
Com articulação do MacapaTur, três noites de evento serão recheadas
de MPB e MPA.

Equipes da Superintendência de Vigilância em Saúde realizaram testagem e acompanham a situação.
A bordo estão 21 tripulantes chineses, dos quais quatro relataram sintomas 

leves após testes positivos para a Covid-19.
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Indiciado 

Homem que matou
seu companheiro a
facada é indiciado

Orientação

Controle do uso 
do celular pelos 
estudantes é tema 
de palestra
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De Terça a Sábado: R$ 2,00
Aos Domingos: R$ 3,00 Filiado

Alimentação no turismo

Turismo gastronômico recebe apoio do 
MacapaTur no Festival Brasil Sabor
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Gazetilha
Licitação de transporte público
Hoje o Pleno do TCE Amapá
vai apreciar a decisão que
suspendeu a licitação do
transporte público municipal
que deveria ter acontecido na
sexta-feira (20). A licitação foi
suspensa por decisão do
TCE-AP, que acatou questio-
namentos de empresários,
essas mesmas indagações
não foram aceitas pelo judi-
ciário amapaense que negou
liminar para os empresários.
Vale ressaltar que os conse-
lheiros do TCE Amapá não
são usuários de ônibus.

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

20 34 38 40 49 54 11 39 44 50 74

Mega-Sena/Concurso 2483 (21/05/22) Quina/Concurso 5861 (24/05/22)

@jornal_agazeta      agazeta.ap@uol.com.br      Jornal a Gazeta

O exame gratuito é destinado a jovens
que não concluíram seus estudos na
idade certa para cada nível de ensino.

Educação
Inscrições para o Encceja 2022 
vão até o dia 4 de junho
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Macapá(AP), quarta-feira, 25 de maio de 2022

Navio com 21 tripulantes estrangeiros 
é monitorado na costa do Amapá

Ano XXll Nº 7.906

Covid-19
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Proteção

Sesa orienta 
municípios para 
otimizarem o 
uso da vacina BCG

PÁGINA    10



Evento de governos e bilionários,
o Fórum Econômico Mundial, na
Suíça, inaugura nesta terçam (24) o
“Salão da Igualdade”, patrocinado
por Citi, NBC, JPMorgan etc., com o
slogan “O lugar para líderes cons-
cientes”.

Sobre a desistência de João Doria,
o empresário Luciano Hang não tem
dúvida: “o povo enxerga o teatro que
políticos fizeram na pandemia, ten-
tando crescer em cima de algo tão
triste”.

A ideia de extinguir a estabilidade
no serviço público (Sugestão Nº 5 de
2020) obteve 28.382 apoios, mas
desde março de 2020 está na gaveta.

Nova pesquisa pode indicar ‘o
menos ruim’ na terceira via

Após o anúncio da desistência
do pré-candidato João Doria, “viú-
vas” da candidatura de Eduardo
Leite voltaram a pressionar os di-
rigentes do partido a entronizar o
ex-governador gaúcho na disputa
para presidente, em outubro. O
problema agora seria obter a desis-
tência de Simone Tebet (MDB), e a
senadora não parece disposta a
isso. A menos que os claudicantes
dirigentes partidários optem por
uma nova pesquisa para indicar,
entre Leite e Tebet, qual o candi-
dato menos ruim para a disputa.
Caminho sem volta

A direção tucana preferiu arriscar
a sobrevivência do PSDB a deixar
que Doria saísse das urnas ao menos
como a maior liderança do partido.

Apesar do anúncio emocionado da
desistência, Doria ainda alimenta a
esperança de ser reconvocado pelo
partido que o traiu. Sem chances.

Mais experiente que os presi-
dentes do MDB e PSDB, Roberto
Freire (Cidadania) defende a reto-
mada de negociações com outros
partidos.

É ridícula a “multa” de apenas 30
mil dólares pelos atos de racismo de
torcedores argentinos do Boca Juniors
contra brasileiros do Corinthians. Não
é “punição”, é até um estímulo, sob o
silêncio acovardado do Brasil.

A Revista Andes, a ser lançada
no dia 6 pelo presidente da Asso-
ciação Nacional de Desembargado-
res (Andes), Marcelo Buhatem,
revela que apenas 30 empresas são
responsáveis por 70% de processos
que tramitam no Poder Judiciário,
sendo que 50% dessas ações dizem
respeito a execuções fiscais.

Pouquíssimo
Apenas 37 das 215 ideias com o apoio

mínimo se tornaram projeto de lei ou
proposta de emenda à Constituição,
no Senado, desde 2015.

Adeus às tetas
Marcelo Ramos (AM) trocou o PL

pelo PSD, mas queria se manter no
cargo que pertence a seu antigo par-
tido, na Câmara. Foi destituído até
com aval do STF, mas agora chama a
decisão de “antidemocrática”.

Tratado de Moscou

Pensando bem...

Completa 20 anos nesta terça (24)
o SORT (Tratado sobre Reduções de
Ofensiva Estratégica), também co-
nhecido como o Tratado de Moscou,
que limitou arsenais nucleares dos
EUA e Rússia a 2.200 ogivas cada.

...Doria é o primeiro tucano aba-
tido em pleno voo por aves da
mesma espécie.

Cúmulo da lacração

Aviso amigo
“Se nós começarmos a exigir da

política, de todos os ocupantes de
mandato, comunicações politica-
mente corretas, nós estamos rom-
pendo com o ideal da liberdade de
expressão”, avisou o PGR Augusto
Aras.

Tristeza 
demais

Êxtase
O suplente de senador José Aníbal

(PSDB-SP), que não parece ser dado
a sorrisos, “gargalhava por dentro”,
como se diz em política, ao comen-
tar ontem a desistência do ex-gover-
nador João Doria, de quem é
inimigo.

Senado pede ideias 
aos cidadãos, mas as ignora

Apenas 215 das 1.646 sugestões ou
“Ideias Legislativas”, criadas no site
e-Cidadania do Senado, obtiveram as
20 mil assinaturas para serem anali-
sadas pela Comissão de Direitos Hu-
manos, como prevê a lei. Dessas 215,
exatas 110 cumpriram a exigência,
mas não viraram projeto, demons-
trando que o espaço para “Ideias Le-
gislativas” no Senado é só uma
jogada de marketing. Outras suges-
tões têm apoio, com análise prevista
no regimento do Senado, mas estão
na gaveta desde 2016.

Gaveta sem fundos
Atraiu apoio de 93.117 brasileiros,

mas foi para a gaveta, a ideia de afas-
tar do serviço público político conde-
nado a mais de 1 ano de cadeia.
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Bolsonaro e a Cúpula das Américas

Fazendo 
política Brasil acovardado

Pense num absurdo

De 6 a 10 de junho ocorrerá evento da
maior importância para o futuro das Améri-
cas e o Brasil não poderá estar ausente.
Reúne-se em Los Angeles a IX Cúpula das
Américas. Chefes de Estado e de Governo do
Hemisfério Ocidental discutem problemas
comuns, buscam soluções e desenvolvem
uma visão compartilhada para o desenvolvi-
mento da região, seja social, econômica, ou
de natureza política. A OEA coordena o En-
contro.

Chega a hora do Brasil restabelecer convi-
vência com os parceiros latino-americanos e
a Casa Branca já enviou convite pessoal ao
presidente Bolsonaro, que ainda não confir-
mou presença. O presidente do México, Ma-
nuel López Obrador, ameaça não comparecer
pelo fato de Cuba, Venezuela e Nicarágua não
terem sido convidados. O Brasil não poderá
igualar-se a esses países, ausentando-se da
Cúpula. Cuba, Venezuela e Nicarágua não
respeitam a Carta Democrática Interameri-
cana, assinada em 2001, cujo tema central é
o fortalecimento da democracia. Na III Reu-
nião de Cúpula, em Quebec, “os líderes da re-
gião defenderam o estrito respeito à
democracia como condição essencial para a

participação em todas as cúpulas futuras”.
Afinal, diz a OEA, que a Carta Democrática
Interamericana é a Constituição das Améri-
cas.

Tem oscilado ao longo do tempo, a atração
dos Estados Unidos pela América Latina, vol-
tando-se mais para a Ásia, Oriente Médio e
Europa. Ultimamente mudou, em razão da
influência e a presença chinesa na região. O
foco do presidente Biden é um relaciona-
mento sério depois do desinteresse do go-
verno Trump, que nem se deu ao trabalho de
comparecer à Cúpula das Américas, em abril
de 2018.

O fator preponderante para justificar a pre-
sença do Presidente Bolsonaro é a liderança
natural do Brasil na geopolítica latino-ameri-
cana, sendo considerado fator de segurança
continental, por ter fronteiras com todos os
países da região (exceto Chile e Equador),
além de ocupar grande parte do litoral do
Atlântico Sul, defrontado com a África Oci-
dental. Na II Guerra Mundial os Estados Uni-
dos temeram que as forças da Alemanha
avançassem em direção das Américas, atra-
vessando o trecho Natal-Dakar, ocupassem o
arquipélago de Fernando de Noronha e ter-

minassem por conquistar o Rio Grande do
Norte, considerado ponto geográfico estraté-
gico nas Américas. Seria a vitória de Hitler.

A instalação da base aérea de Parnamirim
possibilitou o estabelecimento de ponte
aérea, estrategicamente fundamental para o
abastecimento das tropas inglesas, que com-
batiam no norte da África e no Oriente Médio,
bem como, depois, para a invasão da Europa,
através da Itália, e, inclusive, para o apoio às
operações militares no Extremo Oriente.

A “IX Cúpula das Américas” será a oportu-
nidade de resgatar a importância do Brasil no
cenário latino americano. A nossa Constitui-
ção recomenda no parágrafo único, do artigo
4°, que “A República Federativa do Brasil
buscará a integração econômica, política, so-
cial e cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma comunidade la-
tino-americana de nações”. A América Latina
é apontada como a região do mundo com
maior desigualdade de renda, no relatório de
desenvolvimento humano da ONU. Distribuir
riquezas nada tem de socialista ou de al-
truísmo. É do interesse da própria economia
de mercado ter consumidores, cada vez mais
insaciáveis e com maior poder aquisitivo.

Torna-se inadiável a América Latina estimu-
lar as reformas, aumentar os fluxos comer-
ciais, investir em infla-estrutura, tornando os
países aptos a receberem, com aproveita-
mento, os investimentos externos reivindica-
dos.

Na hipotética gangorra política e econô-
mica, que distancia os Estados Unidos dos
países latino americanos, chega a hora de
surfar na onda do diálogo das Américas. E
acreditar nele. Para isso, os países latino-
americanos terão que redobrar esforços no
sentido de revisar as políticas públicas, não
somente econômicas, mas também sociocul-
turais e políticas, baseados em uma visão in-
tegral do desenvolvimento nacional, em
articulação com a integração regional. Tal es-
forço também deve estar orientado pela ne-
cessidade de recuperar a governabilidade e
fortalecer o papel do Estado, na busca do
bem comum.

Por essas razões, a presença do Presidente
Bolsonaro em Los Angeles, na “IX Cúpula das
Américas”, é absolutamente fundamental.
Deus queira, que ele compareça. Será bom
para conter o isolamento internacional do
Brasil.

Mais dois à mesa

Melhor 
a morte

Ney Lopes – jornalista, advogado, ex-deputado federal; ex-presidente do
Parlamento Latino Americano (PARLATINO); e- Presidente da Comissão

de Constituição e Justiça da Câmara; procurador federal.

Para Freire, é preciso voltar a
conversar com o União Brasil, pre-
sidido por Luciano Bivar (PE), e o
Podemos do senador Álvaro Dias
(PR).

Veto em 
causa própria
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Hoje o Pleno do TCE Amapá vai apreciar a decisão que suspendeu a licitação do
transporte público municipal que deveria ter acontecido na sexta-feira (20). A li-
citação foi suspensa por decisão do TCE-AP, que acatou questionamentos de em-
presários, essas mesmas indagações não foram aceitas pelo judiciário amapaense
que negou liminar para os empresários. O certame vai garantir a circulação de 180
novos ônibus, equipados com tecnologia que permite que o usuário faça o acom-
panhamento do trajeto em tempo real, garantindo assim mais conforto e pontua-
lidade nos horários e segurança à população. Vale ressaltar que os conselheiros
do TCE Amapá não são usuários de ônibus.

Gazetilha
agazeta.ap@uol.com.br

O período de pré-candidaturas
movimenta os bastidores da política
na Câmara de Vereadores de Macapá,
pelo menos dez vereadores da atual
legislatura tentarão cargos eletivos
nas eleições gerais de outubro. Para
garantir o direito de disputar o pleito
eleitoral, os vereadores não precisam
se desincompatibilizar do cargo, mas
alguns estão se licenciando para ga-
rantir o apoio e votos de seus respec-
tivos suplentes. 

Dia Mundial da África 

De avião fretado

Licitação de transporte público

Eleições 2022

Aquaviário do Bioparque

Um professor,
para mostrar que é
fiel ao ex-prefeito
tirou uma foto de
Clécio em um avião
fretado que ele usa
para fazer campa. A
foto corre as redes
sociais e a pergunta
é “quem está pa-
gando o luxo do ex-
prefeito”?

A juíza de Direito Shirley Abran-
tes Moreira Régis, da 6ª vara Cri-
minal de João Pessoa (PB),
recebeu denúncia contra a atriz e
youtuber Antônia Fontenelle pelo
crime de preconceito. Ela foi de-
nunciada pelo Ministério Público
após comentários xenofóbicos
sobre o caso DJ Ivis. Ao comentar
as agressões do DJ em sua ex-es-
posa, Pamella Holanda, Fonte-
nelle disse: "esses 'paraíbas' fazem
um pouquinho de sucesso e
acham que podem tudo".

Puxão de orelha
Ex-prefeito e presidente

da Executiva Estadual do PT,
Antônio Nogueira, levou um
puxão de orelha da direção na-
cional do partido. Afoito, ele
queria marcar uma reunião para
definir os rumos que o partido
vai tomar no Amapá, onde a pre-
ferência de Nogueira é Clécio
Luís. Ocorre que a decisão sobre
esse assunto está sendo costu-
rada lá por cima. Conclusão: vai
ter que esperar e aceitar.
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Hoje inicia a programação
especial para comemorar o
Dia Mundial da África. A aber-
tura acontece pela manhã na
Assembleia Legislativa do
Amapá, pela parte da tarde
tem roda de conversa e apre-
sentações culturais no Qui-
lombo do Curiau. Vale a pena
conferir.

O prefeito de Macapá,
Dr. Furlan, assina hoje
ordem de serviço para a
construção do Aquaviário
do Bioparque da Amazô-
nia. O valor da obra é de
R$ 520 mil, fruto de
emenda parlamentar do
senador Lucas Barreto,
com contrapartida do Go-
verno Municipal.

Fiscalização

Uma boa ideia
Está tramitando no Senado o Pro-

jeto de Lei (PL 1.248/2022 de autoria
do senador Randolfe Rodrigues
(REDE-AP) que propõe a isenção das
taxas referentes à renovação da Car-
teira Nacional de Habilitação (CNH)
para motoristas que trabalham no
transporte de passageiros e merca-
dorias. Entram nessa lista entrega-
dores de aplicativo, motoboys,
mototaxistas, taxistas e motoristas
de transporte rodoviário de passa-
geiros e de cargas.

O promotor de justiça Saullo
Patrício, do MP do Amapá, ins-
taurou procedimento adminis-
trativo, com prazo de um ano,
para acompanhar e fiscalizar a
elaboração do plano de execu-
ção dos recursos recebidos
pelo município de Vitória do
Jari, referente ao valor da ou-
torga da Caesa.

Ré por preconceito: "paraibada"

Nenhum caso e nenhuma morte
por Covid-19 foram registrados no
Amapá nas últimas 24h. E o Amapá
segue avançando na imunização. Já
foram distribuídas 1.329.717 doses
de vacinas contra a covid-19 para os
16 municípios. Destas, foram apli-
cadas 1.165.913 doses. A população
vacinável é de 781.594 pessoas.
Deste total, até a última atualiza-
ção, 72,54% receberam a primeira
dose da vacina e 77,23% foram imu-

nizadas com a 2ª dose, dose única,
dose de reforço e adicional.

Zero casos de Covid



O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15) – considerado uma
prévia da inflação oficial do
país – ficou em 0,59% em
maio, após ter registrado
taxa de 1,73% em abril, se-
gundo divulgou nesta terça-
feira (24) o Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Apesar de ter desacelerado
frente a abril, foi o maior ín-
dice para meses de maio
desde 2016 (0,86%).

O resultado veio um pouco
acima do esperado. A me-
diana das estimativas de 35
consultorias e instituições fi-
nanceiras ouvidas pelo Valor
Data era de 0,45%, com in-
tervalo de 0,29% a 0,70%.

Em 12 meses, o IPCA-15
passou a acumular alta de
12,20%, contra o 12,03% re-
gistrados nos 12 meses ime-
diatamente anteriores. No
ano, os preços ao consumi-
dor subiram em média
4,93%.

Com o resultado de maio,
já são 9 meses seguidos com
a inflação anual rodando
acima dos dois dígitos.

A taxa de 12,20% em 12
meses é a maior inflação
anual no país desde novem-
bro de 2003, quando ficou
em 12,69%.

A média das expectativas
do mercado para a inflação
fechada de 2022 está atual-
mente em 7,89% segundo a
última pesquisa Focus divul-

gada pelo Banco Central.
Mas parte dos analistas já
projeta uma inflação mais
perto de 9%.

Definida pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), a
meta de inflação para este
ano é de 3,5% e será conside-
rada formalmente cumprida
se oscilar entre 2% e 5%. O
próprio Banco Central já ad-
mitiu, entretanto, que a
meta de inflação deve supe-
rar pelo 2º ano seguido o teto
da meta.

Para tentar trazer a infla-
ção de volta para a meta, o
Banco Central tem feito um
maior aperto monetário. A
taxa básica de juros (Selic)
está atualmente em 12,75% e
o BC sinalizou que caminha
para elevar mais os juros.

Na semana passada, o mi-
nistro da Economia, Paulo
Guedes, disse que o "in-
ferno" da inflação já passou.
O governo, porém, aumen-
tou a estimativa de inflação
para este ano, passando de
6,55% para 7,9%.

Para 2023, a projeção do
Ministério da Economia para
a inflação subiu de 3,25%
para 3,60%. Para o próximo
ano, a meta foi fixada em
3,25% e será considerada for-
malmente cumprida se osci-
lar entre 1,75% e 4,75%.

Com a disparada dos preços
de energia e combustível, o Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS)
entrou na mira do Palácio do
Planalto e do Congresso Nacio-
nal – e abriu mais uma batalha
com os governadores dos esta-
dos.

Desde o ano passado, o presi-
dente Jair Bolsonaro e os gover-
nos estaduais vêm travando um
debate público sobre a cobrança
do ICMS. Pressionado por uma
inflação de dois dígitos e mi-
rando a sua reeleição, Bolsonaro
já disse repetidas vezes que a co-
brança do tributo dificulta uma
queda no valor da energia elé-
trica e dos combustíveis, em-
bora o imposto represente
apenas uma parte do preço pago
pelo consumidor.

Nesta terça-feira (24), em
mais um capítulo dessa disputa,
a Câmara dos Deputados pode
votar um projeto que tem o aval
da União e pretende limitar a
17% a alíquota do ICMS sobre
combustíveis, energia, teleco-
municações e transportes cole-
tivos.

Pelo texto, esses itens passam
a ser classificados como essen-
ciais e indispensáveis, o que
afasta, portanto, as alíquotas
mais elevadas do ICMS.

Hoje, cada estado define a sua
própria alíquota. No caso dos
combustíveis, por exemplo, ela
varia de 23% a 34% para gasolina
comum, segundo a Federação
Nacional do Comércio de Com-
bustíveis e de Lubrificantes (Fe-
combustíveis). No diesel S-10, o
mais utilizado no país, vai de
12% a 25%.

Segundo Vilma Pinto, diretor
da Instituição Fiscal Indepen-
dente (IFI), o corte no ICMS teria
potencial para reduzir os preços
ao consumidor final, mas nada
garantiria que esses valores não
voltariam a subir.

"Se você reduzir a alíquota do
ICMS, naturalmente haverá uma
redução nos preços, se houver
esse repasse dentro da cadeia,
claro. Só que é uma redução
pontual, naquele momento. A
partir dali, o preço pode variar
para cima ou para baixo, a de-
pender da política de formação
de preço do produto", diz.

O ICMS compõe apenas parte
do preço da energia elétrica e
dos combustíveis.

Na conta de luz, o tributo res-
ponde por 21,3% do valor pago
pelo consumidor, segundo um
levantamento realizado pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel).

A conta de luz ainda tem a in-
cidência de PIS e Cofins – tribu-
tos federais – de custos para
cobrir a geração, a distribuição e
transmissão de energia, além de
subsídios do setor.

No caso dos combustíveis, o
preço é formado pela margem
da Petrobras e pelo valor estabe-
lecido na distribuição e revenda
dos produtos.

No caso da gasolina, também
incidem tributos federais
(PIS/Pasep, Cofins e Cide) e há o
custo do etanol anidro, que é
adicionado ao combustível. O
ICMS responde por 24% do
custo na bomba.

No diesel, a conta também in-
clui o valor do biodiesel. Os tri-
butos federais estão zerados até
o fim deste ano, enquanto que o
ICMS representa 11,6% do preço.

Com disparada do preço de energia e combustível, ICMS
entra na mira de União e Congresso Nacional; entenda

Na mira

Nessa terça-feira (24), a Câmara dos Deputados deve votar um projeto para limitar a 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia, 
telecomunicações e transportes coletivos. Em novo embate, medida opõe União e governadores, que temem perda bilionária em arrecadação.

Prévia da inflação desacelera para 0,59% em
maio, mas ainda atinge 12,20% em 12 meses

Economia

Apesar de ter desacelerado no mês, foi o maior índice para meses de maio desde 2016 (0,86%). Resultado
foi favorecido pela queda de 14,09% no custo da energia elétrica.

No próximo dia 29 de
maio, os brasileiros "termi-
nam" de pagar seus impos-
tos, taxas e contribuições
exigidas pelos governos fe-
deral, estadual e municipal
neste ano de 2022. Não
funciona assim, mas esse
seria esse o diagnóstico
caso todo o pagamento de
tributos fosse concentrado
no início do ano.

O que é fato: um estudo
feito pelo Instituto Brasi-
leiro de Planejamento e Tri-
butação (IBPT) mostra que
o brasileiro compromete
40,82% do rendimento
médio apenas com o paga-
mento de tributos. Isso sig-
nifica que é necessário
trabalhar 149 dias do ano
para quitar as obrigações.

O cenário piora a depen-

der do salário. O IBPT pro-
jeta que uma renda de R$ 3
mil leve 141 dias para atin-
gir o objetivo. Para um fa-
turamento de R$ 10 mil,
são necessários 150 dias de
trabalho.

Quem ganha de R$ 3 mil
a R$ 10 mil, contudo, pode
levar 157 dias. Isso porque
mudam as alíquotas sobre
renda, patrimônio e con-
sumo.

O IBPT constata ainda
que entre 2003 e 2022,
houve um crescimento
percentual quase cons-
tante do valor gasto pelos
contribuintes com a tribu-
tação sobre rendimentos.
Assim, o mesmo aconteceu
com os dias de trabalho
comprometidos com tribu-
tos.

Impostos 

Brasileiro terá que trabalhar 149 dias
do ano para pagar impostos

Estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributa-
ção (IBPT) aponta que o valor pago em impostos representa

40,82% do rendimento médio brasileiro.
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A Superintendência de Vigi-
lância em Saúde  realiza,
desde esta segunda-feira (23),
o monitoramento de um
navio de origem estrangeira
com bandeira do Panamá fun-
deado na costa amapaense.

A bordo estão 21 tripulantes
chineses, dos quais quatro re-
lataram sintomas leves após
testes positivos para a Covid-
19. Todos os tripulantes tive-
ram amostras de RT-PCR
coletadas por técnicos do La-
boratório Central do Amapá.

Em investigação, o Centro
de Informações Estratégicas

de Vigilância em Saúde
(CIEVS-SVS/AP) destacou 16
tripulantes com duas doses de
vacina, um com três doses e
quatro tripulantes sem infor-
mações de vacinação.

O navio seguirá em qua-
rentena para monitoramento
sanitário e atendimento do
protocolo de saúde, referen-
tes ao isolamento de pacien-
tes positivos, salvo em casos
que necessitem de interna-
ção, que devem ser cumpri-
das todas as exigências
legais para o translado de es-
trangeiros.

Navio com 21 tripulantes estrangeiros é 
monitorado na costa do Amapá

Covid-19 Geral

Assembleia Legislativa condecora membros do Exército e da
Marinha Brasileira com Título de Cidadão Amapaense

Em sessão solene, reali-
zada na terça-feira (24),
no plenário Dalto Mar-
tins, foram condecorados
com Título de Cidadão
Amapaense o General de
Brigada João Roberto
Albim Gobert Damas-
ceno, o Capitão de Fra-
gata da Marinha Kaysel
Costa Ribeiro e o Vice-Al-
mirante da reserva remu-
nerada da Marinha
Newton de Almeida Costa
Neto.

Os três projetos de de-
cretos legislativos, que os
agraciaram com o Título
de Cidadão Amapaense,
são de autoria do presi-
dente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Kaká
Barbosa, (PL) e foram
aprovados pelos demais
parlamentares.

O Título de Cidadão
Amapaense é concedido a
personalidades não natu-
rais do Amapá, que pela
relevância de seus servi-
ços prestados e incontes-
tável benefício social,
contribuíram para o cres-
cimento e engrandeci-
mento deste Estado,
atuando sempre com
honradez e respeito pelo
povo amapaense.

O General-de-Brigada
João Roberto Albim Go-

bert Damasceno, é o atual
Comandante da 22ª Bri-
gada de Infantaria de
Selva, tem 52 anos, natu-
ral de Belém, no Pará, ca-
sado com Luana
Damasceno e tem três fi-
lhos. Dos 37 anos dedica-
dos ao efetivo serviço, 17
foram em Organizações
Militares do Exército Bra-
sileiro na Amazônia. Res-
saltou a satisfação em se
tornar um cidadão ama-
paense e destacou a im-
portância do exército para
a proteção da Amazônia.

"Estou muito emocio-
nado, pois receber um tí-
tulo de cidadão de
qualquer estado já nos
emociona, imagina rece-
ber de um estado em que
você tem ligações emocio-
nais e familiares. E me or-
gulha muito agora fazer
parte de um povo que é
conhecido pelas suas
lutas e conquistas", decla-
rou o general.

O capitão de Fragata da
Marinha do Brasil Kaysel
Costa Ribeiro é atual-
mente o capitão de Mar e
Guerra, natural de Rio de
Janeiro, é casado com
Maria Auxiliadora da
Silva. Já atuou em diversas
funções dentro da Mari-
nha e em seu discurso

falou dos desafios quando
assumiu o comando da
Capitania dos Portos no
estado, em plena Pande-
mia e durante um apagão.

"Sinto-me extrema-
mente honrado e feliz
por estar aqui nesta Casa
Legislativa recebendo o
título da cidadania ama-
paense, sinto-me ado-
tado pelos filhos naturais
desta belíssima e acon-
chegante cidade. Apro-
veito para agradecer todo
apoio dado à Marinha por
esta Assembleia Legisla-
tiva", disse o capitão.

Vice-Almirante da re-
serva remunerada da Ma-
rinha, Newton de Almeida
Costa Neto possui extensa
lista de cursos de forma-
ção e de condecorações na
marinha do Brasil, espe-
cialmente no âmbito de
sua atuação nos diferentes
postos assumidos ao longo
da sua trajetória na car-
reira militar.

O vice-Almirante New-
ton comandou o 4º dis-
trito Naval que abrange o
estado do Amapá, tam-
bém inaugurou a agência
da Capitania dos Portos no
município de Oiapoque.

"Tenho um grande or-
gulho de agora ser cidadão
amapaense. Eu tive a
oportunidade de conhecer
este Estado sobrevoando
sobre ele, através de rios e
pelas estradas, ouso dizer
que todos deveriam co-
nhecer o Amapá que é um
estado importante para o
Brasil e a importância que
as forças armadas dão
para o Estado é fazer e
continuar fazendo o possí-
vel para defende-lo", de-
clarou o vice-almirante.

Homenage

Diante do aumento no número
de casos da varíola de macaco, a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) emitiu nota re-
forçando a necessidade de adoção
de medidas "não farmacológicas",
como distanciamento físico, uso
de máscaras de proteção e higie-
nização frequente das mãos, em
aeroportos e aeronaves, para re-
tardar a entrada do vírus no Bra-
sil.

A varíola de macaco é uma
doença pouco conhecida porque
a incidência é maior na África. Até
o momento, segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) há
131 casos confirmados de varíola
dos macacos, registrados fora do
continente africano e 106 outros
casos suspeitos, desde que o pri-
meiro foi relatado em 7 de maio.

"A Anvisa mantém-se alerta e
vigilante quanto ao cenário epide-
miológico nacional e internacio-
nal, acompanhando os dados
disponíveis e a evolução da
doença, a fim de que possa ajustar
as medidas sanitárias oportuna-
mente, caso seja necessário à pro-
teção da saúde da população", diz
a nota divulgada ontem (23).

Ainda, de acordo com a agên-
cia, essas recomendações prote-

gem não só contra a varíola e a
covid-19, mas também contra
muitas doenças infectocontagio-
sas.

"Tais medidas não farmacológi-
cas, como o distanciamento físico
sempre que possível, o uso de
máscaras de proteção e a higieni-
zação frequente das mãos, têm o
condão de proteger o indivíduo e
a coletividade não apenas contra
a covid-19, mas também contra
outras doenças", reitera a Anvisa.

Diante do quadro, o Ministério
da Saúde criou uma sala de situa-
ção para monitorar o cenário da
varíola dos macacos no Brasil. A
medida, anunciada pela pasta na
noite desta segunda-feira (23),
tem como objetivo elaborar um
plano de ação para o rastrea-
mento de casos suspeitos e na de-
finição do diagnóstico clínico e
laboratorial para a doença.

"Até o momento, não há notifi-
cação de casos suspeitos da
doença no país", informou o Mi-
nistério da Saúde, em nota. A
pasta afirma que encaminhou aos
estados um comunicado de risco
sobre a patologia, com orienta-
ções aos profissionais de saúde e
informações disponíveis até o
momento sobre a doença.

Proteção
Anvisa pede uso de máscara para adiar

chegada da varíola dos macacos
Agência defende ainda distanciamento

físico em aeroportos e aeronaves.
O Título de Cidadão Amapaense é concedido a personalidades não naturais do Amapá,

que pela relevância de seus serviços prestados e incontestável benefício social.

Equipes da Superintendência de Vigilância em Saúde realizaram testagem e acompanham a situação. 
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Com descontração e ativi-
dades lúdicas, cerca de 40
estudantes da clínica-escola
Coração Azul puderam ex-
perimentar como será o
atendimento do centro. A
programação ocorreu nesta
terça-feira (24) e foi organi-
zada para ajudar a estabele-
cer o fluxograma de
atendimentos. Ação ofertou
aulas de musicoterapia, psi-
comotricidade e atividades
na sala sensorial.

A dona de casa Valdirene
Garcia, 28 anos, é mãe do
Daniel Vítor, estudante de 5
anos da escola ProfªUbiraci
Cordeiro, e conta que o filho
estava sem qualquer tipo de
atendimento clínico até
então. Daniel é uma das
crianças sem diagnóstico fe-
chado que, com o atendi-
mento multiprofissional,
poderá ter o encaminha-
mento correto.

“Estou muito feliz de fi-

nalmente conseguir um es-
paço completo para meu
filho. Com a demora para o
diagnóstico, ele não conse-
guiu os tratamentos especí-
ficos para avançar na idade
certa. Agora, isso poderá ser
ajustado”, afirma a mãe.

O ambiente da clínica-es-
cola é completamente adap-
tado para acomodar as
crianças com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e isso
vai desde o planejamento ar-
quitetônico do espaço até a
pintura, que usa cores sere-
nas. É um espaço pensado
no acolhimento, que leva em
consideração as sensibilida-
des das crianças autistas.

O centro contará com
equipe multiprofissional, in-
cluindo psicólogos, fonoau-
diólogos, nutricionistas,
educadores físicos e outros,
que ofertarão atendimentos
paciente com TEA.

A fisioterapeuta Agnes

Araújo, de 28 anos, faz parte
da equipe e diz estar empol-
gada por poder participar da
primeira clínica-escola de
Macapá.

“É uma honra para nós
que trabalhamos com crian-
ças especiais estar na linha
de frente dessa iniciativa. A
equipe inteira está empe-
nhada em ofertar o melhor
atendimento possível”, des-
taca.

Inclusão
A clínica-escola foi inau-

gurada em março e atenderá
200 estudantes da rede mu-
nicipal de ensino. A seleção
dos estudantes levou em
consideração dados forneci-
dos pelos pais e pelas esco-
las no momento da
matrícula, buscando atender
às crianças em maior vulne-
rabilidade social.

Esse é o primeiro centro
educacional e clínico espe-
cializado em TEA de Macapá
e a Prefeitura já estuda im-
plantar outras unidades na
cidade para promover uma
maior cobertura aos estu-
dantes com autismo das es-
colas públicas macapaenses.

As ações no espaço são
realizadas de forma con-
junta entre as secretarias
municipais de Educação
(Semed) e Saúde (Semsa), e
os estudantes serão atendi-
dos no contraturno das
aulas.

Serviço
O espaço funciona na Av.

Procópio Rola nº 1176, no
bairro Central.

A culinária regional ganha
destaque nos dias 27, 28 e 29
de maio em Macapá. A 16ª
edição do Festival Brasil
Sabor, realizada pela Associa-
ção Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel/AP) e
Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas no
Amapá (Sebrae/AP), recebe o
apoio do Instituto Municipal
de Turismo (MacapaTur),
com atrações culturais para
as três noites de evento.

O melhor das Músicas Po-
pulares Brasileira (MPB) e
Amapaense (MPA) farão a
animação do público visi-
tante. As atrações contam
com nomes renomados,
como o cantor, compositor e
poeta macapaense, Osmar
Júnior, a artista Jéssica Lo-

rena e a cantora e instrumen-
tista Sandra Lima.

‘’O festival faz parte do ca-
lendário cultural amapaense e
a Prefeitura de Macapá não po-

deria ficar de fora. Os pratos
com sabores regionais serão
comercializados com valores
simbólicos. Nada melhor que
degustar com o embalo das

músicas nortistas’’, comenta o
diretor-presidente do Macapa-
Tur, Benício Pontes.

Festival Brasil Sabor
O Festival Brasil Sabor 2022

é um dos principais indutores
do turismo gastronômico
amapaense, promovendo a
culinária e as tradições locais.
O lançamento oficial acon-
tece nesta terça-feira (24), às
16h, no Sebrae/AP, localizado
na zona central de Macapá.
Na oportunidade será apre-
sentada a temática e as recei-
tas desta edição.

De 27 a 29 de maio, das 17h
às 23h, os pratos em forma de
degustação serão servidos ao
preço único no valor de R$ 20
reais para o público.

Entre as novidades para

2022 estão cinco novas cate-
gorias na fase prática, com
Chefe Pizzaiolo, Coquete-
leiro, Pâtisserie (sobremesas),
Cozinha Profissional e de
Burger, que ocorrerá no Dia
Mundial do Hambúrguer, ce-
lebrado no sábado (28). Além
da Feirinha de Artesanato
Gastronômico, com o comér-
cio da arte tucuju em louças
em cerâmica e madeira, arti-
gos de cozinha, manualida-
des e decorativos.

O Brasil Sabor é o maior
evento gastronômico e ocorre
simultaneamente em todo o
país. O Amapá reúne empre-
sas do segmento de alimenta-
ção fora do lar, representadas
pelos chefes de cozinha que
criam pratos inéditos para o
festival.

Turismo gastronômico recebe apoio do 
MacapaTur no Festival Brasil Sabor

Espaço é o primeiro centro educacional e clínico especializado em TEA de Macapá.

Com articulação do MacapaTur, três noites de evento serão recheadas de MPB e MPA.

Alimentação no turismo Geral

TEA

Toda via já recebeu indicação de estacionamento com
fila indiana à direita, parada obrigatória e ciclofaixa.

Avenida Feliciano Coelho já está com
90% da sinalização concluída

Mobilidade urbana

A Prefeitura de Macapá
trabalha diariamente na
melhoria da sinalização das
ruas e avenidas da capital. E
entre as vias que estão pas-
sando por este processo, a
Avenida Feliciano Coelho já
conta com 90% do serviço
concluído. A ação acontece
no trecho entre as ruas Tira-
dentes e Santos Dumont e
vem para melhorar o fluxo
de veículos nessas vias.

Toda via já recebeu a si-
nalização de estaciona-
mento com fila indiana à
direita, parada obrigatória
e ciclofaixa. No canteiro
central foi feita a sinaliza-
ção de controle de veloci-
dade, que é de no máximo
50 km. A expectativa é que
nos próximos dias a Com-
panhia de Trânsito e
Transporte de Macapá
(CTMac) conclua o serviço
com a implantação dos ta-
chões nas ciclofaixas.

De acordo com o presi-
dente da CTMac, Andrey
Rêgo, os serviços vão con-
tribuir com a mobilidade,

garantindo um trânsito se-
guro a toda população.

“Estamos investindo na
sinalização viária e aten-
dendo às solicitações da po-
pulação para reforçar a
qualidade do tráfego. É im-
portante que todos tenham
consciência da importância
do respeito às leis de trân-
sito, que são os principais
meios de evitar situações de
riscos”, afirma o presi-
dente.

Já o diretor de Trânsito
do órgão, Lucas Barreto, ex-
plica que o material utili-
zado na sinalização é de alta
durabilidade, o que permi-
tirá que a pintura resista por
mais tempo ao clima local.

“As ações tem o objetivo
de alertar os motoristas e
pedestres, reduzindo consi-
deravelmente o número de
sinistros. A avenida Feli-
ciano Coelho é uma das
principais da cidade, por
isso é importante que o ma-
terial usado na sinalização
seja de alta resistência”,
destaca Lucas.

Clínica-escola Coração Azul inicia testes para
atendimentos de crianças com TEA em Macapá

Serviço será concluído com a implantação dos tachões
nas ciclofaixas Foto Junior Dantas-PMM

Festival Brasil Sabor acontece de 27 a 29 de maio Foto Abrasel-AP
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Cerca de 40 crianças com TEA vivenciaram uma experiência do
atendimento que será ofertado Foto Adevaldo Cunha-PMM



O Sesc Amapá vai promover
hoje, quarta-feira (25), uma pro-
gramação toda voltada para os
fãs de cultura pop no Estação
Geek. O evento é comemorativo
ao Dia do Orgulho Geek e conta
com exposição de desenhos,
campeonato de games, cosplay,
RPG, exibição de animes e
venda de produtos. Com en-
trada gratuita, o Estação Geek
acontece no espaço bem estar
do Sesc Centro, de 16h às 20h.

Comemorado anualmente
em 25 de maio, o Dia do Orgu-
lho Geek (ou Dia do Orgulho
Nerd) foi criado para promover
a cultura e o estilo de vida dos
fãs de ficção científica e tecno-
logia, fazendo com que o pú-
blico tenha liberdade para se
expressar e celebrar.

Durante o Estação Geek, os
visitantes poderão conferir ati-
vidades do universo geek
como a exposição de desenhos
dos alunos de Artes Visuais do
Sesc Amapá. As turmas são for-
madas por alunos com idade a
partir de seis anos que prati-
cam técnicas de desenho.

Já para os fãs de anime, além
das exibições de alguns títulos,

vai acontecer o AnimeKê, mo-
mento em que o público po-
derá cantar suas músicas de
abertura favoritas, e o Anime-
Quiz, uma gincana de pergun-
tas e respostas sobre esse
universo.

Não vão faltar opções tam-
bém para quem gosta de com-
petir: vai ter jogo Jump Force
no PS4, campeonato de Cos-
play e de RPG.

O público também pode ad-
quirir artigos geek com a loja
Nerd Base que participa do
evento comercializando itens
variados de temas da cultura
pop.

O que é ser geek?
Atualmente, os dicionários

de língua inglesa costumam
definir o geek como um entu-
siasta ou especialista em tec-
nologia, ou, de forma mais
genérica, alguém que demons-
tra grande interesse em ativi-
dades ou assuntos específicos
(como um "computer geek").

O que é o universo geek?
A subcultura geek se caracte-

riza como um estilo de vida, no
qual os indivíduos se interes-

sam por tudo que está relacio-
nado à tecnologia e eletrônica.
Gostam de filmes de ficção
científica (Star Wars, Star Trek
e outros), são fanáticos por
jogos eletrônicos e jogos de ta-
buleiro.

Quem é o público geek?
Fiéis, exigentes e movidos

por inovações tecnológicas,
esse público consome produ-
tos com qualidade, detalhes e
amam uma exclusividade. Para
atraí-los é necessário elaborar
uma estratégia bem definida
baseada na produção de con-
teúdo de valor. Onde o interes-
sado poderá interagir e se
relacionar com a marca.

SERVIÇO: Estação Geek 
DATA: 25/05/22 HORA: 16h

as 21h
LOCAL: 1º Piso do Sesc Cen-

tro, Espaço Bem Estar.
*informações: 3241-4440,

ramal 239 – Coordenação de
Cultura, Sesc Araxá.

SUGESTÃO DE ENTREVIS-
TADA:

Vânia Pena- coordenadora
de Cultura do Sesc Amapá

Orgulho Heek Macapá(AP), quarta-feira, 25 de maio de 2022 

Sesc Amapá comemora dia do Orgulho
Geek com evento hoje, quarta-feira (25)

Estação Geek acontece no Sesc Centro a partir das 16h com exposições, competições e venda de produtos



•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 051, quarta, 25 de maio
Tibério fica sabendo que Levi procurou Muda. Tenório

não gosta de saber que Maria Bruaca saiu para cavalgar
com Alcides. José Leôncio fica feliz com a chegada
de Jove e Irma. José Lucas diz a Túlio que será
peão. Jove volta para a tapera de Juma. Tenório
não acredita que possa perder Maria Bruaca. Gus-
tavo resolve dar um tempo do consultório e con-
vida Nayara para viajar com ele sem destino.
Mariana se sente sozinha. José Leôncio fica preo-
cupado com a decisão de Jove de caçar marruás.
Tadeu sente ciúmes da forma com que José Leôn-
cio trata Jove. Jove pede ajuda a Juma para se acer-
tar com o pai.

Capítulo 120, quarta, 25 de maio
Heitor quer encontrar outra noiva rica. Teodoro

aceita se casar com Bianca. Celso aborda Dinorá na
rua, que finge ignorá-lo. Joaquim recebe os docu-
mentos para a adoção de Januário. Em troca do
colar, Marcela quer dinheiro e informações de Di-
norá sobre o casamento de Petruchio e Catarina.
Catarina pede conselhos a Joana de como conquis-
tar um homem. Januário se surpreende ao encontrar
Lindinha lavando os pés de Petruchio.

Capítulo 008, quarta, 25 de maio
Halley vai visitar Cilene com um carro impor-

tado e um terno bem cortado. Diva não tem cora-
gem de falar com Elias. Edivaldo, Greice e Maria
do Céu descobrem que a casa prometida por Ro-
mildo não existe. Amelinha e Gurgel recebem Ro-
mildo, Didu e Alicia. Irene diz a Gonçalo que Dodi
está roubando. Donatela fica furiosa com a reporta-
gem sobre a festa. Zé Bob fica impassível quando Do-
natela faz um escândalo na redação. Zé Bob vai
embora e Donatela entra em seu carro. Gonçalo vai ao
armazém. O carro de Zé Bob cai em um barranco. Do-
natela discute com Zé Bob. Zé Bob lhe dá um beijo.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 159, quarta, 25 de maio
Guilherme e Neném chegam à padaria, mas não

conseguem abrir a grade. Flávia perdoa Paula, que
tenta fazer o parto da neta. Roni se diverte com
Tina e Tigrão, mas fica apreensivo ao perceber
uma movimentação estranha. Guilherme orienta
Paula para ajudar Flávia. Tina se preocupa ao ver
Roni cercado por motoqueiros. Nasce a filha de
Guilherme e Flávia. Tucão ameaça Roni. Neném
leva Paula até sua casa e se espanta ao vê-la com
o vestido especial de Rose. Marcelo e Joana conhe-
cem Pedro. Rose e Neném brigam. Guilherme conta
sobre a Morte para Tigrão. Neném convida Roni para
almoçar na casa de Nedda com a família.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

RESUMO O CLONE 

QUANTO MAIS VIDA MELHOR 
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O carioca se mudou para São Paulo e terá a carreira gerida 
pela empresa Brasilera Digital

Rolê aleatório reúne Caio Castro, Faustão,
Boninho e Tom Cavalcante

Ex-BBB Eliezer fecha contrato para 
trabalhar como influenciador

Antônia Fontenelle se torna ré em ação
penal por crime de preconceito

Filho de Ivete Sangalo vende videogame
para comprar prancha de surfe

A atriz e youtuber usou termo xenófobo para criticar o DJ Ivis, 
flagrado em vídeo agredindo a ex-esposa

A publicação chamou a atenção nas redes sociais por reunir 
personalidades de emissoras diferentes

Eliezer se mudou recentemente
para São Paulo e já apresenta novida-
des. O ex-BBB fechou um contrato
com a Brasilera Digital, empresa que
cuidará da carreira dele como in-
fluenciador. Outros nomes como
Viihtube, Camila Loures, Gabi Mar-
tins e Julia Puzuolli também fazem
parte da equipe.

“Estou muito feliz em fazer parte
deste respeitado grupo que tem
como base o conteúdo. Tenho ami-
gas agenciadas pelo Jr César e não
tenho dúvidas de que ele agregará
com todos os projetos que tenho
pós reality. O Grupo Brasilera é um

hub de soluções com frentes em
conteúdo, gestão de carreira, mú-
sica, filmes… enfim, o lugar certo
que me encontrei em São Paulo”,
conta o carioca.

Com um posicionamento bem
definido no mercado, o grupo Bra-
silera só trabalha com casting ex-
clusivo e cuida no formato 360:
construção da carreira de criadores
de conteúdo e artistas da música,
projetos originais, planejamento
estratégico, produção de con-
teúdo, shows e turnês, licencia-
mento de produtos e marcas
próprias.
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Marcelo Cady, de 13 anos de idade, tem o surfe como um dos 
esportes preferidos e pratica no tempo livre

Marcelo Cady, filho mais velho de
Ivete Sangalo, usou as redes sociais
para anunciar que está vendendo
um Playstation 4, com dois contro-
les. A intenção do jovem de 13 anos
de idade é comprar uma nova pran-
cha de surfe.

Mesmo com o perfil fechado, o

story foi publicado pelo perfil Cen-
tral da Fama e chamou a atenção
dos internautas, que elogiaram a
postura de Ivete em não fazer todas
as vontades do filho mais velho.
“Humilde!”, escreveu uma segui-
dora. “Se está difícil para ele, ima-
gina para mim”, brincou outra.

A Justiça da Paraíba aceitou denúncia contra Antô-
nia Fontenelle e a youtuber virou ré por crime de pre-
conceito por ter usado termo xenofóbico para criticar
o DJ Ivis— na época flagrado, em vídeo, agredindo a ex-
esposa. Com a decisão, o processo deixa de ser um in-
quérito para se tornar uma ação penal. Ela tem 10 dias
para prestar esclarecimentos sobre o caso.

A juíza de Direito, Exma. Shirley Abrantes Moreira
Régis concedeu à defesa de Fontenelle o direito de ar-
guir preliminares e alegar tudo o que interesse (ofere-
cer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação quando necessário).

Antônia Fontenelle foi indiciada pela Polícia Civil da
Paraíba em setembro do ano passado, após a famosa
ofender a todos os cidadãos paraibanos na tentativa de
comentar o caso do músico. “Esses ‘paraíbas’ fazem
um pouquinho de sucesso e acham que já podem
tudo”, escreveu a atriz no Twitter.

O delegado Marcelo Antas Falcone, da Delegacia Es-
pecializada de Crimes Homofóbicos de João Pessoa,
entendeu por indiciar Antônia Fontenelle na Lei do Ra-

cismo, que prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa
para o crime de preconceito ou discriminação.

Na época do caso, diversos famosos e páginas de en-
tretenimento repercutiram o uso da expressão “pa-
raíba” com cunho negativo. Fontenelle respondeu às
críticas, mas acabou complicando ainda mais a sua si-
tuação e a acusação de xenofobia.

“Esse bando de desocupado aí da máfia digital, que
não tem nada o que fazer. Se juntaram para, agora, me
acusar de xenofobia. De novo? ‘Num ‘cola! Já tentaram
me acusar de xenofobia. (…) Porque eu falei ‘esses ‘pa-
raíbas’ quando começam a ganhar um pouquinho de
dinheiro acham que podem tudo. ‘Paraíba’ eu me re-
firo a quem faz ‘paraibada‘, pode ser ele sulista, pode
ser ele nordestino, pode ser ele o que for. Se fizer pa-
raibada, é uma força de expressão”, explicou Fonte-
nelle.

Conforme a Polícia Civil, Antônia Fontenelle infor-
mou que usou as expressões para se referir ao DJ Ivis,
mas que não pretendia atingir a população da Paraíba
ou qualquer nordestino, nem tampouco ofender gru-
pos ou demonstrar superioridade.

Caio Castro surpreendeu os fãs
ao mostrar um encontro do qual
participou nesta segunda-feira
(23/5). Nas redes sociais, o ator
postou uma foto ao lado de Boni-
nho, Faustão, Ana Furtado e
Tom Cavalcante.

“Sem valor estimável”, escre-
veu na legenda. Atualmente,
Caio namora Daiane de Paula,
que é repórter do Faustão na
Band, programa de Fausto Silva.

A publicação chamou a atenção
dos internautas por reunir perso-
nalidades que se identificam
com emissoras populares da TV
aberta.

Nos comentários, muitos elo-
gios foram feitos. “Foto de mi-
lhões mesmo!”, comentou uma.
“Rolês aleatórios e milionários”,
disse outro. “Quase não carregou
aqui! Momento abençoado entre
amigos”, afirmou mais um.



Devido ao baixo estoque
de vacinas BCG a nível na-
cional, desde o dia 29 de
abril, o Ministério da Saúde
(MS) orienta os estados
brasileiros para o uso racio-
nal do imunizante, que vai
durar por 7 meses.

Diante da situação, a Se-
cretaria de Estada da
Saúde (Sesa) sugere aos
municípios realizar o
agendamento das aplica-
ções de doses de BCG, para
evitar perdas técnicas. A
medida não se aplica a
casos excepcionais, a
exemplo da população
que se desloca do interior
do estado para as salas de

vacina e precisa ser aten-
dida.

Até a rotina de maio, o
Amapá conseguiu forne-
cer 100% de vacinas pre-
vistas para os municípios,

pois o estado ainda tinha
reserva técnica referente
ao mês de abril no esto-
que. A redução deve acon-
tecer a partir do mês de
junho.

“A ideia é que cada sala
de vacina no Amapá tenha
seu dia da semana para
aplicação das doses e evite
o desabastecimento”, ex-
plica a coordenadora de
Imunização do Amapá,
Angélica Oliveira.

A BCG é indicada para
crianças recém-nascidas
ou até 4 anos de idade,
não vacinadas anterior-
mente. O imunizante pro-
tege contra a tuberculose.

Proteção

Sesa orienta municípios para otimizarem 
o uso da vacina BCG

Medida atende orientação do Ministério da Saúde para evitar o 
desperdício do imunizante que está em falta no Brasil.

Até o dia 4 de junho estão
abertasas inscrições para o
Exame Nacional para Certifi-
cação de Competências de
Jovens e Adultos (Encceja)
2022. A avaliação é voltada a
jovens e adultos que não
concluíram os estudos na
idade apropriada para cada
etapa de ensino.

As provas, tanto para os
ensinos fundamental e
médio, serão aplicadas no
dia 28 de agosto, em todas as

unidades federativas. Para
acessar a página de inscrição
no Encceja 2022, clique aqui.

A idade mínima para os
participantes do exame vol-
tado ao ensino fundamental
é de 15 anos, na data da
prova. Para o ensino médio,
a idade mínima é de 18 anos
completos. O Instituto Na-
cional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) informa que a
participação no Encceja Na-

cional 2022 é voluntária e
gratuita.

O edital com diretrizes,
procedimentos e prazos para
a edição 2022 do exame foi
publicado no Diário Oficial
da União do último dia de 16
de maio.

De acordo com o Inep, não
haverá, nesta edição, neces-
sidade de apresentação de
justificativa de ausência para
aqueles que se inscreveram
mas acabaram não fazendo a
prova da edição anterior.

“Também não será neces-
sário o pagamento da taxa de
ressarcimento para os au-
sentes no ano passado que
vão fazer as provas nova-
mente. A medida foi tomada
tendo em vista o contexto da
pandemia de covid-19 que
impediu a realização da úl-
tima edição”, informou o
instituto.

As cidades que aplicarão o
Encceja 2022 serão disponi-
bilizadas no sistema do
exame e no portal do
Inep.Os atendimentos espe-
cializados deverão ser solici-
tados durante o período de
inscrições (de 24 de maio a 4
de junho).

Inscrições para o Encceja 2022 iniciaram na
terça e prosseguem até dia 4 de junho
O exame gratuito é destinado a jovens que não concluíram seus 

estudos na idade certa para cada nível de ensino.
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Autoridades do governo fran-
cês fizeram uma cerimônia
nesta terça-feira (24) em Le
Havre para oficializar a devolu-
ção do maior lote de fósseis
contrabandeados já recuperado
pelo Brasil. Ao todo, são 998
peças do período Cretáceo, de
65 a 145 milhões de anos atrás.

Participaram da cerimônia
cientistas brasileiros, servido-
res públicos e integrantes do
Ministério Público Federal
(MPF).

A repatriação é fruto de um
acordo entre o MPF e a Justiça
francesa, e os fósseis serão en-
viados para o Ceará (leia deta-
lhes mais abaixo). A negociação
começou em 2013, quando os
fósseis foram descobertos em
um contêiner que saiu do Brasil
em direção ao país europeu.

Funcionários da alfândega
do porto de Le Havre descon-
fiaram do contrabando durante
a inspeção de um contêiner
que, supostamente, levaria
para a França carga de barris de
quartzo.

A alfândega francesa infor-
mou ter encontrado:

650 placas da Formação
Crato com fósseis de crustá-
ceos, insetos e plantas;

348 nódulos de animais fos-
silizados em cobertura de argila
(peixes, restos de dinossauros,

tartarugas, crocodilos e pteros-
sauros).

A perícia no material foi feita
por especialistas de museus de
Paris e de Le Havre e confirmou
a autenticidade dos fósseis. Se-
gundo a avaliação francesa, são
peças emblemáticas do pe-
ríodo.

A justiça francesa determi-
nou a devolução dos fósseis ao
Brasil após uma investigação
ter confirmado a origem ilegal
do material apreendido.

A devolução
A cerimônia desta terça-feira

marcou a entrega oficial dos
fósseis às autoridades brasilei-
ras. Horas antes, os cientistas
tiveram a oportunidade de dar

uma olhada rápida no material,
guardado em um galpão num
distrito a 20 quilômetros de Le
Havre.

Nomaterial recuperado, os
cientistas já encontraram fós-
seis de:

plantas, com todas as partes
preservadas;

insetos;
peixes;
um lagarto;
uma tartaruga;
um pequeno pterossauro.
Os cientistas ainda não tive-

ram acesso a todos os fósseis.
Os fósseis vão ser enviados a

um museu gerido pela Univer-
sidade Regional do Cariri
(URCA) . A Urca é responsável

pelo Geopark Araripe, reconhe-
cido pela Unesco como o pri-
meiro geoparque das Américas,
e por um museu de paleontolo-
gia que reúne um importante
acervo de registros geológicos
do período Cretáceo presentes
na região.

Momento 'muito significa-
tivo'

O diretor do Museu, Allysson
Pinheiro, disse que o momento
é "muito significativo".

"É um momento muito signi-
ficativo para o Cariri, para o
Geopark Araripe, para o Brasil,
para a paleontologia do Brasil.
Estamos recebendo um mate-
rial de valor inestimável. Esta-
mos recuperando nosso
patrimônio que vai direto para
o nosso museu. Vamos receber
esse material, trabalhar ele
cientificamente e apresentar
ele para a sociedade", afirmou
Allysson Pinheiro.

Brasil pode recuperar mais
fósseis

O procurador Rafael Rayol,
do Ministério Público Federal
do Ceará, que atuou no caso,
diz que o Brasil pode recuperar
mais fósseis desviados em
breve.

Somente na França, há ou-
tros dois casos em tramitação e
envolvem um esqueleto quase

completo de pterossauro da es-
pécie Anhanguera com quase
quatro metros de envergadura
e outros 45 fósseis, que in-
cluem tartarugas marinhas,
aracnídeos, peixes, répteis, in-
setos e plantas.

E há outras ações em países
como Alemanha, Espanha, Por-
tugal e Coréia do Sul. Em outra
frente, cientistas atuam junto a
organismos internacionais e
universidades para pedir a de-
volução voluntária desse mate-
rial científico.

"É um trabalho que a gente
vem tentando convencer, mos-
trar para a comunidade acadê-
mica e para a comunidade
jurídica internacional que não
se deve fazer ciência, nem se
fazer comércio, se sobrepondo
às legislações e ao patrimônio
de outros países. E que, mesmo
a ciência desses países, pode
ser realizada com a observância
das leis. [...] A ciência não pre-
cisa ser feita sobre material cri-
minoso", afirmou o procurador.

"O que a gente espera da
nossa atividade é que possa re-
verter isso, possa reverter a
nossa atividade em benefício
da comunidade científica, da
população em geral, para
poder, aos poucos, desfrutar
desse material em museus",
acrescentou.

França devolve ao Brasil 998 fósseis 
do período Cretáceo

Este é o maior lote já recuperado pelo Brasil. Fósseis têm até 145 milhões de anos, foram apreendidos 
em 2013 e irão para o CE. Repatriação é fruto de acordo entre MPF e Justiça francesa.

Em cerimônia Geral

Fóssil do período Cretáceo apreendido em 2013 e devolvido
pela França ao Brasil — Foto Geopark Araripe-URCA

O jovem João Vitor dos
Santos Moraes, de 19 anos,
que estava desaparecido há
11 dias, após sair da França
em um voo para Mato
Grosso, foi encontrado nesta
terça-feira (24), em Suzano,
na Grande São Paulo. Ele es-
tava perdido e foi encon-
trado perto de uma estação
do município, segundo as in-
formações iniciais.

De acordo com a mãe de
João Vitor, Divina Celma
Santos da Luz, afamília re-
cebeu uma mensagem de
um morador de Suzano (SP)
depois da divulgação do de-
saparecimento nas redes
sociais.

"Um moço que passou de
bicicleta na rua perto de
uma estação recolheu ele
para casa e hoje ligou para
nós de manhã. Ele ligou a
câmera, já vimos nosso
filho e estamos indo para a
casa desse rapaz buscá-lo",
contou.

O pai, Jari Aparecido da
Silva Morais, informou que
está saindo de Guarulhos

(SP), onde a família estava
fazendo buscas pelo rapaz,
e está a caminho de Suzano
nesta manhã para encontrá-
lo. A família ainda não tem
os detalhes do que aconte-
ceu de fato e como o João
Vítor foi parar em outra ci-
dade.

O cuiabano havia desapa-
recido durante a viagem
que fazia da França para
Cuiabá (MT), para visitar o
pai.

O cabeleireiro contou que
o filho saiu de Paris, na
França no dia 12 de maio e
chegou às 5h05 do dia 13 em
Guarulhos. Ele faria uma
conexão com destino a
Cuiabá, pegando outro voo
às 16h, mas não embarcou.

Jari contou que João Vitor
e outros dois filhos dele são
cuiabanos e foram morar na
França quando tinham 11
anos após a separação dele
com a ex-mulher. Após ela
se estabilizar no país, as
crianças se mudaram para
Paris e moram no local
atualmente.

De acordo com o cabelei-
reiro, ele e a ex-mulher pos-
suem uma boa relação e
João Vitor pediu para visitar
o pai e passar um tempo em
Cuiabá. Ele embarcou na
França no dia 12 de maio e
chegaria na capital no dia
seguinte.

Como o intervalo entre
um voo e outro era grande,
Jari pediu que uma amiga
de infância, que mora em
Campinas, fosse se encon-
trar com o jovem no aero-
porto para ajudá-lo.

"Tenho uma amiga de in-
fância que mora em Campi-
nas e pedi para ela se
encontrar com João Vitor
para ajudar ele a entrar no
avião só que quando ela
chegou no aeroporto, ele já
tinha desaparecido", con-
tou.

Jari contou que a amiga
de infância ligou para ele
dizendo que não tinha en-
contrado João Vitor. No
mesmo dia do sumiço, Jari
foi para Guarulhos tentar
encontrá-lo.

Jovem de 19 anos que saiu da França para MT e desapareceu ao fazer
conexão em aeroporto é encontrado após 11 dias

A família procurava João Vitor há 11 dias. Ele que saiu em um voo de Paris, com destino a Cuiabá, 
mas desapareceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) quando fazia uma conexão.

Reencontrado

Morador enviou foto para família e fez chamada de vídeo para
mostrar que o jovem estava bem — Foto Arquivo pessoal
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O titular da Delegacia de Homicídios,
César Ávila, indiciou um homem de 42
anos de idade, pela prática do crime de
homicídio. O crime aconteceu no dia 27 de
fevereiro desse ano, na casa em que a ví-
tima morava, localizada no bairro Jardim
Felicidade. A vítima, um homem de 33
anos de idade foi morta com golpe de faca
no peito. Na oportunidade, o compa-
nheiro da vítima foi preso em flagrante
pela Polícia Civil.

Quando a equipe da Delegacia de Homi-
cídios chegou ao local do crime, o fato de
não ter uma trilha de sangue na entrada da
residência chamou a atenção, pois o sus-
peito alegava que o seu companheiro
havia chegado em casa já ferido, porém só
teria começado a sangrar após retirar a
mão do peito. Informou ainda que, na
casa estavam apenas ele e a vítima. 

“As manchas de sangue se concentra-

vam apenas na sala, o que foi comprovado
pela perícia, a qual também concluiu que
a vítima foi ferida e morreu naquele local,
não deixando dúvida alguma quanto à au-
toria do crime. As testemunhas não iden-
tificaram qualquer pessoa estranha
entrando ou saindo da casa. Em audiência
de custódia, o autor do fato foi posto em
liberdade. O inquérito policial foi con-
cluído apontando como o crime aconte-
ceu e com indícios fortes de autoria",
explicou o delegado.

César Ávila destacou ainda que, durante
audiência de custódia, o suspeito acusou,
de forma caluniosa, os Policiais Civis por
agressão física e homofobia, o que não
restou comprovado.

"Durante a investigação e nos atos que
precederam o flagrante delito, o suspeito
esteve acompanhado por sua advogada e
parentes. Em momento algum, ele foi
agredido fisicamente pelos policiais civis,
situação comprovada por meio dos lau-
dos. Além disso, não houve qualquer si-
tuação que enseje o crime de homofobia
por parte dos policiais, os quais irão res-
ponsabilizá-lo pela acusações infundadas.
Ressalto que a equipe da Delegacia de Ho-
micídios cumpre seu dever e a lei, com
respeito ao ser humano e aos direitos hu-
manos, independente da orientação se-
xual do autor do fato", finalizou o
delegado.

Nesta terça-feira (24), após uma
força tarefa mobilizada por órgãos de
segurança pública do Amapá o latro-
cida que roubou, atirou e matou  o
estudante de direito Nicollas Mat-
heus Pereira Almeida, de 27 anos, foi
preso.

Antônio Carlos Rodrigues da Silva,
de 20 anos, foi capturado no Con-
junto Macapaba, na Zona Norte de
Macapá.

Nicollas Matheus Pereira Almeida,
de 27 anos foi morto baleado no Cen-
tro de Macapá. O crime aconteceu na
madrugada de sábado (21), no centro
da capital quando Nicollas e a namo-
rada saíram a pé de um bar e foram
surpreendidos pelo criminoso ar-
mado.

A vítima foi baleada após entrar em
luta corporal com o assaltante. Toda
ação foi gravada por câmeras de se-

gurança. O delegado Vladson Nasci-
mento, da Delegacia de Crimes Con-
tra o Patrimônio (DECCP), detalhou
que: “as informações foram cruzadas
de acordo com as que nós tínhamos
e fechamos um cerco para tentar lo-
calizar e ele começou a fugir. No Ma-

capaba, fechamos o cerco, ele conse-
guiu se homiziar, mas tínhamos a in-
formação de que ainda estava lá. Pela
manhã, procurou um policial civil
para se entregar, temendo a reper-
cussão social e na tentativa de ganhar
alguma benesse jurídica”.

Em Macapá

A vítima, um homem de 33 anos de idade foi morta com golpe de faca no peito. Na oportunidade, 
o companheiro da vítima foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

Atrás das grades

Polícia Civil indicia homem que 
matou seu companheiro com um golpe de faca no peito

Macapá(AP), quarta-feira, 25 de maio de 2022 

Antônio Carlos Rodrigues da Silva, de 20 anos, foi capturado no Conjunto Macapaba, na Zona Norte de Macapá.

Latrocida que atirou e matou homem na frente
da namorada é preso em Macapá

A 2ª Delegacia de Polícia de San-
tana, em ação integrada com a Polí-
cia Civil do Piauí, recuperou em
Macapá um aparelho celular rou-
bado em Teresina (PI). De acordo
com o delegado Danilo Brito, o
roubo aconteceu em via pública, no
início do mês de abril.

"A vítima estava na porta de resi-
dência quando foi abordada pelo
criminoso, o qual, com uma arma de
fogo, anunciou o assalto e subtraiu
seu celular. A Polícia Civil do Piauí,
após realizar o trabalho de inteli-
gência e localizar o aparelho celular
em Macapá, entrou em contato co-
nosco. A equipe de investigação rea-
lizou a diligência e recuperou o
objeto roubado em Macapá. A pes-
soa que estava na posse do objeto
alegou que havia deixado seu celu-

lar em uma assistência técnica e o
mesmo foi danificado, tendo, o res-
ponsável lhe dado esse iPhone X no

lugar do seu. O procedimento será
encaminhado para Teresina", expli-
cou o delegado.

Investigação

De acordo com o delegado Danilo Brito, o roubo aconteceu em via pública, no início do mês de abril.

Ação integrada resulta na recuperação de aparelho 
celular roubado em Teresinha (PI)



A Justiça decidiu manter por 20
dias a prisão preventiva de Gabriel
Coelho, homem que sequestrou,
amarrou e fez uma tatuagem à força
no rosto da ex-namorada, de 18 anos,
em Taubaté (SP).

A vítima, Tayane Caldas, relatou
que foi sequestrada no sábado (21)
pelo ex-companheiro, que não acei-
tava o fim do relacionamento, e foi
tatuada no rosto, no peito e na viri-
lha.

Ela e a mãe, Débora Velloso,
temem que Gabriel seja solto e faça
algo pior. O jovem já possuía duas

medidas protetivas contra o ex.
O relacionamento durou três anos.

No início, segundo a vítima, Gabriel
era um rapaz carinhoso e responsá-
vel, mas se mostrou ciumento e pos-
sessivo com o passar do tempo.

“É a única coisa que eu quero, tirar
isso de mim. E nunca mais ouvir
falar o nome dele”, disse Tayane ao
Cidade Alerta. A jovem passará por
um procedimento a laser para a reti-
rada das tatuagens.

Uma mulher de 62 anos vai responder
na Justiça por ter furtado um idoso de
Taió, no Alto Vale do Itajaí. A investiga-
ção da polícia aponta que por mais de
dois anos ela se aproveitou da confiança
do aposentado doente com a justifica-
tiva de ajudá-lo e retirou uma verda-
deira fortuna das contas dele. O prejuízo
é estimado em cerca de R$ 370 mil. 

O caso veio à tona no ano passado
quando a filha do casal, que estava afas-
tada dos pais para tratar um câncer, re-
cebeu uma ligação da operadora do
plano de saúde dos idosos. A empresa
informava que a fatura não estava
sendo paga. A situação chamou atenção
porque era uma conta em débito auto-
mático e, além da poupança, o pai re-
cebe mensalmente a aposentadoria. 

Mesmo doente a filha foi ao banco e lá
descobriu que as contas do pai tinham
sido zeradas e estavam, inclusive, com
saldo negativo. Não bastasse, ainda
havia empréstimos a serem pagos. Os
extratos mostram saques e transferên-
cias de valores altos feitos pela mulher. 

Conforme as investigações, ela se
aproximou dos idosos com a justifica-
tiva de ajudá-los como forma de pagar

uma promessa. A golpista dizia que
tinha vencido um câncer e durante o
tratamento se comprometeu a ajudar o
próximo caso fosse curada. Assim pas-
sou a levar o idoso ao banco, já que era
ele que tinha o dinheiro. Também le-
vava o casal ao mercado e foi ganhando
a confiança deles e teve acesso aos car-
tões e senha. 

O delegado Diones Pavoni conta que
as imagens dos caixas eletrônicos mos-
tram a falsa caridosa fazendo os saques.
Em alguns casos ela transferiu o di-
nheiro da conta do idoso direto para a
dela. Outras vezes ludibriou o senhor de

75 anos e vítima de AVC para que ele re-
tirasse o dinheiro do banco e entregasse
a ela. Foram cerca de R$ 240 mil retira-
dos entre setembro de 2019 e fevereiro
de 2021. 

A situação se revelou ainda pior
quando os investigadores perceberam
que a mulher fez seis empréstimos no
nome do idoso na ordem total de R$ 130
mil. 

A Polícia Civil de Taió indiciou a mu-
lher pelos crimes de furto qualificado e
estelionato, cujas penas máximas
podem chegar a 13 anos de prisão. Ela
vai responder em liberdade.

Ao menos 11 pessoas morreram na
madrugada desta terça-feira, 24, du-
rante um confronto na Vila Cruzeiro,
no bairro da Penha, Zona Norte do Rio
de Janeiro. Segundo a Polícia Militar,
10 dos mortos eram suspeitos e uma
moradora morreu vítima de bala per-
dida.

Gabriele Ferreira da Cunha, de 41
anos, foi morta ao ser atingida com
um tiro na entrada da Chatuba, que
fica ao lado da Vila Cruzeiro.

Outras duas pessoas ficaram feridas
e foram levadas para o Hospital Getú-
lio Vargas, também na Penha. Os mo-
radores relataram que começaram a
ouvir os tiros às 4h.

Segundo a PM, o confronto ocorreu
durante uma operação emergencial
na Vila Cruzeiro. Na ação, os agentes
do Batalhão de Operações Especiais

(Bope), da Polícia Federal (PF) e da Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF) foram
atacados a tiros e revidaram.

O objetivo da operação era prender
chefes do Comando Vermelho escon-
didos na comunidade. A polícia afir-
mou que lideranças da facção em
outras favelas, como Jacarezinho,
Mangueira, Providência e Salgueiro,

localizada em São Gonçalo, e também
de estados do Norte e do Nordeste
também estão abrigados na Penha.

Por causa da operação, 11 escolas da
região foram fechadas e o atendi-
mento aos estudantes ocorreu de
forma remota.Durante a operação,
policiais apreenderam onze fuzis,
quatro pistolas e uma granada.

Aposentado perde fortuna em SC ao cair 
no conto de falsa caridosa

Monstro

Vítima teve o saldo bancário de R$ 240 mil raspado pela mulher e ainda
ficou com empréstimo de R$ 130 mil para pagar.

Estelionato

Operação no Complexo da Penha, no Rio de
Janeiro, deixa vários mortos

Segundo a Polícia Militar, 10 dos mortos eram suspeitos e uma moradora morreu vítima de bala perdida.

Violência

Justiça decreta prisão preventiva de homem que 
sequestrou e tatuou ex-namorada à força

Macapá(AP), quarta-feira, 25 de maio de 2022 

Tayane Caldas, de 18 anos, foi sequestrada, amarrada, agredida e tatuada à força pelo 
ex-companheiro. Caso ocorreu em Taubaté.



TH CONIVÊNCIA residencial Amazonas rua 
castanheira número 490 marabaixo 3

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, e o pre-
feito David Almeida
formalizam convênio para
aquisição de 12 ônibus elé-
tricos, que serão emprega-
dos no transporte público da
capital. Por conta da tecno-
logia, os veículos não emi-
tem poluentes atmosféricos.
O convênio será firmado

por meio da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente
(Sema) e o Instituto Munici-
pal de Mobilidade Urbana
(IMMU).
A inclusão do transporte

público “limpo” é uma das
ações previstas no Protocolo
de Intenções firmado entre o
governador Wilson Lima e o
prefeito David Almeida em
outubro de 2021, durante as
comemorações do aniversá-

rio de Manaus. O protocolo
prevê investimentos de R$
580 milhões do Governo do
Estado em 11 projetos, in-
cluindo o passe livre estu-
dantil para estudantes das
redes públicas estadual e
municipal, asfaltamento de
10 mil ruas, reforma de fei-
ras e mercados e obras para
contenção de erosões na ca-
pital.

Tecnologia Região Norte

Governador do Amazonas anuncia investimento em ônibus
elétricos em parceria com a Prefeitura de Manaus

Os últimos boletins epide-
miológicos da Covid-19 já
apontavam queda no estado
do Pará. No Brasil, a redu-
ção no número de casos da
doença seguiu, por muito
tempo, acentuada. Não de-
morou muito até que as ex-
pectativas para a
desobrigação do uso de
máscaras em locais abertos
e fechados se tornasse uma
realidade, e assim aconte-
ceu com uma grata notícia
na última semana do mês de
maio.
O prefeito de Belém, Ed-

milson Rodrigues, anunciou
na noite de segunda-feira

(23) o fim do uso obrigatório
de máscaras em locais fe-
chados. A decisão, segundo
o gestor, foi baseada no ce-
nário epidemiológico de
Belém feito pelo Departa-
mento de Vigilância à Saúde
(DEVS) da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (Sesma).
De mais de 30 mil casos

de covid-19 registrados em
janeiro deste ano, passamos
para 47 no último mês de
maio. Esses dados confir-
mam a vitoriosa estratégia
de combate à doença em
Belém.
"De mais de 30 mil casos

de Covid-19 registrados em

janeiro desse ano, passamos
para 47 no último mês de
maio. Esses dados confir-
mam a vitoriosa estratégia
de combate à doença em
Belém", disse o gestor, em
comunicado feito através
das redes sociais.
Apesar da desobrigação,

que vale a partir de se-
gunda, foi recomendado
que pessoas com sintomas
gripais, comorbidades, imu-
nossuprimidas, grávidas e
idosos a partir de 70 anos
façam uso do acessório em
locais fechados e, principal-
mente, nos transportes pú-
blicos.

As máscaras caíram! Belém desobriga
uso em locais fechados

Decisão foi anunciada na noite de segunda-feira (23) pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Decisão

14 Macapá(AP), quarta-feira, 25 de maio de 2022 



Um dia após a derrota no UFC
Apex, em Las Vegas, o ama-
paense Felipe Cabocão, usou as
redes sociais para fazer um desa-
bafo sobre sua performance na
luta contra Chase Hooper, no sá-
bado (21). O lutador de 28 anos,
também destacou sua trajetória
no MMA profissional, o erro de
estratégia adotado no combate, e
o atual momento que vive na or-
ganização e na vida com a espera
do nascimento de seu primeiro
filho. 

Leia abaixo o desabafo de Ca-
bocão:

28 anos de vida e 21 de esporte,
lidar com a derrota nunca foi
fácil para mim. Só Deus e as pes-
soas que estão ao meu lado dia-
riamente sabem o quanto
trabalhei nesses últimos três

meses. Sou só um jovem de 28
anos com uma pressão enorme
em cima de mim. Eu não vou
parar até chegar ao meu objetivo.
Ontem só não foi o meu dia. Eu
teria um milhão de desculpas
para dar mas prefiro dar méritos
ao Chase Hooper pela vitória e
agradecer ao UFC, Dana White,
por mais uma oportunidade.
Tenho muito o que corrigir e vol-
tarei em uma versão ainda me-
lhor. Obrigado a todos os meus
patrocinadores e apoiadores que
me ajudam todos os dias a ser
uma atleta ainda melhor.

(g1/AP)

Negociações 
O fato de o meia Arturo Vidal ter deixado claro em entre-

vistas e postagens recentes o desejo de vestir a camisa do Fla-
mengo faz tanto o clube como os representantes do jogador
adotarem o silêncio e até descartarem uma possível negocia-
ção. E essa será a estratégia de ambas as partes até o encerra-
mento do vínculo do chileno com a Inter de Milão, no fim de
junho, mesmo prazo para que se bata o martelo sobre a com-
pra de Andreas Pereira por parte do Flamengo junto ao Man-
chester United. Segundo a reportagem apurou, hoje, a pouco
mais de um mês deste prazo, o empresário de Vidal, Fernando
Felicevich, tem diálogo aberto sem intermediário com a cú-
pula do Flamengo para que a negociação do jogador de 34
anos, prestes a ficar livre no mercado, aconteça. E se dê sem
a necessidade de o clube investir alto em salários e ter que su-
perar a concorrência de mercados competitivos na Europa.
Vidal é um jogador de muita raça, vai entrar muito bem na
equipe do mais querido do planeta. 

Cumprirá a lei
O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Al-

meida Baptista Júnior, afirmou na segunda-feira (23) que a
Força Aérea Brasileira (FAB) "é legalista e cumprirá a lei", caso
o presidente Jair Bolsonaro (PL) não seja reeleito nas eleições
em outubro.

O brigadeiro explicou que haverá uma força-tarefa das três
forças (Aeronáutica, Marinha e Exército), coordenada pelo
Ministério da Defesa, para ajudar na logística da votação,
como transporte de urnas e proteção para que a votação
ocorra em clima de tranquilidade. "Em todas as eleições, nós
somos responsáveis por grande parte do transporte das urnas.
O voto de quem está em Santa Rosa do Purus [AC], de quem
está em Barcelos [AM], é caro para a gente, mas esse é o preço
que a gente tem que pagar pela participação democrática de
todos os cidadãos que têm direito de votar. Fazemos com
muita eficiência, com muita confiança no resultado, no trans-

porte de todas as urnas" — disse o brigadeiro ao jornal "O
Globo". Brigadeiro falou tudo é assim mesmo que tem que ser,
eleição é uma festa da democracia. 

Sabatina
O Correio Braziliense realiza, no próximo dia 31, uma série

de sabatinas com os principais pré-candidatos à Presidência
da República. A ideia é adiantar para o eleitor as propostas de
cada um para os próximos quatro anos. E permitir que o ci-
dadão possa comparar as ideias e soluções que pretendem
apresentar assim que a campanha for oficializada pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), em agosto.Foram convidados
todos os pré-candidatos mais bem colocados nas pesquisas
de intenção de voto. A sabatina terá início às 10h e será trans-
mitida ao vivo pelo site por todas as redes sociais do Correio.
Já confirmaram presença as pré-candidatas Simone Tebet
(MDB) e Vera Lúcia (PSTU), além de Ciro Gomes (PDT), Felipe
D'Avila (Novo) e André Janones (Avante). Estão pendentes de
confirmação o presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Luciano Bivar (União Brasil).
Quanto mais colocar em evidência os candidatos para falar
será melhor para o eleitor escolher. O matutino de Brasília
está de parabéns saindo na frente de outras ferramentas de
mídias do nosso país. 

Isolamento
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está pe-

dindo reforço de medidas não farmacológicas, como distan-
ciamento, uso de máscara e higienização frequente de mãos,
em aeroportos e aeronaves, para retardar a entrada do vírus
da varíola dos macacos no Brasil. Desde o início do mês, ao
menos 120 ocorrências da doença foram confirmadas em 15
países. O Ministério da Saúde instituiu ontem uma sala de si-
tuação para monitorar o cenário da monkeypox no Brasil. A
rara doença pode chegar nos próximos dias, segundo espe-
cialistas ouvidos pelo 'Estadão'. No domingo foram registra-

dos casos suspeitos na vizinha Argentina. A varíola dos ma-
cacos é, na verdade, doença original de roedores silvestres,
mas isolada inicialmente em macacos. É frequente na África,
mas de ocorrência muito rara em outros continentes. Estamos
todos ferrados todo dia tem noticia de surgimento de doença
no planeta. A única solução é pedir proteção para Deus. 

Curtinhas
Ultimamente estamos vendo aqui no Amapá pessoas desi-

quilibradas mentalmente. Há duas semanas uma mulher
adentrou na Catedral nova de São José e quebrou tudo que
estava na sua frente, ontem foi a vez de outra mulher entrar
com uma faca na Unidade de Pronto Atendimento do bairro
Novo Horizonte assustando todo mundo, principalmente pa-
cientes. Essas pessoas não devem conviver em sociedade, de-
veriam colocar numa casa de saúde para tratamento. XXXX
O Grupo Equatorial depois que privatizou a CEA agora vem
fazendo recadastramento dos usuários de água potável. Os
serviços da CAESA já vêm sendo administrados por eles. Es-
peramos melhorias neste setor. XXXX Analista politico Carlos
Sérgio Monteiro que hoje reside em Brasília, disse que ainda
pode aparecer a terceira via para disputar com Jaime e Clécio
para o governo do estado. Gente pela experiencia que tam-
bém tenho, se aparecer esse candidato deve ser um fenô-
meno. Vou te falar! XXXX Presidente Jair Bolsonaro (PL) deve
pintar no início do mês aqui em terra tucujú para anunciar li-
beração de recursos para o acabamento da pavimentação da
BR 156. Claro evidentemente ele pedirá voto do amapaense e
provavelmente do pré-candidato ao governo do estado na
qual ele deve apoia-lo. XXXX Programa de jornalismo “TA-
RUMÃ NOTICIA” uma marca na comunicação do estado do
Amapá. De segunda à sexta-feira na rádio Tarumã FM 104,3
voce pode acompanhar no meu facebook, YouTube e no seu
dial do seu rádio. XXXX Gente por hoje é o que há, fiquem
com Deus e a minha Padroeira Virgem de Nazaré. 

Tchau. 

O Trem venceu Humaitá-AC, por 2 a 1, de
virada, na noite desta segunda-feira (23),
no Estádio Zerão, fechando a 6ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo
foi definido nos minutos finais, após o
Tourão de Porto Acre, sair em vantagem
com gol de Aldair, aos 5 minutos do se-
gundo tempo, mas o estreante zagueiro
Gilmar, conseguiu o empate aos 39 minu-
tos e fez o gol da virada, já nos acréscimos,
aos 47 minutos, decretando o placar final
da partida, tirando o peso dos jogadores da
Locomotiva, que não conseguiam vencer
em casa, além de mantém o time vivo na
competição.

Trem enfrenta o Náutico-RR, no sábado

(28), ás 18h (de Brasília), no Estádio Cana-
rinho, em Boa Vista. Antes porém, a Loco-
motiva pega o São Paulo-AP, na
quarta-feira (25), às 20h15, no Estádio

Zerão, pelo Amapazão 2022.
Humaitá, joga em casa, contra o São Rai-

mundo-AM, domingo (29), às 18h, no Es-
tádio Florestão, em Rio Branco. (g1/AP)

Trem vence Humaitá, conquista primeira 
vitória e segue vivo na Série D

De virada Macapá(AP), quarta-feira, 25 de maio de 2022 

Tourão do Porto Acre abriu o marcador com Aldair e a Locomotiva virou o 
marcador com dois gols do estreante zagueiro Gilmar

Lutador amapaense foi nocauteado por Chase Hooper, em sua estreia na categoria dos penas

Felipe Cabocão faz desabafo após derrota no UFC: 
"Sou um jovem com uma pressão enorme"

Derrota
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O titular da Promotoria de
Justiça de Defesa da Educa-
ção (PJDE) e coordenador do
Centro de Apoio Operacional
da Educação (CAO-EDU) par-
ticipou, na última sexta-feira
(20), da 2ª Reunião de Pais e
Mestres da Escola Estadual
Barão do Rio Branco, locali-
zada no Centro de Macapá.
Na ocasião, o promotor Ro-
berto Alvares palestrou
sobre o controle do uso do
celular pelos estudantes.

Além do Ministério Pú-
blico do Amapá (MP-AP), o
evento contou com a partici-
pação da direção escolar, De-
fensoria Pública do Amapá
(DPE-AP), Conselho Tutelar e
6° Batalhão de Polícia Mili-
tar. No total, 297 pais e/ou
responsáveis lotaram o refei-
tório do educandário.

A diretora Ágatha Favacho
ressaltou o objetivo da reu-
nião. “Foi sensibilizar a co-
munidade escolar, os pais e
responsáveis em relação ao
compromisso que precisa-
mos ter perante a nossa edu-

cação. Eles [pais], com os fi-
lhos, e nós enquanto escola.
Cada um com seu papel a ser
cumprido. Seja pedagógico,
disciplinar, ou seja na ques-
tão da educação, estamos
unindo forças para conse-
guirmos o objetivo que é
proporcionar para nossa
criança um futuro melhor”.

“A presença da Defensoria
Pública na ocupação dos es-
paços escolares – em que há a
necessidade de integração da
família com a escola – é fun-
damental, porque a Defenso-
ria Pública, tal qual o

Ministério Público, possui
dentre as finalidades institu-
cionais, a defesa dos direitos
da criança e do adolescente.
O direito à educação no am-
biente escolar é muito mais
amplo, porque trabalhamos
muito mais do que simples-
mente o acesso à educação. A
gente trabalha efetivamente
a cidadania. Dentre as mis-
sões da Defensoria Pública,
esse trabalho de promoção da
cidadania é essencial”, desta-
cou o defensor público Ri-
cardo Carvalho, que
representou o Núcleo Espe-

cializado da Criança e do
Adolescente (NAECA), órgão
ligado à DPE-AP.

A conselheira tutelar da
Zona Sul de Macapá, Huelma
Medeiros, discursou sobre “a
importância da participação
efetiva dos pais na vida peda-
gógica das crianças, dos nos-
sos alunos e adolescentes,
que efetivamente precisam
estar no desenvolvimento es-
colar; porque a parceria es-
cola-família é essencial para o
desenvolvimento deles. Não
podemos omitir ou transferir
a responsabilidade à escola a
qual é deles”, disse.

“O 6º Batalhão reativou re-
centemente o Policiamento
Comunitário Escolar, que
serve para levar a polícia
mais próximo da comuni-
dade escolar e também pro-
porcionar mais segurança
para essas comunidades que
vivem dentro da escola e
também no entorno. Conta-
mos com duas equipes que
revezam turnos, realizam
rondas nas escolas e dão pa-

lestras, como aconteceu na
Escola Barão do Rio Branco”,
pontuou o soldado Eliakim,
do 6° BPM.

“A equipe da Promotoria de
Defesa e Centro de Apoio
Operacional da Educação
agradece o convite da direção
da Escola Estadual Barão do
Rio Branco quanto à partici-
pação na 2ª Reunião de Pais e
Mestres. Falamos sobre um
tema extremamente atual e,
que, ao mesmo tempo, vem
atormentando a vida das fa-
mílias: o uso descontrolado
do celular por parte dos estu-
dantes. Obviamente, que os
smartphones são úteis no
dia-a-dia. No entanto,
quando usado excessiva-
mente, os jovens perdem o
foco não somente na sala de
aula, mas em todos os lugares
que necessitam de concen-
tração para o desempenho de
suas tarefas educativas,
como por exemplo, nas bi-
bliotecas, trabalhos indivi-
duais e em equipes, etc.”,
iniciou Alvares.

Promotor Roberto Alvares ministra palestra sobre o
controle do uso do celular pelos estudantes

Corregedor-geral do MP-AP participa de 126º encontro 
do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais

O corregedor-geral do Mi-
nistério Público do Amapá
(MP-AP), procurador de Jus-
tiça Jair Quintas, participou,
na quinta-feira (19) e sexta-
feira (20), na sede do Minis-
tério Público de São Paulo
(MPSP), do 126º encontro do
Conselho Nacional dos Cor-
r e g e d o r e s - G e r a i s
(CNPGMPEU). A reunião do
Colegiado debateu temas co-
muns da atividade de correi-
ção ministerial, proferidas
palestras com temas relevan-
tes sobre a atuação das Cor-
regedorias e debates sobre
formas de colaboração
mútua entre o Conselho e as
unidades nacionais.

“É um momento muito
importante para o Ministé-
rio Público de São Paulo.
Significa a oportunidade de
aprendizagem, de troca de
experiências", disse o procu-
rador-geral de Justiça do
órgão ministerial paulista,
Mário Sarrubbo, ao saudar
os corregedores de todo o
Brasil no edifício-sede do
MPSP, no primeiro dia do
simpósio.ed95c57c a8d5

48e7 bd40 d0f28127037c
O presidente do colegiado,

Cláudio Wolff Harger, agra-
deceu a hospitalidade. De
acordo com ele, a reunião na
capital paulista possibilitou
aos corregedores discutir

temas importantes para o
momento que o Ministério
Público atravessa hoje, como
é o caso do trabalho remoto.
"É uma honra, uma alegria
ter os colegas aqui", subli-
nhou o corregedor-geral do

MPSP, Motauri Ciocchetti de
Souza.

Na quinta, dois membros
do MPSP apresentaram sua
visão sobre aspectos da atua-
ção dos membros da car-
reira. No segundo dia de

evento, o ministro do Su-
premo Tribunal Federal Ale-
xandre de Moraes debateu
com os corregedores sobre
eleições gerais e combate a
fake news.

De acordo com o correge-
dor-geral do MP-AP, a Reu-
nião do Conselho Nacional
foi essencial para o alinha-
mento de ações, integração e
troca de experiências entre
as Corregedorias dos MPs do
Brasil para servir, ainda me-
lhor, à sociedade.

Jair Quintas ressaltou que
a troca de experiências e tra-
balho em conjunto do Cole-
giado é essencial para o
fortalecimento das Correge-
dorias do MP brasileiro.“Esse
debate, troca de informações
e experiências valiosas para
aprimorar o trabalho do Mi-
nistério Público. Foram dis-
cutidos temas fundamentais
para a atividade de correição
ministerial. Essa interação
reforça a atuação de todos
para que possamos cumprir
cada vez melhor nossa mis-
são institucional”, pontuou o
corregedor-geral do MP-AP.

Em São Paulo

A reunião do Colegiado debateu temas comuns da atividade de correição ministerial, proferidas 
palestras com temas relevantes sobre a atuação das Corregedorias.

Educação
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Conduta indevida Geral

A Prefeitura Municipal de
Almirante Tamandaré, na
Região Metropolitana de Cu-
ritiba (RMC), afastou a mé-
dica que usou uma rede
social para reclamar de pa-
cientes.

A postagem da médica
xingando um paciente — não
identificado no texto — vira-
lizou nas redes sociais no sá-
bado (21). Na publicação, ela
criticou uma pessoa que pro-
curou o pronto-socorro por
causa de uma infecção uri-
nária.

"Tem que ser muito FILHA
DE UMA **** pra vir 1 da
manhã no pronto-socorro
por conta de infecção uriná-
ria viu. Não tem outra ex-

pressão pra descrever", es-
creve a médica.

Por meio de nota, a prefei-
tura lamentou o ocorrido e
disse que a conduta da mé-
dica é diferente das publica-
ções.

"Segundo os colegas, [a
médica] sempre atendeu
todos os pacientes com
muito respeito e simpatia,
sem reclamações por parte
da população. Não tínhamos
conhecimento destas publi-
cações até o momento".

A prefeitura informou que
a médica é contratada por
meio de uma empresa tercei-
rizada e realizava plantões
todas às terças-feiras na Uni-
dade de Pronto Atendimento

(UPA) de Almirante Taman-
daré.

"Mas, devido ao fato, está
suspensa das atividades de
atendimento na UPA 24h
deste município, até que
tudo seja esclarecido. Se
comprovada conduta irres-
ponsável, que fere os princí-
pios éticos do exercício da
profissão, a mesma será des-
ligada da equipe de planto-
nistas".

Na segunda-feira (23), o
Conselho Regional de Medi-
cina do Paraná (CRM-PR)
abriu sindicância para apu-
rar a conduta da médica.

Segundo o cadastro da
médica no CRM, a mulher
mora em Curitiba. Ela está
inscrita na autarquia desde
setembro de 2021.

O Conselho Regional disse
que a sindicância corre sob
sigilo. Informou, também,
que o procedimento interno
garante o "direito de ampla
defesa e contraditório".

Após a repercussão da
postagem, usuários do Twit-
ter localizaram e expuseram
outras publicações antigas
da médica, também com
ofensas a pacientes.

Médica reclama de atendimento em rede social
— Foto Reprodução-Redes sociais

18 Macapá(AP), quarta-feira, 25 de maio de 2022 

Prefeitura de Almirante Tamandar afasta 
médica que usou rede social para xingar paciente

Sem citar nomes, médica criticou paciente que procurou o pronto-socorro de madrugada 
para tratar infecção urinária. O g1 aguarda retorno da profissional.



O prazo para declarar o
Imposto de Renda termina
na próxima terça-feira (31).
Os contribuintes que ainda
não enviaram a declaração
devem ficar atentos para
evitar o pagamento de
multa.

Este é o terceiro ano con-
secutivo que a Receita de-
cide pela postergação – em
todas as ocasiões, por
conta da pandemia.

A Receita Federal infor-
mou que, até às 11 horas da
segunda-feira (23), foram
entregues 25.094.079 de-
clarações do Imposto de
Renda da Pessoa Física

2022, representando, apro-
ximadamente, 73% do total
das 34.100.000 declarações
esperadas.

Atraso pode gerar multa
Quem estiver obrigado a

entregar a declaração e não
fizer até o fim do prazo está
sujeito à multa. Segundo o
órgão, o valor da multa é de
1% ao mês, sobre o valor do
imposto de renda devido,
limitado a 20% do valor do
imposto de renda. O valor
mínimo da multa é de R$
165,74.

A multa é gerada no mo-
mento da entrega da decla-

ração e a notificação de
lançamento fica junto com
o recibo de entrega. e o
contribuinte terá 30 dias
para pagar a multa. Após
este prazo, começam a cor-
rer juros de mora (taxa
Selic).

O DARF (Documento de
Arrecadação de Receitas
Federais ) da multa pode
ser emitido pelo programa
do imposto de renda ou
pelo e-CAC, na opção Meu
Imposto de Renda.

Para as declarações com
direito à restituição, se a
multa não for paga dentro
do vencimento, ela será de-
duzida (descontada), com
os respectivos acréscimos
legais (juros), do valor do
imposto a ser restituído.

A Receita lembra ainda
que as restituições come-
çam a ser pagas a partir do
dia 31 desse mês.

Quem deve declarar
Contribuintes com ren-

dimentos tributáveis, sujei-
tos ao ajuste na declaração,
cuja soma foi superior a R$

28.559,70 e, em relação à
atividade rural, obtiveram
receita bruta em valor su-
perior a R$ 142.798,50;

Pessoas com rendimen-
tos isentos, não tributáveis
ou tributados exclusiva-
mente na fonte, cuja soma
foi superior a R$ 40.000;

Pessoas físicas residen-
tes no Brasil que no ano-
calendário de 2021
tiveram, em qualquer

mês, ganho de capital na
alienação de bens ou direi-
tos, sujeito à incidência do
imposto, ou realizaram
operações em bolsas de
valores, de mercadorias,
de futuros e assemelha-
das, ou que tiveram, em 31
de dezembro, a posse ou a
propriedade de bens ou
direitos, inclusive terra
nua, de valor total supe-
rior a R$ 300.000

Falta 1 semana Geral

Prazo para declarar Imposto de Renda termina 
na próxima terça-feira (31)
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Receita informou que mais de 25 milhões de declarações já foram entregues, o que representa 73% do total das declarações esperadas



O ex-juiz Sergio Moro virou réu em
uma ação popular em que deputados
federais do PT pedem que ele seja con-
denado a ressarcir os cofres públicos
por alegados prejuízos causados à Pe-
trobras e à economia brasileira por sua
atuação à frente da Operação Lava Jato.

A ação judicial foi apresentada no
dia 27 e enviada à 2ª Vara Federal Cível
de Brasília. Os petistas não estipula-
ram o valor da indenização a ser pago
em caso de condenação.

Na segunda (23), o juiz Charles Re-
naud Frazão de Morais recebeu a ini-
cial, o que significa que dará curso à
ação. E determinou: "Cite-se o réu".

Na ação, assinada pelo advogado
Marco Aurélio de Carvalho, que coor-
dena o grupo Prerrogativas, os parla-
mentares afirmam que "o ex-juiz
Sergio Moro manipulou a maior em-
presa brasileira, a Petrobras, como
mero instrumento útil ao acoberta-
mento dos seus interesses pessoais".

"O distúrbio na Petrobras afetou
toda a cadeia produtiva e mercantil
brasileira, principalmente o setor de
óleo e gás."

A iniciativa da ação é dos deputa-
dos petistas Rui Falcão (SP), Erika
Kokay (DF), Natália Bonavides (RN),
José Guimarães (CE) e Paulo Pimenta
(RS).

Moro afirmou na época, em nota,
que "o governo do PT foi manchado
pelos maiores escândalos de corrup-
ção da história".

"A gestão desastrosa do PT quase
quebrou a Petrobras e o país. O que
prejudicou a economia e eliminou
empregos foi a corrupção, e não o
combate a ela."

Dizia ainda o comunicado que, com
a ação popular, líderes do PT demons-
tram sua disposição em querer inver-
ter os valores da sociedade e perseguir
quem combateu a corrupção.

Em vídeo nas redes, Moro criticou
a ação dos deputados. "Tem horas
que você não sabe se o PT é um par-
tido político ou um grupo de come-
diantes", diz.

O advogado Marco Aurélio de Car-
valho sustenta que não há revan-
chismo e que "corrupção praticou
Moro, ao violar regras do direito".

"Nós, do Prerrogativas, defende-
mos que a ele sejam assegurados a
presunção de inocência, o devido
processo legal e o pleno exercício de
defesa, princípios vilipendiados pela
Lava Jato."

Representados por advogados liga-
dos ao grupo Prerrogativas, os cinco
parlamentares do PT afirmam que, ao
contrário do respeito aos limites legais
e à obrigação de imparcialidade, Moro

teve "condutas profundamente
alheias aos ditames imponíveis à ati-
vidade judicial".

Alegam que desvios de finalidade,
excessos e abusos cometidos pela
Lava Jato, sobretudo emvirtude da
"atuação viciada" do ex-juiz, "resulta-
ram em perdas e danos muito supe-
riores ao interesse público", o que
produziu "um cenário de desarranjo
econômico de altíssimo custo social
em nosso país".

A peça acusatória diz que emprei-
teiras e grandes fornecedores de equi-
pamentos para os setores da
construção e óleo e gás foram alveja-
dos de forma completamente atípica
por Moro.

"A sanha persecutória do magis-
trado condutor da 'Lava Jato' atrofiou
as cadeias produtivas dos setores de
óleo e gás e construção civil, redu-
zindo-as a uma fração ínfima do que
subsistia anteriormente", afirmam os

Para dar suporte às acusações, o
grupo cita levantamentos realizados
por diferentes entidades, entre eles
um mencionado pelo ministro Ri-
cardo Lewandowski, do STF (Su-

premo Tribunal Federal), por ocasião
do julgamento que anulou condena-
ção imposta a Lula no caso tríplex de
Guarujá, no ano passado.

O magistrado fez referência a um
estudo da professora Rosa Maria Mar-
ques, da PUC de São Paulo, baseado
em pesquisa do Ineep (Instituto de Es-
tudos Estratégicos de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis).

"Esse estudo mostra também que
se estima que a Lava Jato retirou cerca
de R$ 142,6 bilhões da economia bra-
sileira. A operação produziu, pelo
menos, três vezes mais prejuízos eco-
nômicos do que aquele que ela avalia
ter sido desviado com a corrupção.
Isso fora os milhões de desempregos
que esta operação causou", afirmou
Lewandowski no ano passado.

De acordo com informações dispo-
nibilizadas pelo Ministério Público Fe-
deral, o saldo de recuperação da Lava
Jato no Paraná inclui R$ 4,3 bilhões
em valores recuperados e devolvidos
aos cofres públicos (União, Petrobras
e outros) e R$ 14,8 bilhões em multa
compensatórias decorrentes de dela-
ções premiadas e acordo de leniência.

GeralVirando o jogo

Ex-ministro afirma que partido quase quebrou a Petrobras e que é difícil saber se é um partido ou um “grupo de comediantes”.
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Moro vira réu em ação do PT que pede condenação por prejuízos ao país



O rosto do empresário Elon
Musk está sendo usados em vídeos
criados com deepfake para roubar
dinheiro de investidores de cripto-
moedas. Com essa tecnologia de
reprodução de imagem, é possível
simular com maior precisão ex-
pressões faciais e a voz humana.

Para tornar o golpe mais verí-
dico, a plataforma de criptomoe-
das —chamada BitVex— destaca o
bilionário como presidente-execu-
tivo, além de prometer 30% de
lucro após os investimentos. As in-
formações são do site Bleeping
Computer.

O serviço se classifica como uma
plataforma de investimentos
criada pelo bilionário que utiliza
inteligência artificial desenvolvida
pelos melhores matemáticos da
Tesla (companhia de carros elétri-
cos fundada, de fato, por Musk).
Mas tudo isso trata-se de informa-
ções falsas.

O empresário, também dono da
SpaceX (aeroespacial), é um entu-

siasta das criptomoedas. Vários de
seus tuítes envolvem comentários
sobre o Bitcoin, uma das mais fa-
mosas.

E até o valor da "moeda meme"
chamada Dogecoin, criada a partir
de uma imagem de um cachorro da
raça Shiba Inu, disparou após o
apoio do bilionário. Em uma rede
social, ele chegou a dizer que a
Tesla a aceitaria como paga-
mento.Diante dessa popularidade
no meio, os criminosos por trás da
Bitvex decidiram se aproveitar
dessa "fama" de Musk para enga-
nar investidores.

As deepfakes
Para dar credibilidade ao falso

site de investimentos e promover a
moeda digital, os golpistas usaram
entrevistas originais do empresário
e as modificaram com tecnologia
deepfake.

Nos vídeos, são alterados as
vozes e os movimentos da face
para as duas se encaixem em diálo-

gos falsos. Um exemplo desse ma-
terial foi publicado em um link no
Vimeo, onde mostra um depoi-
mento criado digitalmente por
cima de uma entrevista real data
por Elon Musk.

Nas cenas fake, o empresário
aparece comentando sobre o site
da Bitvex e diz ter investido mi-
lhões na plataforma.Algumas
deepfakes parecem tão próximas
do real, que muitos internautas não
notam que os vídeos são falsos. No
caso do exemplo abaixo, contudo,
é possível ver que os movimentos
faciais não são tão realistas.

Os criminosos também estão
aplicando deepfake para modificar
digitalmente os rostos de outros
nomes conhecidos no meio finan-
ceiro e de criptomoedas, como Cat-
hie Wood, Brad Garlinghouse,
Michael Saylor e Charles Hoskin-
son.

Canais hackeados e site falso
O golpe da Bitvex ainda foi além

de apenas usar a imagem de Elon
Musk. Canais do YouTube que ofe-
reciam conteúdos relacionados ao
mundo digital ou de criptomoedas
foram invadidos. E, com isso, pas-
saram a publicar os vídeos divul-
gando a plataforma Bitvex para
atrair mais vítimas.

Ao acessar o site da empresa,
que ainda está no ar, é exibido um
vídeo promocional que sustenta a
mentira.Ainda não se sabe quanto
dinheiro os golpistas da Bitvex em-
bolsaram. Segundo o site Bleeping
Computer, foram encontrados US$
1.700 em depósitos nos endereços
de criptomoedas da plataforma.

Times tradicionais de futebol
e de basquete estão conse-
guindo evitar que jogadores te-
nham lesões com ajuda de
inteligência artificial. Por meio
de um algoritmo, criado pela
empresa de Zone7, o sistema
consegue detectar riscos e re-
comenda ações preventivas
para os atletas.

Segundo reportagem do jor-
nal Telegraph, equipes da NBA
(basquete), NFL (futebol ame-
ricano) e Premier League já tra-
balham com essa IA. O time
inglês Liverpool, por exemplo,
começou a usar o algoritmo há
nove meses, e os resultados
têm sido significativos.

De acordo com seu levanta-
mento sobre lesões, o time ob-
servou uma queda de 33% no
total de dias perdidos com jo-
gadores machucados ao longo

da temporada 2021-22, isso
equivale a 1.008 dias. Na etapa
anterior, quando o sistema não
foi usado, o volume foi de
1.500.

Os dias perdidos com lesões
que deixam os jogadores fora
de ação por mais de nove dias,
chamadas de substanciais, caí-
ram quase metade na tempo-
rada atual: de 1.409 para 841,
uma redução de 40%.

Como a tecnologia funciona
A plataforma analisa infor-

mações gerais de cada jogador,
desde dados das partidas até
cada um dos treinos, além de
níveis biométricos, de força,
sono, flexibilidade e estresse,
segundo a empresa.

Esse volume de informações
é transmitido e analisado pela
inteligência artificial para que o

sistema consiga prever sinais
de riscos (como reduzir a carga
de trabalho e menos execução
de um movimento específico) e
ofereça soluções que tenham
chances de evitar lesões e/ou
agravamento de problemas já
existentes no atleta.

"Às vezes, o risco pode signi-
ficar uma redução na carga de
trabalho, ou seja, menos execu-
ção de algo específico. Ou um
jogador pode estar menos trei-
nado em algo específico e ser
necessário um trabalho adicio-
nal", afirma Tal Brown, enge-
nheiro de sistemas de
computador e um dos funda-
dores da Zone7.

"O software pode simular ce-
nários ideais no dia a dia para
que os jogadores estejam em
tendência para o seu pico e o
risco de lesões seja minimi-
zado", explica o empresário, se-
gundo informações do site
Daily Mail.

Além do time principal, o al-
goritmo da companhia está
também presente nas equipes
feminina e sub-23 masculina do
Liverpool. A equipe inglesa
anunciou recentemente a ex-
tensão do contrato de uso da
tecnologia em mais dois anos.

Três clubes da United Rugby
Championship também estão
iniciando os testes com a em-
presa.

Inteligência artificial

Como algoritmo usado no futebol 
diminui riscos de lesões em jogadores

Golpistas usam vídeos com Elon Musk para 
promover criptomoedas
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Com essa tecnologia de reprodução de imagem, é possível simular com 
maior precisão expressões faciais e a voz humana.

Jogadores do Liverpool se abraçam após gol marcado contra o Villarreal, em jogo
válido pela ida da semifinal da Champions League.



O roubo de grãos ucranianos
pela Rússia parece estar aumen-
tando à medida que continua
sua guerra contra o país, de
acordo com novas fotos de saté-

lite do porto de Sebastopol, na
Crimeia.

Dois navios graneleiros com
bandeira da Rússia são mostra-
dos nas imagens atracando e

carregando o que se acredita ser
grãos ucranianos roubados.O
presidente da Ucrânia, Volody-
myr Zelensky, acusou a Rússia
de “roubar gradualmente” pro-
dutos alimentícios ucranianos e
tentar vendê-los.

As novas imagens da Maxar
Technologies, datadas de 19 e 21
de maio, mostram os navios — o
Matros Pozynich e o Matros
Koshka — atracados ao lado do
que parecem ser silos de grãos
com grãos saindo de um cinto
em um porão aberto.

Ambos os navios já deixaram
o porto, de acordo com o site de
rastreamento de navios Marine-
Traffic.com, com o Matros Po-
zynich navegando pelo Mar
Egeu alegando estar a caminho
de Beirute e o Matros Koshka

ainda no Mar Negro.
É difícil saber com certeza se

o navio está sendo carregado
com grãos ucranianos rouba-
dos, mas a Crimeia, anexada à
Rússia, produz pouco grão, ao
contrário das regiões ucrania-
nas agrícolas de Kherson e Za-
porizhzhia, ao norte.

Autoridades ucranianas e
fontes da indústria disseram
que as forças russas em áreas
ocupadas esvaziaram vários
silos e transportaram os grãos
para o sul.No início deste mês,
o Matros Pozynich realizou uma
missão semelhante: carregar
grãos e zarpar do Mar Negro
para o Mediterrâneo.

Ele foi inicialmente destinado
ao Egito com a carga, mas foi re-
cusado em Alexandria após um

aviso de autoridades ucrania-
nas, segundo o governo do
país.Também foi barrada a en-
trada em Beirute, acabando por
atracar em Latakia, na Síria,
onde a Rússia há anos apoia o
regime de Bashar al-Assad.
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Se o mundo pós pandemia
vê na retomada do comércio a
chance de recuperação da eco-
nomia, na Venezuela o poder
de compra foi corroído pela in-
flação mais alta das Américas
e uma das maiores do mundo.

O país – que tem a maior re-
serva de petróleo já desco-
berta no planeta – vive uma
contradição: não consegue
sair da longa crise econômica
nem com o aumento da cota-
ção do barril no mercado in-
ternacional, provocado pela
guerra na Ucrânia.

E a questão política é o fator
fundamental para isso. Os go-
vernos de Hugo Chávez e de
Nicolás Maduro apostaram em
medidas populistas e autoritá-
rias, como a ameaça de disso-
lução do Assembleia Nacional
e o controle de preços. Não
houve investimento em ou-

tros setores, principalmente
no industrial.

“Perseguição à empresas
privadas, então isso desesti-
mula o investimento. Então
você tem uma situação de um
desastre econômico tamanho
que é uma coisa inédita no
país em paz, né, quer dizer,
um país que não esteja em
guerra”, afirmou o professor
Carlos Gustavo Poggio.

Chávez cerceou o direito da
imprensa livre – inclusive não
renovando a concessão do
maior canal de televisão da
Venezuela – e dificultou a vida
da oposição, com ações judi-
ciais.

Na economia, obrigou as
multinacionais a entregar
parte do controle das empre-
sas ao Estado. Nicolás Maduro,
assumiu a presidência depois

da morte de Chávez, em 2013.
Foi reeleito em 2020, com elei-
ções questionadas por vários
países do chamado Grupo de
Lima, incluindo o Brasil, que
reclamaram da falta de garan-
tias mínimas de um processo
democrático.

Maduro manteve a fórmula
do governo: pouco espaço
para a oposição na política. E
aumentou ainda mais a perse-
guição à imprensa. Só neste
ano, o governo fez pressão
para o fechamento de sete veí-
culos de comunicação.

“O Maduro ele acaba apos-
tando em algumas ferramen-
tas que foram as que
justamente aquelas que con-
tribuíram para o desastre da
economia venezuelana, né?
Você coloca cada vez mais o
setor de petróleo totalmente
no centro da economia do

país ao invés de tentar bus-
car uma diversificação”, ex-
plicou Poggio.

Resultado de tudo isso: em
2019, com o auge da crise da
fome no país, a Organização
Internacional para as Migra-
ções alertou para a pior crise
de refugiados já vista na
América do Sul: 4,5 milhões
de venezuelanos deixaram o
país, o que, na época, repre-
sentava pouco mais de 16%
da população.

A revolta tinha dois princi-
pais motivos: a desvaloriza-
ção da moeda nacional, o
bolívar, que perdeu 14 zeros
desde 2008, e a escassez de
produtos básicos nas prate-
leiras. Com a economia defi-
nhando, as multinacionais
saíram em peso, abrindo ca-
minho para pequenos em-
preendedores.

Em crise Geral

Imagens de satélite mostram navios russos
carregando grãos ucranianos na Crimeia

Uma imagem de satélite da Maxar Technologies mostra grãos sendo carregados no casco do navio de bandeira russa Matros Pozynich na Crimeia

Venezuela tem a maior inflação das Américas;
política de Maduro desestimula investimentos

Guerra

Chávez cerceou o direito da imprensa livre – inclusive não renovando a concessão do maior canal de televisão da Venezuela – e dificultou a vida da oposição, com ações judiciais.



A varíola dos macacos (monkeypox)
é uma doença viral transmitida aos
seres humanos a partir de animais,
considerada uma zoonose. Os sinto-
mas são semelhantes aos observados
em pacientes com a varíola comum
que foi declarada erradicada em todo
o mundo em 1980, embora seja clini-
camente menos grave.

O nome da doença tem origem na
descoberta inicial do vírus em maca-
cos em um laboratório dinamarquês
em 1958. No entanto, o reservatório
animal permanece desconhecido, em-
bora seja provável que esteja entre os
roedores, de acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

Segundo a OMS, o contato com ani-
mais vivos e mortos através da caça e
do consumo de carne de caça são fato-
res de risco conhecidos.O primeiro
caso humano foi identificado em uma
criança na República Democrática do
Congo em 1970. Desde então, a maio-

ria dos casos foi relatada em regiões
rurais e florestais da Bacia do Congo,
particularmente na República Demo-
crática do Congo. Casos em humanos
têm sido cada vez mais relatados em
toda a África Central e Ocidental.

A doença é causada por um vírus
que pertence ao gênero ortopoxvírus
da família Poxviridae. Existem dois
grupos de vírus da varíola dos maca-
cos: o da África Ocidental e o da Bacia
do Congo (África Central).

Como acontece a transmissão

O vírus da varíola dos macacos é
transmitido de uma pessoa para outra
por contato próximo com lesões, flui-
dos corporais, gotículas respiratórias e
materiais contaminados, como roupas
de cama. O período de incubação é ge-
ralmente de 6 a 13 dias, mas pode va-
riar de 5 a 21 dias.

Várias espécies animais foram iden-
tificadas como suscetíveis ao vírus da

varíola dos macacos, incluindo esqui-
los, ratos, arganazes, primatas não hu-
manos e outras espécies. De acordo
com a OMS, são necessários mais estu-
dos para identificar os reservatórios
exatos e como a circulação do vírus é
mantida na natureza. A ingestão de
carne e outros produtos de origem ani-
mal mal cozidas de animais infectados
é um possível fator de risco.

A varíola geralmente é autolimitada,
mas pode ser grave em alguns indiví-
duos, como crianças, mulheres grávi-
das ou pessoas com imunossupressão
devido a outras condições de saúde.

As infecções humanas com o tipo de
vírus da África Ocidental parecem cau-
sar doenças menos graves em compa-
ração com o grupo viral da Bacia do
Congo, com uma taxa de mortalidade
de 3,6% em comparação com 10,6%
para o da Bacia do Congo.

O diagnóstico diferencial clínico in-
clui outras doenças exantemáticas,
como catapora, sarampo, infecções
bacterianas da pele, sarna, sífilis e aler-
gias associadas a medicamentos. A al-
teração do tamanho dos linfonodos
(linfadenopatia) pode ser uma carac-
terística clínica para distinguir a
doença.

Os países endêmicos da varíola dos
macacos são: Benin, Camarões, Repú-
blica Centro-Africana, República De-
mocrática do Congo, Gabão, Gana
(identificado apenas em animais),
Costa do Marfim, Libéria, Nigéria, Re-
pública do Congo, Serra Leoa e Sudão
do Sul.

A infectologista e profes-
sora da Unicamp, Raquel
Stucchi, fez um alerta sobre a
possível escalada de casos de
Covid-19 durante o inverno
que se aproxima.

“O que nós temos é olhar
na nossa família, amigos e co-
legas de trabalho, reforçando
a importância de completar o
ciclo de vacinação e o uso de
máscara em ambientes fe-

chados é fortemente reco-
mendado para todos”, afir-
mou a membro da Sociedade
Brasileira de Infectologia.

A infectologista explicou
que, em ambientes fechados,
o uso de máscara deve ser
mantido para qualquer idade,
já que, sem ventilação por
causa do frio, eles se tornam
lugares de alta propagação da
Covid-19.

Stucchi lembrou que a dis-
tribuição de vacinas não é
igualitária, mas que esse, na
média, “não é o caso da Amé-
rica do Sul e da América Cen-
tral”: “As pessoas não estão
com orientação suficiente.
Para enfrentar a Ômicron, o
esquema básico é de três
doses.”

“A Covid não foi embora e
é preciso estar com a vacina-
ção em dia para não ter um
adoecimento grave ou dimi-
nuir esse risco”, completou.

A infectologista também
chamou a atenção para a difi-
culdade de adesão à vacina-
ção contra a Covid-19 em
alguns estados do Brasil,
como na região Norte, o que,
segundo ela, também é preo-
cupante.

Ela lembrou que “teremos
num futuro bem breve vaci-
nas de segunda geração, com
receitas diferentes que

devem promover um tempo
de proteção maior, o que
pode mudar a orientação de
doses anuais”.

Proteção Geral

Nome da doença tem origem na descoberta do vírus em macacos em um laboratório dinamarquês em 1958;
transmissão acontece de uma pessoa para outra por contato próximo.

Vacinação e máscaras são essenciais para conter 
a Covid no inverno, diz médica

Varíola dos macacos

Raquel Stucchi disse que aumento de casos nas Américas está diretamente relacionado às flexibilizações 
das medidas sanitárias e estagnação no ciclo vacinal completo.
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Apesar do nome, reservatório animal é desconhecido
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O presidente do Tribunal
de Justiça do Amapá, de-
sembargador Rommel
Araújo, participou, na
manhã desta terça-feira (24),
da solenidade de comemo-
ração dos 30 anos da Justiça
Federal do Amapá (Seção Ju-
diciária do Amapá). O magis-
trado destacou que o
contato com os juízes fede-
rais sempre foi de cordiali-
dade. “Sempre acompanhei
o trabalho de perto dos juí-
zes federais, e juntos temos
trabalhado para distribuir
justiça no norte do Brasil,
em especial no estado do

Amapá, sejam aos ribeiri-
nhos ou demais localida-
des”.

O desembargador-presi-
dente disse ainda que a Jus-
tiça Federal sempre fez parte
da sua trajetória. “Em 1990
fiz concurso público em Bra-
sília e passei a integrar o Tri-
bunal Regional Federal da
Região, como técnico judi-
ciário. Foi o começo da
minha carreira no mundo ju-
rídico, que se iniciou na Jus-
tiça Federal. Já no Tribunal
de Justiça o qual presido,
temos nove desembargado-
res, sendo que três deles vie-

ram da Justiça Federal, o
que nos faz ter um carinho
muito especial por essa ins-
tituição”.

O Diretor do Foro da Seção
Judiciária do Amapá, juiz fe-
deral Jucélio Fleury Neto,
disse que há 30 anos a Jus-
tiça Federal do Amapá é uma
realidade para o povo ama-
paense, para suas comuni-
dades ribeirinhas, para
aqueles que precisam de
Justiça. “O bom serviço
prestado pela Seção Judiciá-
ria do Amapá é fruto de
muito trabalho, não só dos
juízes que por aqui passa-
ram, ou que compõem essa
instituição atualmente, mas
também dos servidores, dos
estagiários e dos colabora-
dores que fizeram, ou fazem
parte, da Justiça Federal no
Amapá.”

A solenidade de comemo-
ração pelos 30 anos da Seção
Judiciária do Amapá contou
ainda com homenagens aos
servidores por tempo de ser-
viço 10, 20 e 30 anos e ou-
torga do selo estratégia em
ação categorias ouro, prata e
bronze.

Nos dias 22, 23 e 24 de junho,
de forma presencial, o Plenário
do Tribunal Regional Eleitoral
do Amapá sediará o 1° Seminá-
rio Internacional de Direito Elei-
toral e Ambiental Amazônico.
As inscrições podem ser feitas
pela plataforma Sympla com o
link: www.bit.ly/3KfLa3g

O seminário abordará temas
como o Sistema Eleitoral Brasi-
leiro, Processo Eleitoral Brasi-

leiro e Francês, Medidas Caute-
lares em Direito Eleitoral e Di-
reito Eleitoral Comparado. O
evento será realizado nos dias
22, 23 e 24 de junho, de forma
presencial, no Plenário do Tri-
bunal Regional Eleitoral do
Amapá.

Entre os palestrantes esta-
rão: os desembargadores Car-
reira Alvim (TRF2/RJ) e Luiz
Camolez (TJAC), o juiz federal

Leonardo Hernandez
(TRF1/AP) e a analista judiciá-
ria Denise Goulart (Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Ca-
tarina), além dos desembarga-
dores Carlos Prudêncio (TJSC)
e do analista Giuseppe Dutra
(secretário de Tecnologia da
Informação do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE)) – idealiza-
dores do projeto da urna
eletrônica.

TJAP presente na solenidade de trinta anos 
da Seção Judiciária do Amapá

“Sempre acompanhei o trabalho de perto dos juízes federais, e juntos temos trabalhado para distribuir justiça no 
norte do Brasil”, disse o desembargador Rommel Araújo.

Inscrições abertas para 1° Seminário Internacional
de Direito Eleitoral e Ambiental Amazônico
As inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla com o link: www.bit.ly/3KfLa3g

Eleições 2022

História
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TJAP leva campanha de combate ao
abuso sexual de crianças e 

adolescentes ao Distrito do Bailique
Entre as ações, serão realizadas rodas 

de conversas nas escolas das comunidades 
de Vila Progresso, Macedônia e Buritizal.

Maio Laranja

Com a finalidade de comba-
ter o abuso sexual de crianças
e adolescentes, o Tribunal de
Justiça do Amapá levará, por
meio do Juizado da Infância e
Juventude- área de políticas
públicas, no período de 25 a 26
de maio, ao Distrito do Baili-
que a campanha “Maio La-
ranja - “Viva Sem Violência!
Proteja-se!”. Entre as ações,
serão realizadas rodas de con-
versas nas escolas das comu-
nidades de Vila Progresso,
Macedônia e Buritizal, que
servirão para conscientizar
um maior número de pessoas
quanto à campanha e medidas
de prevenção e combate a vio-
lência infantojuvenil.

De acordo com o Gerente
Administrativo da Justiça Iti-
nerante, Elivaldo Nunes da
Silva, falar sobre o combate ao
abuso sexual de crianças e
adolescentes é dever de
todos. “Temos nossos deveres
de prevenir a ocorrência de
ameaça ou violação dos direi-
tos da criança e do adoles-
cente, e essa ação tem esse
intuito de combater ao
mesmo tempo em que ensina-
mos”, explicou.

Além de Macapá, os muni-
cípios de Oiapoque, Laranjal
do Jari, Calçoene já receberam
ações da campanha, que
conta com uma rede de apoia-
dores, entre órgãos públicos,
entidades civis e autoridades
policiais brasileiras.

Campanha Maio Laranja
O Poder Judiciário do

Amapá dedicou o mês de
maio para ações voltadas à
proteção da infância e juven-
tude. Durante todo o período,
a Justiça do Amapá e sua rede
de parceiros – entre órgãos pú-
blicos, entidades civis e auto-
ridades policiais – atuam
juntos na conscientização,
orientação e prevenção aos
crimes sexuais contra crianças
e adolescentes.

Símbolo da Campanha
O cartaz da campanha deste

ano traz ao centro a figura de
uma criança confiante com o
pássaro Galo da Serra, sím-
bolo da campanha, o levando
para a liberdade. Do meio do
mundo vem o grito de alerta e
conscientização: “Viva Sem
Violência! Proteja-se!”.

O galo da serra (rupicola ru-
picola) é uma ave de cor la-
ranja que vive solitária na
região amazônica, assim
como são as crianças que
vivem sob o medo e vergonha
diante situações de abuso e
exploração sexual.

Denúncias
Casos de exploração e

abuso sexual de crianças e
adolescentes podem ser de-
nunciados por meio do disque
100 – que é gratuito e funciona
24h, inclusive sábados, do-
mingos e feriados. As denún-
cias podem ser feitas também
diretamente na Polícia Militar,
pelo número 190, ou na Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF),
pelo 191.
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Ela chegou chegando no mercado nacional com 
seus sucessos. Cantora Márcia Rodrigues.

O registro da querida Karina
Salomão na social de hoje!

Grande cantor e compositor 
Marquinhos Maraial. Só sucesso.

Carol Muniz das Tiaras de luxo.


