixa-
mos a guarda por nossa conta e
risco. O aumento da transmissão
significa mais mortes, especial-
mente entre os não vacinados, e
mais risco de surgimento de
uma nova variante. Recusar tes-
tes e sequenciamento significa
que estamos nos cegando para a
evolução do vírus”, salientou.

Reeleição na OMS
Na terça-feira (24), Tedros de-

verá ser reconduzido para um
segundo mandato à frente da
OMS. Na semana passada, o go-
verno brasileiro, que é repre-
sentado na assembleia da
entidade pelo ministro Marcelo
Queiroga, anunciou que irá
apoiar a reeleição do atual dire-
tor-geral.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) revo-
gou, nesta segunda-feira (23), 23 decre-
tos relacionados à pandemia de
Covid-19. Entre eles, aquele que insti-
tuiu um comitê para coordenar nacio-
nalmente o enfrentamento do
coronavírus.

A medida, publicada no Diário Oficial
da União (DOU), surge um dia após o tér-
mino oficial da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (Espin)
no Brasil por causa da Covid-19.O cha-
mado “Comitê de Coordenação Nacio-
nal para Enfrentamento da Pandemia da
Covid-19” foi criado pelo decreto 10.659,
em março de 2021.

Além do presidente da República, o
grupo era composto pelo presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o
presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (Progressistas-AL).O presi-
dente do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), ministro Luiz Fux, participava na
condição de observador.

De acordo com as regras estipuladas,
o Comitê deveria se reunir ordinaria-
mente para discutir medidas de controle
da pandemia e auxiliar na articulação
entre os Poderes e os estados.

Outros decretos revogados
Além do fim do Comitê de Coordena-

ção, outros 22 decretos que envolviam a
pandemia de Covid-19 foram revogados
pelo governo federal.Entre eles, por
exemplo, está o decreto que definia os
serviços e atividades considerados es-
senciais durante o período.

Também foi revogado o decreto que
regulamentava a lei que dispõe sobre a
proibição de exportações de produtos
médicos, hospitalares e de higiene es-
senciais.

Fim da Emergência em Saúde Pública
A portaria do governo federal que de-

termina o fim da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (Espin)
no Brasil pela Covid-19 entrou em vigor
neste domingo (22), após ter sido assi-
nada pelo ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, em 22 de abril.

O ministério da Saúde atribuiu a deci-
são a uma melhora do quadro epidemio-
lógico do Brasil, à elevada cobertura
vacinal da população e à capacidade de
resposta e assistência do Sistema Único
de Saúde (SUS) a casos suspeitos e con-
firmados.

À época, os dados da pasta indicavam
uma queda de mais de 80% na média
móvel de casos e óbitos por Covid-19 na
comparação com o pico de casos no iní-
cio de 2022 gerado pela variante Ômi-
cron.

Desde então, porém, a taxa de positi-
vidade de testes para Covid-19 iniciou
uma tendência de alta, com a sétima
elevação semanal seguida, segundo
dados da Associação Brasileira de Redes
de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).

Entre os dias 9 e 15 de maio, os resul-
tados positivos representaram 26,08%

do total de exames realizados, com
31.623 casos e um aumento de 56% em
relação à semana anterior.O aumento na
taxa de positividade também foi regis-
trado nos autotestes para Covid-19, na
casa dos 27%, com um aumento de
cinco pontos percentuais em relação aos
meses de março e abril.

Fim da pandemia? Geral

"Abaixamos a guarda por nossa conta e risco", afirmou Tedros Adhanom ao criticar 
a flexibilização de medidas de proteção contra a Covid-19.

Bolsonaro revoga decreto que criou comitê para enfrentar Covid-19

Alerta

Governo federal também revogou outros 22 decretos relacionados à pandemia; estado de emergência 
nacional de saúde pública foi encerrado oficialmente no domingo (22)
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Pandemia “certamente não acabou”, diz diretor-geral da OMS
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Na manhã de segunda
feira (23), o presidente do
Tribunal de Justiça do
Amapá (TJAP), desembarga-
dor Rommel Araújo, recebeu
a nova comandante da Polí-
cia Militar do Amapá (PM-
AP), coronel Heliane Braga,
em visita institucional ao
TJAP. Durante a visita foram
abordados assuntos como: a
Patrulha Maria da Penha,
combate ao assédio dentro
da corporação e acessibili-
dade digital nos batalhões e
quartéis da PM.

De acordo com a coman-
dante, coronel Heliane

Braga, os dados de violência
contra mulher no Amapá
ainda são alarmantes. “Infe-
lizmente, as estatísticas
mostram que o estado do
Amapá é um dos últimos a
adotar a Patrulha Maria da
Penha. Esse tipo de policia-
mento é essencial para pre-
venir a violência contra
mulher”, explica a coman-
dante. 

Na oportunidade, o de-
sembargador-presidente so-
licitou à comandante a
implementação de redes WI-
FI próximos a postos poli-
ciais para atender às

necessidades da população
que necessita de internet
(hot spot). “Muitos precisam
de acesso à internet, seja
para fazer um trabalho da
escola/faculdade ou acessar
um serviço público – ou até
mesmo a Justiça. A inclusão
digital é necessária”, pon-
tuou o desembargador. 

Ao final, o presidente
Rommel Araújo ressaltou a
relevância de ter uma mu-
lher no comando da Polícia
Militar do Amapá e destacou
que a ascensão abre portas
para outras mulheres terem
seu espaço dentro segurança
pública e quebrar paradig-
mas. “Quando uma mulher
ascende ao poder todas as
mulheres se sentem repre-
sentadas”, ressaltou o ma-
gistrado. 

Para a comandante He-
liane Braga, a responsabili-
dade aumentou ainda mais,
pois ela continua sendo
mãe, esposa, filha e agora
comandante da Polícia Mili-
tar, mas se sente totalmente
capaz de exercer a função da
melhor forma. “Fui esco-
lhida pela minha competên-

cia, passei no concurso para
Oficial da Polícia aos 19 anos
e me sinto preparada para
atuar no comando da PM-
AP”, finalizou.

Os desembargadores Adão
Carvalho e Jayme Ferreira
também participaram da vi-
sita da comandante da PM, a
sede do TJAP.

Com objetivo de prestar es-
clarecimentos sobre o pro-
cesso de adoção, a Vara da
Infância e Juventude de San-
tana realizou nesta segunda-
feira (23), no Fórum da
Comarca, um curso que tra-
tou sobre a obtenção da regu-
larização de pais e mães que já
possuem a guarda de crianças
para fins de adoção. Segundo
a Juíza Larissa Antunes, titu-
lar da Vara de Infância e Ju-
ventude da comarca
santanense, além do curso ser

uma fase necessária para o
processo de habilitação, é
ainda um momento de intera-
ção com os pretendentes.

“O curso é uma oportuni-
dade para que nós, da co-
marca de Santana,
conversemos e conheçamos
um pouco melhor os pais e
mães que buscam adotar. É
oportunidade para que eles
tirem suas dúvidas direta-
mente com nossa equipe téc-
nica e a juíza presentes”,
disse.

A magistrada destacou
ainda a importância de dar
publicidade para o curso. “A
capacitação é uma forma de
sensibilização para as pessoas
que mantém o desejo de ado-
tar ou que já convivem com
crianças que criaram laços de
paternidade e maternidade e
buscam na Vara da Infância
essa regularização”, enfati-
zou.

O curso visou também
apresentar o Sistema Nacional
de Adoção (SNA, criado em
2019 por meio da Resolução
CNJ 289/2019). O SNA surgiu
da união do Cadastro Nacio-
nal de Adoção (CNA) e do Ca-
dastro Nacional de Crianças
Acolhidas (CNCA). “O SNA
traz uma visão integral do
processo da criança e adoles-
cente desde sua entrada no
sistema de proteção até a sua
saída, quer seja pela adoção
quer seja pela reintegração fa-
miliar”, finalizou a magis-
trada.

Patrulha Maria da Penha e Inclusão Digital são pautas
da reunião entre TJAP e nova comandante da PM-AP

Durante a visita foram abordados assuntos como: a Patrulha Maria da Penha, combate ao assédio 
dentro da corporação e acessibilidade digital nos batalhões e quartéis da PM.

Vara da infância e Juventude da Comarca de Santana
realiza curso para pretendentes à adoção

Segundo a Juíza Larissa Antunes, além do curso ser uma fase necessária para o processo 
de habilitação, é ainda um momento de interação com os pretendentes.

Em busca de um lar

Proteção
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Acadêmicos do curso de direito participam do
retorno às dinâmicas de júri simulado realizado

As atividades fazem parte da matéria 
de estágio do curso e reúnem aproximadamente 

60 acadêmicos, do 2º ao 10º semestre, no papel de 
juízes, promotores, advogados, jurados.

Aprendeno na prática

"Podemos desenvolver,
na prática, o que estamos
aprendendo na teoria. A
oportunidade de ter esse
contato com o júri contribui
bastante para que nós te-
nhamos noção do que real-
mente é um julgamento”,
afirma Silvana Oliveira, aca-
dêmica do 9º semestre do
curso de direito que partici-
pou do júri simulado reali-
zado no plenário do Fórum
de Macapá, nesta segunda-
feira (23). As atividades
fazem parte da matéria de
estágio do curso e reúnem
aproximadamente 60 aca-
dêmicos, do 2º ao 10º se-
mestre, no papel de juízes,
promotores, advogados, ju-
rados, testemunhas e es-
pectadores.

A dinâmica é promovida
pelo Núcleo de Prática Jurí-
dica da Faculdade Anhan-
guera a cada semestre e,
neste ano, faz o retorno das
atividades depois das pau-
sas por conta das restrições
da pandemia. “Nossos alu-
nos estão bastante motiva-
dos após o período de dois
anos e seis meses que não
vinham ao fórum para esse
tipo de atividade”, explica

a professora Esther Al-
meida, responsável pela or-
ganização das atividades.

Para a apresentação de
hoje, um tema foi proposto
aos alunos do 9º e 10º se-
mestres, em que eles pude-
ram escolher participar da
dinâmica. “Os alunos têm a
oportunidade de trabalhar
um processo real, já arqui-
vado, que tramitou no tri-
bunal do júri, e estudar a
tese da defesa, acusação e
sentença para apresentar
na simulação do júri”,
afirma Esther Almeida.

Júri simulado
O objetivo do júri simu-

lado é desenvolver o senso
crítico, expressão e raciocí-
nio dos alunos do curso de
direito em uma simulação
de júri popular, onde os
participantes interpretam
o papel dos personagens
envolvidos em um júri real.

Nas funções de juízes,
jurados, promotores, advo-
gados, testemunhas e es-
pectadores, os alunos têm
a oportunidade de estudar
e simular os processos de
um julgamento por crime
doloso contra a vida.
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Grupo Junino Guerreiros de Fogo são os bicampeões do 
pré-festival da Fejufap no último final de semana. Parabéns!

Na social de hoje a Jornalista
Ana Girlene. Uma querida.

O registro do produtor Raúl
Silva na página de hoje.

Cícero Bordalo Neto parabeni-
zando a tia Fabíola Bordalo


