
Nossa edição dessa sexta-feira fecha com a triste notícia
do falecimento de Ricardo Assis, advogado de grande
competência e, além de colunista, um grande amigo de
todos nós do Grupo de Comunicação. Para toda família e
amigos os nossos pêsames, nós aqui ficaremos com a
falta do corpo físico, mas com a certeza de que Ricardo
foi recebido com festa na Pátria Espiritual.

Macapá Hotel pode ser transferido para a iniciativa
privada: Estado lança edital para atrair interessados

“Vende-se”
Macapá sedia Seminário
Internacional de Direito Eleitoral e
Ambiental promovido pelo TRE-AP

Direito ambiental

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

Filiado

Ano XXll Nº 7.930

Evento debateu a “Evolução do Direito Am-
biental e seu Impacto nas decisões Judiciais”.

PÁGINA   16

Regulamentação para garis e margaridas
Gazetilha

Durante a 24ª Reunião extraordinária da Comissão
de Assuntos Sociais, em que foi relator do Projeto
de Lei nº 3.253, de autoria do senador Paulo Paim,
que regulamenta a profissão de agente de coleta de
resíduos, de limpeza e de conservação de áreas pú-
blicas, ao senador Lucas Barreto apresentou rela-
tório propondo a ampliação do rol de atividades
alcançadas pela profissão, a definição de piso base
da categoria. PÁGINA    03

Prefeitura de Macapá/AP recebe primeira etapa do
projeto de revitalização da Ponte Sérgio Arruda

Ponto turístico dos mais importantes de Macapá, capital
do Amapá, hotel existe desde a década de 40 e já sofreu
várias reformas. Hoje está abandonado. PÁGINA     05
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Cigarro eletrônico 

PÁGINA    03

Vá com a paz de Cristo amigo
Gazetilha

PÁGINA     11

Mobilidade urbana

Macapá(AP), sexta-feira, 24 de junho de 2022

Principal marca de 
cigarro eletrônico 
nos EUA é 
banida do país

Professores e acadêmicos da Universidade Federal do
Amapá são os responsáveis pela execução do projeto. PÁGINA    06



No levantamento espontâneo do
Paraná Pesquisa (TSE/BR- 09457/22)
no Estado do Paraná, quando o can-
didato é citado livremente pelo en-
trevistado, Ciro Gomes nem sequer
atingiu 1% das intenções de voto.

Marisete deve ir para o conselho
da privatizada Eletrobras. Conselhei-
ros recebem em geral 10% do salário
de um diretor, à volta de R$60 mil.

Não há ingênuos nas empresas do
setor elétrico, que impuseram ao
MME decisões que as favoreceram,
em prejuízo dos consumidores.

Investigação ‘sob sigilo’ 
é segredo de 
Polichinelo

Em nota divulgada na manhã
desta quarta-feira (22), sobre a pri-
são do ex-ministro da Educação
Milton Ribeiro, a Polícia Federal in-
formou que a investigação “corre
sob sigilo”. Mais uma vez, “segredo
de Polichinelo”, expressão que re-
monta ao teatro da Roma antiga,
apontando que já é do conheci-
mento público o que tacha de “se-
creto”. O sigilo impede a vítima,
que é o pagador de impostos, de se-
quer acompanhar o caso.

Afinal, 
é público

O sigilo também impede o cida-
dão de avaliar a medida de prisão
imposta a integrante de um grupo
político que em três meses irá dispu-
tar eleição.

Se há suspeita de corrupção envol-
vendo dinheiro público e outros cri-
mes correlatos, o cidadão deveria ter
direito de saber o destino da sua
grana.

Apesar do sigilo anunciado, são
inúmeras as notícias com detalhes
de movimentações processuais, de-
cisões e pedidos na ação judicial.

Fernando Holiday (Novo-SP) criti-
cou a promessa da campanha do PT
de “reconstrução”. “O partido do ex-
presidiário esteve no poder entre
2003 e 2016, mas agora é que eles
querem reconstruir o País? Cana-
lhas!”.

O senador Marcos Rogério (PL-RO)
entregou projeto para dar poderes ao
presidente da República de declarar
“emergência transitória de combus-
tíveis” e suspender, excepcional-
mente, a paridade internacional.

Posto 
de sonho

Certo e errado
O STF decidiu ser necessária partici-

pação de sindicatos em demissões co-
letivas. Fez bem, ruim é quando a
demissão é individual, a pedido de
empregado não sindicalizado e o ato
precisa ter “aval” da pelegada.

Apenas 
homens?

Comparativo

Até agora, a “varíola dos maca-
cos” tem atingido apenas pessoas do
sexo masculino. Isso deveria ser es-
clarecido, até para afastar a sensa-
ção de que algo tem sido sonegado à
opinião pública.

Presidente do PCO, que teve conta
no Twitter silenciada pelo ministro
Alexandre de Moraes, Rui Costa Pi-
menta disse que a situação é pior que
na ditadura militar. “Na época censu-
ravam matérias, hoje fecham órgãos
de comunicação inteiros”, disse em
seu perfil pessoal.

Ciro abaixo de 1%

Educação 
conturbada

Pensando bem...

O ex-ministro da Educação Abra-
ham Weintraub chegou a ser alvo de
pedido de prisão, em junho de 2020,
do senador Randolfe Rodrigues ao
ministro Alexandre de Moraes, no
âmbito do inquérito das fake news.

...o alarde de figuras da oposição
sobre a investigação de corrupção
no MEC mostra a ânsia por chamar
Bolsonaro de “um dos nossos”.

Boa nova russa
Bolsonaro fez um discurso prag-

mático, na reunião do Brics, e ainda
ouviu de Vladimir Putin a boa nova
de que a Rússia irá redirecionar o co-
mércio aos países do grupo. Ótimo
para as importações e exportações
do Brasil.

Exonerada, tzarina do setor
elétrico vai para Câmara

A contadora Marisete Pereira foi
exonerada pelo presidente Jair Bol-
sonaro da secretaria-executiva do
Ministério de Minas e Energia
(MME), como antecipou o site Diá-
rio do Poder. Ela deve ser substi-
tuída por Hailton Madureira,
qualificado assessor de confiança
do ministro Adolfo Sachsida. Mari-
sete mudou para melhor: terá salá-
rio bem maior como assessora
parlamentar do presidente da Câ-
mara, Arthur Lira. Ganhará bem
mais que isso: um trabalho mais
discreto e sossegado.

Não podia 
dar certo

Marisete chegou ao cargo pelas
mãos do ex-ministro Bento Albu-
querque, que, alheio ao assunto,
confiou à contadora o comando do
setor elétrico.

Artigo

EXPEDIENTE

Manoel Picanço
Diretor Comercial

Araciara Macedo
Editora Chefe

Raimundo Hélio da Costa
Assinatura e Circulação Geral

Souza
Diagramação
FENAJ-332-AP

Jornal filiado

CRÍTICAS E SUGESTÕES 

�VIVO 96. 99115-2580

�Rua Pedro Baião 2456-conj 302 - Central.
�Macapá-Amapá

�E-mail:agazeta.ap@uol.com.br
agazetap@uol.com.br �Site: agazetadoamapa.com.br

Os conceitos e opiniões emitidos em artigos e colunas, são de inteira 
responsabilidade de seus autores e nem sempre refletem a opinião deste Jornal

Propriedade de Quality
do Brasil Indústria Ltda.

Circula diariamente de segunda a segunda
nos 16 municípios do Estado do Amapá.
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Para os barrigudinhos

Para 
inglês ver

Na veia

Terá apoio?

Meninas de todo o Brasil, tenho
um conselho valioso para dar
aqui: se você acabou de conhecer
um rapaz, ficou com ele algumas
vezes e já está começando a ima-
ginar o dia do seu casamento e o
nome dos seus filhos, pare agora e
me escute! Na próxima vez que
encontrá-lo, tente (disfarçada-
mente) descobrir como é sua bar-
riga. Se for musculosa, torneada,
estilo “tanquinho”, fuja! Comece a
correr agora e só pare quando es-
tiver a uma distância segura. É
fria, vai por mim.

Homem bom de verdade pre-
cisa, obrigatoriamente, ostentar
uma barriguinha de chopp. Senão,
não presta. Veja bem, não estou
falando daqueles gordos suados,
que sentam horas na frente da te-
levisão com um balde de frango
frito e que, quando se abaixam,
mostram um cofre peludo. Não!
Estou me referindo àqueles que,

por não colocarem a beleza física
acima de tudo (como fazem os
malditos metrossexuais), acaba-
ram cultivando uma pancinha
adorável. Esses, sim, são pra man-
ter por perto. E eu digo por quê.

Você nunca verá um homem
barrigudinho tirando a camisa
dentro de uma boate e dançando
como um idiota, em cima do bal-
cão. Se fizer isso, é pra fazer graça
pra turma e, provavelmente, será
engraçado, mesmo. Já os “tanqui-
nhos” farão isso esperando que
todas as mulheres do recinto
caiam de amores, e eu tenho dó
das que caem. Quando sentam em
um boteco, numa tarde de calor,
adivinha o que os pançudos
pedem pra beber? Cerveja! Ou
Coca-cola, tudo bem também.
Mas você nunca os verá pedindo
suco ou coca-light. Ou, pior ainda,
um copo com gelo pra beber a
mistura patética de vodka com

“clight” que trouxe de casa. E
você não será informada sobre
quantas calorias tem no seu copo
de cerveja, porque eles não sabem
e nem se importam com essa in-
formação.

Outra coisa fundamental: ho-
mens barrigudinhos são confortá-
veis! Experimente pegar a tábua
de passar roupas e deitar em cima
dela. Pois essa é a sensação de se
deitar no peito de um musculoso
besta. Terrível! Gostoso mesmo é
se encaixar no ombro de um fofi-
nho, isso que é conforto. E na hora
de dormir de conchinha, então?
Parece que a barriga se encaixa
perfeitamente na nossa lombar, e
fica sensacional. Homens com
barriga não são metidos, nem pre-
potentes, nem donos do mundo. 

Eles sabem conquistar as mu-
lheres por maneiras que excedem
a barreira do físico. E eles apren-
deram a conversar, a ser bem hu-

morados, a usar o olhar e o sorriso
pra conquistar. É por isso que eu
digo que homens com barriguinha
sabem fazer uma mulher feliz.

E no quesito comida, os homens
com barriguinha também não dei-
xam a desejar. Você nunca irá
ouvir um “ah, amor, ‘Quarteirão’ é
gostoso, mas você podia provar
uma ‘McSalad’ com água de côco”.
Nunca! Esses homens entendem
que, se eles não estão em forma
perfeita o tempo todo, você tam-
bém não precisa estar. Mais uma
vez, repito: não é pra chegar ao
exagero total e mamar leite con-
densado na lata todo dia! Mas uma
gordurinha aqui e ali não matará
seu relacionamento. Se ele souber
cozinhar, então, bingo! Encontrou
a sorte grande, amiga… Ele vai
fazer pra você todas as delícias
que sabe, e nunca torcerá o nariz
quando você repetir o prato. Pelo
contrário, ficará feliz.

Outros tempos

Sem 
detalhes

Danuza Leão, autora deste texto delicioso, faleceu nesta quarta-feira
(22) aos 88 anos, após uma vida incrível como mulher, mãe, modelo,

jornalista e escritora. Uma grande brasileira.

Havia três anos que um ex-mi-
nistro de Estado não era preso
pela Polícia Federal. Antes disso,
esse tipo de manchete era
(muito) frequente.

Consumidor 
prejudicado
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No sábado, 25, acontece a
4ª Corrida França-Brasil. O
evento engloba o município
de Oiapoque e a Guiana Fran-
cesa. A partida será às 15h na
Ponte da Integração. A corrida
foi criada em 2017, fruto da
integração das Forças de Se-
gurança na Fronteira. Esse
ano serão 900 adultos e 100
crianças participando. Essa é
a única corrida transfrontei-
riça que acontece na América
do Sul.

Gazetilha
agazeta.ap@uol.com.br

Os partidos políticos que
formarem coligação para a
disputa de governo estadual
em 2022 devem respeitar esse
acordo na definição das can-
didaturas para o Senado Fe-
deral. Embora eles possam
lançar candidatos indepen-
dentes, não podem se coligar
a legendas diferentes visando
ao mandato parlamentar.

Vá com a paz de Cristo amigo

Festival de Paródias 

Corrida transfronteiriça 

Sem coligações cruzadas

Hoje, sexta-feira, a partir
das 19h, no Palacio da Cida-
dania, localizado na Rua
Tiago Flexa da Costa, nu-
mero 414, no bairro Novo
Buritizal, acontece o 1º Fes-
tival de Paródias. O evento
terá a participação da
banda Boys Naruto Tucuju.

Nesta quinta-feira (23), alunos e
professores da Unifap entregaram
à Prefeitura de Macapá, a primeira
etapa do projeto que prevê a mo-
bilidade e requalificação de vias
urbanas ligadas à ponte Sergio Ar-
ruda.A iniciativa é resultado do
convênio entre Prefeitura e a Uni-
fap, assinado em agosto de 2021,
que garantiu o investimento de R$
400 mil do Tesouro Municipal. Por
meio do termo de cooperação, a

universidade assumiu o desenvol-
vimento do projeto arquitetônico,
estrutural e urbanístico da área.

Regulamentação para garis e margaridas
Durante a 24ª Reunião extraordinária da Co-

missão de Assuntos Sociais, em que foi relator do Pro-
jeto de Lei nº 3.253, de autoria do senador Paulo Paim,
que regulamenta a profissão de agente de coleta de re-
síduos, de limpeza e de conservação de áreas públicas,
ao senador Lucas Barreto presentou relatório propondo
a ampliação do rol de atividades alcançadas pela profis-
são, a definição de piso base da categoria, já atualizado,
dentre outras proposições, que visam dar maior segu-
rança ao exercício da profissão. “Parabenizando o sena-
dor Paulo Paim pelo projeto, asseguro que a sua
aprovação, dentro de pouco tempo, regulamentará o
trabalho dos nossos Garis e Margaridas, garantindo não
somente melhor qualidade de vida, mas dignidade a
esses milhares de trabalhadores” declarou o senador.
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Nossa edição dessa
sexta-feira fecha com a
triste notícia do faleci-
mento de Ricardo Assis,
advogado de grande com-
petência e, além de colu-
nista, um grande amigo
de todos nós do Grupo de
Comunicação. Para toda
família e amigos os nos-
sos pêsames, nós aqui fi-
caremos com a falta do
corpo físico, mas com a
certeza de que Ricardo foi
recebido com festa na Pá-
tria Espiritual.

Os casos confirmados de con-
vid-19 voltaram a subir no
Amapá. No boletim informativo
desta quinta-feira, 23, o GEA in-
formou o registro de 40 novos,
sendo 28 em Macapá, 11 em San-
tana e 1 em Ferreira Gomes. A
PMM continua com vacinas dis-
poníveis para a população se
imunizar.

Mesário voluntário 

Festas juninas
Hoje inicia o “Arraiá do

Mercado Centrá”. O evento
reuni tradição, cultura e
lazer em uma das festivida-
des mais representativas do
Brasil. Serão três dias de fes-
tividades. No encerramento,
domingo dia 26, terá show
nacional com a banda Anjo
Azul.

O programa Mesário Voluntário,
criado em 2004 com o objetivo de
incentivar a adesão ao volunta-
riado para serviços eleitorais nas
mesas receptoras de votos, abriu
inscrições para quem deseja se vo-
luntariar. Para incentivar a adesão,
a Justiça Eleitoral oferece benefí-
cios como: Isenção do pagamento
da taxa de inscrição em concursos
públicos estaduais, validar o ser-
viço como horas complementares
nas instituições de ensino superior
conveniadas, direito a dois dias de
folga a cada dia trabalhado como

mesário, sem perdas salariais,
sendo que os dias de treinamento
também contam como horas tra-
balhadas.

Ponte Sérgio Arruda

O prefeito Bala Rocha tem mos-
trado, nas propagandas, uma San-
tana que parece cenário de filme,
mas a realidade é outra. O bairro
Monte das Oliveiras na periferia do
município, encontra-se com uma
obra abandonada e é alvo de des-
caso com dificuldades na mobili-
dade urbana. Tomado por lama,
mato e sem nenhuma infraestru-
tura adequada, diferente do marke-
ting propagado pela PMS, que só
tem olhado para algumas vias do

Centro por questões eleitoreiras,
deixando diversos bairros na
mesma situação.

Abandono 

Alerta 



Fontes do Ministério da Econo-
mia dizem que a área econômica
do governo deu aval à proposta do
"voucher caminhoneiro", que
prevê auxílio de R$ 1 mil para a ca-
tegoria e está em discussão no
Congresso Nacional.

Agora, com o "ok" da equipe do
ministro Paulo Guedes, o Con-
gresso não terá mais a resistência
do governo, e o auxílio poderá ser
pago a até 800 mil caminhoneiros.
Segundo cálculos da área econô-
mica, a medida deve custar R$ 4,8
bilhões.

A ideia inicial era conceder um
auxílio de R$ 400 aos caminhonei-
ros, mas o valor foi chamado de
"esmola" por integrantes da cate-
goria.

O presidente Jair Bolsonaro tem
os caminhoneiros com base de
apoio político.

Em 2018, por exemplo, o então
deputado apoiou a greve da cate-
goria. No ano passado, já como
presidente, Bolsonaro anunciou o
auxílio de R$ 400 e, diante de uma
nova paralisação, Bolsonaro cha-
mou os caminhoneiros de "alia-
dos" e disse que faria "a parte"
dele.

Pacote

O governo também prevê outras

medidas, como a ampliação do
vale gás -- que se tornaria mensal
(atualmente é pago a cada 2 meses)
--, formando um pacote deve con-
sumir quase R$ 6 bilhões do cré-
dito extraordinário que o
Congresso avalia incluir na PEC 16,
em análise nas Casas legislativas.

Os gastos extraordinários, de
cerca de R$ 50 bilhões, podem
subir para R$ 52 bilhões, segundo
fontes do governo.

O valor inclui, ainda, a compen-
sação aos estados pela redução do
ICMS sobre combustíveis, medida
que o governo espera que ajude a
reduzir o descontentamento da
população com a alta do diesel e
da gasolina. Não há certeza, entre-
tanto, de que haverá redução do
preço cobrado nos postos.

Guerra na Ucrânia

O carimbo que deve viabilizar a
abertura do crédito extraordinário,
em ano eleitoral, é o de emergên-
cia em consequência da guerra na
Ucrânia, que impactou preços in-
ternacionais dos combustíveis.

Com o pacote, o governo e alia-
dos esperam conseguir reverter o
impacto negativo da alta do diesel
entre caminhoneiros, grupo que
apoia o presidente Jair Bolsonaro,
candidato à reeleição.

Área econômica do governo dá aval à proposta de
auxílio de R$ 1 mil para caminhoneiros

Subsistência 

Auxílio 

A ideia inicial era conceder um auxílio de R$ 400
aos caminhoneiros, mas o valor foi chamado de

"esmola" por integrantes da categoria.

Economia

Pela primeira vez desde
2009 caiu a participação das
mulheres entre os assalaria-
dos das empresas formais no
país. A parcela feminina saiu
de 44,8% em 2019 para
44,3% em 2020. Foi a menor
participação feminina desde
2015 (44%), mostram os
dados da pesquisa Estatísti-
cas do Cadastro Central de
Empresas – 2020 (Cempre
2020), divulgada nesta
quinta-feira (23) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Isso ocorreu porque mais
de 70% dos 825,3 mil postos
de trabalho perdidos entre
2019 e 2020 foram de mulhe-
res, ou 593,6 mil. Em 2020, o
número de homens assala-
riados caiu 0,9%, enquanto o
de mulheres teve recuo mais

expressivo, de 2,9%.
O movimento, explica o

analista do IBGE Thiego
Gonçalves Pereira, responsá-
vel pela pesquisa, reflete
tanto o fato de que as ativi-
dades que mais perderam
vagas são aquelas com maior
participação feminina
quanto por questões históri-
cas de a mulher estar mais
voltada para os cuidados
com a família.

“A participação das mu-
lheres entre os assalariados
caiu pela primeira vez desde
o início da série histórica, em
2009. O percentual ficou em
44,3%, voltando ao nível lá
de 2016, quando estava em
44,4%. A gente atribui isso a
vários fatores. Primeiro teve
crescimento de pessoal assa-
lariado em setores que em-

pregam mais homens, como
construção, e ao mesmo
tempo observou-se redução
nos empregos que mais em-
pregam mulheres, como
educação e alimentação, ati-
vidades mais impactadas
pela pandemia. Além disso,
historicamente, a mulher
fica mais em casa”, diz o ana-
lista do IBGE.

As diferenças entre ho-
mens e mulheres também
aparecem em termos sala-
riais. Os homens receberam,
em 2020, um salário médio
mensal de R$ 3.263,51, o que
significa 17,9% a mais que o
rendimento médio das mu-
lheres (R$ 2.768,6). As mu-
lheres receberam, em média,
o equivalente a 84,8% do sa-
lário médio mensal dos ho-
mens.

Mercado de trabalho

Perda de empregos entre mulheres foi mais
intensa no 1º ano da pandemia, diz IBGE

“A participação das mulheres entre os assalariados caiu pela primeira vez desde
o início da série histórica, em 2009", destaca o instituto.
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Mais da metade dos trabalha-
dores informais no Brasil de-
pende dos chamados “bicos”
como fonte de renda. Em nú-
mero absoluto, são cerca de
19,6 milhões de brasileiros, em
sua maioria de cor preta, que

atuam para subsistência, já que
têm demanda de trabalho instá-
vel.

O dimensionamento deste
contingente consta no estudo
“Retrato do Trabalho Informal
no Brasil: desafios e caminhos

de solução”, realizado pelo Ins-
tituto Veredas a partir de dados
coletados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), cujos resultados foram
divulgados pela Fundação Ary-
max e a B3 Social.

Os dados usados para compor
o retrato da informalidade no
país foram coletados pelo IBGE
por meio da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNAD) no 3º trimestre de
2021. O conceito de trabalho in-
formal, no entanto, foi am-
pliado e nova metodologia
aplicada.

O IBGE considera como tra-
balhador informal aquele em-
pregado no setor privado sem
carteira assinada, o doméstico
sem carteira assinada e o que
atua por conta própria ou como

empregador sem CNPJ, além
daquele que ajuda parentes em
determinada atividade profis-
sional.

O estudo realizado pelo Insti-
tuto Veredas optou por analisar
separadamente o trabalho do-
méstico, o setor agrícola e o
setor público “devido aos limi-
tes desta pesquisa” e somou ao
contingente de informais apu-
rado pelo IBGE parte dos traba-
lhadores que, embora possuam
carteira assinada ou CNPJ,
atuam em atividades com ca-
racterísticas de informais.

“Como resultado foi identifi-
cado um contingente de 32,5
milhões de pessoas nessas posi-
ções, o equivalente a 48,9% das
ocupações existentes no Bra-
sil”, apontou o estudo.

Dentre os quatro tipos, os in-

formais de subsistência somam
a maior parcela. Mais vulnerá-
veis que os demais, têm o perfil
bem definido, segundo o es-
tudo: homem, jovem, de cor
preta e baixa escolaridade.

Dentre os informais de sub-
sistência, 75% têm o ensino
fundamental incompleto. Na
faixa etária de 14 a 17 anos, o
grupo representa mais de 80%
e nas idades de 18 a 24 anos, os
informais de subsistência são
64% do total.

Na análise regional, o tipo
mais vulnerável de trabalhador
informal soma quase metade
dos trabalhadores da Região
Norte (49%) e chegam a 45,5%
no Nordeste (45,5%). A maioria
deles trabalha com serviços li-
gados a comércio, reparação de
veículos e construção.

Registro de trabalho informal no Centro do Rio de Ja-

Cerca de 19,6 milhões de brasileiros fazem 'bicos'
para subsistência, aponta estudo

Pesquisa sugere que mais da metade dos trabalhadores informais no país têm baixa ou nenhuma qualificação profissional e, por isso, vivem de demanda instável.



O Governo lançou o edital de
Procedimento de Manifestação
de Interesse (PMI), que fun-
ciona como chamada pública,
para grupos empresariais apre-
sentarem planos de investi-
mento para o Macapá Hotel.

O imóvel histórico, de 11 mil
metros quadrados, construído
na década de 40, está locali-
zado em um dos melhores en-
dereços da capital, em frente
ao Rio Amazonas e próximo ao
Complexo Turístico da Beira-
Rio, da Casa do Artesão, da
Praça de Alimentação Sabores
do Amapá, do Canal da Men-
donça Júnior, e onde está loca-
lizada a Fortaleza de São José,
candidata a Patrimônio Histó-
rico da Humanidade.

Podem participar da concor-
rência investidores de diversos
segmentos, como cultura e ho-
telaria. As propostas, que
podem ser de parcerias pú-
blico-privadas (PPP) ou con-

cessões públicas, serão apre-
sentadas em audiência pública
para que a população possa
participar do processo.

“A ideia é levantar, com em-
presas especializadas neste

mercado e investidores em po-
tencial, estudos para a viabili-
dade, dados, informações
técnicas, ou pareceres para
projetos de Parcerias Público-
Privadas”, detalhou o secretá-
rio de Fazenda, Eduardo
Tavares.

A HISTÓRIA
O prédio funcionou, desde a

sua construção, como em-
preendimento hoteleiro. Com
histórico de concessões precá-
rias, o Macapá Hotel foi repas-
sado a uma primeira empresa
em 1998 e posteriormente a
outra, em 2011, de forma irre-
gular, por não atender aos trâ-
mites licitatórios estabelecidos
na Lei 8666/1993.

Após o imbróglio judicial
que travava a retomada do pa-
trimônio, o Estado obteve, em
2019, a reintegração do Macapá
Hotel, já com a necessidade de
revitalização decorrente da ex-
ploração irregular durante a
gestão anterior.

No mesmo ano, o prédio foi
objeto de projetos e alvo de
propostas, como abrigar ór-
gãos públicos, o que era in-
compatível com o valor
histórico e potencial econô-
mico que o imóvel possui.
Com o edital de PMI publi-
cado, a ideia é integrar o patri-
mônio ao plano de gerar
riqueza limpa, com valoriza-
ção histórica e cultural, aliada
à responsabilidade social.

Macapá Hotel pode ser transferido para a iniciativa 
privada: Estado lança edital para atrair interessados

“Vende-se” Geral

Campus do IFAP em Oiapoque oferta primeiro
curso superior: Tecnologia em Gestão Comercial

Os candidatos que fizeram
o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) e desejam in-
gressar em um curso supe-
rior no município de
Oiapoque podem se inscre-
ver no 1º curso superior da
unidade: Tecnologia em Ges-
tão Comercial. O Instituto
Federal do Amapá (Ifap)
oferta 34 vagas através do
Sistema de Seleção Unificada
(SiSU), do Ministério de Edu-
cação (MEC), para o ingresso
no segundo semestre de
2022. As inscrições são gra-
tuitas e acontecem de 28 de
junho a 1º de julho exclusiva-
mente através do site:
http://sisu.mec.gov.br.

Do total das vagas ofereci-
das para o curso de Tecnolo-
gia em Gestão Comercial,
50% são reservadas apenas a
candidatos que cursaram, in-
tegralmente, o ensino médio
em instituições públicas de
ensino, levando-se em conta
também a renda familiar
bruta per capta, autodeclara-

ção étnica e a existência de
deficiência. Das vagas desti-
nadas à ampla concorrência,
2,5% são reservadas a candi-
datos com deficiência. Desta
forma, 47,5% são destinadas
à ampla concorrência.

A seleção, classificação e
resultados dos aprovados e
participantes da lista de es-
pera serão realizados pelo
MEC. O Ifap somente reali-
zará a convocação para ma-
trícula dos candidatos
aprovados e convocação
para participar da manifesta-
ção presencial em constar na
lista de espera. Todas essas
etapas estarão disponíveis
pelo site
http://sisu.mec.gov.br/ e no
site de acompanhamento do
Ifap no endereço eletrônico:
http://ifap.edu.br/index.php
/ensino/sisu.

O curso de Tecnologia Ges-
tão Comercial é um passo a
mais para a verticalização do
ensino do Ifap, já que o Cam-
pus Avançado Oiapoque

atualmente oferta diversos
cursos de ensino subse-
quente no eixo Gestão e Ne-
gócios como, por exemplo,
Comércio Exterior, Logística,
Vendas e Administração. Isso
possibilita que os alunos for-
mados nesses cursos técni-
cos deem continuidade aos
estudos na mesma área de
formação. As aulas de Tecno-
logia Gestão Comercial acon-
tecem na modalidade
presencial e no turno da
noite.

Para o diretor do Campus
Avançado Oiapoque, Eliel
Nery, “o curso superior em
Gestão Comercial é uma con-
quista da comunidade oiapo-
quense. A cidade tem
crescido e se desenvolvido.
E, atendendo a essa dinâ-
mica, o curso deverá levar
qualificação os ingressantes
para atuação nos empreendi-
dos locais do terceiro setor.
Qualificaremos pessoas para
administrar esses empreen-
dimentos”, disse.

Educação superior

A Prefeitura de Macapá oferta
nesta sexta-feira (24), o imuni-
zante contra a Covid-19 para
crianças, adolescentes e adul-
tos.

Todos os públicos poderão
iniciar ou dar continuidade ao
ciclo de imunização. As vacinas
são disponibilizadas diaria-
mente nas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), pontos extras e
drive-thru.

PÚBLICO
Crianças de 5 a 11 anos
Adolescentes de 12 a 17 anos
Público geral acima dos 18

anos
Profissionais de saúde
Imunossuprimidos
Gestantes, puérperas e lac-

tantes imunossuprimidas

LOCAIS
A vacinação acontecerá nas

UBSs Coração, Rosa Moita, Bra-
sil Novo, Pacoval, Perpétuo So-
corro, Raimundo Hozanan,
Cidade Nova, Padre Raul Matte,
Congós, Macapaba, Pedrinhas,
Curiaú, Marabaixo, Rubim Aro-
novitch, Leozildo Fontoura, BR-
210, Novo Horizonte, Marcelo
Cândia, Pantanal e Fazendinha,
que funcionarão das 8h às 17h.

O imunizante também estará
disponível no drive-thru da
praça Floriano Peixoto, que
funciona das 9h às 15h. Este
ponto é exclusivo para os públi-

cos de 12 anos +, incluindo os
adultos, com oferta de doses
correspondentes.

A vacina está disponível em
todos os locais e horários que
atendem o público adulto. O
prazo de intervalo da 3ª para a
4ª dose é de quatro meses.

DOCUMENTOS
Para receber o imunizante, é

necessário apresentar os origi-
nais de um documento oficial
com foto e carteira de vacina-
ção. Para pessoas com comorbi-
dade, é necessário também o
laudo que comprove a condi-
ção. O público que receberá a 2ª
dose deve apresentar a carteira
de vacinação com indicação do
recebimento da 1ª dose. Já as
pessoas que receberão a 3ª e 4ª
dose do imunizante, deverão
ter a indicação da 2ª e 3ª dose
da vacina, respectivamente.

OUTRAS VACINAS
Os pontos de imunização

também vacinarão contra in-
fluenza, que é direcionada às
pessoas acima de 60 anos, sa-
rampo e demais imunizantes
de rotina, que é feita por livre
demanda.

Além disso, a Prefeitura tam-
bém oferta a vacina contra me-
ningite meningocócica, que é
direcionada aos profissionais
de saúde e as crianças entre 5 e
10 anos.

Covid-19
Prefeitura de Macapá informa os pontos

de vacinação desta sexta-feira (24)
Serão ofertadas a primeira, segunda, terceira e

quarta dose do imunizante.
As inscrições para concorrer a uma das vagas podem ser feitas por quem participou do Enem.

Campus avançado do IFAP em Oiapoque. 

Vacinação acontece em vários pontos da capital.

Ponto turístico dos mais importantes de Macapá, capital do Amapá, hotel existe desde a década 
de 40 e já sofreu várias reformas. Hoje está abandonado.
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O Mercado Central já en-
trou no clima do arraial.
Nesta quinta-feira (23) come-
çou a etapa final de monta-
gemda estrutura para
receber o público e a progra-
mação junina promovida
pela Prefeitura de Macapá,
que inicia nesta sexta-feira
(24) e vai até domingo (26).

A ornamentação com fitas,
bandeirinhas e balões deixa
o local mais colorido para a
recepção dos participantes.
A estrutura do palco princi-
pal vai receber a atração na-
cional Anjo Azul e a cantora
Karla Carvalho. O público
terá um local especial com
arquibancada com capaci-
dade para mil pessoas, er-
guida em frente à Fortaleza
de São José. As quadrilhas
juninas ficarão em camaro-
tes instalados na lateral do
Mercado, e o desfile será no
calçadão.

A estrutura montada con-
tou com recursos do Tesouro
Municipal e de emenda par-

lamentar enviada pela depu-
tada federalLeda Sadala, que
também investiu R$ 91 mil
nas indumentárias das qua-
drilhas juninas. A expecta-
tiva é receber cerca de cinco
mil pessoas por dia, de
acordo com a Fundação Mu-
nicipal de Cultura (Fumcult),
organizadora do evento.

“Pensamos numa estru-
tura que garanta segurança e
comodidade ao público, que
passará pelos três dias de
evento. Além disso, nosso in-
tuito é oferecer várias atra-
ções para a movimentação
da economia local e valoriza-
ção dos artistas que se apre-
sentam”, reforça o
diretor-presidente da Fum-
cult, Olavo Almeida.

Os três dias de programa-
ção contam com 48 em-
preendedores que já atuam
no Mercado Central, e com a
4ª edição do Feirão do Povo,
especial junino, que levará
70 barracas, com trabalhado-
res da agricultura familiar,

afroempreendedores, ven-
dedores de comidas típicas,
artesanato, brechó, biojoias,
e plantas ornamentais, tota-
lizando 115 empreendedores.

A programação conta com
a participação de 19 grupos
de quadrilhas juninas, divi-
didas entre os segmentos
tradicionais e estilizadas,
apresentações de escolas
municipais e do grupo ju-
nino formado por servidores
municipais.

O evento é organizado pela
Fumcult e conta com a parceria
do Instituto Municipal do Tu-
rismo (MacapaTur), Guarda
Civil Municipal, Companhia de
Trânsito e Transporte (CTMac) e
das secretarias municipais de
Agricultura (Semag), do Traba-
lho, Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação (Semtradi), de
Desenvolvimento Integrado
(Semdi), de Participação e Mo-
bilização Popular (Semmopp) e
Instituto Municipal de Políticas
de Promoção da Igualdade Ra-
cial (Improir).

A Ponte Sérgio Arruda é o
principal acesso do centro à
zona Norte de Macapá. Nesta
quinta-feira (23), acadêmicos
e professores do curso de
Engenharia Civil, da Univer-
sidade Federal do Amapá
(Unifap), entregaram à Pre-
feitura de Macapáa primeira
etapa do projeto da obra de
mobilidade e requalificação
de vias urbanas ligadas à
ponte.

A iniciativa é resultado do
convênio entre Prefeitura e
Unifap, assinado em agosto
de 2021, que garantiu o in-
vestimento de R$ 400 mil do
Tesouro Municipal para a
construção do projeto. Por
meio do termo de coopera-
ção, a Unifap assumiu o de-
senvolvimento do projeto
arquitetônico, estrutural e
urbanístico da área, em par-

ceria com técnicos da Prefei-
tura e do Programa Calha
Norte, do Ministério da De-
fesa.

“O projeto traz a revitaliza-
ção necessária para a mobili-
dade urbana da nossa cidade,
e quem ganha com isso é a
população. Sabemos que ele
foi construído por profissio-
nais de excelência e estamos

satisfeitos com a parceria fir-
mada com a Unifap”, ressalta
o secretário municipal de
Obras e Infraestrutura de Ma-
capá, Cássio Cruz.

O projeto contempla a re-
vitalização da Ponte Sérgio
Arruda, sentido Centro para
zona Norte, que terá cinco
faixas de rolamento, sendo
uma exclusiva para trans-

porte coletivo, e construção
de ciclo faixa. Além disso,
também será revitalizado o
calçamento para pedestres e
a urbanização do entorno. O
recurso para a construção
desta primeira etapa é
oriundo de emenda parla-
mentar do deputado federal
Vinicius Gurgel, no valor de
R$ 10 milhões.

O projeto foi entregue du-
rante cerimônia de inaugura-
ção do prédio de Laboratórios
do curso de Engenharia Civil.
Na ocasião, também foi assi-
nado o contrato para constru-
ção da segunda etapa que
requalificará a área do Canal
do Jandiá, consistindo na ele-
vação do nível da ponte de re-
torno que evitará os
alagamentos da via ocorridos
quando a maré está alta. O
projeto também contemplará

a construção da ponte que in-
terliga os bairros Pantanal e
Pacoval.

A atividade é desenvol-
vida pelo curso de Engenha-
ria Civil e Arquitetura, e
fomenta a pesquisa, dando
visibilidade à universidade,
permitindo experiência pro-
fissional e geração de renda
aos acadêmicos.

“Sabemos que a estrutura
da ponte já se tornou um
problema social, conside-
rando que ela é a principal
via de acesso para pessoas
que moram na zona Norte.
Após muito estudo, além de
muito empenho, chegamos a
um produto final que vai be-
neficiar 120 mil pessoas”,
ressalta Régis Brito Nunes,
professor e coordenador do
curso de Engenharia Civil da
Unifap.

Prefeitura de Macapá recebe primeira etapa do projeto
de revitalização da Ponte Sérgio Arruda

Evento terá apresentação de 19 quadrilhas juninas e show da banda Anjo Azul, nos dias 24 a 26 de junho.

Professores e acadêmicos da Universidade Federal do Amapá são os responsáveis pela execução do projeto.

Mobilidade urbana MACAPÁ

Festa na roça

Apresentação do grupo acontece nesta sexta-feira (24), 
na abertura da programação.

Quadrilha junina dos servidores da Prefeitura
participa do ‘Arraiádu Mercado Centrá’

Participação especial

A animação das festas de
São João contagiou os servi-
dores municipais, e um grupo
resolveu ensaiar uma quadri-
lha junina para se apresentar
no “Arraiádu Mercado Cen-
trá”, evento promovido pela
Prefeitura de Macapá nesta
sexta (24), sábado (25) e do-
mingo (26). A quadrilha dos
servidores será atração na
abertura da programação.

Os funcionários estão há
quase dois meses se prepa-
rando para o momento. Os
ensaios são regidos pelo co-
reógrafo Márcio Fernando,
duas vezes por semana.
Nesta quinta-feira (23) ocor-
reu o último treino, no esta-
cionamento da Prefeitura.

“As festividades juninas
despertam a felicidade nas
pessoas. Todo mundo gosta
das músicas, comidas e dan-
ças. Após dois anos sem fes-
tas tradicionais, estamos
tendo essa oportunidade de
confraternizar e, claro, de nos
divertirmos”, ressalta a secre-
tária municipal de Mobiliza-
ção e Participação Popular,
Caroline Almeida.

Rafael Saldanha, de 28
anos, é um dos 46 servidores

que estão participando da
quadrilha. Para ele, a ocasião
representa o retorno da nor-
malidade e celebração pela
vida.

“Passamos por momento
difíceis com distanciamento
social e perda de entes queri-
dos. Agora, o momento é de
comemorar. Eu amo esse pe-
ríodo junino. Dançar quadri-
lha é uma terapia para mim.
Estou ansioso para o Arraiá.
Tenho certeza que será um
evento de sucesso”, diz o ser-
vidor.

‘ARRAIÁ DU MERCADO
CENTRÁ‘

A programação conta com
apresentações juninas de es-
colas municipais, 19 grupos
de quadrilhas tradicionais e
estilizadas, premiações, ven-
das de comidas típicas e
shows da banda Anjo Azul e
da cantora Karla Carvalho.

É a primeira edição do
evento que pretende fomen-
tar a economia local, tanto na
produção à confecção de ves-
timentas dos participantes,
como na movimentação de
pessoas nos dias das apresen-
tações juninas.

Estrutura do ‘Arraiádu Mercado Centrá’ começa a ser
finalizada para três dias de programação

Quadrilha junina reúne 46 servidores municipais.

Acadêmicos e professores do curso de Engenharia
Civil entregaram o projeto para o secretário de
Obras e Infraestrutura, Cássio Cruz.

Estrutura do local está sendo montada desde o início da semana.
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O Instituto Federal do Amapá
(Ifap) realizará nos dias 27 e 28
de junho o Encontro da Educa-
ção Profissional de Jovens e
Adultos. O evento acontecerá
de forma híbrida (presencial e
on-line) com a realização das
atividades presenciais no Cam-
pus Macapá. 

A programação destina-se a
professores, estudantes, peda-
gogos, gestores e comunidade
em geral interessada na temá-
tica. Para participar do evento e
garantir a certificação é neces-
sário realizar a inscrição aqui.

O tema do evento é “Trajetó-
rias da Educação de Jovens e
Adultos para a formação de
profissionais com representati-
vidade social” e terá como ob-
jetivo evidenciar as
peculiaridades da educação
profissional voltada para os jo-
vens e adultos, enfatizando a
necessidade de se conhecer e
valorizar a trajetória de vida
desses alunos e alunas.

Todas as etapas de planeja-
mento e organização do evento
estão sendo conduzidas pela
Pró-Reitoria de Ensino do Ifap
(Proen). De acordo com Victor
Hugo Sales, titular da pasta, “o
evento terá diversas atividades
que possibilitarão o diálogo

sobre a Educação Profissional
integrada ao ensino para jovens
e adultos com palestrantes ex-
ternos e internos. 

O objetivo é criarmos, a partir
das experiências apresentadas,
um planejamento estratégico
para fortalecimento do Proeja
em nossa instituição, visando o
aumento na oferta de vagas,
bem como a construção de
ações de permanência e su-
cesso discente”.

Confira abaixo a programa-
ção completa do evento: 

27 de junho de 2022

Manhã
9h às 9h30
Atividade presencial
Abertura solene do evento:

composição da mesa.
9h30 às 10h
Atividade presencial
Apresentação Cultural.
10h às 11h30
Atividade presencial
Palestra Magna: Educação de

Jovens e Adultos: sujeitos de
desejos, saberes e aprendiza-
gens.

Palestrante: Professora Dra.
Denise Alves de Araújo (UFMG)

Tarde
14h30 às 15h45

Atividade presencial
Apresentação de pôsteres

dos alunos do Proeja do IFAP.
16h às 17h30
Atividade presencial
Mesa-redonda: Meu cami-

nhar na Educação de Jovens e
Adultos.

Convidados: profissionais,
alunos e egressos do Proeja
(IFAP).

28 de junho de 2022

Manhã
8h30 às 10h
Atividade presencial
Palestra: Concepções e Prin-

cípios Pedagógicos no Currí-
culo Integrado da Educação de
Jovens e Adultos.

Palestrante: Professora Dar-
lene do Socorro Del-Tetto Mi-
nervino (IFAP)

10h30 às 12h

Atividade presencial
Mesa-redonda: Historicidade

e Sujeitos da Educação de Jo-
vens e Adultos.

Convidados: acadêmicos de
Letras do IFAP.

Tarde
14h30 às 16h
Atividade híbrida (presencial

e transmitiva pelo Youtube si-
multâneamente)

Palestra: Educação de Jovens
e Adultos integrada à Educação
Profissional: por uma política
de permanência e sucesso dis-
cente.

Palestrante: Professora Maria
Valeska Lopes Viana (IFG)

16h15 às 18h
Atividade on-line
Palestra on-line: Educação de

Jovens e Adultos: itinerários
pelo direito a uma vida justa.

Palestrante: Professor Dr. Mi-
guel González Arroyo

Debate Macapá(AP), sexta-feira, 24 de junho de 2022 

Ifap realiza evento para debater 
educação de jovens e adultos

O evento acontecerá de forma híbrida (presencial e on-line) com a realização 
das atividades presenciais no Campus Macapá.



•Áries: 21 de março a 19 de abril
Use a empolgação do momento para definir seus

próximos passos, ariano. A semana é tudo de bom
para viagens ou cursos novos.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
É hora de correr atrás dos seus sonhos e desejos

pessoais, taurino. Se deseja mudar algum padrão
ou hábito esse é o momento. Mas cuidado com os

gastos exagerados.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
Está aproveitando bem o início de ciclo, gemi-

niano? A semana tem uma intensa Lua cheia que
pode mexer diretamente com suas emoções e relacio-
namentos.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Olhe para dentro, canceriano, e cuide das suas

emoções e sentimentos. É importante cuidar da
saúde física e emocional e organizar sua rotina

pra ter mais qualidade de vida.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
Tente encontrar tempo para se divertir, leo-

nino. O céu da semana reforça a necessidade
de ter prazer e fazer coisas que gosta. Vida so-

cial e amizades estão na pauta da semana.

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
Um bom momento para refletir sobre seus

projetos de trabalho, virginiano. É um momento
próspero, mas é importante conciliar bem car-
reira e vida pessoal. Assuntos domésticos

podem pedir mais atenção.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Comunique-se, libriano, sem medo ou

vergonha de expressar suas ideias e vonta-
des. Por sinal, é hora de se posicionar e de

saber se colocar em primeiro lugar.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Cuide do dinheiro, escorpiano, e tome

cuidado com os impulsos. Não gaste além
da conta. A semana pede reflexões sobre

valores e prioridades.

•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Emoções à flor da pele, sagitariano. Com

a Lua cheia no seu signo, você pode inclu-
sive ficar mais sensível e ansioso. Cuidado

para não agir por impulso.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
Você pode se sentir mais sensível ou ins-

tável emocionalmente, capricorniano, mas
pode ser uma ótima oportunidade de você

entrar em contato com sentimentos antigos e pro-
fundos.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Estar com amigos pode ser o melhor da se-

mana, aquariano, já que esses dias prometem
intensidade na vida social e conversas muito

inspiradoras.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Seu trabalho está em destaque, pisciano

e é importante voltar os olhos para o que é
mais importante e se organizar bem para ter

os melhores resultados.

Horóscopo semanal 

Capítulo 077, sexta, 24 de junho
Tadeu elogia as cabeças de gado de Tenório, sem saber que

o pai de Guta roubou os animais da fazenda de José Leôncio.
Mariana não aceita o convite de Irma para ir ao Pantanal.
Nayara e Gustavo voltam para casa. Guta diz aos pais
que não vai se casar com Tadeu. Tadeu discute com
José Leôncio e exige do pai o dinheiro pelo seu traba-
lho como peão. Trindade garante a Tibério que Irma
não gosta mais de José Lucas. Irma e Gustavo conver-
sam sobre a situação de Mariana. Juma recusa a visita
de José Lucas a sua tapera. Zefa afirma a Tadeu que
Guta não o ama e que o interesse de Tenório é pelos
bois de José Leôncio. Tenório diz a Maria Bruaca que o
casamento de Guta não dará certo.

Capítulo 142, sexta, 24 de junho
Catarina resolve cuidar da fazenda. Edmundo não

consegue entrar na casa de Bianca. Catarina tenta
tirar leite das vacas. Teodoro pede para visitar
Bianca mais vezes. Joaquim dá dinheiro a Januário.
Serafim vê Celso, Dinorá e Josefa entrando no
hotel. Heitor arranja um vigarista para tirar o di-
nheiro de Januário. Catarina obriga Lindinha a tra-
balhar. Dalva avisa Cornélio que Dinorá toma aulas
de violino no hotel. Catarina distribui as tarefas: está
decide a salvar a fazenda. Lindinha avisa Petruchio
que Catarina assumiu o controle da fazenda.

Capítulo 030, sexta, 24 de junho
Zé Bob diz que ama e acredita em Donatela. Dona-

tela coloca Zé Bob para fora de sua casa por que o viu
com Flora. Lara se recusa a andar com seguranças
como deseja Gonçalo. Gonçalo contrata Halley como
segurança da neta, sem que ela perceba. Gonçalo re-
comenda que Halley se matricule na mesma faculdade
de Lara e se torne amigo dela. Flora pede que Silveiri-
nha descubra os extratos bancários de Donatela. Halley
se aproxima de Lara no clube. Shiva vai morar com Elias e
deixa um bilhete para Augusto. Augusto vai à casa de Elias.
Shiva diz que só voltará se Maíra estiver na casa de Au-
gusto. A luz da casa de Rita é cortada. Rita pede para voltar
a trabalhar com Gurgel.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 023, sexta, 24 de junho
Regina disfarça para Samuel. Moa pensa em não aceitar o

trabalho com Andréa por causa de Pat. Moa chega ao cemité-
rio com Ítalo, que encontra uma chave no túmulo do pai de
Clarice. Leonardo tenta persuadir Martha para ficar com a
presidência da SG. Lou fica tensa quando Nadir pede para
conhecer Olívia. Moa tem um ataque de pânico dentro
do cemitério. Duarte ainda não sabe se aceitará a pro-
posta de Danilo. Moa reclama com Andréa por ter ti-
rado Pat da campanha. Leonardo fica sabendo que Pat
e Moa são os sócios de Rico. Andréa se irrita com Moa
por causa de Pat e o manda embora de sua casa. Ítalo
tenta decifrar a origem da chave. Dalva, a dona do bre-
chó, questiona Anita sobre a origem das roupas chiques
que a massoterapeuta deixa no estabelecimento.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

RESUMO A FAVORITA 
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Ricardo Tozzi tem lado totalmente desconhecido pelo público

João Gomes critica Sonia Abrão após ofensas
a Maísa: “Mulher chata”

Ricardo Tozzi psicografa carta de Paulo
Gustavo, diz colunista

Fernando se derrete por Maiara e fala 
de saudade: “Está fácil não”Ex-marido de Wanessa tatua desenho e

fãs detonam: “É para ela” A cantora publicou uma foto em um avião e recebeu o comentário de seu 
namorado na postagem; o cantor também lamentou a agenda de shows

A jornalista Fábia Oliveira, do EM
OFF, divulgou em sua coluna que re-
cebeu áudios atribuídos ao ator Ri-
cardo Tozzi, nos quais ele revela um
lado desconhecido pelo grande pú-
blico, a sua mediunidade. Nos áu-
dios, o ator afirmou ser médium e
citou um recado que teria enviado à
família de Paulo Gustavo, quando o
famoso ainda estava em coma na
UTI.

“Não posso falar, imagina se isso
cai na boca do povo. Se eu tiver que
um dia mostrar esse lado, eu vou ter
que, em detrimento disso, cancelar
o outro (de ator), porque não dá. Eu
passei um sufoco aqui, porque man-
dei uma carta para a mãe do Paulo
Gustavo, enquanto ele estava em

coma na UTI. Mandei uma carta por-
que achei a bisavó dele, achei a famí-
lia dele inteira no céu. Fiz um
reboliço aqui, eu e meu guru”, disse
ele em conversa por telefone com
um amigo.

O ator ainda deu mais detalhes:
“Mandei pra mãe do Paulo Gustavo
uma carta enorme com um monte de
informação sobre o que estava acon-
tecendo, quem estava ajudando ele,
a avó, bisavó, nome, telefone … Para
convencer as pessoas que são incré-
dulas, manda até o número do tele-
fone que tinha. É uma loucura!”,
explicou ele em relação a alguns de-
talhes que deu para que a família de
Paulo Gustavo acreditasse que real-
mente era verdade.
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O ex-marido de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz, faz tatuagem nas costas 
e público alega que é o desenho é para a cantora

Maiara publicou uma série de
fotos dentro de um avião no Insta-
gram e mostrou que estava viajando
para cumprir uma agenda de shows.
Nos comentários da publicação, Fer-
nando, companheiro da cantora,
aproveitou o espaço para se derreter
pela amada e lamentar a saudade.

“Fica me provocando, Maiara,
fica!”, brincou o artista. “Vem”,
pediu Maiara. “Que saudade. Tá fácil
não. Essa semana nossa logística não
vai bater, não sei se vou aguentar”,
lamentou o cantor, que ainda com-
pletou. “FaceTime não é a mesma
coisa, amor”.

Recentemente, Maiara revelou
que voltou a usar a aliança com seu
noivo, Fernando Zor. “Essa aliança
aqui eu já tinha ganhado quando a
gente foi para Dubai, quando salta-
mos de paraquedas e ele me fez um
pedido de noivado. Agora, ela só vol-
tou para o lugar”, contou.

Entre idas e vindas, o casal está
junto desde 2019. Os dois ficaram
noivos em fevereiro do ano passado,
durante uma viagem à Dubai. Entre-
tanto, após uma suposta traição de
Fernando, eles se separaram. Os ar-
tistas reataram o namoro em abril
deste ano.

A apresentadora Sônia Abrão resol-
veu comentar sobre os rumores de que
Maisa Silva seria contratada pela
Globo. A comandante do A Tarde É Sua
criticou o desempenho da pupila de
Silvio Santos e afirmou que ela é “chata
e antipática”.

Durante o programa desta quarta-
feira (22/6), Sônia comentou sobre uma
suposta movimentação interna na
Globo para colocar a antiga funcionária
do SBT no comando do novo Video
Show.

“Eu acho a Maísa chata e antipática,
não consigo entender tudo isso que
fazem em volta dela. Essa história de

só ela na bancada não vai durar muito.
Se eu tiver enganada mordo a minha
língua e vou engolir o que estou di-
zendo. Não acho que dura muito”, dis-
parou Abrão.

Ela ainda defendeu que a ex-BBB
Ana Clara deveria assumir a bancada
do Video Show:

“Ela não tem essa sustentação [para
uma emissora aberta], deixa ela na TV
paga fazendo seriado ou um persona-
gem… deixa ela lá. Agora chamar ela
pra bancada do Video Show, um pro-
grama que tá atravessando décadas
numa mudança tão drástica, eu prefiro
mil vezes a Ana Clara.”

Após a separação amplamente divul-
gada e comentada entre a cantora Wa-
nessa Camargo e o empresário Marcus
Buaiz, ambos ficaram no foco da mídia
e muito se tem noticiado sobre o ex-
casal nos últimos meses.

Nesta quinta-feira (23/6), por exem-
plo, Marcus Buaiz novamente virou no-
tícia ao expor que fez uma tatuagem

diferente dos padrões, representando
uma simbologia bastante forte em suas
costas.

Marcus Buaiz mostrou através de suas
redes sociais movimentadas, o mo-
mento exato em que estava na cadeira
de tatuagem fazendo o desenho de uma
fênix, pássaro místico que ressurge das
cinzas, em suas costas.

“Que mulher chata”, escreveu o cantor de Dengo, adicionando um 
emoji a publicação para demonstrar revolta



O Auditório do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Amapá (TRE-AP),
no centro da cidade, iniciou, na
noite desta quarta-feira (22), o 1°
Seminário Internacional de Di-
reito Eleitoral e Ambiental Ama-
zônico. Com palestra magna
proferida pelo desembargador
Henrique Osvaldo Pereti, sobre o
tema “A Evolução do Direito Am-
biental e seu Impacto nas deci-
sões Judiciais”, o evento foi
aberto pelo presidente do TRE-AP
e decano da Justiça do Amapá,
desembargador Gilberto Pi-
nheiro, e contou na mesa de
honra com a presença do desem-
bargador-presidente Rommel
Araújo, do Tribunal de Justiça do
Amapá (TJAP).

Em seu discurso de abertura, o
desembargador Gilberto Pinheiro
agiu como um bom anfitrião e
apresentou uma pequena amos-
tra do Amapá aos presentes. “A
capital do Rio-Mar, cortada pela
linha do equador, torna-se neste
momento o centro cultural do Di-
reito Ambiental Amazônico e do
Direito Eleitoral”, registrou. “Sen-
timo-nos muito honrados por
reunir tantas personalidades do
mundo jurídico nos contextos da
Amazônia, do Brasil e da América
do Sul, inclusive o ilustre confe-

rencista, e amigo de longa data,
desembargador Enrique Peretti”,
complementou.

Pedindo perdão pela ausência
de modéstia quando trata de Ma-
capá, o magistrado apresentou di-
versos elementos da cultura
amapaense, desde a gastronomia
ao ritmo e música do Marabaixo,
da Fortaleza de São José aos cír-
culos megalíticos no Parque Ar-
queológico do Solstício, o
magistrado concluiu sua fala de
abertura em homenagem inevitá-
vel: “não poderia deixar de reve-
renciar a minha terra natal, a
minha Macapá, cujo maior patri-
mônio são a simplicidade, pureza
e ternura de nosso povo e sua in-
teração com nossa natureza”.

Ainda na cerimônia de aber-
tura, antes da palestra ser ini-
ciada, o desembargador Gilberto
Pinheiro recebeu um presente
surpresa: o artista plástico Erivel-
ton Maciel entregou-lhe uma pin-
tura que celebra seu trabalho na
promoção da cultura, da arte, do
Direito e do povo do Amapá.

O magistrado palestrante do
dia, desembargador Enrique Pe-
retti, atuou como membro do Su-
perior Tribunal de Justiça da
Província de Santa Cruz, na Ar-
gentina e é professor do Programa

de Pós-Graduação em Direito
Ambiental na Universidade de
Buenos Aires. Autor de livros e ar-
tigos acadêmicos centrados no
Direito Ambiental, ele iniciou sua
fala anunciando que “o Direito
Ambiental tem uma evolução
vertiginosa, mas ela não tem um
ponto de chegada, apenas um
ponto de partida”.

“Com essa evolução, profundas
transformações estão ocorrendo
e elas implicam em desafios para
todos os operadores do Direito,
mas especialmente para os mem-
bros do próprio Poder Judiciário”,
advertiu. “Nos últimos anos
fomos testemunhas dessa mu-
dança cujo maior desafio é dar
efetividade ao Direito Ambiental
e à consequente Proteção do
Meio Ambiente”, defendeu.

O seminário aborda temas
como o Sistema Eleitoral Brasi-
leiro, Processo Eleitoral Brasileiro
e Francês, Medidas Cautelares em
Direito Eleitoral e Direito Eleitoral
Comparado.

Também integraram a mesa de
honra: o procurador do Estado do
Amapá Diego Bonilla, em repre-
sentação ao governador Waldez
Góes; o deputado Paulo Lemos,
em representação presidente da
ALAP, deputado Kaká Barbosa; a
juíza auxiliar da Presidência do
TSE, Flávia Viana da Costa, em re-
presentação ao presidente, minis-
tro Edson Fachin; o general de
Brigada Albin Gobert, coman-
dante da Brigada Foz do Amazo-
nas; o desembargador Enrique
Peretti, palestrante da noite; a
Vice-Presidente para Assuntos
Legislativos da Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB),
juíza Elayne Cantuária; e o presi-
dente da Ordem dos Advogados
do Brasil/Secção Amapá
(OAB/AP), advogado Auriney
Brito.

Na manhã desta quinta-
feira (23), a Secção Única do
TJAP negou Habeas Corpus
para réu preso por tráfico de
drogas e associação com or-
ganização criminosa em sua
a 498ª Sessão Ordinária. No
dia 25 de fevereiro deste ano,
o acusado foi preso em fla-
grante no município de
Porto Grande com 75 gramas
de crack e mais R$ 4.000,00,
em espécie, sem comprova-
ção da origem lícita.

Ainda segundo os autos,
“o réu estava portando arma
de fogo e afirmou que maior
parte do entorpecente
aprendido em seu poder lhe
pertencia, ainda informou
que estava transportando
droga para outra pessoa”. A
defesa sustentou pelo cons-
trangimento ilegal em razão
da razoável duração do pro-
cesso, pois estava preso há
67 (sessenta e sete) dias.

O relator do processo, de-

sembargador Carlos Tork,
afirmou durante seu voto
que “o porte de arma de
fogo, a quantidade de di-
nheiro em mãos e de droga,
dispõem que há materiali-
dade suficiente para a segre-
gação necessária para a
manutenção da ordem pú-
blica”. No mérito, por unani-
midade o colegiado
conheceu do HC e denegou a

ordem.
Presididos pelo desembar-

gador Carlos Tork, compuse-
ram o órgão colegiado os
desembargadores Gilberto
Pinheiro e Mário Mazurek,
além dos juízes convocados
Alaíde de Paula e Marconi Pi-
menta. A procuradora de
Justiça Judith Teles repre-
sentou o Ministério Público
estadual

Julgamento

Secção Única do TJAP nega Habeas Corpus para acusado de
tráfico de drogas e associação com organização criminosa

Decisão foi tomada na 498ª Sessão Ordinária; acusado havia sido preso em 

Porto Grande, em fevereiro deste ano.

Quiosque estão sendo revitalizados para
segurança dos munícipes.

Macapá sedia Seminário Internacional de Direito
Eleitoral e Ambiental promovido pelo TRE-AP

Evento debateu a “Evolução do Direito Ambiental e seu Impacto nas decisões Judiciais”.
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Um grupo de cientistas acaba
de anunciar os detalhes da maior
bactéria já encontrada na natu-
reza. Ela é tão grande que pode
ser vista a olho nu, sem a neces-
sidade de um microscópio.

Com o sugestivo nome de
Thiomargarita magnifica, ela se
assemelha a fiapos brancos e ha-
bita os mangues de Guadalupe,
arquipélago localizado no sul do
Caribe.

Para ter ideia do tamanho,
essa bactéria tem mais de 9 mil
micrômetros de comprimento
(um micrômetro é a unidade de
medida que equivale à milésima
parte de um milímetro), ou su-
pera 0,9 centímetro.

"A princípio, isso nos faz ques-
tionar até o uso de 'micro' para
descrever essas bactérias, já que
a microbiologia lida com coisas
que a gente não vê a olho nu", co-
menta a bióloga Sylvia Maria Af-
fonso Silva, da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp).

As maiores bactérias conheci-
das chegam, no máximo, a 750
micrômetros. Na média, esses
seres têm cerca de 2 micrôme-
tros.

Isso significa, portanto, que a
T. magnifica tem um tamanho

doze vezes superior em compa-
ração com as maiores bactérias —
e chega a ser 4,5 mil vezes mais
comprida do que um micróbio
"típico".

Seria possível, portanto, enfi-
leirar 625 mil unidades de Esche-
richia coli, um dos
micro-organismos causadores
de infecções intestinais, na su-
perfície de uma única T. magni-
fica.

Esses achados "desafiam o co-
nhecimento tradicional sobre as
células bacterianas", escrevem
os autores.

A descoberta, que contou com
a participação de pesquisadores
de diversas instituições, como o
Laboratório Nacional Lawrence
Berkeley, nos Estados Unidos, e
a Universidade das Antilhas, em
Guadalupe, foi publicada na
mais recente edição do periódico
especializado Science.

Vale lembrar aqui as bactérias
fazem parte da natureza e nem
todas fazem mal à nossa saúde —
a T. magnifica mesmo não pa-
rece representar nenhuma
ameaça e parece estar em equilí-
brio no ambiente em que ela é
encontrada.

Um micróbio nem tão 'micro'
assim

A T. magnifica foi encontrada
perto de folhas que caem de ár-
vores localizadas em mangues
das ilhas de Guadalupe.

Os cientistas usaram várias
técnicas e equipamentos para
desvendar a estrutura e o meta-
bolismo da nova espécie.

Pelo que foi observado, ela in-
tegra um grupo conhecido como
bactérias sulfurosas.

Em linhas gerais, isso significa
que esses seres utilizam o enxo-
fre, um elemento químico pre-

sente em abundância naquelas
águas, para viver e se multipli-
car.

"As bactérias são seres unice-
lulares, compostos de uma única
célula, que possuem o material
genético disperso em seu inte-
rior", explica Silva.

Em organismos mais comple-
xos, o DNA fica guardado dentro
do núcleo da célula.

Já a T. magnifica parece ficar
"no meio do caminho" entre
esses dois cenários. Os mais de 11
mil genes dela — número três
vezes superior ao código gené-
tico de outras bactérias — são en-
capsulados dentro de estruturas
membranosas.

"Essa organização genética di-
ferenciada é algo muito interes-
sante e que chama a atenção,
porque ela parece ficar na transi-
ção entres seres procarióticos,
como outras bactérias, e os euca-
rióticos, que são mais comple-
xos", analisa Silva.

De acordo com os cientistas
responsáveis pelo achado, essa
configuração diferente repre-
senta uma "inovação caracterís-
tica de células mais complexas".

"É possível que essa organiza-
ção espacial única indique um

ganho de complexidade que
pode ter permitido à T. magni-
fica superar limitações de tama-
nho e de volume tipicamente
associadas às bactérias", anali-
sam os autores, em comunicado
divulgado à imprensa.

No entanto, não se sabe ainda
porque essa nova espécie ficou
tão grande em relação a suas pri-
mas-irmãs.

"Por que esses organismos
precisam ser tão compridos é
outra [questão] intrigante e de-
safiadora", considera a microbio-
logista Petra Anne Levin, da
Universidade Washington em St.
Louis, nos Estados Unidos.

A especialista assina uma
breve análise sobre a descoberta,
também publicada na Science.

"Outra pergunta mais filosó-
fica é se a T. magnifica repre-
senta o limite máximo do
tamanho de uma bactéria", con-
tinua.

"Isso parece improvável e,
como o próprio estudo ilustra, as
bactérias são infinitamente
adaptáveis e surpreendentes — e
nunca devem ser subestimadas",
conclui a pesquisadora. (Este
texto foi publicado na BBC News
Brasil)

Cientistas descobrem bactéria gigante visível a olho nu
A espécie, que é 4,5 mil vezes maior do que outros micróbios, foi encontrada nos mangues de Guadalupe, arquipélago 

localizado no Caribe, e desafia a noção de que esses seres só podem ser vistos em microscópios.

Bactéria gigante 

Cigarro eletrônico 

Geral

Os produtos da marca de
cigarros eletrônicos Juul-
Labs devem ser retirados do
mercado dos Estados Uni-
dos. O órgão público res-
ponsável por aprovar
alimentos e remédios no
país (FDA, na sigla em in-
glês) anunciou a decisão
nesta quinta-feira (23).

Para o FDA, a JuulLabs
não deu respostas a preocu-
pações de segurança sobre
seus produtos.

Esta medida "é um
avanço adicional no com-
promisso da FDA para ga-
rantir que todos os
produtos de cigarros eletrô-
nicos e sistemas eletrônicos
de fornecimento de nico-
tina que são comercializa-
dos produtos cumpram com

nossos padrões de saúde
pública", disse o comissário
da entidade, Robert Califf,
em um comunicado.

A JuulLabs anunciou que
vai recorrer da decisão FDA.

"Não estamos de acordo
com as descobertas e com a
decisão da FDA. Continua-
mos acreditando que forne-
cemos informações
suficientes e dados basea-
dos em pesquisas de alta
qualidade para abordar
todas as questões levanta-
das pela agência", disse em
um comunicado o diretor
de regulamentação da Juul,
Joe Murillo.

"Pretendemos buscar
uma suspensão e estamos
explorando todas as nossas
opções sob os regulamentos

e as leis da FDA, entre elas a
apelação da decisão e a par-
ticipação de nosso regula-
dor".

A medida abre o caminho
para que as marcas rivais do
setor aumentem sua partici-
pação no mercado.

Os produtos afetados in-
cluem o dispositivo vapori-
zador Juul e suas cápsulas,
que atualmente são vendi-
dos em sabores de tabaco
Virginia e mentol, com con-
centrações de nicotina de
5% e 3%.

Depois de concluir uma
revisão de dois anos da apli-
cação de mercado da em-
presa, a FDA observou que
os dados enviados "não ti-
nham evidências suficien-
tes sobre o perfil
toxicológico dos produtos".

"Em particular, algumas
das descobertas do estudo
da empresa levantaram
preocupações devido a
dados insuficientes e con-
traditórios, inclusive em re-
lação à genotoxicidade e
lixiviação de produtos quí-
micos potencialmente noci-
vos das cápsulas com
'e-líquidos' patentados pela
empresa", acrescentou.

A Juul foi responsabili-
zada por um aumento no
hábito do uso de 'vaping'

entre os jovens, por sua co-
mercialização de cigarros
eletrônicos com sabor de
frutas e doces, que parou de
vender em 2019.

Em janeiro de 2020, a

FDA considerou ilegal a
venda de cigarros eletrôni-
cos com sabores que não
sejam tabaco ou mentol, a
menos que o Estado a auto-
rize especificamente.

Principal marca de cigarro eletrônico nos
EUA é banida do país

Os produtos da Juul afetados incluem o dispositivo vaporizador e suas cápsulas, que atualmente são 
vendidos em sabores de tabaco Virginia e mentol, com concentrações de nicotina de 5% e 3%.

Reprodução de vídeo que mostra um cliente de vape
— Foto Reprodução GloboNews

T. magnifica vista mais 
de perto — Foto BBC-LAW-
RENCE BERKELEY NATIO-
NAL LABORATORY



A Polícia Civil do Amapá, por meio da De-
legacia da Infância e Juventude de Santana
(DIJS), indiciou cinco pessoas pela prática do
crime de homicídio. Uma adolescente tam-
bém responderá por ato infracional análogo
ao crime de homicídio.

De acordo com o delegado Ruben Neves
Junior, o crime ocorreu no bairro Vila Daniel,
em Santana (AP), no ano de 2017, e vitimou
uma adolescente de 15 anos de idade.

"A vítima morava na casa de um casal
quando presenciou o marido flagrar a esposa
com um amante. Em seguida, o marido agre-
diu e lesionou com uma faca o amante de sua
esposa. Dias depois, o casal soube que a ví-
tima relatou para outras pessoas sobre o
ocorrido. Esse fato causou incômodo ao
casal, que resolveu oferecer uma recom-
pensa para quem matasse a adolescente. Ini-
cialmente, eles conversaram sobre o assunto
com duas mulheres”, disse o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, uma
dessas mulheres disse que aceitava por
medo de se tornar alvo do casal, porém, não
atendeu mais as ligações telefônicas e não
participou do crime. A outra mulher, de
acordo com o delegado Ruben Neves, levou
a proposta do casal para outras três pessoas,

entre elas, uma adolescente.
No dia do crime, a vítima foi convidada

pelas três pessoas, que faziam parte do seu
círculo de convivência, para fumar maconha.
Após ser atraída ao local do crime, a vítima
foi violentamente agredida e morta.

“Trata-se de um crime premeditado e exe-
cutado de forma planejada, cujos detalhes e
elementos de autoria foram esclarecidos. O
casal mandante, a mulher que recebeu e

aceitou a proposta e as duas pessoas que re-
ceberam a proposta posteriormente e execu-
taram o crime, todos, foram indiciados por
homicídio”, informou o delegado.

A adolescente que participou da execução
da vítima também responderá por ato infra-
cional análogo ao crime de homicídio.

O inquérito policial e o auto de investiga-
ção de ato infracional foram concluídos e en-
caminhados às instituições competentes.

Nesta semana, Policiais Civis lota-
dos na Coordenadoria de Operações
e Recursos Especiais (CORE) e em
outras unidades policiais da capital e
do interior, participaram de um
curso sobre "Salvamento em Meio
Aquático e Salto de Plataforma", mi-
nistrado pelo Grupamento Tático
Aerotransportado (GTA).

O curso, que teve a duração de seis
horas, e aconteceu no Balneário do
Alegre, região metropolitana de Ma-
capá.

ABORDAGEM
Ainda nesta semana também a

CORE ministrou aos policiais civis
lotados na Delegacia de Polícia de

Porto Grande, um curso sobre "Abor-
dagem e Revista Pessoal e Veicular".

O curso, que teve a duração de seis

horas, contou com instruções teóri-
cas e práticas, ministradas na sede
da CORE.

Indiciamento

Policiais civis participam de curso ministrado pelo GTA sobre sal-
vamento em meio aquático e salto de plataforma

Treinamento

Em outro treinamento, a CORE ministrou curso sobre abordagem 
e revista pessoal e veicular a policiais civis de Porto Grande.
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Um menino de 1 ano e 7 meses ficou
ferido após um acidente doméstico com
uma sanduicheira no bairro Murici, na
Zona Sul de Macapá. A criança teve quei-
maduras na região das costelas e em
parte das costas. A Polícia Civil informou
que a mãe do menino estava no local na
hora e vai responder por dolo eventual.

Segundo o Código Penal, dolo even-
tual é quando a pessoa assume o risco
mas não age para evitar o acidente, e a
pena pode variar de 1 a 3 anos de deten-
ção. Os nomes de mãe e filho não foram
informados.

O caso aconteceu em 14 de junho na
casa da família. A Delegacia de Repres-
são aos Crimes Contra a Criança e Ado-
lescente (Dercca) informou que a
denúncia foi feita pelos vizinhos depois
de verem os ferimentos no menino.

"Constatamos que tinha uma sandui-
cheira ligada à tomada, no chão da casa.
A criança estava no apoio do sofá, caiu
sobre o objeto e acabou se queimando.
A mãe estava na casa e viu que tinha a
possibilidade da criança se ferir e não

tomou as cautelas necessárias e fez
pouco caso da situação", detalhou o de-
legado Ronaldo Entringe, da Dercca.

De acordo com o delegado, a criança
não foi machucada de forma intencio-
nal, mas ainda assim a mãe vai respon-
der por maus-tratos.

Além dela, a avó materna do menino
também foi ouvida pelo Conselho Tute-
lar da Zona Sul. Outras pessoas, in-
cluindo a tia da criança que mora na
casa, também foram intimadas a prestar
depoimentos. 
(G1)

Descuido

Menino caiu sobre o aparelho ligado e sofreu lesões na região das costelas e em parte das costas. Caso aconteceu em Macapá.

Mãe responderá por maus-tratos após filho de 1 ano
e 7 meses sofrer queimaduras em sanduicheira

Em Santana, no Amapá, polícia indicia cinco pessoas
pela morte de uma garota de 15 anos

Criança estava brincando no sofá quando caiu
em cima do eletrodoméstico.

Policiais civis que participaram do treinamento com o GTA.

Caso foi investigado pela Delegacia de
Infância e Juventude de Santana (AP).

Inquérito Policial apurou ainda a participação de uma adolescente no homicídio da adolescente.



O réu Leilson de Souza, 43 anos, acu-
sado de matar o pai, Luiz Fernandes de
Sousa, a golpes de terçado após um desen-
tendimento entre eles começou a ser jul-
gado nesta quinta-feira (23). O crime
ocorreu na noite de 27 de setembro de
2021, na Avenida Borges Leal, bairro do
Caranazal, em Santarém. No dia do assas-
sinato, Leilson teria ferido a vítima com 5
golpes de terçado, que chegou a ser levado
para o Hospital Municipal de Santarém,
mas acabou não resistindo aos ferimentos
e veio a óbito. O julgamento será presidido
pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular
da 3ª Vara Criminal de Santarém.

Na época do ocorrido, o homem relatou
a equipe de reportagem de O Liberal, que
há 40 anos foi abandonado pelo genitor
que foi morar no garimpo, mas o pai teria
retornado há 3 anos ao convívio familiar,
que segundo ele era bem turbulento.

"Era briga em cima de briga”, contou.
Ele alegou não ter bebido ou consumido
drogas na ocasião do crime.

Ainda de acordo com Leilson, no último
desentendimento entre ele e a vítima, o

pai teria partido para cima dele com uma
faca e, na tentativa de afastar o genitor, ele
teria jogado um pedaço de pau, mas isso
teria deixado o pai mais furioso, os dois
travaram uma briga e o pai caiu em cima
da faca e morreu.

“Eu não cometi nada, foi ele que tentou
me matar. Olha a minha cabeça, apenas
me defendi. Dei uma rasteira nele e ele
caiu por cima da faca. Não tivemos desen-
tendimento, ele que era brigão lá em casa.
Chegava lá querendo ser autoritário”, de-
talhou na época.

O acusado afirmou ter agido em autode-

fesa e disse que estava arrependido. “Eu
sinto muito, estou muito arrependido, era
meu pai. Muitas vezes eu pedia para ele
parar com as ignorâncias dele, mas era
muito brabo. Foi uma defesa pessoal,
aconteceu o que aconteceu pela parte
dele, não era para ter acontecido”, enfati-
zou.

No entanto, a versão dada pelo acusado
contraria a informada pelo atendimento
do Samu.” Quando chegamos no local a ví-
tima já estava em choque, chocado, a
nossa equipe colocou na ambulância, mas
ele entrou em PCR dentro da ambulância
e foi confirmado o óbito dele na sala de es-
tabilização do PSM. Foram cinco facadas,
uma no abdômen, uma na lateral do tórax,
duas na região posterior das costas e uma
na coxa, só em locais graves’, relatou o
coordenador do Samu, Joziel Colares, na
noite do crime.

Vizinhos acionaram a polícia e Lenilson
foi preso em flagrante na mesma noite do
ocorrido. Ele está preso há oito meses
aguardando o julgamento que teve início
nesta quinta-feira (23). (O LIBERAL)

A Polícia Civil do Amazonas (PC-
AM) apreendeu aproximadamente 1
tonelada de cocaína, nessa quarta-
feira (22). A operação, coordenada
pelo Departamento de Investigação
sobre Narcóticos (Denarc), também
prendeu um homem de 41 anos
pelo transporte e depósito da
droga.

A apreensão ocorreu na Rodovia
Estadual AM-070, quilômetro 59,
Comunidade do Janauacá, zona
rural do município de Careiro Cas-
tanho.

Conforme a delegada Tamara Al-
bano, diretora do Denarc, as inves-
tigações em torno do caso duraram

seis meses, até a chegada dos poli-
ciais ao local onde o material foi en-
contrado.

O homem preso responderá por
tráfico de drogas. Ele está preso à
disposição da justiça.

Também participaram da ação
policial a Secretaria de Segurança
Pública do Amazonas (SSP-AM), a
Coordenadoria de Operações e Re-
cursos Especiais (Core), da PC-AM e
Companhia de Operações Especiais
(COE), da Polícia Militar do Amazo-
nas (PMAM). (G1)

No Pará

Polícia apreende 1 tonelada de cocaína; homem 
é preso suspeito de transportar a droga

O responsável por transportar e depositar o material ilícito no local 
onde foi encontrado, foi preso pela Civil.

No Amazonas

Filho acusado de matar o próprio pai com golpes 
de terçado é julgado em Santarém, no Pará
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Lenilson é acusado de matar o próprio pai.

Na versão do acusado ele matou o pai para se defender. A polícia e o 
Ministério Público rebatem essa versão.

Apreensão de 1 tonelada de drogas.

O traficante Luciano da Silva Bar-
bosa, o “L7”, filho do traficante José
Roberto Barbosa, o “Zé Roberto da
Compensa”, foi executado na manhã
desta quinta-feira (23), por volta das
4h30, na comunidade Santa Maria,
em Anamã, por mais de 15 homens
encapuzados  que invadiram a casa
onde ele estava.

Conforme Boletim de Ocorrência
(BO), os executores além de mata-
rem Luciano a tiros, ainda degola-
ram a vítima e levaram sua cabeça.

Os criminosos assassinaram tam-
bém o padrasto de Luciano, Silviney
Oliveira Araújo. Há informações de
que os criminosos são integrantes da
facção rival Comando Vermelho
(CV).

Luciano era integrante da facção
criminosa Comando do Norte (CDN),
foi preso em setembro do ano pas-

sado por policiais da Delegacia Espe-
cializada em Homicídios e Seques-
tros (DEHS) e foi colocado em

liberdade no dia 3 de fevereiro deste
ano por meio de um alvará de uma
das varas do Tribunal do Júri.

Com a prisão do pai dele, na ope-
ração La Muralha, deflagrada pela
Polícia Federal em 2015, ele passou a
comandar a facção Família do Norte
(FDN), fundada por Zé Roberto.

Quando foi preso no ano passado,
ele  era apontado como autor de di-
versos homicídios ocorridos na capi-
tal amazonense.

Luciano era suspeito do duplo ho-
micídio que vitimou Talyson dos
Santos Souza e Rodrigo de Oliveira
Lima, que tinham 24 e 32 anos, res-
pectivamente. O crime ocorreu no
dia 4 de fevereiro de 2021, por volta
das 18h30, na rua Manaus, segunda
etapa do bairro da Compensa, zona
oeste da cidade. 

(A CRÍTICA)

Filho do traficante Zé Roberto da Compensa é morto e tem a 
cabeça arrancada por encapuzados, no Amazonas

Luciano da Silva Barbosa, o “L7”, foi morto por mais de 15 homens.
Os suspeitos ainda degolaram e levaram a cabeça da vítima.

Degolado

'L7' foi degolado e teve a cabeça 
levada por seus algozes.



TH CONIVÊNCIA residencial Amazonas rua 
castanheira número 490 marabaixo 3

Jane Victoria Velasquez Para-
guarin de apenas 1 ano e 2
meses, foi diagnosticada com
Atrofia Muscular Espinhal
(AME), uma doença rara, dege-
nerativa e que interfere na ca-
pacidade do corpo de produzir
uma proteína essencial para a
sobrevivência dos neurônios
motores.  Zolgensma, o único
remédio capaz de ajudar no tra-
tamento da pequena, é vendido
na Suíça e custa R$ 12 milhões
de reais.

Camila Schiaveto, avó de
Jani, conta que no dia 18 de
maio deste ano, a criança come-
çou a ter dificuldades para res-
pirar, e a família precisou levá-la
ao hospital. Chegando lá, os
médicos disseram que era
pneumonia e internaram a
bebê. No entanto, após passar
por vários exames, no dia 29 de
maio, foi constatado que Jane
tinha AME.

De acordo com o Ministério
da Saúde a AME causa a perda
dos neurônios motores, células
do sistema nervoso que contro-

lam o movimento dos múscu-
los. Na ausência dessas células,
os músculos se tornam cada vez
mais fracos e atrofiam.

Hoje, Jane não consegue sus-
tentar a cabeça, engatinhar, sen-
tar, andar, e nem falar. A
alimentação também teve que
ser adaptada e agora gira em
torno de líquidos. “Um dos pou-
cos movimentos que ela ainda
faz, é mexer os bracinhos, graças
a ajuda da fisioterapia”, disse a
avó.

O medicamento suíço reco-
mendado para o tratamento da
doença em crianças, se chama
Zolgensma e custa US $2,1 mi-
lhões, que convertidos para o
real, dá em torno de $12 milhões
pela cotação atual do dólar.
Uma única dose do remédio é
capaz de regredir a atrofia pelo
resto da vida.

Camilla informou que entrou
em contato com seus advoga-
dos e que por meio do Governo
Federal, ela conseguirá comprar
o remédio por R$ 7 milhões. No
entanto, o processo para adqui-

rir o medicamento, precisa ser o
mais rápido possível, já que se-
gundo os médicos, a recomen-
dação do remédio é para
menores de 2 anos. E que após
isso, não terá o mesmo efeito.

"O Hospital da Criança está
ajudando a gente em todos os
procedimentos necessários,
como exames e consultas. Mas
esse medicamento infeliz-
mente tem que ser custeado
pela família, então nós temos
que conseguir antes dela cum-
prir os dois aninhos de idade,
porque o médico estava expli-
cando pra gente [família] que a
probabilidade de que ela venha
a falecer antes de cumprir os
quatro anos de idade é de
86%”, contou.

A corrida contra o tempo co-
meçou no dia 29 de maio, e
desde então, os familiares fazem
campanha para arrecadar o di-
nheiro e custear o medica-
mento. Até o momento, o valor
doado por meio de vaquinha
online e pix solidário foi de ape-
nas R$2.430,00.

“Algumas pessoas doaram R$
5, R$ 10, outras doaram R$ 30, R$
50, R$100.  Qualquer valor ajuda
muito a gente. De pouquinho a
pouquinho, tenho certeza que a
gente vai conseguir sim”, finali-
zou a avó de Jane. (FBV)

Os interessados em contri-
buir no tratamento da pequena
Jane, podem doar das seguintes
maneiras:
PIX SOLIDÁRIO
Chave: 333.891.948-43
VAKINHA ONLINE :   AME

Ajude a Jani

Corrida contra o tempo Geral

Bebê de Roraima precisa de remédio mais 
caro do mundo para sobreviver

Medicamento é vendido na Suíça, custa R$ 12 milhões e precisa ser comprado 
antes da menina completar 2 anos.

A AME causa a perda dos neurônios motores, células do sistema
nervoso que controlam o movimento dos músculos.

Um homem identificado
como Gabriel Pereira Dan-
tas foi preso em São Paulo
(SP) na manhã desta quinta-
feira (23) suspeito de ser
mais um envolvido nos as-
sassinatos do jornalista in-

glês Dom Philipps e do indi-
genista Bruno Pereira.

A informação foi dada
pela Rádio Bandeirantes, e
confirmada pelo delegado
Roberto Monteiro, da Sec-
cional do Centro.

“Ele estava junto na lancha
voadora de onde foram dis-
parados os tiros contra o am-
bientalista e o também o
jornalista inglês e depois ele
ficou responsável por escon-
der os pertences das vítimas
no meio da mata. Ele fugiu
primeiro para Roraima e de-
pois para São Paulo”, expli-
cou o delegado.

A Polícia Federal (PF)
confirmou ontem que os
corpos do jornalista britâ-
nico Dom Phillips e do indi-
genista brasileiro Bruno
Pereira, serão entregues às
famílias ainda nesta quinta-
feira. Segundo a nota da PF
enviada à imprensa, os res-
tos mortais estão previstos
para deixar o aeroporto de
Brasília por volta das 14h.
(A CRÍTICA)

Polícia prende, em São Paulo, quarto suspeito de
envolvimento nas mortes de Bruno e Dom

Gabriel Pereira Dantas seria o responsável por esconder 
os pertences das vítimas na mata.

Vale do Javari

Gabriel Pereira Dantas é o quarto preso suspeito por
participação nas mortes de Dom e Bruno.
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Seleção Amapaense disputa Supercampeonato 
Brasileiro de Taekwondo em Santa Catarina

Com uma delegação de nove atle-
tas e cinco membros na Comissão
Técnica a Seleção Amapaense de
Taekwondo disputa em Santa Cata-
rina o Supercampeonato Brasileiro.
A competição acontece até domingo
(26), no Centro Multiuso, na cidade
de São José.

O evento que conta pontos para o
ranking nacional é promovido pela
Confederação Brasileira de Taek-
wondo (CBTKD) com o apoio da
Fundação Catarinense de Taew-
kondo. Mais de 1600 atletas de 25
estados vão lutar por um lugar no
pódio nas categorias: Cadete, Juve-
nil, Sub-21, Adulto e Master femi-
nino e masculino.

Danuza Leão
A jornalista, escritora e ex-modelo Danuza Leão mor-

reu na noite de quarta-feira (22), na Clínica São Vicente,
na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Tinha 88 anos e
estava internada para tratar de problemas respiratórios.
Nascida em Itaguaçu, no Espírito Santo, ela mudou-se
com a família aos 10 anos de idade para o Rio. Irmã da
cantora Nara Leão, já falecida, foi casada com o jorna-
lista Samuel Wainer, fundador do extinto jornal Última
Hora. Foi casada também com o compositor e cronista
Antônio Maria e com o jornalista Renato Machado. Da-
nuza foi modelo profissional em Paris e se tornou a
maior promotora de festas nas boates do Rio de Janeiro.
Foi colunista dos jornais Folha de São Paulo e Jornal do
Brasil e colaboradora de novelas da Rede Globo.

Promotor agressor
A Justiça de São Paulo decretou na última quarta-

feira (22), a prisão preventiva do procurador municipal
de Registro, no Vale do Ribeira, Demétrius Oliveira de
Macedo, que espancou a chefe dentro da prefeitura. Ele
foi suspenso após o episódio.A decisão é do juiz Rap-
hael Ernane Neves, da 1.ª Vara da Comarca de Registro,
e atendeu a um pedido da Polícia Civil. A Secretaria de
Segurança de São Paulo disse que ele ainda não foi en-
contrado.Mais cedo, o governador Rodrigo Garcia afir-
mou que o caso "não ficará impune". "Que a Justiça faça
a sua parte e puna todo e qualquer covarde que agrida
uma mulher", escreveu em seu perfil no Twitter.Como
mostrou o Estadão, partiu do Ouvidor das Polícias de
São Paulo, Elizeu Soares Lopes, a requisição para pren-
der o promotor municipal. Ele disse que a medida é ne-
cessária para "salvaguardar o direito da vítima". Esse

promotor é um bandido. Cadeia nele já. 

Farrista 
Solteiro no Rio de Janeiro, o uruguaio Arrascaeta tem

aproveitado um clima meio libertino após sua separa-
ção, no ano passado. Parado é que ele não está mesmo.
O que já incomoda seus vizinhos no condomínio Penín-
sula, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.É que Ar-
rasca anda fazendo resenhas e festas demais na
cobertura que ocupa numa das torres do condomínio e
incomodado muita gente, que não está gostando do
entra e sai e da barulhada. Com isso, o pedido de expul-
são do jogador já foi mencionado por alguns.Discretís-
simo nas redes sociais, o mesmo não vem acontecendo
na vida social agitada do moço. Após um breve affair
com Ana Cecilia Maia, Arrascaeta foi visto no maior
clima casal com a cantora e compositora Bellagi numa
das noites do Vitrinni Lounge, local que passou a fre-
quentar com colegas do Flamengo. Agora deixo a per-
gunta no ar! Cadê a moral da diretoria do Flamengo
para punir esse farrista de carteirinha. Eles não cobram
direito de imagem que está no contrato, como fica a ins-
tituição, também não mancha ele fazendo essa palha-
çada toda. Vou te falar!

CPI do MEC
A prisão do ex-ministro Milton Ribeiro reacendeu o

debate no Congresso em torno da abertura de uma co-
missão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar
corrupção no Ministério da Educação. O senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que falta apenas a
concordância de mais um parlamentar, dos 27 necessá-
rios, para que seja instalado o colegiado.O senador

Eduardo Braga (MDB-AM) é um dos signatários do do-
cumento. "É preciso investigar a fundo os supostos es-
cândalos no Ministério da Educação, uma das pastas
mais importantes do país", defendeu. O requerimento
já havia alcançado o número necessário de assinaturas,
mas, em abril, houve desistências de parlamentares,
como o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR).
Sou a favor para colocar todas esses pastores evangéli-
cos na cadeia. A maioria usa a religião para se dá bem e
fica rico. Deus não precisa de dinheiro, somente pede
para o povo rezar. 

Curtinhas
Até que fim houve acordo entre empresários de ôni-

bus e seus trabalhadores. A greve acabou para a alegria
dos seus usuários. XXXX Paraíso de Tocantins é a
equipe que o time feminino do Ypiranga Clube vai
pegar pelo Brasileirão. A primeira partida será aqui no
meio do mundo estádio “Zerão” a segunda em Palmas.
XXXX A nova operação da policia federal é com relação
manipulação de resultado de jogos de futebol, Deve co-
meçar por Macapá. Essa praga é pior do que traficante
de droga. É prisão mesmo. XXXX O nosso projeto para
irmos até catar país que vai ser sede da Copa do Mundo
agora em novembro e dezembro está dando em torno
de R$ 200 mil incluindo duas passagens áreas, diárias
e todas as logísticas. Vai eu e o companheiro Wilson
Brito. Essa cobertura será feita por toda a nossa plata-
forma de comunicação. Rádio Tarumã FM 104,3, Jornal
A Gazeta, facebook, YouTube e Instagram. Esse patro-
cínio vem da iniciativa privada aqui do nosso estado.
XXXX Gente por hoje é o que há, fiquem com Deus e a
minha Padroeira Virgem de Nazaré. Tchau. 

A nadadora estadunidense Anita
Álvarez foi resgatada do fundo da
piscina por sua treinadora no Cam-
peonato Mundial Aquático da Fede-
ração Internacional de Natação
(Fina), em Budapeste, na Hungria,
depois de perder a consciência nesta
quarta-feira (22).

A treinadora Andrea Fuentes sal-
tou na piscina após perceber que a
nadadora artística de 25 anos afun-
dou ao final da sua coreografia na
competição livre feminina solo.

Álvarez recebeu ajuda médica ao
lado da piscina, informou a Reuters,
e posteriormente foi transportada
em uma maca.

Esta foi a segunda vez em que
Fuentes teve de resgatar Álvarez, se-
gundo a Reuters. A primeira vez

ocorreu quando ela saltou em uma
piscina durante um evento classifi-
catório olímpico no ano passado, e
foi levada para um lugar seguro,
junto com a companheira de natação
Lindi Schroeder.

Em um comunicado na página do
Instagram do Nado Artístico dos Es-
tados Unidos, Fuentes disse que Ál-
varez descansaria durante a
quinta-feira (23) e consultaria um
médico para saber se está em condi-
ções de competir as finais de natação
livre por equipes, que estão progra-
madas para a sexta-feira, segundo o
site na internet do órgão regulador
do esporte, a Fina.

Nadadora Anita Álvarez perde a consciência 
na piscina e é resgatada por treinadora

Acidente Macapá(AP), sexta-feira, 24 de junho de 2022 

No Campeonato Mundial Aquático da Federação Internacional de Natação (Fina), 
competidora teve de ser resgatada por treinadora ao desmaiar

Delegação de nove atletas disputa a competição nacional até o próximo domingo (26)



Na manhã desta quinta-
feira (23), a Secção Única do
TJAP negou Habeas Corpus
para réu preso por tráfico de
drogas e associação com or-
ganização criminosa em sua
a 498ª Sessão Ordinária. No
dia 25 de fevereiro deste ano,
o acusado foi preso em fla-
grante no município de
Porto Grande com 75 gramas
de crack e mais R$ 4.000,00,
em espécie, sem comprova-
ção da origem lícita.

Ainda segundo os autos,
“o réu estava portando arma
de fogo e afirmou que maior
parte do entorpecente
aprendido em seu poder lhe
pertencia, ainda informou
que estava transportando
droga para outra pessoa”. A
defesa sustentou pelo cons-
trangimento ilegal em razão
da razoável duração do pro-
cesso, pois estava preso há

67 (sessenta e sete) dias.
O relator do processo, de-

sembargador Carlos Tork,
afirmou durante seu voto
que “o porte de arma de
fogo, a quantidade de di-
nheiro em mãos e de droga,
dispõem que há materiali-
dade suficiente para a segre-
gação necessária para a
manutenção da ordem pú-
blica”. No mérito, por unani-
midade o colegiado
conheceu do HC e denegou a
ordem.

Presididos pelo desembar-
gador Carlos Tork, compuse-
ram o órgão colegiado os
desembargadores Gilberto
Pinheiro e Mário Mazurek,
além dos juízes convocados
Alaíde de Paula e Marconi Pi-
menta. A procuradora de
Justiça Judith Teles repre-
sentou o Ministério Público
estadual

O Auditório do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Amapá (TRE-AP),
no centro da cidade, iniciou, na
noite desta quarta-feira (22), o 1°
Seminário Internacional de Di-
reito Eleitoral e Ambiental Ama-
zônico. Com palestra magna
proferida pelo desembargador
Henrique Osvaldo Pereti, sobre o
tema “A Evolução do Direito Am-
biental e seu Impacto nas deci-
sões Judiciais”, o evento foi
aberto pelo presidente do TRE-AP
e decano da Justiça do Amapá,
desembargador Gilberto Pi-
nheiro, e contou na mesa de

honra com a presença do desem-
bargador-presidente Rommel
Araújo, do Tribunal de Justiça do
Amapá (TJAP).

Em seu discurso de abertura, o
desembargador Gilberto Pinheiro
agiu como um bom anfitrião e
apresentou uma pequena amos-
tra do Amapá aos presentes. “A
capital do Rio-Mar, cortada pela
linha do equador, torna-se neste
momento o centro cultural do Di-
reito Ambiental Amazônico e do
Direito Eleitoral”, registrou. “Sen-
timo-nos muito honrados por
reunir tantas personalidades do

mundo jurídico nos contextos da
Amazônia, do Brasil e da América
do Sul, inclusive o ilustre confe-
rencista, e amigo de longa data,
desembargador Enrique Peretti”,
complementou.

Pedindo perdão pela ausência
de modéstia quando trata de Ma-
capá, o magistrado apresentou
diversos elementos da cultura
amapaense, desde a gastronomia
ao ritmo e música do Marabaixo,
da Fortaleza de São José aos cír-
culos megalíticos no Parque Ar-
queológico do Solstício, o
magistrado concluiu sua fala de
abertura em homenagem inevitá-
vel: “não poderia deixar de reve-
renciar a minha terra natal, a
minha Macapá, cujo maior patri-
mônio são a simplicidade, pureza
e ternura de nosso povo e sua in-
teração com nossa natureza”.

Ainda na cerimônia de aber-
tura, antes da palestra ser ini-
ciada, o desembargador Gilberto
Pinheiro recebeu um presente
surpresa: o artista plástico Erivel-
ton Maciel entregou-lhe uma pin-
tura que celebra seu trabalho na

promoção da cultura, da arte, do
Direito e do povo do Amapá.

O magistrado palestrante do dia,
desembargador Enrique Peretti,
atuou como membro do Superior
Tribunal de Justiça da Província de
Santa Cruz, na Argentina e é pro-
fessor do Programa de Pós-Gra-
duação em Direito Ambiental na
Universidade de Buenos Aires.
Autor de livros e artigos acadêmi-
cos centrados no Direito Ambien-
tal, ele iniciou sua fala anunciando
que “o Direito Ambiental tem uma
evolução vertiginosa, mas ela não
tem um ponto de chegada, apenas
um ponto de partida”.

“Com essa evolução, profun-
das transformações estão ocor-
rendo e elas implicam em
desafios para todos os operadores
do Direito, mas especialmente
para os membros do próprio
Poder Judiciário”, advertiu. “Nos
últimos anos fomos testemunhas
dessa mudança cujo maior desa-
fio é dar efetividade ao Direito
Ambiental e à consequente Pro-
teção do Meio Ambiente”, defen-
deu.

O seminário aborda temas
como o Sistema Eleitoral Brasi-
leiro, Processo Eleitoral Brasileiro
e Francês, Medidas Cautelares
em Direito Eleitoral e Direito Elei-
toral Comparado.

Também integraram a mesa
de honra: o procurador do Es-
tado do Amapá Diego Bonilla,
em representação ao governa-
dor Waldez Góes; o deputado
Paulo Lemos, em representação
presidente da ALAP, deputado
Kaká Barbosa; a juíza auxiliar da
Presidência do TSE, Flávia Viana
da Costa, em representação ao
presidente, ministro Edson Fa-
chin; o general de Brigada Albin
Gobert, comandante da Brigada
Foz do Amazonas; o desembar-
gador Enrique Peretti, pales-
trante da noite; a
Vice-Presidente para Assuntos
Legislativos da Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB),
juíza Elayne Cantuária; e o pre-
sidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil/Secção Amapá
(OAB/AP), advogado Auriney
Brito.

Macapá sedia Seminário Internacional de Direito Eleitoral 
e Ambiental promovido pelo TRE-AP

Evento debateu a “Evolução do Direito Ambiental e seu Impacto nas decisões Judiciais”.

Secção Única do TJAP nega Habeas Corpus para acusado de
tráfico de drogas e associação com organização criminosa

Decisão foi tomada na 498ª Sessão Ordinária; acusado havia sido 
preso em Porto Grande, em fevereiro deste ano.

Julgamento

Turma Recursal julga processo de danos morais
por cancelamento de passagens aéreas

Trata-se do caso de uma agência de viagens que 
cancelou passagem aérea sem aviso à consumidora.

Danos morais

Em sua 1443ª Sessão Or-
dinária, realizada na terça-
feira (21), a Turma Recursal
dos Juizados Especiais do
Amapá julgou o processo
nº 0029775-
04.2020.8.03.0001 com pe-
dido de indenização por
danos morais em face de
agência de viagens em
razão do cancelamento de
passagem aérea sem aviso
prévio à consumidora. De
acordo com os autos do
processo, ao chegar ao
aeroporto para fazer o
check-in, a parte autora
descobriu que as suas pas-
sagens haviam sido cance-
ladas sob a justificativa de
que voos noturnos estavam
suspensos naquele pe-
ríodo.

De acordo com a parte
autora, nenhum aviso pré-
vio foi feito, o que ocasio-
nou sérios atrasos em seus
planos. A parte autora con-
tactou a agência de viagem
responsável para remarcar
as passagens ou solicitar o
reembolso do dinheiro,
mas não obteve sucesso.

Em sua defesa, a parte ré
alegou que a responsabili-
dade era somente da em-
presa aérea e que o
cancelamento das passa-

gens ocorreu mediante
caso fortuito (evento im-
previsível) por causa da
pandemia de COVID-19.

O colegiado da Turma
Recursal entendeu, por
unanimidade, que o pedido
de indenização era perti-
nente e manteve a sen-
tença do juízo de origem
que definiu o pagamento
de indenização de
R$2.000,00 por danos mo-
rais e devolução de
R$1.115,30 que é o valor das
parcelas pagas pelas passa-

gens canceladas.
Participaram da Sessão

desta terça-feira os juízes
titulares da Turma Recur-
sal: Décio Rufino (Gabinete
01), César Scapin (Gabinete
02), Luciano Assis (Gabi-
nete 3) e Reginaldo An-
drade (Gabinete 04) – este
último presidente da
Turma Recursal.

Com 41 processos em
pauta, a sessão desta terça-
feira foi transmitida ao vivo
pelo canal do colegiado no
YouTube.

Direito ambiental
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Juiz Reginaldo Andrade é o presidente da Turma Recur-

O réu está preso por tráfico de drogas e
associação com organização criminosa.

A palestra magna foi proferida pelo desembargaador
Gilberto Pinheiro, decano do TJAP.



Nesta quarta-feira (22), na
sede do Conselho Nacional
do Ministério Público
(CNMP), em Brasília (DF), a
procuradora-geral de Jus-
tiça do Ministério Público
do Amapá (MP-AP), Ivana
Cei, acompanhada pelo pro-
motor de Justiça Roberto Al-
vares, cumpriram agenda
institucional. Durante a es-
tada na capital federal, os
membros do MP-AP trata-
ram de assuntos diversos
para o fortalecimento do
órgão ministerial ama-
paense.

A convite do corregedor
nacional do Ministério Pú-
blico, conselheiro Oswaldo
D’Albuquerque, a PGJ e o
promotor de Justiça do MP-
AP participaram da posse,
de forma virtual, do procu-
rador de Justiça Ricardo
Martins no cargo de correge-
dor-geral do MP Rio de Ja-
neiro, no biênio 2022/2024.

Na visita ao corregedor
nacional do CNMP estavam

presentes a presidente do
Conselho Nacional dos Pro-
curadores-Gerais do Minis-
tério Público dos Estados e
da União (CNPG), Norma Ca-
valcanti e o procurador Mili-
tar e ex-corregedor
nacional, Marcelo Wetzel.

No segundo compro-
misso, Ivana Cei e Roberto
Alvares visitaram o escritó-

rio conjunto de representa-
ção dos MP's dos Estados de
São Paulo e Minas Gerais, na
capital federal. Durante a vi-
sita técnica, a PGJ e promo-
tor de Justiça do Ministério
Público do Amapá dialoga-
ram com os procuradores-
gerais de Justiça do MPSP e
MPMG, Mário Sarrubbo e
Jarbas Soares Júnior, res-

pectivamente, sobre a possi-
bilidade de atuações con-
juntas. Em seguida, os
representantes do órgão mi-
nisterial amapaense almo-
çaram com os dois PGJ’s.

Ao final da agenda, a PGJ
e promotor do MP-AP, visi-
taram a Procuradoria-Geral
da República (PGR), onde
reuniram com a chefe de Ga-
binete da PGR, procuradora
de Justiça Eunice Carva-
lhido. Durante o encontro,
foi debatida a realização de
cursos institucionais para
aprimoramento doMinisté-
rio Público do Amapá.

“Participar dos encontros
com as nossas lideranças e
dirigentes nacionais é sem-
pre muito produtivo. Afinal,
temos a oportunidade de
debater nossos desafios,
apresentar as demandas do
Ministério Público do
Amapá e fortalecermos a
luta comum, a fim de garan-
tirmos as conquistas institu-
cionais que reflitam na

melhor prestação de serviço
e atendimento à comuni-
dade. Foi uma agenda extre-
mamente positiva”,
pontuou a PGJ do MP-AP.

TREINAMENTO E ESTRU-
TURAÇÃO

O promotor de Justiça do
Amapá acompanhou, junta-
mente com a assessora téc-
nica da PGJ, Paula Barreto, a
estruturação do escritório do
MP-AP na capital federal,
como computador e mate-
riais de trabalho.

Roberto Alvares também
esteve presente durante trei-
namento do servidor do Mi-
nistério Público do Amapá
em Brasília, João Joaquim
Carvalho, no Sistema Urano
e ferramentas da intranet
institucional. A capacitação
foi ministrada pelo chefe da
seção de Central de serviço
do Departamento de Tecno-
logia da Informação do órgão
ministerial amapaense, Luã-
Pelaes.

Membros do MP-AP cumprem agenda institucional, em Brasília
A procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, e o promotor de Justiça Roberto Alvares, representaram o MP-AP.

Ministério Público do Amapá participa da 
IV Conferência Estadual de Educação do Amapá

Entre os dias 14 e 17 de
junho, o Ministério Público do
Estado do Amapá (MP-AP),
por meio do Centro de Apoio
da Infância e Juventude (CAO-
IJ) e Promotoria de Justiça de
Defesa da Educação (PJDE),
participou da IV Conferência
Estadual de Educação do
Amapá (CONED-AP) que teve
como tema central: “Inclusão,
equidade e qualidade: com-
promisso com o futuro da
educação brasileira”. A confe-
rência é um espaço democrá-
tico para a discussão,
avaliação e propostas de polí-
ticas educacionais, no qual
profissionais da educação, es-
tudantes, pais, autoridades
institucionais e demais inte-
ressados no assunto possam
contribuir para a melhoria da
educação, em âmbito esta-
dual e nacional.

O MP-AP foi parceiro efetivo
na organização da IV CONED-
AP durante o planejamento, a
mobilização do público pre-
sente e oferecendo apoio na
infraestrutura para a realiza-
ção do evento. Além do apoio,
o órgão foi representado, na
condição de delegados, pelos
servidores: a assistente social,
SéforaRôla, o pedagogo Fábio
Brito, e a pedagoga Danilli
Soares, todos designados pelo
coordenador do CAO-IJ, pro-

motor de Justiça Miguel Angel
Montiel Ferreira, e pelo titular
da PJDE, promotor de Justiça
Roberto Alvares.

A CONED-AP faz parte do
processo de conferência con-
vocado, em 2021, pelo Fórum
Nacional de Educação (FNE)
e, no âmbito estadual, o
Fórum do Amapá foi o órgão
responsável pela convocação
e realização do evento.

A primeira atividade da
conferência, na última terça-
feira (14), ocorreu no espaço
do Centro de Educação Profis-
sional de Música Walkíria
Lima, com a palestra magna
abordando o tema central “In-
clusão, equidade e qualidade:
compromisso com o futuro da
educação brasileira”, feita
pela professora Dra. Marcele
Frossard, integrante da Cam-
panha Nacional pelo Direito à
Educação.

No segundo dia de progra-
mação, a CONED-AP realizou
palestras de eixos temáticos e,
em seguida, nove colóquios
simultâneos, que foram dire-
cionados pelos seguintes
temas de discussão: Eixo 1 - O
PNE 2024-2034: avaliação das
Diretrizes e Metas. Esse se
desdobrou em 5 subeixos;
Eixo 2 - Uma escola para o fu-
turo: tecnologia e conectivi-
dade a serviço da Educação.
Desenvolvido por 2 subeixos;
e Eixo 3 - Criação do SNE: ava-
liação da legislação inerente e
do modelo em construção.
Este eixo se desdobrou em 3
subeixos.

Na quinta-feira (16), os inte-
grantes dos colóquios realiza-
ram a tarefa de eleger as metas
e estratégias prioritárias do
atual Plano Estadual de Edu-
cação – PEE/AP (Lei Nº
1.907/2015), a serem efetiva-

das até a data da sua  validade,
que será até o dia 24 de junho
de 2025.

Por fim, no último dia de
programação, os delegados da
CONED-AP avaliaram e apro-
varam a produção feita pelos
dos integrantes dos colóquios,
cabendo ao Fórum Estadual
de Educação do Amapá (FEE-
AP), apresentar esse resultado
aos gestores públicos do Es-
tado do Amapá, exigindo-lhes
que, no campo das políticas
educacionais, sejam cumpri-
das as deliberações tomadas
na Plenária Final da Conferên-
cia 2022.

As discussões dos dias 15 e
16 (palestras dos temas cen-
trais dos eixos temáticos e co-
lóquios) foram realizadas na
Universidade Estadual do
Amapá (Eixo 1), Colégio Ama-
paense (Eixo 2) e no Complexo
Cidadão Centro do Ministério
Público do Amapá (Eixo 3). No
dia 17, no SEBRAE-AP, foi rea-
lizada a plenária final.

A equipe técnica do CAO-IJ
esteve presente durante toda
a conferência oferecendo su-
porte técnico e de infraestru-
tura para as diversas
atividades, tanto na progra-
mação sediada no Complexo
Cidadão Centro, como nos de-
mais espaços em que a confe-
rência funcionou.

A IV Conferência Nacional
de Educação (CONAE) será
realizada em Brasília, no pe-
ríodo de 23 a 25 de novembro
de 2022, com o tema “Inclu-
são, equidade e qualidade:
compromisso com o futuro da
educação brasileira”, e o
Amapá será representado por
48 delegados dos segmentos
governamental e da sociedade
civil, eleitos democratica-
mente na plenária final da
CONED-AP.

O FÓRUM DE ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ

O Ministério Público é in-
tegrante do FEE-AP desde a
sua criação, que foi insti-
tuído por meio do Decreto n.
2805, de 22 de maio de 2013,
representado pela procura-
dora de Justiça, Judith Teles,
e a assistente social, Séfora-
Rôla. A atuação das integran-
tes do MP-AP tem sido
efetiva nas atividades estru-
turantes do Fórum, como o
acompanhamento da elabo-
ração do Plano Estadual de
Educação do Amapá, apro-
vado pela Lei Nº 1.907, de 24
de junho de 2015, organiza-
ção e realização das confe-
rências de educação e
participação em comissão de
monitoramento do plano es-
tadual.

Educação

A conferência é um espaço democrático para discussão, avaliação e propostas de políticas educacionais.

Na capital federal

Plenária da Conferência Estadual de Educação.

Membros do Ministério Público do Amapá durante
agenda institucional em Brasília (DF).
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Interrupção de gavidez

O Ministério Público Fe-
deral (MPF), informou em
nota, nesta quinta-feira
(23/6), que a criança de 11
anos de Santa Catarina
que foi estuprada e impe-
dida de fazer aborto con-
seguiu realizar o
procedimento para inter-
romper a gestação.

O procedimento foi rea-
lizado pelo Hospital Uni-
versitário (HU) Polydoro
Ernani de São Thiago
nessa quarta (22/6).

O hospital havia rece-
bido recomendação do
MPF para realizar esse tipo
de procedimento em
casos autorizados por lei.

Leia a notado MPF na
íntegra:

“O Ministério Público
Federal (MPF), conside-
rando a grande repercus-
são do caso envolvendo
menor vítima de estupro
e, que teve a interrupção
legal da gestação negada
pelo serviço de saúde,
vem informar o acata-
mento parcial da reco-
mendação expedida nesta
quarta-feira (22/6) ao Hos-
pital Universitário (HU)
Polydoro Ernani de São
Thiago, da Universidade
Federal de Santa Catarina
(UFSC).

O hospital comunicou
ao MPF, no prazo estabele-
cido, que foi procurado
pela paciente e sua repre-
sentante legal e adotou as

providências para a inter-
rupção da gestação da
menor.

Em relação aos demais
termos da recomendação,
serão avaliadas oportuna-
mente quais as providên-
cias a serem adotadas pela
procuradora da República
titular do 7º Ofício da Ci-
dadania.

O Ministério Público Fe-
deral lamenta a triste si-
tuação ocorrida e reafirma
seu compromisso em zelar
pelo efetivo respeito aos
direitos fundamentais
consagrados na Constitui-
ção Federal.”

Entenda o caso
Reportagem do The In-

tercept revelou que Jus-
tiça de Santa Catarina im-
pediu uma menina de 11
anos que havia sido estu-
prada de realizar aborto. A
juíza Joana Ribeiro Zim-
mer, titular da Comarca de
Tijucas, decidiu manter
em um abrigo a criança.

Em despacho, a juíza
afirmou que a decisão, ini-
cialmente, teria sido moti-
vada para garantir a
proteção da criança em re-
lação ao agressor, mas que
havia ainda outra razão:
“Salvar a vida do bebê”.

A juíza ainda sugeriu
que a menina mantivesse
a gestação por “mais duas
ou três semanas”, até a
formação do feto evoluir a
ponto de fazer um parto
antecipado.

Joana Zimmer foi afas-
tada do caso na última
terça-feira (21/6). Ela in-
formou que foi transferida
para a Comarca de Brus-
que, no Vale do Itajaí. Se-
gundo ela, a transferência
ocorreu por promoção e
não tem a ver com a reper-
cussão negativa do caso.

Menina de 11 anos estuprada em SC fez 
aborto na quarta, afirma MPF

Criança impedida de realizar aborto por juíza em Santa Catarina realizou o procedimento em hospital nessa quarta (22/6)

GeralCPI do MEC

O requerimento de insta-
lação da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) do
Ministério da Educação

(MEC) obteve, nesta quinta-
feira (23/6), o número mí-
nimo de assinaturas
necessárias. O último signa-

tário do requerimento é o
senador Giordano (MDB-
SP).

Encabeçada pelo líder da
oposição no Senado Federal,
Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), a CPI do MEC busca in-
vestigar supostas fraudes
cometidas na pasta durante
a gestão do ex-ministro Mil-
ton Ribeiro – preso pela Po-
lícia Federal, na quarta-feira
(22/6), acusado de tráfico de
influência, advocacia admi-
nistrativa, prevaricação e
corrupção passiva.

O senador tentava, desde
março, conseguir as 27 assi-
naturas mínimas necessá-

rias para que o presidente da
Casa Alta, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), decida sobre a
instalação do colegiado. A
prisão do ex-ministro deu
fôlego à oposição para tirar
a CPI do papel.

Na quarta-feira, Pacheco
defendeu que prosseguirá
com a instalação, caso o re-
querimento esteja em con-
formidade com o regimento.
No entanto, demonstrou ser
contra a CPI, pelo tom elei-
toreiro que deve ser for-
mado em torno do assunto.

O temor de Pacheco é o
mesmo de outros signatá-
rios da CPI do MEC, que de-

sistiram posteriormente e
solicitaram a retirada de as-
sinaturas. Eles avaliam que
a comissão parlamentar vi-
raria um “palanque” para as
eleições.

A Polícia Federal prendeu
preventivamente o ex-mi-
nistro da Educação Milton
Ribeiro, na manhã de
quarta-feira (22/6), em ope-
ração que investiga es-
quema de corrupção
envolvendo pastores evan-
gélicos durante a gestão
dele à frente do MEC. Na
quinta-feira (23/6), Ribeiro
conseguiu um habeas cor-
pus para ser solto.

Senador do AP, Randolfe Rodrigues consegue
assinaturas para instalar CPI do MEC

Liderada pela oposição, nova CPI busca investigar gestão de Milton Ribeiro no Ministério da 
Educação. Ex-ministro foi preso pela PF
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Senador Randolfe Rodrigues



A pesquisa Device Fraud Scan apon-
tou que o roubo de contas foi o golpe
mais aplicado pelos fraudadores bra-
sileiros no ano passado, totalizando
63% das incidências.

O celular toca e vibra o dia inteiro.
Uma hora é ligação de telemarketing,
na outra é SMS suspeito que pode re-
sultar em algum golpe. Os brasileiros
se deparam todos os dias com chama-
das e mensagens estranhas e já não
sabem mais o que fazer.

Mas, afinal, como as empresas e cri-
minosos conseguem o número de
tanta gente? O advogado especialista
em tecnologia Rafael Silva, sócio da
Daniel Advogados explica que os
dados podem ser obtidos ilicitamente
pela internet.

"O Brasil tem um longo histórico de
despreocupação com dados pessoais,
caracterizado de diversas formas,
como por exemplo o compartilha-
mento ilícito de dados (como e-mail,
CPF, número de celular) ou a falta de
medidas de segurança em seu arma-
zenamento (como senhas). Alguns
desses dados podem ser negociados
criminosamente, outros podem estar
indevidamente disponíveis online",
aponta Silva.

Fernando Guariento, head de Pro-
fessional Services do AllowMe destaca
que o Brasil é um dos países mais afe-
tados pelo vazamento de dados. "Um
relatório internacional publicado no
início deste ano apontou que mais de
24 milhões de brasileiros tiveram seus
dados vazados, seja por ataques ciber-
néticos ou pela vulnerabilidade de de-
terminados sistemas. Esses dados
acabam caindo na deep web e são lar-
gamente utilizados por fraudadores".

OS DIFERENTES TIPOS DE GOLPES
A disseminação de informações si-

gilosas facilita a ação de pessoas mal-
intencionadas. Uma pesquisa recente
da Mobile Time/Opinion Box indica
que três a cada quatro pessoas já sofre-
ram uma tentativa de golpe pelo tele-
fone. Dos entrevistados, 68%
disseram que esses contatos acontece-
ram mais de uma vez no ano.

Entre as práticas ilícitas mais co-
muns estão o golpe do Pix (aplicado
pelo WhatsApp), e-mails falsos de
bancos ou SMS com ofertas falsas. O
especialista em tecnologia ressalta que
essas são técnicas criminosas chama-
das "engenharia social", que elvam as
pessoas a realizar determinadas ações
(como compartilhar mais dados, apro-
var transações financeiras ou resetar
credenciais de acesso) para que os cri-
minosos tenham acesso à valores ou à
própria identidade virtual da vítima.

A pesquisa Device Fraud Scan, que
apontou que o roubo de contas foi o
golpe mais aplicado pelos fraudadores
brasileiros no ano passado, totalizando
63% das incidências.

Outra forma encontrada pelos gol-
pistas para roubar dinheiro é a clona-
gem de chip. "Essa prática de
"clonagem" do chip é conhecida como
SIM Swap e permite ao fraudador o
acesso facilitado a todos os contatos da
vítima e a seu WhatsApp. Se o frauda-
dor tiver posse de dados de login e
senha, poderá ainda acessar e-mails,
aplicativos de compra ou até mesmo
de bancos", alerta Guariento.

Não é tão difícil conseguir utilizar o
número de telefone de alguém. Com o
número de telefone, nome, CPF, filia-

ção, senhas e inúmeros outros dados
em mãos, o fraudador pode comprar
um novo chip e solicitar a vinculação
com o nome e telefone da vítima. A
operação pode ser realizada até
mesmo pelos canais de atendimento
via telefone.

Um levantamento da empresa de
ciber segurança NordVPN aponta que
os dados dos brasileiros são vendidos
por valores que oscilam entre R$ 33,56
e R$ 51,27 no mercado virtual ilegal. O
comércio já movimenta R$ 88 mi-
lhões.

Na cotação do comércio paralelo, o
e-mail é a informação mais cara. Nú-
mero de de identidade, carteira de ha-
bilitação, números de telefone, contas
online, logins de contas bancárias e
contas de criptomoedas são outras in-
formações que alvo de vazamentos.

Outro golpe que tem crescido é o
phishing, método no qual o fraudador
chama atenção da vítima oferecendo
uma promoção através das redes so-
ciais ou Whatsapp. O anúncio parece
legítimo, mas direciona a vítima para
uma página falsa de e-commerce.

PROTEÇÃO DE DADOS SIGILOSOS
É INDISPENSÁVEL

Apesar da legislação brasileira ainda
ser ineficiente para coibir divulgação
de dados e vazamentos de informa-
ções, existem algumas formas de ten-
tar proteger dados pessoais.

"A divulgação em massa da ocor-
rência de golpes em voga é de extrema
importância, principalmente, para
alertarmos as pessoas tipicamente
mais vulneráveis, que têm pouca ou
nenhuma intimidade com o universo
digital. De modo geral, o usuário deve

sempre desconfiar de transações ini-
ciadas por terceiros que envolvam
seus dados pessoais e dinheiro", diz
Fernando Guariento.

Rafael Silva explica que para evitar
cair em golpes de engenharia social é
preciso tomar cuidado antes de clicar
em links suspeitos, além de manter se-
nhas fortes e autenticação em dois fa-
tores no celular.

"Quanto as redes sociais, uma boa
prática para se proteger destes crimes
é o gerenciando a quantidade de infor-
mações compartilhadas, inclusive,
restringindo e privando o acesso a suas
informações pessoais e privadas. Os
criminosos cibernéticos de engenharia

social podem obter suas informações
pessoais com apenas alguns pontos de
dados, portanto quanto menos você
compartilhar com o resto do mundo,
melhor", defende Silva.

As empresas também precisam
estar atentas para cuidar da base de
dados dos clientes. As companhias
precisam investir em segurança digi-
tal, adotando tecnologias robustas que
garantam a segurança dos usuários e o
sigilo de informações.

Enquanto números de telefone con-
tinuarem a ser vendidos a preço de ca-
misa na promoção, a segurança dos
brasileiros estará sempre em liquida-
ção. (YAHOO!)

Olha o golpe! Geral
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Num mundo cada vez mais globalizado, como empresas 
e golpistas conseguem seu número de telefone?

O cidadão comum sabe como empresas e golpistas conseguem o telefone das pessoas?Quais são os tipos de 
golpe que existem?Quanto custa um dado vazado?Como se proteger de golpes?



O perfil @BrazilFight no Twitter
apontou essa semana uma curiosi-
dade para lá de interessante sobre a
imprensa. Segundo a publicação, o
jornalismo estaria abafando uma
notícia-bomba sobre o contador do
grupo criminoso PCC (Primeiro Co-
mando da Capital) e o ex-presi-
dente Lula, usando a prisão do
ex-ministro da Educação, Milton
Ribeiro. A postagem dá detalhes
sobre o assunto e mostra o caso
com mais profundidade. 

Segundo a publicação: “O jorna-
lismo militante que, corretamente,
faz alvoroço com a prisão do ex-mi-
nistro, não deu nenhuma repercus-
são sobre o fato do contador do
Lula ser o mesmo do PCC. Tem mé-
todo”, diz a postagem. 

A saber, há 8 dias (no dia 16 de
junho de 2022) o contador João
Muniz Leite recebeu um decreto de
sequestro de bens ligado a Lula. 

Acontece queesse profissional foi
responsável pela realização do Im-
posto de Renda do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva; sendo que
até hoje cuida do setor de contabi-
lidade e, inclusive, divide sala com
empresas do filho do petista, Fábio
Luís Lula da Silva, o Lulinha.
LAVAGEM DE DINHEIRO PELA

LOTERIA FEDERAL
O pedido de bloqueio de R$40

milhões em imóveis e ônibus de in-
tegrantes do PCC, assim como do
contador, foi feito pelo delegado

Fernando Santiago, e devidamente
endossado perante o Ministério Pú-
blico Estadual de São Paulo, pois o
contador seria parte de um com-

plexo esquema de lavagem de di-
nheiro através de prêmios da Lote-
ria Federal.

Por outro lado, essa notícia bom-
bástica estaria sendo ocultada pela
imprensa com a da prisão do ex-mi-
nistro Milton Ribeiro. A ação que
prendeu Ribeiro foi comandada
pela Polícia Federal, que investiga
um sistema de corrupção na libera-
ção de verbas do Ministério da Edu-
cação, num suposto esquema de
tráfico de influência envolvendo
pastores evangélicos.

Com isso, a notícia da prisão do
ex-ministro está sendo o ponto cen-
tral nas pautas de política do país,
ignorando o esquema de corrupção
do funcionário do ex-presidente
Lula e sua ligação com o PCC.
(NEWS ATUAL)

GeralRelações suspeitas

A mídia fez alvoroço com a prisão do ex-ministro da Educação, mas não 
repercutiu o fato do contador de Lula ser o mesmo do PCC.
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Grande imprensa usa prisão de ex-ministro para abafar
“bomba”sobre o contador do PCC e de Lula

Ex-contador de Lula é suspeito de
lavagem de dinheiro com o PCC.



O presidente Jair Bolso-
naro (PL) cobrou uma re-
forma da Organização das

Nações Unidas (ONU), com
foco no Conselho de Segu-
rança, ao discursar na aber-

tura da 14ª Cúpula dos Brics,
nesta quinta-feira (23).

“Devemos somar esforços
em busca da reforma das or-
ganizações internacionais,
como o Banco Mundial, o
FMI [Fundo Monetário In-
ternacional] e o sistema das
Nações Unidas, em especial
o seu Conselho de Segu-
rança”, disse Bolsonaro.

Ele afirmou que “o peso
crescente das economias
emergentes e em desenvol-
vimento deve ter a devida e
merecida representação”.

O presidente brasileiro
ainda fez elogios ao Brics,
chamando o grupo de “mo-

delo de cooperação baseado
em ganhos para todas as
partes envolvidas”.

“O Brics, além de repre-
sentar um fator de estabili-
dade e prosperidade no
cenário internacional, deve
contribuir para a geração de
emprego e renda e para o
bem estar de nossas popula-
ções”, acrescentou Bolso-
naro.

No início do seu discurso,
Bolsonaro saudou os outros
líderes presentes: o presi-
dente chinês Xi Jinping, o
presidente sul-africano Cyril
Ramaphosa, o premiê in-
diano Narendra Modi e o

presidente russo Vladimir
Putin.

O evento dos Brics marca
o retorno de Putin ao cená-
rio mundial desde o início
da guerra na Ucrânia. O líder
russo não participava de um
fórum com chefes de gran-
des economias mundiais
desde o início da invasão,
em 24 de fevereiro.

Ao saudar Putin, Bolso-
naro pontuou que foi “muito
bem recebido” pelo russo
em seu país. Bolsonaro foi
para a Rússia se encontrar
com Putin menos de 10 dias
antes do início da guerra.
(CNN)

Um grupo de cerca de 30 crimi-
nosos atacou uma agência bancá-
ria da Caixa Econômica Federal
na noite de quarta-feira (22) em
Itajubá, no sul de Minas Gerais. A
Polícia Militar do estado infor-
mou que os suspeitos não conse-
guiram explodir o cofre
localizado no interior da agência.

Em nota, a Prefeitura de Itajubá
disse que uma pessoa ficou ferida
na ação e foi encaminhada para
atendimento no hospital da ci-
dade. “A Prefeitura está dando
todo o suporte necessário para
ajudar nossas forças de segu-
rança neste momento”. A polícia
diz que a vítima não sofre risco de
morte.

Segundo informações da PM, o
caso ocorreu por volta de 23h45.
Os suspeitos estavam fortemente
armados e fugiram em cinco veí-
culos em direção a Campos do
Jordão, no interior de São Paulo,
segundo a corporação. A polícia
já encontrou carros abandonados
nos arredores de Itajubá.

Ainda não há informação sobre
valores roubados. Os criminosos
também efetuaram disparos con-
tra o quartel da polícia na cidade,
mas nenhum militar ficou ferido.

Dois tiroteios entre os agentes
de segurança e os criminosos
foram registrados na região de
Brasópolis e Luminárias, e um
suspeito foi preso. Nas trocas de
tiros, dois policiais militares fica-
ram feridos.

Nas redes sociais, moradores

de Itajubá compartilharam ví-
deos com homens armados e in-
tenso barulho de tiros.

O Batalhão de Operações Espe-
ciais (Bope) de Belo Horizonte au-
xilia na ocorrência.

NOVO CANGAÇO
A ação desta quarta faz parte

da prática do chamado “novo
cangaço” no Brasil. São crimes
praticados durante a noite ou ma-
drugada, em que um grupo cerca
uma cidade, geralmente no inte-
rior dos estados, e rouba grandes
quantidades de dinheiro.

Segundo o especialista em Se-
gurança Pública e professor da
Faculdade Getúlio Vargas (FGV),
Rafael Alcadipani, o termo faz re-
ferência a “ações em que há ten-
tativa de domínio de uma cidade
inteira para que os criminosos
tentem extrair vultuosos volu-
mes de agências bancárias”.

POPULARIZAÇÃO DO TERMO
Ainda na década de 1990, cida-

des interioranas de estados do
Norte e do Nordeste começaram
a sofrer ataques que se enqua-
dram nas táticas do novo can-
gaço. No Sudeste, ações
semelhantes surgiram há alguns
anos.

Entre 2020 e 2021, quatro cida-
des paulistas foram atacadas de
modo semelhante: Botucatu,
Araraquara, Mococa,e Araçatuba.
Em 2022, a cidade de Guara-
puava, no interior do Paraná tam-

bém foi alvo deste tipo de opera-
ção criminosa.

O analista criminal e membro
do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, Guaracy Mingardi,
explica que os assaltos costumam
ser muito bem planejados, além
de contar com armas potentes e,
muitas vezes, superiores às utili-
zadas pelas forças policiais de ci-
dades médias e pequenas.

Os bandos geralmente utilizam
metralhadoras, fuzis, explosivos
e veículos blindados. Munidos
desses armamentos, impedem
uma reação da polícia e se con-
centram, principalmente, em
roubar agências bancárias ou
transportadoras de valores.

CONTEXTO HISTÓRICO
O movimento dos cangacei-

ros surge no sertão nordestino
no final do século 19 e início do
século 20. Entre as décadas de
1920 e 1930, atuou o líder do
bando de cangaço mais famoso
no imaginário popular: Virgu-
lino Ferreira da Silva, o “Lam-
pião”.

Os cangaceiros, conhecidos
pelas roupas de couro e armas
presas junto ao corpo, saquea-
vam cidades e desafiavam au-
toridades, utilizando de
extrema violência, inclusive
sequestro e estupro.

De acordo com especialistas,
o movimento está relacionado
ao contexto social, de extrema
pobreza, e à estrutura agrária
daquela época. Essa é uma das
razões pelas quais, muitas
vezes, os cangaceiros são des-
critos como “bandidos so-
ciais”, embora atualmente
essa descrição seja questio-
nada.

Nas práticas atuais, “o que
tem de cangaceiro é a estraté-
gia de atacar cidades pequenas
e atacar a polícia para cometer
roubos”, explica Mingardi. Por
outro lado, as ações recentes
não carregam objetivos de
cunho social, que foram atri-
buídos aos atos do cangaço an-
teriormente, compara o
especialista. (CNN)

Novo Cangaço

Criminosos atacam agência bancária em Itajubá, interior de Minas Gerais

Bolsonaro pede reforma no Conselho de Segurança
da ONU em discurso na cúpula dos Brics

Bolsonaro defende reforma no Conselho de Segurança
da ONU, em cúpulo dos Brics.

Imagens do circuito de segurança
mostram ação dos marginais. 
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Presidente brasileiro cobrou mudanças em organizações internacionais para dar a 
"devida e merecida representação" às economias emergentes.

Uma pessoa ficou ferida; segundo informações da Polícia Militar, o grupo estava
fortemente armado e efetuou disparos contra o quartel da corporação.



A polícia prendeu um cinegrafista
chinês sob acusação de racismo e ex-
ploração de crianças do Maláui, no su-
deste da África. Lu Ke morava no país
quando o programa AfricaEye da BBC
revelou que ele usava crianças locais
para vídeos de felicitações personaliza-
dos, muitos com conteúdo racista em
um idioma que elas não entendem.

Esses vídeos eram vendidos por até
R$ 350 em plataformas de rede social da
China.

O acusado nega que tenha produzido
vídeos com conteúdo degradante, e
afirma que os produzia a fim de espa-
lhar a cultura chinesa na comunidade
local.

Mas em um deles, por exemplo, um
grupo de crianças é orientado pelo ci-
negrafista a repetir em mandarim in-
sultos racistas como "Sou um monstro
negro! Tenho um QI baixo".

Enquanto era filmado com uma câ-
mera escondida por um jornalista (não
identificado como tal), Lu Ke admitiu a
produção dos vídeos, mas imediata-
mente depois ele nega.

Durante a conversa, ele afirma:
"Nunca tenha pena deles, você tem que
se lembrar disso. Nunca tenha pena
deles. Não importa sua situação fami-
liar, nunca tenha pena deles. É assim
que você deve tratar os negros".

Em uma das conversas gravadas com

a câmera escondida, ele aparece se ga-
bando de gravar mais de 380 vídeos em
um único dia, algo que representaria
um rendimento de pelo menos US$ 11
mil em menos de 24 horas.

O caso começou a ser investigado
pela polícia do Maláui na semana pas-
sada, depois que a BBC publicou o ma-
terial, mas o cinegrafista chinês esteve
foragido por dias, até ser localizado em
um país vizinho, a Zâmbia, na cidade de
Chipata.

Segundo o porta-voz do Departa-
mento de Imigração e Cidadania Pas-
qually Zulu, os dois países estão
negociando a deportação de Lu Ke para
o Maláui, a fim de dar prosseguimento
à investigação.

Quando o caso veio à tona, um diplo-
mata chinês de alto escalão, Wu Peng,
disse ter discutido o assunto com cole-
gas do Maláui, reforçando que a China
era contrária a qualquer tipo de discri-
minação e informando que o país es-
tava tomando providências para
derrubar esse tipo de conteúdo das
redes sociais.

"A China tem combatido esses atos
online ilegais nos últimos anos", tuitou
ele. "E nós vamos continuar comba-
tendo esses vídeos racistas no futuro

também."

AS PISTAS QUE LEVARAM AO RES-
PONSÁVEL PELOS VÍDEOS

Esses vídeos degradantes, ligados a
uma categoria popular de conteúdo na
China, começaram a surgir nas redes
sociais em fevereiro de 2020.

Após meses de investigações meti-
culosas e análises forenses do vídeo, os
repórteres Runako Celina e Henry
Mhango, da equipe do programa de TV
AfricaEye, da BBC, conseguiram en-
contrar algumas respostas para tentar
revelar a história por trás da gravação.

Por meio de elementos geográficos,
topográficos e de sinalização, os espe-
cialistas (com apoio do repórter inves-
tigativo Henry Mhango) conseguiram
identificar que o vídeo do QI havia sido
gravado em uma pequena cidade rural
do Maláui, no sudeste da África.

Mhango descobriu que Lu Ke che-
gara para viver na região havia alguns
anos e que tinha gravado centenas de
vídeos com a população local.

Segundo contaram moradores da ci-
dade, eles o receberam acreditando que
tinha vindo ensinar os pequenos a falar
mandarim.

Além disso, dizem os repórteres, não

é incomum ver hoje cidadãos chineses
no Maláui.

Devido ao crescente esforço de Pe-
quim para expandir sua influência na
África — por meio de investimentos em
infraestrutura e a presença de empre-
sas e tecnologias chinesas —, os mora-
dores locais começaram a se acostumar
com a presença de estrangeiros no país.

Isso também levou alguns residentes
a acreditar que, por meio dos vídeos, Lu
Ke conseguiria trazer ajuda econômica
da China para melhorar as condições da
população empobrecida. Mas acaba-
ram frustrados ao saberem pela BBC da
real intenção do produtor. (BBC)
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O grupo Talebã, que controla o Afe-
ganistão há quase um ano, apelou à
ajuda internacional diante da situação
de devastação no país, atingido nas
primeiras horas de quarta-feira, 22,
por um terremoto de magnitude de
6.1 na escala Richter.

Mais de mil pessoas morreram e ao
menos outras 1,5 mil ficaram feridas,
segundo as autoridades locais.

A província de Paktika, no sudeste
do Afeganistão, foi a região mais afe-
tada. Cerca de meio milhão de pessoas
habitam a área. O epicentro do terre-
moto foi a cerca de 44 km da cidade de
Khost, mas testemunhas relataram ter
sentido os tremores na capital do Afe-
ganistão, Cabul, e até mesmo em Isla-
mabad, capital do vizinho Paquistão.

Equipes da Organização das Nações
Unidas (ONU) estão enfrentando difi-
culdades para fornecer comida e
abrigo aos desabrigados. E os esforços
para resgatar as vítimas entre os es-
combros têm sido prejudicados por
chuvas torrenciais e granizo.

O terremoto - o mais mortal nas úl-
timas duas décadas no país - tem se
mostrado um desafio significativo

para o Talebã, grupo islâmico que re-
tomou o controle do país em agosto
de 2021, após quase 20 anos de uma
ocupação militar comandada pelos
Estados Unidos.

"Infelizmente, o governo está sob
sanções, por isso é financeiramente
incapaz de ajudar as pessoas na me-
dida do necessário", disse Abdul Qa-
harBalkhi, um alto funcionário do
Talebã.

Segundo QaharBalkhi, "agências in-
ternacionais estão ajudando, os países
vizinhos ou mesmo distantes oferece-

ram sua assistência, a qual agradece-
mos e saudamos. A assistência precisa
ser ampliada em grande medida por-
que este é um terremoto devastador
que não é experimentado há décadas".

O número de pessoas sob os escom-
bros é desconhecido. Profissionais de
saúde e de ajuda humanitária disse-
ram que a operação de resgate é parti-
cularmente difícil por causa das
condições climáticas na região. Nas
áreas mais remotas, helicópteros têm
sido usados para transportar as víti-
mas aos hospitais.

Tanto a ONU quanto agências de
auxílio paquistanesas estão atuando
no apoio humanitário, o que inclui
envio de equipes e recursos médicas
para a área afetada.

Uma agência de ajuda humanitária,
a Intersos, disse estar pronta para en-
viar uma equipe médica de emergên-
cia composta por dois cirurgiões, um
anestesista e duas enfermeiras.
NÚMERO DE MORTOS DEVE AU-

MENTAR
A maioria das vítimas confirmadas

até agora vivia nos distritos de Gayan
e Barmal, em Paktika, disse um mé-
dico local à BBC. Uma aldeia inteira
em Gayan teria sido destruída.

"Houve um estrondo e minha cama
começou a tremer", disse um sobrevi-
vente, que se identificou apenas como
Shabir, à BBC.

"O teto caiu. Fiquei preso, mas pude
ver o céu. Meu ombro estava deslo-
cado, minha cabeça estava ferida, mas
consegui sair. Tenho certeza de que
entre sete a nove pessoas da minha fa-
mília, que estavam na mesma sala que
eu, estão mortas"

À BBC, um médico que atua em

Paktika disse, em condição de anoni-
mato, que profissionais da saúde esta-
vam entre as vítimas.

"Já não tínhamos funcionários ou
instalações hospitalares suficientes
antes do terremoto, e agora o terre-
moto arruinou o pouco que tínhamos.
Não sei quantos dos meus colegas
ainda estão vivos", afirmou.

A comunicação após o terremoto é
difícil por causa dos danos às torres de
telefonia móvel e o número de mortos
pode aumentar ainda mais, disse
outro jornalista local na área à BBC.

"Muitas pessoas não estão cientes
da condição de seus parentes porque
seus telefones não estão funcionando.
Meu irmão e sua família morreram, e
eu só soube depois de muitas horas.
Muitas aldeias foram destruídas",
disse o jornalista.

O Afeganistão é um país propenso a
terremotos, pois está localizado em
uma região do planeta com placas tec-
tônicas ativas. Seu território com-
preende várias linhas de falha,
incluindo a falha de Chaman, a falha
de HariRud, a falha de Badakhshan
Central e a falha de Darvaz.

Caos MUNDO

Talebã pede ajuda internacional após terremoto que
matou mais de mil pessoas no Afeganistão

Chinês racista

Mais de mil pessoas morreram e ao menos outras 1,5 mil ficaram feridas, segundo as autoridades locais.

O cinegrafista esteve foragido por dias, até ser localizado na Zâmbia. Os dois países negociam a deportação dele para o Maláui.

Vítimas do terremoto em hospital em Paktika, Afeganistão.
Há ao menos 1,5 mil feridos.

Após investigação da BBC, chinês é preso acusado de 
espalhar vídeos racistas com crianças africanas do Maláui



O presidente ucraniano, Volo-
dymyr Zelenskyy, vai participar
por videoconferência na pró-
xima cimeira da OTAN, em Ma-
drid, a realizar-se no final do
mês.

O governo espanhol tinha já
expresso a solidariedade com
Kiev durante uma visita do pri-
meiro-ministro Pedro Sánchez à
capital ucraniana, em abril.

Agora, apesar de a adesão da
Ucrânia à aliança permanecer
fora da mesa, Espanha esclarece
a pertinência do convite ao pre-
sidente ucraniano. Do encontro
vai resultar a adoção de um
novo conceito estratégico de

defesa para a próxima década.
De acordo com o gabinete presi-
dencial espanhol, o conflito na
Ucrânia e a invasão russa vão
ter um papel destacado no do-
cumento final.

O destaque foi já confirmado
pelo secretário-geral da NATO,
Jens Stoltenberg, que diz espe-
rar que os aliados determinem
em Madrid as medidas de apoio
à Ucrânia para a modernização
do equipamento militar prove-
niente da era soviética.

Pelo caminho, o líder da
aliança atlântica deixa uma
mensagem aos que ainda se
mostram reticentes quanto ao

investimento. Para Stoltenberg
"o preço que arriscamos a pagar
se Putin conseguir o que quer
usando a força militar contra
um estado democrático inde-
pendente na Europa será muito
mais elevado do que o preço
que pagamos hoje por apoiar a
Ucrânia".

RÚSSIA INTENSIFICA ATA-
QUES DE PRECISÃO

Moscovo alega que ataques
de alta precisão causaram 500
baixas entre as tropas ucrania-
nas, esta quarta-feira, no esta-
leiro naval de Okean, em
Mykolaiv.

A cidade voltou a ser alvo de
bombardeamentos, que, desta
vez, destruíram dois terminais
portuários para armazena-
mento de cereais.

O Kremlin nega ainda que a
Ucrânia tenha penetrado as de-
fesas aéreas russas através de
um ataque de drones a uma re-
finaria de petróleo emNovos-
hakhtinsk, afirmando que o
episódio, denunciado ontem
por imagens divulgadas, foi
antes um ato terrorista. 
(EURONEWS)

Após meses de uma moratória in-
formal que visava manter a tensão nu-
clear baixa, ante diversas ameaças do
Kremlin desde que a Guerra da Ucrâ-
nia começou, os Estados Unidos resol-
veram mudar de atitude e testaram
quatro mísseis de uma só vez.

O lançamento ocorreu no final de
semana, segundo o Comando Estraté-
gico dos EUA, e envolveu quatro Tri-
dent 2 D5LE, a versão modernizada do
principal míssil nuclear naval ameri-
cano. Eles foram disparados de um

submarino de propulsão nuclear da
classe Ohio perto da costa da Califór-
nia.

"Bom, eu acho que o período de co-
medimento nuclear da administração
Biden acabou", escreveu no Twitter
Hans Kristensen, chefe do Projeto de
Informação Nuclear da Federação dos
Cientistas Americanos, um dos maio-
res especialistas no tema no mundo.

O mais recente teste do tipo havia
ocorrido em setembro passado. Em 2
de março, a Força Aérea dos EUA

adiou o lançamento de um outro mo-
delo, o ICBM (míssil balístico intercon-
tinental, na sigla inglesa) Minuteman
3, que é lançado de silos terrestres. A
alegação foi a tensão devido à guerra:
ninguém queria enviar o sinal errado
a Moscou.

Não que Vladimir Putin tenha com-
partilhado tal sensibilidade. Cinco
dias antes do ataque ao vizinho, ocor-
rido em 24 de fevereiro, ele comandou
um teste de mobilização e disparo de
seus principais meios nucleares.

Três dias depois do começo da
guerra, Putin assustou o mundo ao
declarar que suas forças nucleares es-
tavam em alerta máximo. Isso foi ins-
trumento para reafirmar o que havia
dito com poucos eufemismos desde o
começo da ação: que a Otan (aliança
militar ocidental) corria risco de sofrer
um ataque nuclear se interviesse em
favor da Ucrânia.

Ao longo da guerra, a carta nuclear
foi puxada diversas vezes, ora por
Putin, ora por outras autoridades rus-
sas. O fantasma da Terceira Guerra
Mundial, invocado para evitar a ajuda
ocidental a Kiev, ainda surte efeito:
apesar de enviar armas pesadas, a

Otan ainda é tímida na entrega de sis-
temas de longo alcance.

O presidente russo inclusive anun-
ciou, nesta segunda (20), que o novo
ICBM RS-28 Sarmat (Satã-2 no Oci-
dente) entrará em serviço no fim
deste ano. Ele foi testado com su-
cesso, e devida propaganda, no fim de
abril.

Não que esses testes tenham pego
totalmente de surpresa os rivais: eles
têm de ser informados sob o Novo
Start, o último acordo de controle de
armas nucleares ainda em vigor. Após
o então presidente Donald Trump dei-
xar dois outros tratados do gênero, ele
quase caducou, mas foi estendido por
Joe Biden e Putin.

Tensão MUNDO

Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O governo espanhol tinha já expresso a solidariedade com Kiev durante uma visita ao ucraniano.

Estados Unidos desistem de aplacar Rússia e
testam 4 mísseis nucleares de uma só vez

Reunião

O lançamento ocorreu no final de semana. Os mísseis foram disparados de um submarino nuclear.
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Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy,
vai participar na próxima cimeira da OTAN

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy (à direita).



Andrea e Jay nunca pensa-
ram que estariam nesta situa-
ção: rezando para que o
coração de sua filha pare de
bater antes que Andrea de-
senvolva uma infecção po-
tencialmente mortal.

O casal, dos Estados Uni-
dos, estava de férias em Malta
quando Andrea Prudente,
grávida de 16 semanas, come-
çou a perder sangue. Os mé-
dicos disseram que a placenta
estava parcialmente desco-
lada, e sua gestação não era
mais viável.

Mas o coração do bebê
ainda batia — e em Malta isso
significa que, por lei, os médi-
cos não podem interromper a
gravidez.

Há uma semana o casal está
esperando, confinado em um
quarto de hospital.

"Estamos sentados aqui
com o entendimento de que,
se ela entrar em trabalho de
parto, o hospital entrará em
ação. Se o coração do bebê
parar, eles vão ajudar. Fora
isso, eles não vão fazer nada",
conta Jay Weeldreyer à BBC

pelo telefone.
A voz dele está cansada e ir-

ritada. Ele teme que a condi-
ção de Andrea possa mudar
rapidamente a qualquer mo-
mento.

"Com a hemorragia e a se-
paração da placenta do útero,
com a membrana totalmente
rompida, e o cordão umbilical
do bebê projetando do colo
do útero da Andrea, ela corre
um risco extraordinariamente
alto de infecção, o que pode-
ria ser evitado", diz ele.

"A bebê não pode viver, não
há nada que possa ser feito

para mudar isso. Nós a que-
ríamos, ainda a queremos,
nós a amamos, desejamos
que ela pudesse sobreviver,
mas ela não vai. E não só es-
tamos na situação em que es-
tamos perdendo uma filha
que queríamos, como o hos-
pital também está prolon-
gando a exposição da Andrea
ao risco", acrescenta.

A única esperança deles é
uma remoção médica de
emergência para o Reino
Unido — paga pelo seguro de
viagem.

Em 2017, outra turista teve

que ser transferida para a
França para fazer um aborto
de emergência. Mas, para as
mulheres de Malta, esta não é
uma opção.

Aborto é ilegal em Malta
A ilha tem algumas das leis

mais rígidas da Europa
quando se trata de aborto: in-
terromper uma gravidez é ile-
gal, inclusive quando o feto
não tem chances de sobrevi-
vência.

É uma lei que a advogada
Lara Dimitrijevic, presidente
da Women'sRights Founda-
tion em Malta, vem comba-
tendo há anos.

"As mulheres aqui rara-
mente têm voz", diz ela.

"A prática geral é que os
médicos ou deixam o corpo
expulsar o feto por conta pró-
pria, ou — se a paciente fica
muito doente e desenvolve
sepse — eles então intervêm
para tentar salvar a vida da
mãe."

"Sabemos que, em média,
há dois ou três casos como
este todos os anos, mas de-
pois que a Andrea tornou sua

história pública nas redes so-
ciais, começamos a ver mui-
tas outras mulheres se
apresentando e comparti-
lhando suas experiências."

Dimitrijevic diz que a lei
precisa mudar porque uma
prática como esta não é ape-
nas um risco para a saúde das
mulheres, é também um
trauma psicológico para elas e
suas famílias.

A BBC entrou em contato
com o governo de Malta e a
administração do hospital
para comentar o assunto, mas
não obteve retorno.

Depois de seis dias, espe-
rando que uma das duas coi-
sas terríveis aconteça, Jay me
diz que ele e sua esposa estão
exaustos.

"Este procedimento pode-
ria ter sido feito em duas
horas, sem colocar Andrea
em risco e nos permitindo
viver o luto", diz ele.

"Em vez disso, é esta coisa
prolongada, em que você
acaba com pensamentos real-
mente sombrios, pensando
em como isso pode acabar?"

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa)
determinou, nesta quinta-
feira (23), o recolhimento e
interdição de diversos lotes
de vários fabricantes do me-
dicamento losartana, usado
para tratar pressão alta.

A agência recomendou que
os pacientes que usam o re-
médio, mesmo que ele esteja
entre os lotes afetados,
devem continuar o trata-
mento, pois a medida é pre-
ventiva.

Em caso de dúvida ou se
precisar de orientação, o pa-
ciente deve conversar seu
médico.

"A hipertensão e insufi-
ciência cardíaca exigem
acompanhamento constante
e qualquer alteração no trata-
mento deve ser feita somente
pelo médico que acompanha
o paciente. Deixar de tomar o
medicamento pode trazer
riscos para a saúde do pa-
ciente", reforçou a Anvisa.

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa)
determinou, nesta quinta-
feira (23), o recolhimento e
interdição de diversos lotes

de vários fabricantes do me-
dicamento losartana, usado
para tratar pressão alta.

A agência recomendou que
os pacientes que usam o re-
médio, mesmo que ele esteja
entre os lotes afetados,
devem continuar o trata-
mento, pois a medida é pre-
ventiva.

Em caso de dúvida ou se
precisar de orientação, o pa-
ciente deve conversar com
seu médico.

"A hipertensão e insufi-
ciência cardíaca exigem
acompanhamento constante
e qualquer alteração no trata-
mento deve ser feita somente
pelo médico que acompanha
o paciente. Deixar de tomar o
medicamento pode trazer
riscos para a saúde do pa-
ciente", reforçou a Anvisa.

2) Como faço para trocar a
minha losartana?

Depois de falar com o seu
médico, se for trocar o me-
dicamento, você deve entrar
em contato com o Serviço
de Atendimento ao Consu-
midor (SAC) do laboratório
que fabrica a sua losartana

para se informar sobre a
troca.

O contato das empresas
aparece na embalagem e na
bula do remédio. É dever da
empresa fazer a substituição
ou a troca do remédio – os
lotes que foram mantidos
no mercado são considera-
dos seguros e podem ser
consumidos.

3) Por que a Anvisa está
recolhendo ou interditando
os lotes?

A agência detectou a im-
pureza “azido” – uma subs-
tância que pode causar
mutações – em uma concen-
tração acima do limite de se-
gurança aceitável nos
remédios. A medida é pre-
ventiva.

A presença do azido no in-
sumo farmacêutico da losar-
tana foi identificado no
mundo em setembro de
2021. O contaminante pode
aparecer durante a produ-
ção do insumo farmacêutico
ativo, que é utilizado pela
indústria farmacêutica para
fabricar o medicamento
final.

Aborto negado Geral

Anvisa determina recolhimento e interdição
de lotes; veja o que fazer

O casal que reza para que coração do bebê que
esperam pare de bater após aborto negado

Gravidez de Andrea não é mais viável, mas médicos não podem intervir por causa da legislação de Malta, 
a menos que ela entre em trabalho de parto ou desenvolva sepse.

Losartana

Andrea e Jay estavam de férias em
Malta quando ela foi internada —
Foto Jay Weeldreyer via BBC
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Pacientes que usam o remédio, mesmo nos lotes afetados, devem continuar 
o uso, segundo a agência; recolhimento é preventivo.



Os líderes dos países da União
Europeia (UE) concordaram nesta
quinta-feira (23) numa reunião em
Bruxelas em conceder à Ucrânia e
Moldávia o status de candidato a
entrar no bloco.

O processo de integração ao
bloco do país parcialmente ocu-
pado por tropas russas que tentam
conquistar a região do Donbass, no
entanto, pode demorar anos.

Foi preciso um consenso para
que os 27 países da UE aprovassem
a candidatura da Ucrânia, já
apoiada anteriormente pela Comis-
são Europeia, o braço executivo da
União Europeia, e pelas principais
economias do bloco, embora al-
guns membros tenham se mos-
trado relutantes.

A presidente da Comissão, Ursula
von der Leyen, pediu para que os lí-
deres europeus concordem com o
pedido de Kiev.

O presidente ucraniano, Volody-
myrZelensky, contou que, na
quarta-feira, realizou "uma mara-
tona telefônica" durante a qual
conversou com onze líderes euro-
peus para defender a candidatura.

Esse cenário de acolhimento à
Ucrânia, inimaginável até recente-
mente, foi imposto ao bloco comu-
nitário com a guerra iniciada pela

Rússia há quase quatro meses.

Imperialismo russo
A presidente do bloco, Ursula

von der Leyen, escreveu em uma
rede social que a decisão “fortalece
a Ucrânia, a Moldava e a Geórgia
frente ao imperialismo russo”.

De acordo com o “New York
Times”, a decisão da União Euro-
peia de legitimar a candidatura
ucraniana deve irritar a Rússia, que
já descreveu as aspirações da Ucrâ-
nia de se alinhar às instituições do

Ocidente como uma provocação e
uma interferência na esfera de in-
fluência russa.

Outros países
Líderes de países a região dos

Bálcãs Ocidentais que negociam há
vários anos sua adesão não escon-
deram seu descontentamento.

O primeiro-ministro da Albânia
(país candidato à adesão que
aguarda novidades desde 2014),
Edi Rama, advertiu que a Ucrânia
não deve ter "ilusões" sobre o su-

cesso de sua candidatura.
"A Macedônia do Norte é candi-

data há 17 anos, se não perdi a
conta. A Albânia, há oito. Então,
bem-vinda, Ucrânia. É bom que a
Ucrânia tenha reconhecido o status
(de país candidato). Mas espero
que os ucranianos não tenham ilu-
sões", disse.

Resistência inútil
Na frente da guerra, as tropas

ucranianas perderam o controle de
duas localidades da região do Don-
bass, no leste do país, em meio a
combates para manter sua sobera-
nia nas cidades de Severodonetsk
e Lysychansk, informou o gover-
nador de Luhansk.

"Perdemos o controle de Losku-
tivka e de Rai-Oleksandrivka",
disse Serguei Gaiday, em referên-
cia a duas localidades que ficam ao
sudeste de Lysychansk.

Com isso, as tropas russas con-
seguiram avançar ainda mais no
Donbass, onde parecem estar
perto de cercar os dois núcleos ur-
banos de Severodonetsk e Lysy-
chansk, separados pelo rio Donets.

Gaiday afirmou que as forças
russas tentam assumir o controle
de Severodonetsk, uma cidade in-
dustrial que antes da guerra tinha

quase 100 mil habitantes e que os
militares ucranianos tentam de-
fender.

A Ucrânia recebe ajuda militar
ocidental e agora adicionou siste-
mas de lançamento de mísseis Hi-
mars dos Estados Unidos ao seu
arsenal, anunciou o ministro da
Defesa ucraniano, OleksiiRezni-
kov, sem especificar quantos lan-
çadores de foguetes chegaram.

Com alcance de 80 km, esse sis-
tema tem a vantagem de ser muito
preciso, superior ao dos russos. No
entanto, um representante dos se-
paratistas pró-Rússia chamou a re-
sistência ucraniana em
Lysychansk e Severodonetsk de
"inútil".

"Acho que no ritmo que nossos
soldados estão indo, muito em
breve todo o território da Repú-
blica Popular de Lugansk será li-
bertado", disse o tenente-coronel
Andrei Marochko.

Os atentados estão ocorrendo
em outras partes do país, como na
região nordeste de Kharkiv, onde
quinze pessoas morreram na
terça-feira, e na cidade de Miko-
laiv, no sul, onde a Rússia anun-
ciou na quinta-feira que destruiu
49 tanques de combustível e três
veículos blindados.

Candidatos Geral

União Europeia aprova status de candidato 
a membro do bloco a Ucrânia e Moldávia

Ambos ainda não foram aceitos, porém, agora estão elegíveis para entrar no grupo dos principais países europeus.

Quatro policiais e oito sus-
peitos morreram em um con-
fronto armado nos arredores
da cidade mexicana de Gua-
dalajara, informaram autori-
dades locais nesta
quinta-feira (23).

Inicialmente, o Ministério
Público informou que o nú-
mero de mortos era dez
(quatro policiais e seis sus-
peitos), mas o governador do
estado de Jalisco, Enrique
Alfaro, disse que outros dois
agressores morreram e três
ficaram gravemente feridos.

O incidente ocorreu na
noite de quarta-feira em uma
casa no município de El Salto
e, segundo testemunhas,
durou mais de uma hora.

Durante o tiroteio, duas
pessoas sequestradas foram

resgatadas no local, infor-
mou o promotor de Jalisco,
Luis Méndez Ruiz.

Segundo ele, a polícia res-
pondeu a uma denúncia de
que homens armados teriam
desembarcado pessoas
amordaçadas de um cami-
nhão para uma casa nos arre-
dores de Guadalajara.

Os agentes foram até o
local, onde uma mulher afir-
mou tratar-se de uma de-
núncia falsa e, em seguida, a
patrulha foi atacada a tiros.

Méndez informou que,
horas antes do ataque, uma
operação da Promotoria es-
pecializada em desapareci-
mentos foi realizada no
local. Ele não confirmou se
os resgatados estão relacio-
nados.

Os corpos dos supostos
agressores mortos, incluindo
uma mulher, foram encon-
trados mais tarde em duas
casas. Após o tiroteio, oito
pessoas foram presas e
armas e munições foram
apreendidas.

Dez policiais assassinados
em Jalisco

De acordo com dados ofi-
ciais, até agora, neste ano,
dez policiais foram assassi-
nados em Jalisco, um dos
seis estados que concentram
48% dos homicídios no país,
a maioria deles ligados ao
crime organizado.

Essa região, uma das mais
prósperas do México, é tam-
bém o berço do Cartel Jalisco
Nova Geração, o mais pode-
roso do país e responsável
por inúmeras mortes e desa-
parecimentos, segundo au-
toridades locais.

Seu líder, Nemesio Ose-
guera, conhecido como "El
Mencho", é um dos trafican-
tes mais procurados pelos
Estados Unidos, que ofere-
cem uma recompensa de 10
milhões de dólares por sua
captura.

Desde 2006, quando o
então governo militarizou a
luta antidrogas, o México
acumulou mais de 340 mil
assassinatos.

Crime organizado 

Confrontos entre polícia e suspeitos 
deixa 12 mortos no México

Militares mexicanos na cidade de El Salto, em 22 de
junho de 2022 — Foto Ulises Ruiz-AFP

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em foto ao lado de Emmanuel Macron,
Olaf Scholz, Mario Draghi e Klaus Iohannis — Foto Ludovic Marin-REUTERS
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Mortes ocorreram no estado de Jalisco, um dos seis estados que concentram 
48% dos homicídios no país, a maioria deles ligados ao crime organizado.
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Neste domingo, os papais Breno e Raiele reunirão
familiares e amigos em uma belíssima festa para 

comemorarem os 3 aninhos da linda princesa Brena.

Muitas felicidades a amiga Genilda Ramos.
Feliz aniversário!

Parabéns à Professora Gentila Anselmo Nobre, um
ícone da educação santanense, que nesta semana

completou 101 anos de vida. Felicidades, Professora!

Hoje tem parabéns especial deste Colunista a
Jacky da Costa Brito. Feliz aniversário.

Registro deste Colunista com a profissional
da decoração Silvia Dantas Designer.


