Fatalidade

Contra as drogas
MP-AP e Conen-AP promovem evento
em alusão à Semana Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas no Amapá

Morre PM baleado na cabeça durante
operação da Polícia Federal no Amapá;
caso está sob investigação

Evento constou com palestras de especialistas sobre prevenção ao consumo de entorpecentes no Estado.

Amauri Alves de Lima estava internado no hospital desde a quartafeira (22), em estado grave.
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No Amapá

Operação da PF, investiga esquema de
fraude em notas ﬁscais de cota parlamentar
da deputada Cristina Almeida

Espaço compartilhado

Núcleo de Justiça 4.0 no Fórum
de Macapá atende as varas cíveis
aderentes ao juízo 100% digital

Operação da PF
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Conselheiro do TCE do Rio e ex-mulher
viram réus por lavagem de dinheiro
PÁGINA
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A Policia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão
em endereços ligados a deputada estadual Cristina Almeida,
PÁGINA 05
do PSB-AP, na manhã de sexta-feira

Isabel Galotti, ministra do Superior Tribunal de Justiça
- Foto José Alberto
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Ajuda para Laranjal do Jari
O senador Lucas Barreto (PSD/AP) esteve
reunido, em Brasília,
com o ministro Ronaldo Bento, titular
do Ministério da Cidadania, para debater a
liberação de recursos
para o município de
Laranjal do Jari, no
Sul do Amapá, que
novamente se viu assolada por uma das
maiores enchentes da
história do Rio Jari.

PÁGINA 03
Departamento Administrativo e Financeiro
Manoel Picanço: (96) 99903-2787
Circulação e Assinatura
Hélio: (96) 99115-2580

Direitos sociais

Prefeito de Macapá,
Dr. Furlan, entrega
Cras Amor e CEU
das Artes, na zona
Norte da capital
Os espaços ampliam o uso do SUAS e garantem aos usuários o acesso aos direitos
sociais.
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Temor é de onda
de prisões por motivação
eleitoral

A prisão do ex-ministro Milton Ribeiro para ele não “destruir” ou
“ocultar” supostas provas, mesmo
que não tenha ocorrido tentativas
assim em quatro meses de investigação, deu ao governo a certeza de que
vem aí uma onda de sentenças contrárias ao governo, incluindo prisões, com o objetivo enfraquecer a
reeleição de Jair Bolsonaro. “Vamos
medir nesta campanha o quanto o
Judiciário vai interferir no processo
eleitoral”, disse ontem o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo
Barros (PP-PR).

Ativismo

Para Barros, o juiz prendeu o Ribeiro por ativismo político, como
medidas que quis impor ao presidente, na pandemia, sem ter essa
competência.

Veia
esquerdista

“O juiz tem a veia da esquerda e
pretendeu, com a prisão do ex-ministro, produzir danos políticos ao
presidente Bolsonaro e aliados”,
disse o líder.

Prisão ‘vai que...’

O juiz criou a prisão “vai que....”:
alegou periculum libertatis de Ribeiro. Ou seja, por ter sido ministro,
ele poderia ocultar ou destruir provas.

A voz do gigante

Estamos a pouco mais de quatro meses das
eleições presidenciais e até aqui a turba oposicionista de um modo geral e os vermelhos em
especial não trouxeram uma só proposta, um
programa qualquer ou uma simples ideia relativa ao que pretendem se, por ventura, puderem voltar ao poder.
Tudo que proclamam ou pregam para suas
cativas plateias se inicia e se consome em um
tresloucado objetivo: destruir o Presidente
eleito, processar e prender sua família e banir
da vida pública sua equipe de ministros e colaboradores, a começar pelos militares.
Essa linha de procedimento lastreada em
proposições odientas e absurdas, condenáveis
no fundo e na forma, acaba por se voltar contra
os próprios proponentes, principalmente porque o governo atual, dando demonstrações de
probidade e de competência, vem colecionando resultados extraordinários impossíveis
de serem desprezados.
Como são abjetos os medíocres mandarins da
Suprema Corte que prestam vassalagem a expresidentes corruptos!
Posto que estejam brigando para ver sua Pátria submetida a um regime assassino, contrário à índole e à natureza do nosso povo,
deveriam ter escalado um líder a altura dessa
tarefa ingente e não um “moleque de rua qualquer”.
Pois é justo isso que este porcaria de nove
dedos representa: um moleque de rua, sem origem, sem história de vida honrada, sem res-
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Aﬁnidades

Curiosidade

CPI do MEC ou da
Petrobras podem furar a ﬁla

da vítima

A Câmara tem 15 comissões espeSintonizado com as alegações
para analisar PECs na ﬁla de insciais
da oposição contra o governo, o
talação,
incluindo uma que versa
juiz disse que a investigação pojusto
sobre
depoimentos em CPIs.
deria ser afetada por um tal “gaCulpa
binete paralelo”

Deputados colhem assinaturas
para abrir a CPI da Petrobras, enquanto senadores tentam instalar a
CPI do MEC. É possível que ambos
tenham sucesso e, mais uma vez,
furem a fila como aconteceu com a
CPI da Pandemia. No Senado, há
duas comissões aguardando instalação para investigar desmatamento e
queimadas ilegais na Amazônia,
mas como o palco do MEC rende
holofotes maiores, deve ter prioridade e passar à frente. Na Câmara,
há seis pedidos de CPI que aguardam instalação.

Medo
do Barroso

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco conﬁrmou que, se a CPI tiver
assinaturas, será instalada. A situação da Amazônia não é emergência?

Na gaveta

Na Câmara, a fila tem CPI de exploração sexual de crianças, relações financeiras entre Brasil-Cuba,
das passagens aéreas, da ‘Vaza Jato’
etc.

Os que roubaram a Caixa podem
ﬁcar tranquilos. O Ministério Público
Federal (MPF) pretende que o
“banco social” pague R$5 bilhões
pela corrupção do período em que os
governos do PT a saquearam.

Outros
tempos logo ali

Ao menos oito ex-ministros dos
governos do PT foram presos entre
2015 e 2018: Paulo Bernardo, Guido
Mantega, Antonio Palocci, José Dirceu, Wagner Rossi, Geddel Vieira
Lima, Antonio Andrade e Neri Geller.

Interdependência

Presidente do Cidadania, Roberto
Freire explicou por que Lula saiu em
defesa da investigação e contra prisão de Milton Ribeiro. “Solidariedade dos que sabem o que é
corrupção. Se Bolsonaro cair, cai
Lula também”.

Anderson na garupa

O presidente Bolsonaro fez questão de convidar para sua garupa, na
motociata de Caruaru, o pré-candidato que apoia ao governo de Pernambuco, Anderson Ferreira (PL),
em cuja vitória ele aposta.

Gabinete do ódio

O empresário Luciano Hang acrescentará R$25 mil ao obeso saldo bancário: é o valor que o ativista do PT
Gregorio Duvivier terá de pagar por
incitação à violência, ao pregar o assassinato do “veio da Havan”.

Um faz, outro desfaz

Após o líder do governo no Senado,
Carlos Portinho (PL-RJ) anunciar a lei
do “voucher caminhoneiro”, virou
piada na internet o eventual anúncio
da Petrobras de uma “taxa exclusiva
para caminhoneiros”.

Feliz
da vida

Ex-ministro do Turismo e précandidato ao Senado, Gilson Machado também pegou carona de
Bolsonaro na motociata. “Primeira
vez na história, um presidente vem
no São João de Caruaru”, exultou.

Percepção
mudou

Pesquisa Rasmussen, nos Estados
Unidos, identiﬁcou que a percepção
de quem está “vencendo a guerra”
virou: em maio, era Ucrânia 25% a
15% da Rússia. Inverteu em junho:
Ucrânia 14% contra 24% da Rússia.
...o procurador tinha que ser levado a uma prisão comum, para ver
o que acontece com quem bate em
mulher.

Pensando bem...

Artigo
Jose Mauricio de Barcellos ex-Consultor Jurídico da CPRM-MME é
advogado. E.mail: bppconsultores@uiol.com.br.
peito a quem quer que seja, capaz inclusive de
usar o cadáver da mãe dos seus filhos como
álibi em seus crimes e que até o nome de batismo renegou para adotar a alcunha recebida
de seus comparsas nas portas dos botequins da
vida. Entretanto, sob um determinado aspecto
o bruto acertou, qual seja: bandido não é conhecido pelo nome próprio e sim pelo apelido.
Nem mesmo o nefando crepe negro, com o
qual a velha imprensa cobre as vistas do povo
deste País consegue esconder do mundo a figura deste verme que envergonhou o Brasil perante o concerto das Nações livres e soberanas.
Diferentemente do que ocorre no Brasil,
quem quer que viva atualmente no exterior –
na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo
– bem sabe que a imagem e o conceito do bruto
se iguala a de outros governantes corruptos
que, em um passado não muito distante, já
foram presos ou mortos por crimes praticados
contra os povos de seus países, como são os
casos dos ex-ditadores: Noriega (Panamá), Morales (Bolívia) e, antes destes, Idi Amim Dada
(Uganda); Somoza (Nicarágua) Milosevic (Iugoslávia), todos ladrões e assassinos de triste
memória.
Vou parar por aqui. Este é o Brasil do qual
não quero tratar. Quero tratar do Brasil que até
a Nação mais poderosa do mundo sabe que
dele não pode mais prescindir e que a ele precisa estar aliada para não fracassar, nestes tempos de tragédia mundial.
É por isso mesmo que, nesta semana – na
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qual o Gigante das Américas inicia um novo
tempo a partir da privatização da Eletrobrás –
quero falar do Brasil que agora se apresenta ao
mundo como a terra da promissão, durante a
crise de alimentos que já assola o planeta.
Ouça-se a voz do campo. Com base nos dados
que se pode colher nos sites das entidades especializadas do agronegócio, destaco este
imenso País como principal exportador mundial de soja, suco de laranja, café, açúcar e das
carnes bovinas e de frango, que não só tem potencial de produção para alimentar a sua população, mas também por responder pelo
abastecimento de vários outros países.
Realmente. Crescendo sem parar, o agronegócio brasileiro multiplicou sua produção e expandiu seu mercado de vendas pelo mundo.
Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA/USP), em
parceria com a Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), o PIB do Agronegócio
cresceu 8,36% no ano passado, quando se compara 2021 com 2020. O setor foi responsável por
27,4% no PIB brasileiro, marca não alcançada
desde 2004, quando bateu 27,53%.
Esse crescimento está se alinhando com a demanda mundial. O CEPEA destaca que esses
números foram alcançados graças a uma produtividade mais eficiente. O ganho de produtividade vem com o avanço da tecnologia no
campo.
Por sua vez, o Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal de Viçosa – UFV explica

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.
De segunda a sábado R$1,50

que o Brasil não apenas fornecerá alimentos, mas
também desenvolverá novas tecnologias para
outros países, atreladas à consciência ambiental,
como energias mais limpas e sistemas agroflorestais. “Espera-se crescimento também na produção de fibras, de bioenergia e de papel. Florestas
plantadas para produção de celulose também
tendem a aumentar bastante, tendo em vista
uma maior demanda esperada por produtos renováveis e embalagens”, projeta.
Esse mercado, mais tecnológico, demanda
para as universidades a formação de profissionais conectados com a inovação. “A demanda
pelos cursos de agronegócio ou relacionados a
essa “bioeconomia” tem sido crescente, muito
em função do bom resultado econômico do
procedimento presente, a boa empregabilidade
dos profissionais desse segmento e boas perspectivas de absorção dessa nova mão de obra
capacitada para o uso dessas novas ferramentas tecnológicas”, comenta o diretor do CCA da
UFV, uma baita universidade onde vi meu filho
caçula se formar em engenharia civil, no final
da década de 1990.
Quem não tem dúvida alguma quanto a tudo
isso é o “Tio Sam” que, durante a IX Cúpula das
Américas, viu o Presidente do Brasil ser a estrela do encontro, enquanto algumas almas penadas
como
Fernandes
da
Argentina
circulavam atônitos, assistindo o Capitão dar
lições ao mundo de como se conduz uma Nação
livre, independente e que não transige com sua
liberdade.
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

Gazetilha

agazeta.ap@uol.com.br

Obras entregus

O prefeito Dr. Furlan entregou mais
duas obras em Macapá. Dessa vez, os moradores da zona norte foram contemplados
com novos centros de Referência a Assistência Social do Amor e de Artes e Esportes Uniﬁcados das Artes.“Estamos muito felizes de
entregar mais uma obra que vai beneﬁciar a
população de Macapá, especialmente, os
moradores da zona norte. É nosso dever
como gestão, proporcionar serviços de assistência social e, aqui, vocês estarão acolhidos
por uma equipe técnica competente e uma
estrutura para recebê-los, além disso, terão
um espaço seguro de lazer e diversão”, ressalta o prefeito Dr. Furlan.

Fanatismo

Fanatismo, amor ou loucura? como diz um
ditado bastante popular no Brasil. Até que
ponto você arriscaria a sua saúde para homenagear alguém que talvez nem saiba que você
exista? Em um leilão de gado, um adolescente
de 17 anos, identiﬁcado por Guilherme Henrique Moreira dos Santos que é emancipado,
decidiu eternizar na pele de uma forma bem
rústica o seu amor pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ele tatuou o 22 nas costas, número da legenda do presidente
Bolsonaro, com ferro em brasa, que é utilizado
para marcar bois em fazendas.

PODEMOS apoia Jaime ao GEA

O lançamento de
pre-candidaturas para
deputados estaduais e
federais do PODEMOS,
que aconteceu na
quinta-feira (23) conﬁrmou apoio a Jaime
Nunes ao governo do
Amapá. O evento, que
aconteceu no espaço
Di Vetro, contou com
grande participação
popular.

Ajuda para Laranjal do Jari

O senador Lucas Barreto (PSD/AP)
esteve reunido, em Brasília, com o ministro Ronaldo Bento, titular do Ministério da Cidadania, para debater a
liberação de recursos para o município de Laranjal do Jari, no Sul do
Amapá, que novamente se viu assolada por uma das maiores enchentes
da história do Rio Jari.O ministro Ronaldo Bento, que representa o Governo federal nessas tratativas,
prometeu agilidade no envio de recursos para o município de Laranjal

do Jari, em razão da situação de emergência que ainda vive o município.

Festeiros

Além de fazerem um ótimo
trabalho na gestão do município de Macapá, o prefeito Dr.
Furlan e a primeira dama
Rayssa Furlan, participam
dos eventos e se divertem de
verdade. Com certeza os dois
são festeiros e não se importam de se misturar com o
povão, bem diferente de muitos que só fazem isso na
época das eleições.
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Macapá Verão 2022

Vendedores ambulantes interessados em trabalhar durante a programação do
Macapá Verão 2022, que
ocorre no mês de julho nos
balneários e pontos turísticos
da capital, podem já podem se
cadastrar, para comercializar
alimentos, bebidas, entre outros produtos.A inscrição é
feita de forma presencial, no
prédio da Secretaria Municipal
do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação

(Semtradi), localizada na Avenida Procópio Rola, n° 29, no
Centro, no horário das 8h às
14h.

Auxílio Brasil

O presidente Jair Bolsonaro mento no valor do Auxílio
disse que o aumento dos índi- Brasil, de R$ 400 para R$ 600.
ces de inﬂação tem, entre suas
causas, problemas decorrentes do isolamento social, medida de combate à pandemia
que, segundo ele, acabou por
prejudicar a economia do
país.Segundo o presidente,
uma medida que pode ajudar
na superação desses efeitos
negativos causados pela pandemia na economia é o au-

Varíola dos macacos

O secretário municipal nem tiveram contato com
de Saúde do Rio de Janeiro, viajantes.
Rodrigo Prado, disse que já
há transmissão local do
vírus monkeypox, causador da varíola dos macacos,
na capital ﬂuminense.Na
noite do dia 23, a pasta conﬁrmou mais dois casos na
cidade do Rio: são dois homens, de 25 e 30 anos, que
não viajaram ao exterior

Apoio à Jaime
A presidente do PSC, Ivone Chagas,
reaﬁrmou seu apoio pessoal à pré-candidatura ao Governo do Estado, do
atual vice-governador, Jaime Nunes
(PSD).Ivone, disse que mesmo ela tendo
9 dos 11 integrantes do diretório Regional à decisão de apoio à candidaturas
majoritárias (Governo e Senado), passa
pela Executiva Nacional do Partido."Eu
falei da minha posição como cidadã.
Até porque do meu projeto que eu defendo é do desenvolvimento econômico para o Amapá, eu só conseguiria
ver na gestão do Jaime. Em relação ao

Na mira da PF

A Polícia Federal cumpriu na
manhã desta sexta-feira (24), 11
mandados de busca e apreensão,
como parte da operação que investiga esquema de desvio de dinheiro de cota parlamentar, que
deveria custear despesas do exercício do mandato de deputado estadual. Um dos mandados foi
cumprido na residência e no gabinete da deputada estadual Cristina
Almeida (PSB).A parlamentar in-

Senado, é verdadeiro que a Nacional
está articulando o lançamento de uma
pré-candidatura de uma mulher para
concorrer ao Senado no Amapá", aﬁrmou a presidente do PSC.

formou, em nota, que está à disposição para contribuir com “todas as
averiguações sem restrição”.

Em baixa

Economia

Atividade de fusões e aquisições globais
desacelera com inﬂação e temores de recessão
Volume de transações internacionais caiu 25,5% nos primeiros seis meses do ano em meio ao aumento das taxas de juros após
anos de dinheiro farto colocado no mercado pelos bancos centrais.

As negociações globais estão
entrando em uma temporada
árida, à medida que a inﬂação e a
derrocada do mercado de ações
restringem a sede de muitas empresas de crescerem por meio de
aquisições.
A guerra na Ucrânia e os temores de que uma recessão econômica está se aproximando foram

um golpe para a atividade de fusões e aquisições no segundo trimestre.
O valor dos negócios anunciados
caiu 25,5% em 1 ano, para US$ 1 trilhão, segundo dados da Dealogic.
A atividade de fusões e aquisições nos Estados Unidos caiu
40%, para US$ 456 bilhões no segundo trimestre, enquanto a Ásia-

Pacíﬁco caiu 10%, segundo dados
da Dealogic.
A Europa foi a única região
onde os negócios não desaceleraram. A atividade aumentou 6,5%
no trimestre, em grande parte impulsionada por um frenesi de negócios de privateequity, incluindo
uma oferta pública de 58 bilhões
de euros para o grupo italiano de
infraestrutura Atlantia.
O volume de transações internacionais caiu 25,5% nos primeiros seis meses do ano. Uma onda
tradicional de investimentos dos
Estados Unidos na Europa não
ocorreu após o início da guerra na
Ucrânia.
O ﬁnanciamento de aquisições
tornou-se mais caro para as empresas, pois os bancos centrais aumentaram as taxas de juros para
combater a inﬂação após anos de

dinheiro farto colocado no mercado pelas autoridades monetárias.
"A volatilidade do mercado de
ações é um grande obstáculo para
as fusões e aquisições estratégicas. Quando você tem volatilidade
no mercado de ações, é difícil ter
conversas de valor e torna difícil
usar ações como moeda", disse
Damien Zoubek, co-diretor de
práticas corporativas e fusões e
aquisições para os EUA na FreshﬁeldsBruckhausDeringer.
Na Europa, quedas acentuadas
no valor do euro e da libra tornaram as empresas vulneráveis a
ações oportunistas de investidores de privateequity.
"O deslocamento do mercado
oferece uma janela de oportunidade para os fundos de privateequity à medida que os valores das

Investimento

Shopping Uberaba é adquirido por fundo de
investimento imobiliário por quase R$ 333 milhões
Empreendimento agora é administrado pela
Saphyr Shopping Centers.

O Shopping Uberaba foi
adquirido pelo Fundo de Investimento Imobiliário HSI
Malls (HSML11), com gestão
da HSI Hemisfério Sul, pelo
valor de R$ 332.952.873,86.
Com isso, desde a última
quarta-feira (22), o shopping
passa a ser administrado
pela Saphyr Shopping Centers.
Conforme divulgado no
site Fiis.com.br, a gestão do
HSML11 comentou que o
Shopping Uberaba é um
"ativo maduro, regional e
dominante na cidade" e que
o empreendimento vem se
destacando na recuperação
do desempenho em comparação ao cenário pré-pandemia da Covid-19.
Com a compra do Shopping Uberaba, o Saphyr
Shopping Centers amplia
para dez o número de empreendimentos adquiridos
em diversas regiões do país.
A expectativa é a aquisição
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gere ao fundo um resultado
adicional
de
R$
18.700.539,29 nos próximos
24 meses.
“Nosso foco é a qualidade
do relacionamento com nossos públicos, porque sabemos que somos mais do que
centros de compras e lazer,
somos equipamentos sociais que atendem a comunidade em todas as suas
necessidades. É com este
posicionamento que chegamos a Minas Gerais: buscando
transformar
experiências”, disse Carlos
Frederico Youssef, CEO da
Saphyr Shopping Centers.
naugurado em 1999, o
Shopping Uberaba conta
com área de 31 mil m² de
Área Bruta Locável (ABL),
reunindo mais de 200 lojas,
oito salas de cinema e 1.800
vagas no estacionamento. O
empreendimento
recebe
mais de 750 mil visitantes
por mês.
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empresas estão caindo", disse
Umberto Giacometti, co-diretor
do grupo de patrocinadores ﬁnanceiros EMEA da Nomura.
"Mas sem um ajuste de preço, a
atividade não pode ser retomada
adequadamente", disse Giacometti.
No futuro, o mercado espera que
as transações internacionais entre
Estados Unidos e Europa aumentem eventualmente, com base em
um dólar forte e uma lacuna cada
vez maior entre a avaliação de empresas norte-americanas e europeias.
Mas a cautela prevalece, pois as
empresas ainda buscam romper
laços com a Rússia ou limitar sua
exposição à região. "Os clientes
estão cada vez mais olhando para
dentro e não para fora", disse Harding-Jones, do Citigroup.

Leilão

Vaca é arrematada por quase R$ 6 milhões em leilão
no interior de SP: 'Fêmea Nelore perfeita'
Segundo a empresa, Sasha FIV Xuab é fêmea Nelore mais valorizada da história.
Animal foi arrematado por dois sócios da região de Itapetininga (SP).
Uma vaca chamou atenção
nesta semana por causa do
valor que ela foi arrematada em
um leilão em Avaré, no interior
de SP. A Sasha FIV Xuab foi arrematada por quase R$ 6 milhões e, segundo a empresa
responsável pela negociação,
ela se tornou a fêmea Nelore
mais valorizada da história.
Arrematada por R$ 5,76 milhões, e marcando novo recorde
da pecuária brasileira, o animal
ultrapassou até mesmo a vaca
Viatina-19, que teve 50% de sua
propriedade arrematada por R$
3,99 milhões.
"Sasha é mais uma matriz excepcional da raça que tivemos a
satisfação de identiﬁcar, valorizar e colocar à disposição do
mercado. É uma fêmea Nelore
perfeita, muito funcional e feminina, com carcaça exemplar
e aprumos absolutamente corretos", conta Fabiana Marques
Borrelli, dona da Casa Branca
Agropastoril, uma das fazendas

proprietárias da vaca.
Sasha foi arrematada por dois
sócios da região de Itapetininga
(SP). "Após Viatina-19, temos
agora Sacha com valorização recorde porque se trata de uma
fêmea única. Ela foi muito disputada por diferentes e grandes
criadores exatamente porque
todos reconhecem suas qualidades indiscutíveis", diz Fa-

biana.
Ainda segundo a fazenda,
Sasha FIV Xuab tem 38 meses e
vem obtendo bons desempenhos nos julgamentos de exposições
agropecuárias.
No
começo deste ano, a vaca chegou a conquistar o título de
grande campeã nos eventos Expoinel Minas, Expoagro e
EMAPA Avaré.

Operação “Gambetto”, da PF, investiga esquema
de fraude em notas ﬁscais de cota parlamentar
Geral

No Amapá

A Policia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a deputada
estadualCristina Almeida, do PSB-AP, na manhã nesta sexta-feira

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sextafeira (24), a Operação
Gambetto para o cumprimento de onze mandados
de busca e apreensão em
Macapá, em investigação
que apura os crimes de peculato, falsidade ideológica,
organização criminosa e lavagem de dinheiro, em
razão de esquema de fraude
na emissão de notas fiscais
para obtenção de valores a
título de cota parlamentar,
no âmbito do gabinete de
parlamentar estadual.
Os mandados de busca
foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Amapá
e cumpridos nas residências
dos investigados e empresas, nos bairros Jardim Felicidade, Buritizal, Santa
Rita, Muca e São Lázaro,
bem como no gabinete de
parlamentar da Assembleia
Legislativa
do
Amapá
(ALAP).
Alguns dos 11 mandados
de busca e apreensão cumpridos, fazem parte da operação que investiga esquema
de desvio de dinheiro de
cota parlamentar da deputada estadual Cristina Almeida (PSB), que deveria

Policiais federais cumprem mandados na casa da
deputada Cristina Almeida, do PSB do Amapá.

custear despesas do exercício do mandato. Um dos
mandados foi cumprido na
residência e no gabinete da
parlamentar, em Macapá.
Em nota, a assessoria da
deputada conﬁrmou as diligências e informou que ela
está à disposição para prestar esclarecimentos e contribuir
com
"todas
as
averiguações sem restrição".
Apoiadora de primeira
linha dos ex-governadores
João Capiberibe e do seu
filho Camilo Capiberibe,
ambos do PSB-AP, a parlamentar faz parte da cúpula

do partido no estado, e tem
posição de confiança no
âmbito familiar dos Capiberibe.

ENTENDA O CASO
A investigação é um desdobramento da Operação
“En Passant”, deflagrada no
dia 21 de novembro de 2021,
que apurou um esquema de
desvio de dinheiro de cota
parlamentar, que deveriam
custear despesas do exercício do mandato de deputado estadual.
Nessa fase, a PF verificou
que outras pessoas também

Agentes da PF cumpriram 11 mandados de busca e apreensão
em diversos bairros da capital, Macapá (AP).

atuavam por meio da emissão e obtenção de notas fiscais
possivelmente
se
utilizando de empresas fantasmas, por serviços não
prestados, ou prestados a
menor, a fim de se apropriar e desviar valores da
verba parlamentar recebidos a título de ressarcimento, cometendo o crime
de peculato.
A Polícia Federal identificou que operadores do esquema,
muitas
vezes,
procuravam empresas e definiam o valor das notas
que deveriam ser emitidas,

sem a contraprestação do
serviço. A investigação encontrou ainda indícios de
que algumas delas eram de
propriedade de parentes
dos operadores, e sequer
existiam de fato, não havendo qualquer sinal de atividade empresarial, sendo
apenas “fantasmas”.
Os investigados poderão
responder pelos crimes de
peculato, falsidade ideológica, organização criminosa
e lavagem de dinheiro,
cujas
penas
somadas
podem chegar a 33 anos de
reclusão.

Procurado por matar pescador a tiros em Porto Grande após
amarrá-lo em cadeira é preso pela Polícia Civil

Prisão

Investigado, que confessou o crime, se preparava para fugir quando foi preso em área de ponteem Macapá.

Foi preso pela Polícia Civil
do Amapá um homem de 37
anos suspeito de matar o pescador Edinelson de Souza da
Silva, à época com 31 anos,
em setembro de 2021 no município de Porto Grande. A vítima foi morta com um tiro
na cabeça após ser amarrada
em uma cadeira.
A equipe da Delegacia de
Polícia (DP) de Porto Grande
cumpriu o mandado de prisão temporária na quartafeira (22) em uma área de
pontes no bairro Novo Buritizal, em Macapá. O investigado pelo homicídio ainda
tentou fugir, mas foi capturado pelos agentes.
De acordo com o delegado
Bruno Braz, titular da DP de
Porto Grande, o investigado
confessou o assassinato de
Edinelson, mas disse que não
agiu sozinho. O motivo do
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crime teria sido suspeitas de
que o pescador estava cometendo furtos na região.
"Ele confessou o crime,
contou detalhes de como
tudo aconteceu e apontou
um segundo suspeito que
teria atuado com ele. Ele
disse que pensou que a vítima estaria furtando no local
e a rendeu. Em seguida,
amarrou a vítima em uma cadeira, atirou na cabeça dela e
fugiu", disse.
O corpo de Edinelson foi
encontrado com marcas de
tiros por familiares em um rio
próximo ao ramal do assentamento Nova Colina, na Zona
Rural de Porto Grande.
A prisão foi mantida em
audiência de custódia e o
homem foi encaminhado
para o Instituto de Administração Penitenciária do
Amapá (Iapen). (G1)
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Homem foi preso em uma área de pontes
no bairro Novo Buritizal, em Macapá.
a

MACAPÁ

Prefeito de Macapá, Dr. Furlan, entrega Cras Amor
e CEU das Artes, na zona Norte da capital

Direitos sociais

Os espaços ampliam o uso do SUAS e garantem aos usuários o acesso aos direitos sociais.

Ao som de música junina para
comemorar o dia de São João, o
prefeito Dr. Furlan entregou
mais duas obras em Macapá
nesta sexta-feira (24). Dessa vez,
os moradores da zona norte
foram contemplados com novos
centros de Referência a Assistência Social (Cras) Amor e de
Artes e Esportes Uniﬁcados
(CEU) das Artes.
“Estamos muito felizes de entregar mais uma obra que vai beneﬁciar a população de Macapá,
especialmente, os moradores da
zona norte. É nosso dever como
gestão, proporcionar serviços de
assistência social e, aqui, vocês
estarão acolhidos por uma
equipe técnica competente e
uma estrutura para recebê-los,
além disso, terão um espaço seguro de lazer e diversão”, ressalta o prefeito Dr. Furlan.
O Cras Amor atenderá famílias
em situação de vulnerabilidade
social, condições de abuso, alcoolismo e desemprego, além

Da esquerda para a direita, Vereador Alexandre Azevedo,
promotora de Justiça Judith Teles, prefeito Dr. Furlan
e secretário de Assistência Social, Gracinildo Nunes.

das que precisam de assistência
social e psicológica e cadastramento em programas de renda.
A estimativa de atendimento
será de 600 pessoas por semana,
prevista pela Secretaria Municipal de Assistência Social
(Semas).
“O Cras amor vai atender vários bairros da zona norte de Macapá. Os moradores serão
assistidos com serviços de Ca-

dÚnico, emissão de carteira de
benefícios para pessoas e idosos, além da entrega de cestas
básicas e kits bebês para famílias
em vulnerabilidade social. A
partir de segunda-feira (27) a
equipe já estará atendendo no
espaço”, detalha o secretário
municipal de Assistência Social,
Gracinildo Nunes.
A agente de saúde, Zumira de
Oliveira, 67 anos, conta que o

Afroempreendedoras de Macapá levam artesanato e
comidas típicas para o ‘Arraiádu Mercado Centrá’

Quadra junina

Programação iniciou nesta sexta-feira (24); Improir terá 45 trabalhadoras participando.

Bonecas africanas estão entre os itens
mais procurados pelo público.

Artigos de decoração, bonecas de pano, acessórios e as
comidas típicas das festas juninas estão presentes no primeiro “Arraiádu Mercado
Centrá”, promovido pela Prefeitura de Macapá. A programação
iniciou
nesta
sexta-feira (24), às 17h.
O Instituto Municipal de
Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (Improir)
levou 45 afro empreendedoras para os três dias de
evento. Elas fazem parte do
Feirão Povo, especial junino.
Nesse período haverá comercialização de produtos
com graﬁsmos africanos,
acessórios, chaveiros, brincos, colares, indumentárias
juninas e de marabaixo com
estampas afro, bonecas africanas e artesanato, além da
gastronomia com pratos
como vatapá, tacacá, maçã
do amor, e outras iguarias.
Há ainda 48 empreende-
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dores que já atuam no Mercado Central, 35 ambulantes
que comercializarão batata
frita, churros, salgados, espetinho, pipoca, bebidas, e
mais 10 brinquedos entre
pula-pula, escorrega e outros.
A expectativa do 1º Arraiádu Mercado Centrá é movimentar de R$ 80 a R$ 100
mil, recebendo um público
estimado de 5 mil pessoas
por dia.
A programação conta
com a participação de 19
grupos de quadrilhas juninas, divididas entre os segmentos
tradicionais
e
estilizadas, apresentações
de escolas municipais e do
grupo junino formado por
servidores municipais.
A diretora-presidente do
Improir, Maria Carolina
Monteiro, diz que o evento
vai ajudar na renda das empreendedoras.
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“A pandemia da Covid-19
parou por dois anos as festividades juninas em Macapá,
mas
agora,
o
momento é de aproveitar a
retomada dessas programações que a Prefeitura de
Macapá vem realizando,
pois é importante para as
nossas afroempreendedoras. Vai contribuir muito na
renda de cada uma delas”,
reforçou.
O evento é organizado pela
Fundação Municipal de Cultura
(Fumcult) e conta com a parceria do Instituto Municipal do
Turismo (MacapaTur), Guarda
Civil Municipal, Companhia de
Trânsito e Transporte (CTMac) e
das secretarias municipais de
Agricultura (Semag), do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semtradi), de
Desenvolvimento Integrado
(Semdi), de Participação e Mobilização Popular (Semmopp) e
Improir.

bairro Infraero é carente e muitas pessoas precisam de auxílio
social. “Aqui temos um número
alto de famílias com crianças pequenas, então eles precisam de
apoio de programas federais.
Antes precisavam se deslocar
para outros pontos de Macapá e,
agora, temos um espaço aqui
perto”, conta ela.
No CEU das Artes, foi revitalizado o playground para crianças
e skate park para os praticantes
do esporte. Durante a inauguração do espaço, teve pula-pula
para os pequenos e o tio Nescau
fez a alegria com brincadeiras e
muita animação. De maneira
permanente, o CEU das Artes
atende projetos sociais de capoeira, dança e futebol.
Alzenira Silva, 59 anos, moradora do bairro Infraero há 22
anos, se animou com as músicas
juninas cantadas pelo “Maluco e
companhia”. Ela faz parte do
grupo terapêutico “Viver é bom”
que se encontra no CEU das

Artes duas vezes por semana
com atividades físicas e ações de
saúde.
“Eu também vendo chopp na
rua aqui no CEU das Artes,
então sempre estou por aqui.
Gosto muito do espaço, mas
precisava de reforma. Com
novo ambiente, estamos mais
animados em continuar nossos
encontros e, no meu caso,
claro, aumentar as vendas”, diz
ela.
Os trabalhos foram executados pela Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) e custeados com
o Tesouro Municipal mais
emenda parlamentar do deputado federal, Acácio Favacho,
no valor de R$ 250 mil.
“Quando trabalhamos juntos, quem ganha é a população.
Estamos capitaneando recursos para gente revitalizar outros pontos aqui da zona norte.
É uma parceria com bons resultado”, comenta o parlamentar.

Prefeitura de Macapá abre cadastro para ambulantes
trabalharem durante a programação
Inscrições começaram nesta sexta-feira
(24) e seguem até o dia 30 de junho.

Macapá Verão 2022

Vendedores ambulantes interessados em trabalhar
durante
a
programação do Macapá
Verão 2022, que ocorre no
mês de julho nos balneários e pontos turísticos da
capital, podem se cadastrar desde sexta-feira (24),
para comercializar alimentos, bebidas, entre
outros produtos.
A inscrição é feita de
forma presencial, no prédio da Secretaria Municipal
do
Trabalho,
Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semtradi),
localizada
na
Avenida Procópio Rola, n°
29, no Centro, no horário
das 8h às 14h.
Para o credenciamento,
o trabalhador precisa
apresentar cópia da carteira de identidade, CPF,
comprovante de endereço
e uma foto 3X4. O prazo é

até o dia 30 de junho.
Após a efetivação do cadastro, o interessado receberá uma camisa para que
a população possa identifica-los com mais facilidade durante os eventos.
“Gerenciar a participação desses trabalhadores
também vai permitir que a
Prefeitura acompanhe a
movimentação financeira
de cada um e futuramente
possa viabilizar assistência profissional”, explica o
secretário municipal do
Trabalho,
Desenvolvimento Econômico e Inovação, Augusto Felix.
O cadastramento é fundamental para o exercício
da atividade e válido para
todos, mesmo que seja na
modalidade eventual, ou
seja, para os ambulantes
que irão trabalhar somente no mês de julho,
nos balneários.

Interessados em comercializar alimentos, bebidas, entre
outros têm até o dia 30 de junho para fazer cadastro.

Confira eventos de São João em
Macapá entre 25 e 26 de junho
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Agenda das Festas juninas

Comemorações na cidade terão comidas típicas, apresentações de quadrilhas e
brincadeiras tradicionais. Há eventos gratuitos e também pagos.

O mês de junho é uma
das épocas mais esperadas
pelos amantes da tradicional festa junina. Em Macapá, as comemorações
seguem com venda de comidas típicas, brincadeiras
e até shows de artistas nacionais.
Conﬁra a lista dos eventos que acontecem na cidade neste quarto ﬁm de
semana

conﬁrmadas atrações musicais e culturais, comidas
típicas, brincadeiras e sorteio de prêmios.

Arraiá das Atléticas
A programação que une
13 atléticas universitárias
do estado acontece na
sede da Maracatu da Favela (bairro Santa Rita).
Entre as atrações conﬁrmadas estão a cantora KarolKarvalho e o grupo de
25 de junho
pagode Tudo Nosso. Os inFesta Social da Igreja N. gressos já estão no último
Sra. do Perpétuo Socorro lote, sendo vendidos no
A programação acontece valor de R$ 40.
após a celebração religiosa, às 20h, no perímetro
26 de junho (domingo)
em frente à Igreja, que ﬁca
Temporada Junina no
no bairro Perpétuo So- Garden
corro, na Zona Leste. A enNo domingo, a criançada
trada é gratuita e estão pode conferir o show ju-

nino da banda Chocolate
com Pipoca. A apresentação acontece na praça de
alimentação do Amapá
Garden Shopping (Rodovia
JK), a partir das 17h.

Arraiá do Vila
Comidas e bebidas típicas, show com VamCardozzo, setlist de DJ Insane,
e tradicionais brincadeiras
(pescaria e barraca do
beijo) estão conﬁrmados
na festa junina do Bar do
Vila. A rua em frente ao estabelecimento (Avenida
Mendonça Furtado, entre
as ruas Eliezer Levy e Odilardo Silva) terá o trânsito
interrompido para receber
o público. A festa inicia às
17h e é cobrada entrada no
valor de R$ 5.

Horóscopo semanal
•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, geminiano? A semana tem uma intensa Lua cheia que
pode mexer diretamente com suas emoções e relacionamentos.

•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, leonino. O céu da semana reforça a necessidade
de ter prazer e fazer coisas que gosta. Vida social 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 carreira 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 vontades. 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 inclusive 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 instável emocionalmente, capricorniano, mas
pode ser uma ótima oportunidade de você
entrar em contato com sentimentos antigos e profundos.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Estar com amigos pode ser o melhor da semana, 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.
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RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 078, sábado, 25 de junho
Mariana insiste em dizer que não vai para o Pantanal. José
Lucas comenta com José Leôncio que ele foi muito duro com
Tadeu. Zuleica ﬁca estarrecida quando Marcelo revela que
sabe que Guta é sua irmã. Jove discute com José Lucas
por causa de Juma, e Tibério impede que os dois irmãos se agridam ﬁsicamente. Tenório instiga Tadeu
a brigar com José Leôncio e exigir do pai sua parte da
herança em bois, prometendo ao peão parte das terras de sua fazenda. José Lucas diz a Tibério que irá
tirar Juma da cabeça. Alcides acusa Tenório de querer
se aproveitar de Tadeu para ganhar dinheiro. Guta
ameaça deixar Tadeu se o peão romper com José Leôncio.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

Capítulo 142, sábado, 25 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 dinheiro de Januário. Catarina obriga Lindinha a trabalhar. 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.

RESUMO CARA E CORAGEM

Capítulo 024, sábado, 25 de junho
Anita despista Dalva. Moa fala para Pat que desistiu de
fazer o trabalho com Andréa. Rebeca conversa com a diretora do colégio de Chiquinho. Ítalo fala com Rico
sobre a chave que encontrou no túmulo do pai de Clarice. Pat exige que Andréa se desculpe, antes de
aceitar a trabalhar com ela. Danilo mostra a mansão
para Duarte e avisa que é a nova casa de Bob
Wright. Renan consegue manipular Lou novamente. Martha termina seu romance com Vini,
que vai embora. Ítalo mostra a chave e a foto de
Clarice com o grupo de mulheres para Martha. Samuel aparece para falar com Anita e a beija. Moa e
Andréa se beijam, e Pat ﬁca mexida ao ver os dois. Samuel chama Anita de Clarice. Anita se lembra de
quando conheceu Clarice.

RESUMO A FAVORITA

Capítulo 030, sábado, 25 de junho
Zé Bob diz que ama e acredita em Donatela. Donatela 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 recomenda que Halley se matricule na mesma faculdade
de Lara e se torne amigo dela. Flora pede que Silveirinha 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 Augusto. A luz da casa de Rita é cortada. Rita pede para voltar
a trabalhar com Gurgel.

Felipe Neto diz que fez as pazes com
Zé Felipe: “Aceito as desculpas”
De acordo com o youtuber, o ﬁlho de Leonardo pediu desculpas
após acreditar em uma notícia falsa com o nome de Neto

Felipe Neto contou em suas redes
sociais que sua rixa com o cantor Zé
Felipe chegou ao ﬁm. De acordo com
o youtuber, o ﬁlho de Leonardo pediu
desculpas após acreditar em uma notícia falsa com o nome de Neto.
Em seus Stories do Instagram,
nessa quinta-feira (23/6), o youtuber
contou: “Muita gente lembra de uma
bobagem que teria acontecido entre
mim e o Zé Felipe, quando o Zé Felipe acreditou em uma fake news de
que eu teria dito que os sertanejos
não ajudaram ninguém na pandemia
e tudo o mais.”
“Isso foi uma mentira divulgada
por aí. E ele acreditou. Ele fez Storie
me mandando tomar no c*, enﬁm. E

a gente nunca conseguiu resolver,
porque ele continuava acreditando”,
continuou.
Uma publicação de Neto no Twitter, no entanto, fez com que os dois
se resolvessem. O youtuber brincou
que os cantores que não gostavam
dele se chamavam Zé Felipe e Zé
Neto.
“E, por incrível que pareça, o Zé
Felipe me mandou direct [uma mensagem privada]. Ele falou que gosta
de mim, que era o jeito dele e me
pediu desculpas. Então, eu achei bacana comunicar que eu aceito o pedido de desculpas e vamos embora,
vamos em frente”, ﬁnalizou Felipe
Neto.

Zélia Duncan fala sobre sua versão
escritora: “Sempre fui corajosa”
A cantora lança o livro Benditas Coisas que Eu Não Sei – Músicas,
Memórias, Nostalgias Felizes

Zélia Duncan vai fundo no que realiza.
E acaba por fazer bem o que se propõe.
Compositora inspirada e dona de um dos
mais belos timbres da nossa música. O
público tem oportunidade de conhecer
agora duas outras Zélias: a cuidadosa diretora artística do álbum Da Gente, lançado pela cantora Simone, e a escritora,
autora de Benditas Coisas que Eu Não Sei
– Músicas, Memórias, Nostalgias Felizes.
Na obra, ela reúne 23 ensaios e um
breve diário nos quais expõe seu olhar e
sua relação com a música. Como ela é
parte desse todo, desnuda-se com a serenidade de quem está em paz consigo. Em
entrevista, conta seus feitos recentes e
fala sobre sua trajetória, vasta e sortida.
Conﬁra:
O livro tem uma característica gostosa
que é a de parecer que estamos conver-
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sando contigo. Como foi encontrar o tom
da tua escrita?
“Não foi difícil encontrar esse tom.
Escrevo há muito tempo. Sempre tive
um caderno no qual escrevia e esse
tom ﬁcou mais presente a partir das
crônicas que escrevi para o Globo. Esse
clima de conversa já foi se estabelecendo ali. Não sou uma intelectual,
uma acadêmica, então a minha escrita
vai por um caminho mais informal e
poético, uma vez que a poesia é muito
importante para mim. Fica poética sem
que eu tenha de pirar com isso. Então,
o resultado é algo entre o coloquial e o
poético. Há no livro momentos em que
falo que o canto é antes de tudo uma
fala e eu tenho essa percepção também
com a escrita. Talvez venha daí esse
clima de conversa que o livro traz.”

Macapá(AP), sábado, 25 de junho de 2022

Claudia Rodrigues e namorada fazem
passeio romântico no Rio
Casal voltou a esbanjar romance, dessa vez nos pedalinhos
da Lagoa Rodrigo de Freitas

Desde que resolveram dar uma
chance ao amor e começarem a namorar Claudia Rodrigues e Adriane
Bonato não param de protagonizar
momentos românticos por aí. Nessa
sexta-feira (24/4), as duas curtiram
um passeio cheio de romance nos pedalinhos na Lagoa Rodrigo de Freitas,
no Rio de Janeiro, enquanto trocaram
beijos e carícias.
Nessa semana, pouco menos de um

mês após o início do namoro com a
atriz Claudia Rodrigues, a empresária
Adriane Bonato anunciou que aceitou
o pedido de casamento da parceira e
que elas ﬁcarão noivas em breve.
Em áudio enviado ao programa A
Tarde É Sua, da RedeTV!,Bonato declarou que está muito feliz com a
atriz e disse que o amor tem ajudado
a artista na luta contra a esclerose
múltipla.

Poze do Rodo distribui celulares
para trabalhadores de semáforo

O funkeiro entregou celulares da marca iPhone para trabalhadores de um
semáforo no Rio, e causou aglomeração no local

Maiara publicou uma série de
fotos dentro de um avião no Instagram e mostrou O funkeiro MC Poze
do Rodo decidiu distribuir celulares
para jovens que trabalham em um
semáforo no Rio de Janeiro, na tarde
dessa quinta-feira (23/6). Um vídeo
postado pelo cantor no Instagram
mostrou o momento.
De carro, o cantor estacionou próximo ao sinal e distribuiu os aparelhos iPhone. Rapidamente, uma

aglomeração tomou conta do veículo, com os fãs estendendo a mão
para pegar os telefones.
Pedindo calma, o MC aﬁrmou que
voltaria ao local com mais aparelhos
para distribuir aos trabalhadores do
semáforo.
Poze do Rodo conta com mais de 6
milhões de seguidores nas redes sociais e é conhecido com hits como To
Voando Alto e Puxando Lança no
Barco Cheio de Piranha.

Geral
Em Macapá, unidades do Cras realizam
programação junina voltada para idosos

Idosos na folia

Evento marcou o encerramento das atividades do mês de junho nas unidades.

'Arraiá' fecha programação de atividades
voltadas aos idosos.

Nesta sexta-feira (24), idosos
e famílias usuárias de serviços
dos Centros de Referência de
Assistência Social (Cras), participaram de uma programação
junina. O evento contou com
música, dança de quadrilha,
brincadeiras e pratos típicos do
período festivo.
O evento marcou o encerramento das atividades do mês
de junho do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com Idosos (SCFVI) em
todas as unidades. De acordo
com o coordenador do Cras Alegria, Ivanildo da Silva Ferreira,
todos os participantes do “ar-

raiá” fazem parte do Programa
de Assistência Integral à Família (Paif), que beneﬁcia diversos
grupos sociais.
“A festa do Cras Alegria como
o nome já diz, é alegria, um momento de descontração aonde
nós tivemos três grupos participando. Veio todo mundo
mesmo, deﬁciente, pessoas
idosas, crianças, grupo girassol
e mulheres empreendedoras.
Ou seja, a adesão do público foi
satisfatória”, diz o coordenador.
Francisca Moura Brasil, 53
anos, é cadeirante e foi vítima
de dois Acidentes Vascular Ce-

rebral (AVCs). Mesmo com diﬁculdade, não demonstra tristeza porque segundo ela, o
acolhimento que encontrou
melhorou sua qualidade de
vida.
“Frequento o Cras há dois
anos e minha saúde melhorou
muito, aqui sou muito bem tratada. Esse momento festivo é
muito especial para mim porque lembro de quando eu podia
fazer as comidas típicas. Participar desse momento me deixa
muito feliz”, conta.
“ARRAIÁ” DO CRAS
Assim como o Cras Alegria, as
unidadses Igualdade, Simpatia
e Esperança também encerraram o mês com programações
juninas. Para o secretário municipal de Assistência Social,
Gracinildo Nunes, esses são
momentos importantes de interação e descontração.
“Essas pessoas, inclusive a
terceira idade, estão saindo do
isolamento e retomando à convivência social e comunitária,
com troca de experiência e fortalecendo vínculos. Para nós, é
muito signiﬁcativo ver as pessoas renovadas, brincando e
alegres”, destaca.

Muita festa

Alegria da criançada movimenta ‘Arraiá do Bioparque’, em Macapá
Programação realizada nesta sexta-feira contou com concurso de Miss Caipira Mirim.
Chegou o mês do quadriculado,
do vestido rodado, do colorido para
todo lado. É São João outra vez e o
‘Arraiá do Bioparque’ veio com uma
proposta diferente: ecológica com
respeito à natureza, mas também
divertida. Nesta sexta-feira (24), a
criançada fez a festa na unidade,
embalados nas trilhas sonoras clássicas do ‘’Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração’’.
Teve concurso de Miss Caipira
Mirim, sob os critérios de melhor
traje, simpatia, desenvoltura e passarela, garantindo premiação. A pequena Naylla Nicole, de 3 anos, foi
a grande campeã. Toda trabalhada
no look junino, com vestidinho em
azul estampado e renda, colar de
miçanga, meia branca e bota, além
do laço de ﬁta no cabelo. Toda a
produção foi feita pela avó, Ana Cinaia.
‘’Minha neta foi um presente pra
mim, porque eu não tive ﬁlha, a
considero assim. É muito bom ver
ela se divertindo, dançando toda
fantasiada. Amei este momento de
descontração’’, comenta.
A visita guiada da Escola Professora Maria Ilnah de Souza Almeida,
localizada na cidade de Santana, no
bairro Provedor I, terminou no ‘arraiá’. Cerca de 80 estudantes do primeiro, segundo e quinto ano
prestigiaram a programação.
‘’Foi uma experiência maravilhosa. Nossa escola é do município
de Santana, é nossa primeira vez no
parque. Foi incrível porque vimos
as crianças maravilhadas, bem felizes. Fomos bem recebidos’’, explica
a secretária escolar, Lena Geyse.
“ARRAIÁ” DO BIOPARQUE
O Arraiá foi aberto para todos os
públicos. A iniciativa queria atrair
as famílias para um passeio diferente. O evento foi realizado no
playground, que é um espaço adequado para receber as crianças, localizado nas proximidades do
restaurante.
‘’É importante dizer que observando as medidas de segurança,
principalmente porque cuidamos
de animais, que são nossos mora-

10

dores mais antigos aqui do parque.
Por isso, toda a programação foi
feita em um local adequado’’, pontua o diretor-presidente do Bioparque, Ezequias Ferreira.
SERVIÇO
O Bioparque da Amazônia é uma

fundação pública municipal, vin-

Macapá(AP), sábado, 25 de junho de 2022

culada à Prefeitura de Macapá. O
parque funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h. A bilheteria
encerra às 16h20. Os ingressos custam R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a
meia. A entrada é gratuita para
idosos a partir de 60 anos e crianças até 5 anos.

Conselheiro do TCE do Rio e ex-mulher
viram réus por lavagem de dinheiro

Operação da PF

Geral

Conselheiro José Gomes Graciosa é alvo das operações Descontrole e Quinto do Ouro

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
recebeu denúncia contra
mais um membro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro
(TCE-RJ):
o
conselheiro José Gomes Graciosa e sua ex-mulher se tornaram réus em ação penal
por lavagem de dinheiro.
Em maio, a corte tornou
réus sob a acusação de evasão de divisas e lavagem de
dinheiro, o conselheiro
Marco Antonio Barbosa e sua
esposa. Ambas as ações penais são desdobramentos
das Operações Descontrole e
Quinto do Ouro, realizadas
pelo Ministério Público Federal (MPF) com o apoio da
Polícia Federal.
No processo do conselheiro José Gomes Graciosa e
de sua ex-mulher, o MPF
acusou o casal de manter, de
forma oculta e dissimulada,
mais de um milhão de francos suíços em contas no exterior,
valor
que,
supostamente, seria fruto de
crimes de corrupção pratica-

Isabel Galotti, ministra do Superior Tribunal
de Justiça - Foto José Alberto

dos no âmbito do TCE-RJ.
A defesa alegou que teria
sido cerceada pela juntada
incompleta das provas documentais e por confusão
criada pelo MPF ao alterar os
nomes das pastas dos documentos entregues no curso
do processo.

Sem propaganda antecipada

TSE nega ação do PT contra Bolsonaro e
Michelle por ‘propaganda antecipada’
Ministro Raul Araújo aﬁrmou que pronunciamento
do Dia das Mães se ateve à data e ações voltadas
para mulheres, sem pedido de voto

Ministro Raul Araújo aﬁrmou que pronunciamento
do Dia das Mães se ateve à data e ações voltadas para
mulheres, sem pedido de voto

O ministro Raul Araújo, do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), negou ação movida
pelo PT contra o presidente
Jair Bolsonaro e a primeiradama Michelle Bolsonaro por
propaganda eleitoral antecipada devido ao pronunciamento de Michelle no Dia das
Mães.
“O tema e o conteúdo do
discurso, no contexto acima
mencionado, aﬁguram-se
plenamente justiﬁcáveis, de
modo que não ultrapassaram
o motivo da convocação e
estão fundamentados no interesse público”, disse o ministro.
Araújo ainda ressaltou que
boa parte das mulheres “des-
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conhece os programas sociais informados no pronunciamento”, o que ajuda a
reforçar o teor informativo e
condizente com a data.
Em outro ponto da decisão, o ministro conﬁrma que
não há pedido de voto, ataques a adversários e partidos
políticos.
Essa não é a primeira vez
que o PT tentou enquadrar
como campanha antecipada
atos do presidente. O partido
teve outras duas ações de
mesmo cunho negadas pelo
TSE. Nos casos, referindo-se
a motociatas com a participação de Bolsonaro, apesar de
serem organizadas espontaneamente pelos apoiadores.

Macapá(AP), sábado, 25 de junho de 2022

No entanto, segundo a relatora do caso no STJ, ministra Isabel Gallotti, a defesa
não especiﬁcou quais seriam
as parciais e incompletas
juntadas de documentos, de
modo que não há como acolher a alegada nulidade.
Provas entregues à defesa

“É indubitável que o arcabouço probatório que embasa a presente ação penal
foi integralmente disponibilizado à defesa, satisfazendo,
assim, o direito assegurado
na súmula vinculante 14”,
aﬁrmou a ministra. Além
disso, segundo ela, a defesa
deixou de demonstrar que as
provas supostamente sonegadas eram favoráveis aos
denunciados e que teriam o
potencial de levar à rejeição
da denúncia.
No mérito, a relatora lembrou que, nessa fase processual, não é possível proceder
a uma análise da suﬁciência
ou da procedência das aﬁrmações da peça acusatória
oferecida pelo MPF, bastando, para o recebimento
da denúncia, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de
Processo Penal.
Isabel Gallotti rejeitou
também a tese defensiva de
que, para a caracterização do
crime de lavagem de dinheiro, seria necessária a

condenação do conselheiro
em crime antecedente – no
caso, o crime de corrupção
investigado em outra ação
penal.
A ministra aﬁrmou que
essa condenação prévia é
dispensável, conforme farta
jurisprudência do tribunal
sobre o assunto. Para o recebimento da denúncia por lavagem de dinheiro, explicou,
basta haver indícios da prática de crime antecedente.
Para a relatora, as teses da
defesa sobre a licitude dos
valores – como a de que seriam fruto de rendimentos
de aplicações anteriores ao
período investigado – devem
ser analisadas no curso da
ação penal, sob amplo contraditório.
“Como é pacíﬁco na jurisprudência, descabe proceder,
nesta
fase
procedimental, ao exame
aprofundado das provas
contidas nos autos, bem
como investigar a presença
de dolo na conduta do denunciado”, concluiu Gallotti.

“Assassino da enxada” que atacou
menino mata homem no Pará
Assassinato

Robem Martins, conhecido como "Lourão" e "Robson", deu uma enxadada na
cabeça de uma criança em abril de 2021. Agora, ele agiu novamente

No dia 21 de abril de 2021
um menino de apenas 12
anos de idade foi atingido
gravemente com uma enxadada na cabeça, enquanto jogava bola com
colegas na periferia de Marabá no sudeste paraense.
O autor dessa ação covarde
foi
identiﬁcado
como
Robem Carlos Matos Martins, mais conhecido como
“Lourão” e “Robson”, que
foi preso momentos depois
da agressão.
Populares dizem que
Lourão tem problemas
mentais, fato constatado
mais tarde, e que, mesmo
sob essa situação, acabou
sendo liberado pela polícia.
Agora, pouco mais de um
ano depois desse fato,
“Lourão” tem novamente o
que aparenta ser um surto,
e ataca novamente um cidadão marabaense, o matando fatalmente.
Segundo os agentes, Elivelton Alves da Silva conhecido
por
"Biudo",
morador do bairro Novo
Planalto, estava saindo de
um bar no Parque São
Jorge naquela localidade. O
mesmo se afastou do bar

uns 100m e o homem conhecido como "Lourão", lhe
agrediu com a enxada e um
pedaço de pau, dando golpes em sua cabeça o qual
veio a óbito no local, fato
constatado pelo Samu.
Suspeita-se que a enxada
utilizada neste óbito seja a
mesma que ele usou
quando agiu violentamente
contra o menino, no mês de
abril.
Àquela época, segundo
os militares, "Lourão" não

soube falar nada sobre o
caso, pois estava visivelmente sob efeito de drogas.
“Ele é usuário de droga, faz
uso de cola, thinner (solvente), crack e outros, e covardemente atingiu essa
criança que ﬁcou em estado gravíssimo, para o
hospital”, informou o policial que o prendeu no mês
de abril.
Ele foi preso novamente
e encaminhado para a 21ª
Seccional de Polícia.

Morre PM baleado na cabeça durante operação da
Polícia Federal no Amapá; caso está sob investigação

Fatalidade

Macapá(AP), sábado, 25 de junho de 2022

Amauri Alves de Lima estava internado no hospital desde a quarta-feira (22), em estado grave.

O tenente da Polícia Militar (PM) baleado
na cabeça durante uma operação da Polícia
Federal (PF) morreu na madrugada desta
sexta-feira (24). Amauri Alves de Lima estava
internado em estado grave e não resistiu aos
ferimentos e faleceu.
O militar foi atingido na quarta-feira (22)
durante o cumprimento de um mandado de
prisão da Polícia Federal (PF), no âmbito da
operação Desativado, que realizou 30 diligências em Macapá para combater um esquema milionário de tráﬁco de drogas e
organização criminosa.
O tiroteio teria começado após uma diligência na casa do militar, no bairro Infraero
1. A PM informou que ele não era alvo da
operação.
No local, mora o enteado dele, um dos investigados da operação, que foi preso. A troca de
tiros teria começado no momento do cumprimento do mandado, mas os detalhes ainda são
apurados pelas duas corporações.
Em nota, as polícias Federal e Militar lamentaram a morte do tenente. A PF também
detalhou que foi instaurado um inquérito
policial para apurar as circunstâncias do
caso.
O sepultamento vai acontecer às 17h no Ce-

Execução

Tenente PM Amauri de Lima morreu após dois dias internado.

mitério São José, na Zona Sul. O velório ocorrerá no ginásio do comando-geral da PM, na
Rua Jovino Dinoá, no Beirol.

OPERAÇÃO “DESATIVADO”
A PF em parceria com o Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado
do Ministério Público Estadual (Gaeco) cumpriram 12 mandados de prisão e outros de
busca e apreensão em investigação para

combater o tráﬁco de drogas e associação criminosa, em Macapá.
As equipes também apreenderam veículos
dos alvos da operação. De acordo com a PF,
os investigados utilizavam perﬁs nas redes
sociais para a comercialização das drogas.
As atividades são decorrentes da operação
Delivery, ocorrida em outubro de 2021, em
que os investigados também cometiam os
crimes pela internet. (G1)

Homem é morto a tiros por dupla de desconhecidos
na Baixada do Ambrósio, em Santana (AP)

Um homem foi morto com vários tiros
na noite desta quinta-feira (23) em Santana (AP). O crime aconteceu na Baixada
do Ambrósio, localizado na área portuária da cidade.
Segundo informações de populares,
repassadas aos investigadores, uma
dupla de desconhecidos teria se aproximado da vítima (que estava caminhando
em uma área de pontes daquela comunidade) e efetuado vários disparos de
arma de fogo com o homem.
Identiﬁcado como Mesaque do Nascimento Braga, de 26 anos, o homem ferido ﬁcou aguardando ajuda ainda no
localaté a chegada de uma equipe da Polícia Militar que foi acionada por populares.

O homem era acusado de ter praticado um assassinato na mesma região onde foi morto.

Ainda segundo relatos da população,
a vítima teria participado de um homicídio (também ocorrido naquela região) e
acredita-se que sua morte tenha sido um
ato de vingança.

Local onde Mesaque foi executado.

A polícia colheu informações sobre o
ocorrido e ouviu pessoas da comunidade. Até o fechamento desta edição as
diligências continuavam em busca dos
possíveis autores do crime.

Doze anos após matar um homem após ser cobrado por dívida
de R$ 50, réu é condenado no Tribunal do Júri

Condenação

Acusado, hoje com 63 anos, foi condenado a 5 anos em regime semiaberto.
Caso aconteceu em 2010, na zona Norte de Macapá.

Encerrou após 12 anos tramitando na
Justiçao processo que resultou no julgamento e condenação de Antônio Maria
Ribeiro de Jesus, de 63 anos, réu pelo
homicídio de José Maria Cordeiro da
Silva, ocorrido em março de 2010, na
zona Norte de Macapá.
Após adiamentos e arquivamentos do
caso, o Tribunal do Júri se reuniu e na
quinta-feira (23) e decidiu pela condenação de José Maria a 5 anos de prisão. O
regime inicial será o semiaberto e o réu
recebeu o direito de responder em liberdade.
O crime atribuído ao réu aconteceu
em 21 de março de 2020, por volta de
20h, na Rua Pracuúba, no bairro Ipê.
O inquérito policial apontou que o
condenado esfaqueou a vítima na região
do abdômen. Os dois discutiram após a
vítima ir até a casa da Antônio Maria
cobrá-lo por uma dívida de R$ 50, que
não teria sido paga.
“Como se não bastasse o denunciado
ter se negado a efetuar o pagamento,
ainda travou com a vítima uma discussão e, em seguida, sacou uma faca e desferiu na região abdominal um golpe

fatal, demonstrando, assim, a futilidade
do motivo. Em seguida, o denunciado
evadiu-se do local”, diz a denúncia do
Ministério Público.
Em depoimento, o réu alegou que foi
ofendido pela vítima, conﬁgurando para
os jurados homicídio sob violenta emoção.
“Vale ressaltar que a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o percentual de diminuição de pena deve ser

maior ou menor de acordo com o grau
de provocação da vítima. Nesse contexto, entendo que as palavras que a vítima proferiu para o réu, de que ele era
vagabundo, corno, dentre outras, conﬁguram um grau mínimo de provocação,
o que, ao meu sentir, não justiﬁca a redução no máximo estabelecido”, assinou, na sentença, a juíza Lívia Simone
Oliveira de Freitas Cardoso.

Plenário do Tribunal do Júri de Macapá, onde o réu foi julgado e condenado.

Execução

Pistoleiro executa açougueiro com tiro na cabeça
em Tailândia, no nordeste do Pará
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O caso aconteceu em uma vicinal a aproximadamente 500 metros da entrada do município.

Criminosos executaram um açougueiro a tiros na manhã desta sexta-feira
(24), na zona rural de Tailândia, região
nordeste do Pará. A vítima foi identiﬁcada apenas Gleison. Ele estaria levando
os ﬁlhos para a escola em uma motocicleta, quando um homem armado se
aproximou e atirou na cabeça da vítima.
As informações são do Debate Carajás.
O caso aconteceu por volta de 6h30
em uma vicinal a aproximadamente quinhentos metros da entrada do município. O autor dos disparos ainda não foi
localizado e permanece foragido. O motivo do crime ainda é desconhecido. Não
há informações de outras pessoas feridas.
A Polícia Civil de Tailândia segue investigando o caso. A imprensasolicitou
informações sobre a morte do açou-

Gleison levava o ﬁlho para a escola quando foi morto a tiros.

gueiro para a PM e a PC e aguarda retorno.

AJUDE A POLÍCIA
Quaisquer informações que possam
ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A

ligação é gratuita e pode ser feita de
qualquer telefone. Também é possível
mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo
WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os
casos, não é necessário se identiﬁcar. (O
LIBERAL)

PF vê inconsistência em depoimento de homem preso em
SP que disse ter envolvimento na morte de Bruno e Dom

Mentiroso

Investigadores federais questionam a atuação da Polícia Civil de São Paulo no caso.

Agentes federais que atuam na investigação das mortes de Bruno e Dom
veem inconsistências no depoimento
prestado por Gabriel Pereira Dantas, 26
anos - o homem que se apresentou nesta
semana em São Paulo e aﬁrmou ter participação no crime que ocorreu em Atalaia do Norte, no Amazonas. Apesar
disso, a PF vai questionar os presos na
investigação até aqui sobre as alegações
do preso.
Entre as inconsistências estão alguns
fatos: ele citou o Rio Madeira, e não rio
Itaquaí; ele chamou Dom e Bruno de turistas; e o trajeto que ele diz ter feito
para chegar a São Paulo passando por
Manaus, Santarém e Rondonópolis, que
não faria sentido, segundo os investigadores.
"É impossível pegar o ônibus de Tefé
para Manaus! [Tem] uma transamazônica no meio. Só se ele colocou o ônibus
em uma balsa e veio. Santarém ﬁca depois de Manaus. Como ele ia até Santarém e voltava para Manaus, e depois iria
para o Mato Grosso?", ironiza uma das

fontes ouvidas pelo blog.
Gabriel se apresentou numa delegacia
no Centro de São Paulo na quinta-feira
(23), e contou que viu quando os executores atiraram nas vítimas e que os ajudou a jogar os pertences delas no rio.
Como não havia nenhum mandado de
prisão contra Gabriel, a Polícia Civil gravou seu depoimento em vídeo na sua
sede e informou que ele seria apresentado à Polícia Federal (PF), que investiga
o crime. Segundo o delegado seccional

Gabriel Pereira Dantas diz que viu
quando atiraram em Dom e Bruno.

do 1º DP, Roberto Monteiro, a Polícia
Civil já pediu a prisão temporária dele.

DEPOIMENTO
Em depoimento à Polícia Civil de São
Paulo, Gabriel disse que morava em Atalaia porque fugia do Comando Vermelho, facção criminosa oriunda do Rio de
Janeiro, que o ameaçou de morte.
Gabriel falou que estava bebendo com
Pelado, que o chamou pilotar sua canoa
e saíram. O homem ainda falou que não
saiba o que o colega iria fazer, mas que o
viu atirando primeiro em Dom e depois
em Bruno.
Depois, segundo Gabriel, Pelado chamou mais dois homens. E que os ajudou a
"dar ﬁm nas coisas de Bruno e Dom, jogando as mochilas e coisas na margem do
rio." Falou ainda que depois disso fugiu,
passando por Santarém, Manaus e Rondonópolis até chegar em São Paulo.
Gabriel falou que como estava na rua
e não aguentava mais toda essa situação,
decidiu se apresentar aos policiais militares que o levaram à delegacia. (SADI)

Pai condenado a 25 anos de detenção por estuprar próprio
ﬁlho ainda bebê é preso em Boa Vista

Em Roraima

Crime foi praticado em 2013 e deixou ferimentos graves na criança. A prisão ocorreu
nessa quarta-feira (22) e faz parte da Operação Acalento.

Um vendedor, de 32 anos, condenado a 25 anos de detenção em regime fechado por estuprar o próprio
ﬁlho ainda bebê, foi preso nessa
quarta-feira (22), no bairro Caimbé,
em Boa Vista. A prisão dele faz parte
da Operação Acalento, de combate a
crimes contra vulneráveis.
O crime foi praticado em 2013 e
deixou ferimentos graves na criança,
conforme a delegada Elisa Mendonça do Núcleo de Proteção à
Criança e ao Adolescente (NPCA).
"Consta na Denúncia que por diversas vezes o acusado violentou o
ﬁlho, que na época dos fatos tinha
pouco mais de um ano de idade.
Quando a mãe da criança saía para
trabalhar deixava o ﬁlho aos cuidados do pai, que nessas ocasiões praticava atos libidinosos que deixaram

ferimentos graves na criança”, relatou a delegada.
Ele não resistiu à prisão e após
passar por exames de integridade física no Instituto de Medicina Legal
(IML), foi encaminhado à Custódia

da Polícia Civil.
A operação Acalento, do Ministério da Justiça e Segurança Pública
(MJSP) e coordenada pelo Secretaria
de Operações Integradas (SEOPI)
segue até o dia 12 de julho. (G1)

Homem foi condenado a 25 anos de detenção em regime
fechado por estuprar o próprio filho ainda bebê.

Geral

“É possível ter um mandante”, diz superintendente
da PF sobre morte de Bruno e Dom, no Amazonas
Amazonas

Na manhã desta quintafeira (23), os peritos foram até
o galpão onde a lancha está
guardada, em Atalaia de
Norte. Além do casco da embarcação, foram analisados o
motor e galões de gasolina.
A polícia localizou a lancha,
no domingo (19), no fundo do
rio Itacoaí. A embarcação estava a cerca de 20 metros de
profundidade, emborcada
com seis sacos de areia para
diﬁcultar a ﬂutuação, a uma
distância de 30 metros da
margem direita do rio.
Os peritos vão tentar identiﬁcar vestígios de sangue,
amassados e marcas de tiro
na embarcação para refazer a
dinâmica do crime. O laudo
deve sair em ate 30 dias.

Delegado da PF, Eduardo Fontes, deu novas declarações sobre as investigações dos assassinatos.

Delegado federal Eduardo Alexandre Fontes,
superintendente da PF-AM.

Novas declarações feitas
pelo superintendente da Polícia Federal (PF) no Amazonas, Eduardo Fontes, ao
Jornal Nacional, em reportagem divulgada na noite desta
quinta-feira (23), não descartam um envolvimento de um
mandante na morte do indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips.
"É possível ter um mandante. A investigação ainda
está em andamento, mas a
gente está apurando tudo e
nós não vamos deixar nenhuma linha investigativa de
lado e vamos apurar de forma
técnica e segura para dizer o

que efetivamente aconteceu e
o que não aconteceu", disse o
delegado da PF-AM.
No dia 17 de junho, a PF divulgou que as investigações
sobre a morte de Bruno e
Dom apontam que não houve
mandante ou organização criminosa envolvida no crime.
A nota divulgada pelo comitê de crise, coordenado
pela PF, diz que a apuração
continua e novas prisões
podem ocorrer, mas as investigações "apontam que os
executores agiram sozinhos".
PERÍCIA NA EMBARCAÇÃO

LIBERAÇÃO DOS CORPOS
Em Brasília, a perícia liberou os corpos de Bruno e Dom
para os familiares.
O avião com o corpo de
Dom chegou ao Rio de Janeiro
no ﬁm da tarde de quintafeira (23). Familiares estavam
à espera. A cremação acontece no domingo (26).
O velório e o enterro de
Bruno foram na sexta-feira
(24), em Paulista, na região
metropolitana de Recife.

MOTIVAÇÃO
A motivação do crime
ainda é incerta, mas a polícia
apura se há relação com a atividade de pesca ilegal e tráﬁco de drogas na região.
Segunda maior terra indígena
do país, o Vale do Javari é
palco de conﬂitos típicos da
Amazônia: desmatamento e
avanço do garimpo. (G1)

PF apreende carga com 7 toneladas e meia de cassiterita em posto de ﬁscalização no Sul de Roraima

Roraima

Motorista fugiu do posto de ﬁscalização no Jundiá ao parar na balança e ﬁscalização ﬂagrar que peso da carga não correspondia à quantidade declarada.

Caminhão carregava mais de 7 toneladas de cassiterita.

Um caminhão carregado
com sete toneladas e meia
de cassiterita foi apreendido pela Polícia Federal no
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posto de fiscalização do Junidá, em Rorainópolis, no
Sul de Roraima. A apreensão da carga foi divulgada
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nesta quinta-feira (23).
A carga iria ser levada
para o Amazonas. Ao parar
no posto fiscal, onde veículos com carga são pesados,
o motorista do caminhão
fugiu "visto que na pesagem a carga não correspondia com o peso declarado."
Segundo a PF, o minério
não tinha origem declarada.
A cassiterira estava escondida em paletes na carroceria "a fim de dificultar a
fiscalização".
A ocorrência foi atendida
por agentes da Delegacia de
Combate aos crimes Ambientais e Patrimônio Histórico da PF. A apreensão foi
no dia 21 de junho.

TH CONIVÊNCIA residencial Amazonas rua
castanheira número 490 marabaixo 3

Corrida na fronteira

Corrida de 10 km liga Brasil e França em percurso
pela fronteira no extremo norte do país

Macapá(AP), sábado, 25 de junho de 2022

Única prova transfronteiriça da América do Sul, com trajeto pela ponte binacional
de Oiapoque a Guiana Francesa, acontece neste sábado (25)

A 4ª Corrida Brasil-França será
disputada, hoje, sábado (25), na fronteira do extremo norte do país. Única
prova de rua transfronteiriça da
América do Sul é promovida em conjunto pelos órgãos de segurança do
Amapá e da Guiana Francesa.
Com percursos de 10 km para
adultos e 5 km para crianças a corrida atravessa duas vezes (ida e na
volta) a ponte binacional que liga
Oiapoque a Saint George. A largada
será às 15h30.
A prova que surgiu em 2017, volta
a ser disputada após dois anos de

suspensão por causa da pandemia da
Covid-19. Este ano, mil corredores
foram inscritos.
Segundo a organização serão

todos os participantes vão receber
medalhas e os primeiros das categorias adulto (masculino e feminino) e
kids recebem prêmios individuais.

Bilheteria aberta para elas

Ypiranga-AP anuncia bilheteria liberada para
mulheres em jogo do Brasileirão Feminino A3

Confronto contra o Paraiso-TO pelas oitavas de ﬁnal, será dia 2 de julho, no Estádio

Para aumentar o apoio na arquibancada e estimular a presença da
torcida feminina no futebol o Ypiranga-AP anunciou que a bilheteria
do Estádio Zerão será liberada para
mulheres, no primeiro confronto do
duelo "mata-mata" pelas oitavas de
ﬁnal do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. Para os homens o
ingresso é R$ 5.
As meninas do Ypiranga-AP enfrentam o Paraíso-TO, no sábado, 2
de julho, às 15h. As campeãs do
Amapá, voltam a campo, após eliminar a equipe do Remo, na primeira
fase do Brasileirão da 3ª divisão do
futebol feminino.
O jogo da volta contra o clube de

Estratégia por arrancada
Os resultados não permitem qualquer otimismo, mas internamente o Flamengo se vê mais unido para superar a pior
sequência que o clube vive desde 2015 e buscar uma arrancada no momento certo da temporada. Entre diretoria, jogadores e comissão técnica há a ideia de que, apesar de as
vitórias não surgirem de imediato, o trabalho de Dorival Júnior tem aproveitado o pouco tempo disponível para recuperar jogadores, fazer ajustes táticos e também ajustes de
melhoria física. Assim, se as duas derrotas para o AtléticoMG — pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil — ainda não
deram sinais de que o elenco atingiu o potencial que dele se
espera, a disposição do grupo ao menos sinalizou unidade
no vestiário para superar o momento difícil. São cinco derrotas em seis jogos, crise política e um cenário desaﬁador
nas próximas três semanas, com os jogos das oitavas de ﬁnal
da Libertadores e a volta da Copa do Brasil. O time mais querido do país joga logo mais às 19 horas no Maracanã diante
do América Mineiro e na quarta-feira tem o Tolima do Equador pela Libertadores. Vamos lá Mengão mostra sua força.

Bota a mão no fogo
Dois dias após dizer que Milton Ribeiro deveria "responder pelos seus atos", o presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu em
defesa do ex-ministro da Educação. Em live transmitida nas
redes sociais na quinta-feira, Bolsonaro chamou a prisão do
ex-auxiliar "de maldade" e aﬁrmou colocar a "mão no fogo"
por ele. "Eu falava que botava a cara no fogo (por Milton Ribeiro). Eu exagerei. Eu boto a mão no fogo, como boto por
todos os meus ministros. O que conheço deles, a vivência,
diﬁcilmente algum deles vai cometer algum ato de corrupção", disse o presidente, durante live transmitida nas redes
sociais na última quinta-feira, 23.Bolsonaro seguiu em defesa de Ribeiro e atribuiu a prisão a uma tentativa de desgastar o governo em período de pré-campanha eleitoral.
"(Milton) Nem devia ter sido preso. (Prisão) serviu para des-

gastar o governo, fazer maldade com a família do Milton. Se
tiver algo com o Milton, ele que pague pelos seus atos. Não
posso levantar suspeição contra Milton de forma leviana.
Tem que ter motivo. ... Tem a (prisão) preventiva e tem a
temporária. Deu logo a preventiva para ele ﬁcar preso até a
eleição. Depois da eleição, soltava ele. Continuo acreditando
no Milton", pontuou.

Teto do ICMS
Para o diretor institucional do Comitê Nacional dos Secretários de Estado da Fazenda (Comsefaz), André Horta, o fato
de o Executivo anunciar uma compensação aos governadores durante a discussão do PLP 18 provocou a falsa impressão de que há uma contrapartida aos estados pelas perdas
na arrecadação. "Isso levou a crer que seria uma compensação do PLP 18, o que não é. O que de fato ocorrerá é que, se
além do PLP 18, os estados resolverem baixar até zero a alíquota, ele ajudaria no diesel e no GLP. Na verdade, o auxílio
mesmo a gente não está vendo se concretizar por parte da
União", apontou Horta. No documento, os assinantes argumentam que a lei se trata de uma "caridade com chapéu
alheio", e que as consequências serão sentidas nos estados.
"Uma liberalidade orçamentária a ser sofrida pelos estados,
DF e municípios, todos surpreendidos pela medida unilateral, autoritária, drástica e com graves efeitos imediatos para
os combalidos cofres desses entes", diz o texto. A ação judicial dos governadores ainda não teve relator designado no
Supremo Tribunal Federal.

Grande Homenagem
De volta ao Grupo Especial, o Império Serrano anunciou,
neste sábado, o tema de seu enredo para o Carnaval de 2023.
Após exaltar grandes baluartes ao longo da última década,
como Dona Ivone Lara e Silas de Oliveira, chegou a vez da
agremiação levar à Sapucaí a vida e obra de Arlindo Cruz.
Com o título 'Lugares de Arlindo', a escola vai retratar toda

a musicalidade do cantor e compositor na Avenida."Como
numa roda de amigos, o Império Serrano promove um reencontro para celebrar o grande Arlindo Cruz. Nesta festa regada a muito samba, vamos relembrar a sua história, seus
sucessos e, com eles, percorrer caminhos que nos levará a
lugares, reais e simbólicos, que marcam a trajetória desse
imperiano de fé", aﬁrma o carnavalesco Alex de Souza, durante a 'Feijoada da Vitória'. Gente adorei essa homenagem
que vão fazer para esse talento do samba, se Deus quiser estarei saindo na Império Serrano para fazer parte desta belíssima justa homenagem. “Olha, o Arlindo Cruz aí gente,
chora cavaco!”.

Curtinhas
Perdi um grande amigo e um grande advogado. Ricardo
Assis fazia parte da minha equipe que fazia grandes coberturas de eleições pelas ondas do rádio. Cidadão do bem e
muito honrado. “Você amigo foi para o lado de Deus e sempre os bons o Nosso Senhor chama para o seu lado”. XXXX
Pra semana deve sair a primeira pesquisa eleitoral antes das
convenções para o governo do estado do Amapá. Pelo andar
da carruagem Jaime versus Clécio vão disputar palmo a
palmo essa disputa. Quem tiver mais lenha na fogueira
ganha o cobiçado Setentrião. Essa pesquisa deve dá o ponta
pé inicial para a campanha deﬁnitiva dos disputantes. XXXX
Quem vem crescendo na disputa para um dos cargos eletivos como pré-candidato a deputado federal é o sociólogo
Evandro Milhomem ex-secretário de Cultura do governo do
estado na qual fez uma excelente administração. Milhomem
é um cidadão honesto, na sua missão de vida até agora, já
assumiu vários cargos importantes do poder público nunca
ninguém viu ele em corrupção. Quando estava como deputado federal trouxe muito recurso independentemente de
cores partidárias. Sucesso irmão. XXXX Gente por hoje é o
que há, ﬁquem com Deus e a minha Padroeira Virgem de Nazaré. Tchau.

"A Ouvidoria cumpre papel fundamental na transparência do Poder Judiciário",
diz desembargador Jayme Ferreira em Encontro Nacional de Ouvidores

Evento nacional

Na programação do evento houve palestras sobre o papel das Ouvidorias no âmbito judicial e extrajudicial, e nos tribunais superiores.

O desembargador Jayme Henrique Ferreira
(terceiro da direita para a esquerda).

O ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Amapá
desembargador
(TJAP),

Jayme Henrique Ferreira,
representou a instituição e o
órgão que dirige no IV En-

contro de Ouvidores Judiciais,
realizado
nestas
quinta e sexta-feiras (dias 23
e 24 de junho), no Tribunal
de Justiça de São Paulo. O
evento teve como palco o
Salão do Júri do Palácio da
Justiça, com apoio da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis).
De acordo com o ouvidorgeral do TJAP, desembargador Jayme Ferreira, “o 4°
Encontro de Ouvidores Judiciais revestiu-se de grande
importância para todas as
Ouvidorias do Poder Judiciário Brasileiro, pois, no
mesmo passo que reuniu as

Núcleo de Justiça 4.0 no Fórum de Macapá atende as
varas cíveis aderentes ao juízo 100% digital

Espaço compartilhado

A iniciativa pretende aproveitar as vantagens do modelo de trabalho remoto,
sem esquecer a possibilidade presencial para exceções.

Juízo 100% Digital serve de apoio para servidores,
magistrados, partes processuais e advogados.

O Núcleo da Justiça 4.0 foi
inaugurado na terça-feira (21) em
ritmo de Festa Junina. O espaço,
que antes era a 4ª Vara Cível e de
Fazenda Pública da Comarca de
Macapá, agora é um ambiente
compartilhado que atende a
todas as varas cíveis aderentes ao
Juízo 100% Digital e serve de
apoio para servidores, magistrados, partes processuais e advogados que por um motivo ou outro
precisem participar presencialmente. A iniciativa, estimulada
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pretende aproveitar as
vantagens – como dinamicidade,
adaptabilidade e alta produtividade – do modelo de trabalho remoto, mas sem esquecer a
possibilidade presencial para exceções.
Segundo a juíza Alaíde de
Paula, titular da 4ª Vara Cível e de
Fazenda Pública da Comarca de
Macapá e uma das magistradas
pioneiras na adesão ao Juízo
100% Digital, aﬁrma ser uma entusiasta do modelo de trabalho,
mas comemora matando as saudades da equipe. “É com muita
alegria que inauguramos esse es-
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paço, agora compartilhado com
outras unidades, e naturalmente
aproveitamos para nos reencontrar e confraternizar no ritmo de
festa junina com quitutes temáticos e esse chapéu bonito”, brincou a magistrada. A inauguração,
além das comidas típicas, contou
com trilha sonora adequada e
toda a equipe vestida a caráter.
“Aqui funciona da seguinte
forma: se eu ou qualquer outro
colega precisarmos fazer uma audiência presencial, usaremos esse
espaço, que inclui a sala de audiência, gabinete e estações de
trabalho para os servidores também”, explicou. “Se faltar internet na casa de servidor que esteja
em trabalho remoto, ele pode
fazer uso da unidade, assim como
uma testemunha ou parte que
tenha diﬁculdade com acesso a
smartphone ou conexão em
casa”, exempliﬁcou, ao que
acrescentou: “é um espaço acolhedor para todos”.
A juíza Liége Gomes, titular da
1ª Vara Cível e de Fazenda Pública
da Comarca de Macapá, observa
que inicialmente foi bem impactante a mudança. “Trocamos
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uma estrutura física com balcão,
gabinete e salas de audiência por
uma estrutura virtual, mas organizada da mesma maneira”, explicou.
O juiz Paulo Madeira, da 6ª
Vara Cível e de Fazenda Pública
da Comarca de Macapá, explica
que vive uma transição para este
novo modelo. “Não só eu, mas
também vários colegas magistrados de todo o Brasil, estamos percebendo que esse é um caminho
sem volta, pois a tecnologia possibilitou uma facilidade de acesso
à Justiça que representou um
ganho fantástico”, garantiu.
“Advogados que conheço já
observaram que conseguem do
escritório participar de audiências aqui no Fórum de Macapá e
na Justiça do Trabalho com um
clique de botão, em questão de
segundos e sem perder tempo
no deslocamento”, relatou. “Da
mesma forma conseguimos
fazer oitiva de testemunhas em
qualquer parte, bastando enviar
um link, e sem necessidade de
um procedimento demorado
como é a Carta Precatória (instrumento que escuta testemunhas e partes com o auxílio de
outras comarcas e juízos, no
mesmo estado ou fora dele)”,
complementou.
Também prestigiaram a inauguração do Núcleo de Justiça 4.0
o juiz Nilton Bianquini Filho, titular da 2ª Vara Cível e de Fazenda
Pública da Comarca de Macapá,
que atua como Juiz Auxiliar da
Presidência; a juíza Stella Simone
Ramos, titular do Juizado da Infância e da Juventude - Área Cível
e Administrativa; o diretor da Secretaria de Gestão Processual Eletrônica (SGPE), servidor Adelson
Marques, além de servidores das
demais varas cíveis.

Ouvidorias de todos os Tribunais de Justiça Estaduais,
Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do
Trabalho, Tribunais Militares e as Ouvidorias dos Tribunais Superiores, CNJ e
Ouvidoria Nacional das Mulheres, buscou o aperfeiçoamento institucional dos
próprios Ouvidores e serventuários desses órgãos”.
“A busca do aperfeiçoamento funcional é uma
constante, a fim de que possamos transformar as Ouvidorias na porta de entrada
do Judiciário para que se
possa aprimorar os instru-

mentos de defesa dos direitos dos cidadãos e em uma
importante ferramenta de
gestão para a administração”, concluiu o magistrado.
Na
programação
do
evento houve palestras
sobre o papel das Ouvidorias no âmbito judicial e extrajudicial, e mesmo nos
tribunais superiores. Também constou no programa a
II Reunião da Rede de Ouvidorias Judiciais, sob a condução o ouvidor nacional do
Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho.

Escuta protegida é tema de
palestra em Laranjal do Jari
Amparo

A escuta protegida envolve a escuta
especializada e o depoimento especial.

“Nossas crianças e adolescentes que, infelizmente, foram vítimas de violência necessitam de
todo um amparo protetivo e cuidado como forma de amenizar o
trauma já sofrido”, aﬁrmou Rubens Barros, assessor jurídico da
2ª Vara de Laranjal do Jari, que
ministrou uma palestra sobre a
escuta protegida. Destinada às
instituições da rede de apoio às
crianças e adolescentes, a palestra foi realizada pelo Ministério
Público do Amapá (MP-AP), na última terça-feira (21), sob a coordenação do promotor de Justiça,
Eduardo Kelson.
De acordo com Rubens Barros,
proﬁssional habilitado pelo Tribunal de Justiça e pelo CNJ para a
realização de depoimento especial, a escuta protegida envolve a
escuta especializada (realizada
pela rede de apoio) e o depoimento especial (realizado em
juízo, sob o crivo do contraditório) como espécies. Essa metodologia de escuta visa evitar que as
crianças e os adolescentes sejam
revitimizados, ou seja, que tenham que recontar e reviver diversas vezes a violência que
sofreram.
“Por meio de encontros, como
este, podemos fomentar a troca
de experiências e a qualiﬁcação
dos agentes de proteção na tenta-

tiva de prevenir a revitimização
desse grupo tão afetado pela ação
estatal”, explicou o técnico judiciário.

PROJETO DEPOIMENTO ESPECIAL
O Projeto Depoimento Especial,
tem como ﬁnalidade o desenvolvimento e disseminação de metodologias não revitimizantes para
escuta de crianças e adolescentes
(vítimas ou testemunhas de qualquer violência, porém mais
comum em crimes de cunho sexual) nos sistemas de Segurança e
de Justiça, assim como nos órgãos encarregados da proteção de
crianças e adolescentes no Brasil.
Em 04 de abril de 2017, a causa
da proteção à infância passou por
um grande marco quando foi sancionada a Lei Federal 13.431/2017,
que estabelece o sistema de garantia de direitos de crianças e
adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Dentre os grandes avanços da lei, destaca-se a
escuta protegida, que garante
maior proteção para crianças e
adolescentes ao depor em ambiente acolhedor, além de contar
com equipe multidisciplinar capacitada no atendimento especializado. Por tais motivos a fala do
proﬁssional de enorme importância.

Participantes do evento que discutiu
o tema 'escuta protegida'.

Ministério Público do Amapá realiza inspeção extraordinária na
Escola Estadual Ivanhoé Gonçalves Martins

Educação

Educandário ﬁca localizado no Pólo Hortifrutigranjeiro de Fazendinha, zona Sul de Macapá (AP).

Na última quarta-feira
(22), o Ministério Público do
Amapá (MP-AP), por meio
da Promotoria de Justiça de
Defesa da Educação (PJDE),
realizou Inspeção Extraordinária na Escola Estadual
Governador Ivanhoé Gonçalves Martins. O objetivo
foi verificar possíveis irregularidades na estrutura física da unidade escolar.
A equipe da Promotoria
da Educação constatou as
seguintes situações: ausência de quadra poliesportiva;
problema na central de ar
da sala de Coordenação Pedagógica; salas de aula pequenas e quentes; não
possui refeitório; eletrodomésticos (como geladeira e
ventiladores e centrais de ar
da sala de aula) são antigos
e necessitam de troca.

Escola Ivanhoé Gonçalves Martins está localizada
no Pólo Hortifrutigranjeiro de Fazendinha, região
metropolitana de Macapá (AP).

As crianças do educandário são regularmente atendidas
pelo
Transporte
Escolar (sendo uma van e
um ônibus), que realizam
itinerários corretamente.
No entanto, os veículos não
possuem a identificação

“Transporte Escolar”.
Segundo
relatos
da
equipe escolar, ocorreram
serviços de reparos elétricos e no telhado, no ano de
2021. Em junho de 2022, o
educandário foi contemplado com acesso à Inter-

ao uso de drogas.
O evento teve as palestras: “Conheça a RAPS: Rede de Atenção
Psicossocial”, do coordenador
municipal de Saúde Mental, Jefferson Melo; "Álcool e trânsito:
educação e cultura para redução
de acidentes”, do tenente do Batalhão de PoliciamentoRodoviário Estadual (BPRE), Leandro
Pantoja; e “Educação visando a
prevenção do uso e postergação
do primeiro uso de álcool e outras
drogas”, da psicóloga da Universidade Federal do Amapá, IvieZortea.
Na ocasião, os promotores de
Justiça do MP-AP, WueberPenafort e Fábia Nilci, ambos da Promotoria de Justiça de Defesa da
Saúde Pública, e a psicóloga
AdrieleSussuarana, apresentaram a palestra sobre Legislação
relacionada às comunidades terapêuticas e a lei antimanicomial.
De acordo com o promotor de
Justiça de Defesa da Saúde, WueberPenafort, o evento é de extrema
relevância
para
a
sociedade amapaense. O membro do MP-AP destacou que, além

do simbolismo da data, discutir e
entender quais são os equipamentos sociais para esse tipo de
público é essencial.
“Sabemos que as drogas são
um mal disseminado no mundo
inteiro, inclusive no nosso estado. Podemos perceber uma
grande deﬁciência no atendimento na rede de atenção psicossocial,
pressuponho
uma
articulação da sociedade com o
Governo do Estado para o atendimento de pessoas com transtornos mentais, tanto genéticos
quanto os que desenvolvem a
partir do abuso de substâncias
psicoativas. Observamos falhas
estruturais desde a base até as
unidades especializadas, além
disso, temos muitas iniciativas
feitas por voluntários que ajudam
pessoas que sofrem com o abuso
de álcool e drogas, no entanto
apenas trabalhos desta natureza
não são suﬁcientes. Aﬁnal, esse é
um assunto muito complexo e
precisa de um tratamento diferenciado. É importante obter
apoio especializado de entidades
oﬁciais que tratam do tema,

net, por intermédio de um
programa do Governo Federal. Entretanto, não há computador.
A visita do MP é sempre
importante, pois o mesmo
exerce o papel de fiscalizar
o bom funcionamento das
escolas e garantir o direito à
educação", destacou a pedagoga Sammarya Moraes.
De acordo com o arquiteto do Convênio N°
01/2020/MPAP/UNIFAP/FU
NDAPE, Humberto Mauro
Andrade, “essa inspeção é
importante para a sociedade, para as ações da Promotoria, ou seja, a forma
como a instituição atua e
pode ser cada vez mais eficiente para melhor atender
a sociedade, e também relevante para as pessoas que
estão atuando dentro na es-

cola”.
O titular da Promotoria da
Educação, promotor de Justiça Roberto Alvares, comentou sobre a ação. “A
inspeção escolar é uma ferramenta utilizada para averiguar as condições de
funcionamento dos educandários, nos aspectos estruturais, administrativos,
financeiros e pedagógicos.
O objetivo é conhecer a realidade da comunidade e
atuar, junto às Secretarias
de Educação, para que os
espaços escolares possam
contar com todas as condições para o funcionamento
adequado, gerando, consequentemente, o bem-estar e
o conforto dos estudantes e
dos profissionais de educação que trabalham naquele
ambiente escolar”.

como o município e o estado”,
frisou WueberPenafort.
A promotora de Justiça Fábia
Nilci, que também é coordenadora do CAO Cidadania, ressaltou
que o MP-AP, desde 2018, vem fazendo o acompanhamento dos
serviços ofertados pelas comunidades terapêuticas no Estado. Ela
enfatizou que o Relatório Nacional do Conselho Nacional de Psicologia junto com o Ministério
Público Federal (MPF) constatou
inúmeras violações dos direitos
humanos que ocorrem dentro
dessas comunidades.
“Por conta dessa situação
sobre as comunidades terapêuticas, começamos a fazer esse
acompanhamento. As visitas
são realizadas por um grupo
composto dos conselhos de
classe de enfermagem, medicina, farmácia, psicologia, vigilâncias municipal e estadual e
as cordenações de saúde mental estadual e municipal. Tudo
com o cunho de mapear essas
unidades, locais que servem
como centro de acolhimento
para tratamento de pessoas que
têm problemas com o uso do álcool e drogas”, comentou Fábia
Nilci.
“Posteriormente, caso houvesse alguma irregularidade dentro dela nós pudéssemos intervir
por meio de nossas recomendações ou até mesmo por ações
civis públicas. Atualmente, nós
temos um trabalho conjunto com
esses locais, no entanto alguns
não conseguem se adequar aos
moldes da legislação. Em razão
disso, o próximo passo é chamá-

los para fazer um Termo de
Ajuste de Conduta ou partiremos
para as ações judiciais”, frisou a
promotora de Justiça.

MP-AP e Conen-AP promovem evento em alusão à Semana
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas no Amapá

Contra as drogas

O Ministério Público do Amapá
(MP-AP), por meio do seus Centros de Apoio Operacional da
Saúde e Cidadania, realizou, em
parceria com o Conselho Estadual de Prevenção, Tratamento,
Fiscalização e Repressão do Uso
Indevido de Substâncias Psicoativas (Conen/AP), na quinta-feira
(23), um evento em alusão à Semana Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas no Amapá. O
encontro, que contou com o
apoio da Procuradoria-Geral de
Justiça do órgão ministerial,
ocorreu no auditório do Complexo Cidadão Zona Norte do MPAP e constou com palestras de
especialistas sobre prevenção ao
consumo de entorpecentes no
Estado; Lei antimanicomial; comunidades terapêuticas; discussões sobre álcool e trânsito; e
esclarecimentos sobre a Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS).
A Semana Nacional de Políticas
sobre Drogas é destinada à difusão de informações sobre os problemas decorrentes do uso de
drogas, a promoção de eventos
para o debate público sobre as
políticas, a difusão de boas práticas de prevenção, tratamento,
acolhimento e reinserção social e
econômica de usuários de drogas, divulgação de iniciativas,
ações e campanhas de prevenção
do uso indevido de substâncias,
união de forças para o enfrentamento deste problema de saúde
pública, mobilização dos sistemas de ensino previstos na Lei
nº9.394, lei de diretrizes e bases
da educação nacional, na realização de atividades de prevenção

Evento constou com palestras de especialistas sobre prevenção ao consumo de entorpecentes no Estado.
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Evento constou de palestras de especialistas sobre prevenção
ao consumo de entorpecentes no Amapá.
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REGULAMENTAÇÃO
A Semana Nacional de Políticas
sobre Drogas foi instituída pela
Lei 13.840, de 05 de junho de
2019. De acordo com o art. 19-A
da Lei 11.343/06, que prevê medidas para prevenção do uso indevido de drogas, atenção e
reinserção social de usuários e
dependentes químicos.
A semana foi escolhida por
fazer alusão ao Dia Internacional
contra o Abuso de Drogas e Tráﬁco Ilícito, celebrado em 26 de
junho.

PRESENÇAS
Também presentes pelo MPAP o coordenador do Centro de
Apoio Operacional da Infância,
promotor de Justiça Miguel
Angel Ferreira e a promotora de
Justiça Neuza Barbosa. Participaram do evento a secretária
executiva do Conselho Estadual
de Políticas Públicas sobre Drogas do Amapá, LorranaAmanajás;
a
professora
da
Universidade Federal do Amapá
(Unifap) e representante do
Conselho Estadual de Políticas
Públicas sobre Drogas órgão, ligado à Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública (Sejusp/AP), Elane Magno; membros da Rede de Atenção
Psicossocial, proﬁssionais da
área da Saúde e representantes
de diversas comunidades terapêuticas do Amapá.

Brasil defendeu no Brics “solução pacíﬁca”
na Ucrânia, diz Itamaraty
Geral

Solução pacíﬁca

Líderes do bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul trataram da “situação na Ucrânia” na cúpula desta semana

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou,
nesta sexta-feira (24/6), que líderes do Brics (bloco que reúne
Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul) trataram, na 14ª
Cúpula, da “situação na Ucrânia”. A reunião do bloco foi realizada por videoconferência
entre quinta e sexta-feira, sob a
presidência da China, que
exerce o cargo pro tempore.
Segundo a nota do Itamaraty,
os chefes de Estado recordaram
suas posições nacionais sobre o
tema, conforme defendidas nos
foros pertinentes das Nações

Unidas.
“O Brasil defendeu a solução
pacíﬁca e negociada do conﬂito,
clamou pela busca urgente de
solução para a crise humanitária
e ressaltou a necessidade de respeito ao Direito Internacional e
aos princípios da Carta da ONU”,
diz a nota.
A participação russa na cúpula
foi considerada positiva para a
nação europeia, que tentar dar
sinais de que não está isolada no
cenário internacional após a invasão à Ucrânia. Na quarta-feira
(22/6), o presidente russo, Vladimir Putin, pediu ajuda dos de-

mais países para superar as sanções econômicas impostas pelo
bloco europeu e pelos Estados
Unidos em retaliação à invasão.
“Nossos empresários estão
sendo obrigados a desenvolver
suas atividades em condições
difíceis, já que os aliados ocidentais omitem os princípios de
base da economia de mercado,
do livre-comércio”, lamentou
Putin em discurso gravado
transmitido no Fórum Empresarial dos Brics, na véspera da reunião com os demais líderes.
Em discurso de menos de
quatro minutos transmitido na
quinta-feira, Bolsonaro não comentou a guerra no Leste Europeu. Disse apenas que Putin o
recebeu “muito bem” em fevereiro deste ano em seu país e tratou de outros assuntos.

Nota nº 101
24 de junho de 2022
XIV Cúpula do BRICS
Realizou-se, em 23 e 24 de
junho, em formato virtual, a 14ª
Cúpula do BRICS, sob a presidência de turno da China, com o
tema “Promover uma Parceria
de Alta Qualidade e Inaugurar
uma Nova Era para o Desenvolvimento Global”.

No dia 23, os Presidentes Jair
Bolsonaro, do Brasil, Xi Jinping,
da China, Cyril Ramaphosa, da
África do Sul, Narendra Modi, da
Índia, e Vladimir Putin, da Rússia, debateram temas como governança global, combate à
pandemia da COVID-19, recuperação econômica, desenvolvimento sustentável, cooperação
intra-BRICS e aprimoramento
institucional do grupo. Também
aprovaram a Declaração Final do
encontro.
O Presidente Jair Bolsonaro
enfatizou a importância que o
Brasil atribui ao BRICS como
foro de diálogo e cooperação,
que reforça a relevância do multilateralismo e de uma ordem internacional mais justa e
inclusiva. Reiterou a visão do
Brasil de que o BRICS deve
orientar sua parceria para o desenvolvimento sustentável e por
resultados concretos que gerem
benefícios para todos.
Os líderes expressaram satisfação com os resultados da cooperação intra-BRICS, da qual
decorreu o lançamento, neste
ano, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacinas do
BRICS, e reforçaram os avanços
nas áreas de economia, ﬁnanças

e comércio; saúde e vacinas;
combate ao terrorismo e a crimes transnacionais; e ciência,
tecnologia e inovação.
Trataram, ainda, da situação
na Ucrânia e recordaram suas
posições nacionais sobre o tema,
conforme defendidas nos foros
pertinentes das Nações Unidas.
O Brasil defendeu a solução pacíﬁca e negociada do conﬂito,
clamou pela busca urgente de
solução para a crise humanitária
e ressaltou a necessidade de respeito ao Direito Internacional e
aos princípios da Carta da ONU.
No dia 24, o Vice-Presidente
da República, Hamilton Mourão,
representou o Brasil no “Diálogo
de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Global”, iniciativa que
visa a ampliar o diálogo do
BRICS com outros países em desenvolvimento e demonstrar a
vocação do grupo para fortalecer o papel das economias emergentes na governança global. A
convite da presidência de turno
chinesa, participaram desse segmento os líderes da Argélia, da
Argentina, do Camboja, do Cazaquistão, do Egito, da Etiópia,
de Fiji, da Indonésia, do Irã, da
Malásia, do Senegal, da Tailândia e do Uzbequistão.

Pastor preso pela PF suspeito de pedir propina em troca
de verbas do MEC é solto, em Belém

Pará

Pastor já foi secretário de governo no Pará. Ele foi preso em operação que deteve também o ex-ministro Milton Ribeiro.

Pastor Arilton Moura (à direita) foi secretário
no governo Jatene (à esquerda).

O pastor Arilton Moura
Correia, preso no Pará pela
operação "Acesso Pago" da
Polícia Federal, foi solto na
noite desta quinta-feira (23).
O religioso foi preso na
quarta (22), na mesma operação que deteve o ex-ministro da Educação, Milton
Ribeiro, suspeitos de envolvimento em esquema que
desviou verbas da educação.
Arilton já foi secretário de
governo no Pará e atual é diretor do Conselho Político
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da Convenção Nacional de
Igrejas e Ministros de Assembleias de Deus no Brasil
(CGADB) Cristo para Todos.
A soltura foi determinada
pelo desembargador Ney
Bello, do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF-1),
que deferiu liminar e cassou
a prisão preventiva do exministro da Educação Milton Ribeiro e dos outros
quatro presos na operação
"Acesso Pago". Além de Arilton Moura, também tiveram
a soltura decretada Gilmar

Macapá(AP), sábado, 25 de junho de 2022

Santos, Helder Diego da
Silva Bartolomeu e Luciano
de Freitas Musse.
A decisão atende a um habeas corpus apresentado
pela defesa do ex-ministro.
Mais cedo, o desembargador
plantonista Morais da Rocha
tinha rejeitado o mesmo pedido, alegando que a defesa
não tinha apresentado os
documentos que evidenciavam constrangimento ilegal
na prisão.
Arilton Moura é apontado
pelas investigações como
"braço direito" do pastor Gilmar Santos e atuava como
lobista, acusado de pedir
propina a prefeitos para que
recursos do Ministério da
Educação (MEC) fossem liberados para a construção
de escolas.
O Gabinete de Segurança
Institucional (GSI) informou
que o pastor Arilton Moura
esteve 35 vezes no Palácio
do Planalto entre 2019 e fevereiro deste ano. Na maior
parte das vezes, Arilton foi
sozinho, mas em dez visitas,
o pastor Gilmar Santos entrou no Palácio com ele. (G1)

Saúde pública

Geral

Brasil registra primeiros casos de transmissão
comunitária da varíola do macaco
Dois novos infectados não viajaram nem tiveram contato com viajantes; especialistas ressaltam importância de investigação.

Aspecto da mão de um paciente contaminado
com a Varíola dos Macacos.
A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro conﬁrmou nesta quinta-feira (23) dois
novos casos de varíola do macaco na cidade, sendo que nenhum dos contaminados têm
histórico de viagem aos países
onde a doença está circulando
nem contato com viajantes, o
que signiﬁca que o Brasil passou
a ter a transmissão comunitária
da doença.
"Como eles não têm contato
com ninguém que foi viajar também, isso é importante. Quando
a origem da doença é desconhecida signiﬁca transmissão comunitária. Como são só dois
casos, é claro que pode aparecer
esse contactante que foi viajar
ou não. Mas, independentemente disso, já se assume, sim,
que é uma transmissão comunitária", aﬁrma a virologista Camila Malta, pesquisadora do
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Laboratório de Investigação Médica do Hospital das Clínicas da
FMUSP (Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo) e
do Instituto de Medicina Tropical.
O Ministério da Saúde divulgou que três casos de São Paulo
estavam em investigação de
transmissão local, porque, de
acordo com as primeiras veriﬁcações, três homens do estado
estão doentes e também não
têm histórico de viagem nem
contato com viajantes.
A infectologista Eliana Bicudo, da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), ressalta
que é importante que sejam rastreados os contados com os
doentes, porque, se for conﬁrmada a transmissão comunitária, isso mudará o panorama da
doença no Brasil.
"O que parece é que houve a

Macapá(AP), sábado, 25 de junho de 2022

transmissão autóctone no Brasil,
mas é preciso investigar pela vigilância de rastreamento dos
contactantes. Se tivermos casos
conﬁrmados autóctones, a
transmissão é local e o número
de casos vai aumentar muito.
Passaremos a ter um surto, e não
casos importados apenas", alerta
a médica.
A virologista explica que não
chega a ser uma surpresa a
transmissão local. "Já era esperado que isso fosse acontecer.
Nos países onde essa doença foi
detectada, acabou tendo transmissão comunitária algumas semanas depois. É uma doença
contagiosa, não tanto quanto a
Covid, mas ela é transmitida por
ﬂuidos, uso de toalha, roupa
contaminada. Portanto, se o indvíduo mora com alguém ou divide ou compartilha utensílios
ou roupas com outra pessoa,
existe uma possibilidade de
transmissão", diz Camila.
O QUE MUDA COM A TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA?
As especialistas explicam que
o surgimento de infectados comunitários obriga os órgãos de
vigilância de saúde a ter uma
atenção maior no aparecimento
de novos casos. "Medidas rigorosas de rastreamento, diagnóstico
rápido,
isolamento

adequado e outras medidas para
conter o surto", sugere Eliana.
Camila complementa que os
proﬁssionais de saúde também
devem estar atentos à mudança.
"Como nós já temos a doença
circulando por aqui, um clínico
não pode simplesmente descartar um diagnóstico de varíola
pelo [fato de o] paciente não ter
viajado simplesmente. Geralmente, acontecia isso quando a
gente ainda não tinha a doença
endêmica aqui. Agora já não faz
parte. O indíviduo pode não ter

tido contato com ninguém e
ainda assim ter contraído."
A ampla comunicação da varíola do macaco para a população em geral é fundamental. "É
bem possível que algumas medidas sejam tomadas para tentar
controlar a transmissão e avisos
para a população para se prevenir. É importante intensiﬁcar
todas as informações que já
estão disponíveis hoje para que
um número maior de pessoas
possa se prevenir", salienta a virologista.

Geral

Investigação

MPF pede ao Supremo que analise se houve interferência
de Bolsonaro em investigação sobre Milton Ribeiro
Ex-ministro da Educação é suspeito de corrupção passiva, prevaricação,
advocacia administrativa e tráﬁco de inﬂuência.

PGR quer saber se Bolsonaro interferiu na
investigação sobre seu ex-ministro da Educação.
O Ministério Público Federal
(MPF) apontou possível interferência do presidente Jair Bolsonaro
nas investigações sobre o caso do
ex-ministro da Educação Milton
Ribeiro e pediu que fosse enviada
parte dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF). A reportagem
procurou o Palácio do Planalto e
aguarda retorno.
O juiz Renato Borelli, autor do
mandado de prisão contra Ribeiro,
atendeu ao pedido feito pelo MPF
e enviou o material ao STF. O caso
será relatado pela ministra Cármen
Lúcia, que deve acionar a Procuradoria-Geral da República para se
manifestar, como de praxe.
De acordo com o documento, o
procurador Anselmo Henrique
Cordeiro Lopes pede que a investigação seja encaminhada à mais
alta Corte do país de forma sigilosa
para que seja apurada eventual
ocorrência dos crimes de violação
de sigilo funcional com dano à administração judiciária e favorecimento pessoal.
"Outrossim, nesta oportunidade,
o MPF vem requerer que o auto circunstanciado nº 2/2022, bem como
o arquivo de áudio do investigado
Milton Ribeiro que aponta indício
de vazamento da operação policial
e possível interferência ilícita por
parte do Presidente da República
Jair Messias Bolsonaro nas investigações, sejam desentranhados dos
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autos e remetidos, de maneira
apartada e sigilosa, ao Supremo
Tribunal Federal, em respeito ao
art. 102, I, b, da Constituição da Re-
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pública, a fim de que lá seja averiguada a possível ocorrência dos
crimes de violação de sigilo funcional com dano à Administração
Judiciária (art. 325, § 2º, do Código
Penal) e favorecimento pessoal
(art. 348 do Código Penal)", diz o
procurador.
O MPF destaca também indícios
de "igual interferência" em relação
ao tratamento dado pela Polícia
Federal a Ribeiro, que "não foi conduzido ao Distrito Federal (não havendo sido tampouco levado a
qualquer unidade penitenciária)
para que pudesse ser pessoalmente interrogado pela autoridade
policial que preside o inquérito policial, apesar da farta estrutura disponível para a locomoção de
presos".

Carestia

Geral

Gilmar Mendes convoca união e estados
para acordo sobre ICMS
Reunião foi marcada para a próxima terça-feira (28) e será realizada através de uma plataforma na internet.
liatório manifestado pelos
Estados-membros e colhida, pessoal e informalmente, a concordância da
submissão ao interesse autocompositivo com diversas
autoridades do Poder Executivo da União, designo
audiência
de
conciliação/mediação, na
qual poderão comparecer os
representantes de todos os
entes federados, a ser presiMinistro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.
dida por mim e/ou pelo juiz
auxiliar Diego Viegas Veras
Ministro do Supremo Tri- Arguição de Descumprino dia 28 de junho de 2022,
bunal Federal (STF) Gilmar mento de Preceito Fundaas 9h, virtualmente, pela
Mendes convocou uma reu- mental 984, ele agenda uma
plataforma Zoom”, aﬁrma.
nião com estados e União reunião para a próxima
Ele diz ainda que “as parpara tentar um acordo sobre terça-feira (28) às 9h.
tes deverão comparecer
“Considerando a busca
tributação de ICMS.
munidas de propostas que
No despacho dentro da por um compromisso concienvolvam o pacto federa-

Imposto

Presidente Jair Bolsonaro sanciona
redução de ICMS de combustíveis
Reduçãofoi sancionada com uma série de vetos ao modelo de
compensação ﬁnanceira aos estados.

Alíquota do ICMS impacta diretamente nos preços
de mercadorias, serviços e indústria.

A sanção do presidente
Jair Bolsonaro (PL) ao projeto de lei que estabelece um
teto para o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) sobre combustíveis, com uma série de
vetos, e a estimativa do
eventual impacto na economia do Nordeste que um aumento do Auxílio Brasil de
R$ 400 para R$ 600 provocaria, estão entre os destaques
do noticiário nacional desta
sexta-feira (24).
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL),
sancionou na quinta-feira
(23) o projeto de lei que es-
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tabelece um teto para o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre combustíveis,
com uma série de vetos ao
modelo de compensação financeira aos estados devido à limitação da alíquota
do imposto.
Um dos vetos que mais
devem causar reação do
Congresso Nacional é o do
trecho que garante o repasse mínimo constitucional de recursos à educação,
à saúde e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profis-
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sionais da Educação (Fundeb) se comparado com a
situação em vigor antes da
lei.
O projeto aprovado pelo
Congresso previa que a
União compensaria os demais entes da Federação
para que esses mínimos
constitucionais tivessem os
mesmos recursos de antes.
Previa ainda que os estados, o Distrito Federal e os
municípios beneficiários da
compensação
financeira
pela União devessem manter a execução proporcional
desses gastos mínimos
constitucionais. (CNN)

tivo discutido nesses autos,
previamente autorizadas
pelos setores técnico-administrativos, caso seja necessário”.
O despacho se deu dentro
da ação proposta pelo Conpeg (Conselho Nacional de
Procuradores Gerais dos estados e do Distrito Federal),
que questionou, dentre outros pontos, a competência
do ministro André Mendonça para decidir sobre critérios de essencialidade na
tributação de combustíveis.
Mendonça
concedeu
uma liminar no dia 17 de
junho para suspender a eﬁcácia do convênio ICMS
16/2022 do Conselho Nacional de Política Fazendária

(Confaz) e decidiu que as
alíquotas do ICMS dos combustíveis devem ser uniformes em todo território
nacional.
E na avaliação de Conpeg
por meio dessa liminar ele
invadiu a competência de
Gilmar que ja debatia a essencialidade do ICMS em
combustíveis em outra
ação.
“Esperamos que sob a
condução do ministro Gilmar, que ja foi responsável
por casos semelhantes exitosos, consigamos chegar a
bom termo e a uma solução
atenda interesse de todos
envolvidos”, disse a CNN
Rodrigo Maia, presidente do
Conpeg. (CNN)
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Pela vida

Suprema Corte dos Estados Unidos
suspende direito ao aborto
Corte suspende decisão que garantia direito ao aborto. Ação transformará o cenário da saúde reprodutiva das mulheres nos EUA.

A Suprema Corte dos EUA suspendeu a decisão conhecida
como RoevsWade, nesta sextafeira (24), sustentando que não
há mais um direito constitucional federal ao aborto.
A opinião é a decisão mais
ﬁrme da Suprema Corte em décadas e transformará o cenário
da saúde reprodutiva das mulheres nos Estados Unidos.
No futuro, os direitos ao aborto
serão determinados pelos estados, a menos que o Congresso
aja. Quase metade dos estados já
aprovou ou aprovará leis que
proíbem o aborto, enquanto outros promulgaram medidas estritas que regulam o procedimento.
“Roe estava ﬂagrantemente errada desde o início”, escreveu o
juiz Samuel Alito em sua opinião
majoritária.
“A lógica foi excepcionalmente
fraca, e a decisão teve consequências danosas. E longe de tra-

dade (reconhecido em Griswold
v. Connecticut) protegido pela
Décima Quarta Emenda. A decisão deu à mulher o direito ao
aborto durante toda a gravidez e
deﬁniu diferentes níveis de interesse do Estado para regular o
aborto no segundo e terceiro trimestres.
A decisão afetou leis em 46 estados.

Protesto pró-aborto do lado de fora da Suprema Corte dos EUA.
zer uma solução nacional para a
questão do aborto, Roe e Casey
inﬂamaram o debate e aprofundaram a divisão”.
CONHEÇA O CASO
Em 1971 o caso foi aberto por
Norma McCorvey, conhecida em
documentos judiciais como Jane
Roe, contra Henry Wade, promotor público do condado de Dallas,
que impôs uma lei do Texas que
proibia o aborto, exceto para sal-

var a vida de uma mulher.
DECISÃO
22 de janeiro de 1973 — A Suprema Corte dos Estados Unidos,
em uma decisão de 7 a 2, aﬁrma
a legalidade do direito da mulher
de fazer um aborto de acordo
com a Décima Quarta Emenda da
Constituição.
O tribunal considerou que o direito de uma mulher ao aborto se
enquadrava no direito à privaci-

OS ENVOLVIDOS
McCorvey— residente do Texas
que procurou obter um aborto. A
lei do Texas proibia abortos, exceto para salvar a vida da mãe
grávida. McCorvey estava grávida quando se tornou a principal autora do caso. Ela deu o
bebê para adoção.
McCorvey desde então se
apresentou e se poicionou contra
o aborto. Em 1997, McCorvey
fundou a Roe No More, uma organização antiaborto que foi dis-

solvida em 2008.
McCorvey morreu em 18 de fevereiro de 2017. No documentário de 2020 “AKA Jane Roe”,
antes de sua morte em 2017,
McCorvey disse ao diretor que
ela não mudou de ideia sobre o
aborto, mas se tornou uma ativista anti-aborto porque estava
sendo paga.
Henry Wade — promotor público do condado de Dallas de
1951 a 1987. McCorvey o processou porque ele impôs uma lei
que proibia o aborto, exceto para
salvar a vida de uma mulher. Faleceu em 1º de março de 2001.
Sarah Weddington — advogada
de McCorvey
Linda Coﬀee — Advogada de
McCorvey
Jay Floyd — Argumentou o
caso do Texas pela primeira vez
Robert C. Flowers — Reargumentou o caso para o Texas
(CNN)

Invasão

Japão diz que navios da guarda costeira chinesa
são maior violação em uma década
De acordo com a guarda costeira do Japão, navios chineses entraram em águas japonesas no Mar da China Oriental na terça-feira (21).

Lhasa, um dos navios mais poderosos da China.
Dois navios da guarda costeira
chinesa navegaram nas águas territoriais do Japão perto de uma cadeia de ilhas disputadas por mais
de 64 horas nesta semana, disseram autoridades japonesas nesta
sexta-feira (24) – a mais longa incursão desse tipo em uma década.
De acordo com a guarda costeira
do Japão, navios chineses entraram
em águas japonesas no Mar da
China Oriental durante as primeiras
horas de terça-feira (21) e permaneceram vigiando um barco de pesca
japonês que estava operando na
área, antes de sair na noite da
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quinta-feira (23).
Em um ponto na quinta-feira,
um dos navios chineses chegou a 3
quilômetros das Ilhas Senkaku,
controladas pelos japoneses, conhecidas na China como Ilhas
Diaoyu, muito além do limite internacionalmente reconhecido de 19,3
quilômetros que deﬁne águas territoriais de um país, segundo a
guarda costeira.
A guarda costeira do Japão enviou seus próprios navios de patrulha para a área e exigiu que os
navios chineses deixassem imediatamente as águas territoriais do
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Japão, disse.
Tais incursões não são incomuns
na área disputada. Tanto Tóquio
quanto Pequim reivindicam as
ilhas desabitadas como suas, mas o
Japão as administra desde 1972.
Taiwan, que Pequim considera
uma província chinesa, também
reivindica a propriedade das ilhas.
As tensões sobre a cadeia rochosa, 1.200 milhas (1.900 quilômetros) a sudoeste de Tóquio,
fervilham há gerações, com reivindicações que datam de centenas de
anos.
Autoridades chinesas aﬁrmaram
repetidamente que era direito inerente da China patrulhar as águas
ao redor das ilhas. O Ministério das
Relações Exteriores e o Ministério
da Defesa Nacional da China não
responderam imediatamente aos
pedidos de comentários sobre a declaração da guarda costeira japonesa nesta sexta.
A última incursão marcou o período mais longo que os navios do
governo chinês passaram nas águas

desde 2012, depois que Tóquio
comprou algumas das ilhas de um
proprietário japonês privado, disse
a guarda costeira japonesa.
Anteriormente, a incursão mais
longa foi em outubro de 2020,
quando um navio chinês permaneceu por mais de 57 horas.
A última instância ocorre em
meio a crescentes atritos entre os
dois vizinhos, especialmente porque a China olha com cautela para
o relacionamento do Japão com os
Estados Unidos.
No mês passado, Tóquio sediou
uma cúpula para o cada vez mais
ativo grupo de segurança Quad,
composto por Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia. Pequim vê o
grupo como parte dos esforços
americanos para contê-lo.
Horas após o encerramento da
cúpula, as forças aéreas chinesas e
russas realizaram patrulhas aéreas
estratégicas conjuntas sobre o Mar
do Japão, o Mar da China Oriental e
o Oceano Pacíﬁco ocidental, no que
o Ministério da Defesa chinês cha-

mou de parte de um plano anual de
cooperação militar.
No início desta semana, o Ministério da Defesa do Japão disse ter
visto pelo menos dois navios de
guerra chineses e um navio de suprimentos nas Ilhas Izu, cerca de
500 quilômetros ao sul de Tóquio.
Um desses navios parecia ser o
Lhasa, um destróier de mísseis
guiados Type 055 e um dos navios
de superfície mais poderosos da
China.
O ministério informou que o
grupo opera em águas próximas ao
Japão desde 12 de junho. (CNN)

Guerra na Ucrânia
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Forças ucranianas vão se retirar de Severo
donetsk, aﬁrma chefe militar regional
Em discurso, Serhiy Hayday acusou os russos de destruírem a maior parte da infraestrutura da cidade

A cidade ucraniana de Severodonetsk, que
foi praticamente destruída por forças russas.

As forças ucranianas terão
que se retirar de Severodonetsk, disse o chefe da administração militar regional de
Luhansk, SerhiyHayday, nesta
sexta-feira (24), acusando a
Rússia de destruir a maior
parte da infraestrutura da cidade.
“Infelizmente, teremos que
retirar nossos militares [de Se-

verodonetsk]. Não faz sentido
ﬁcar em posições destruídas
depois de muitos meses [de
hostilidades], porque o número de mortos em territórios
não fortiﬁcados pode crescer a
cada dia”, disse Hayday em
um discurso televisionado.
“Nossos defensores, que
estão lá, já receberam o comando para se retirar para

novas posições e conduzir totalmente os ataques a partir de
lá.”
Hayday disse que a situação
em Severodonetsk está insustentável após bombardeios
ininterruptos das forças russas
durante vários meses.
“Toda a infraestrutura da
cidade está completamente
destruída”, disse ele. “Mais
de 90% das casas foram alvejadas, cerca de 80% das residências foram criticamente
destruídas. Estas são os que
não podem mais ser restauradas, devem ser demolidas”.
A Rússia agora está atacando a vizinha Lysychansk,
cerca de 30 quilômetros ao
sul, informou Hayday. “Eles
realmente têm sucesso em
alguns
assentamentos”,
disse ele. “Lysychansk é lo-

Gás natural
Segunda maior fonte energética da Alemanha,
gás natural vira problema para o país
Redução na quantidade de gás natural fornecida ocorreu devido às sanções aplicadas
contra a Rússia após a invasão na Ucrânia, em fevereiro.

Dutos nas instalações de terra ﬁrme do gasoduto 'Nord
A Alemanha enfrenta problemas
desde o início do ano para lidar
com a queda no fornecimento de
gás natural russo, responsável por
mais de 40% do total consumido. A
fonte é a segunda mais importante
da matriz energética alemã, representando 26,1% do total.
A redução na quantidade de gás
natural fornecida ocorreu devido às
sanções aplicadas contra a Rússia
após a invasão na Ucrânia, em fevereiro. Neste mês, a Alemanha declarou oﬁcialmente que enfrenta
uma falta de gás natural, demandando um plano de crise para tentar garantir o abastecimento antes
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da chegada do inverno, que começa
em dezembro na Europa.
Na quinta-feira (23), a segunda
fase do plano de emergência foi ativada, o que pode levar o país a racionar o fornecimento para a
indústria alemã. A Alemanha é a
maior economia e potência industrial da União Europeia e uma das
maiores do mundo, e qualquer redução no fornecimento teria um
impacto global.
Caso a queda ocorra, a desaceleração da economia alemã poderia
levar a uma recessão, afetando
tanto a economia da União Europeia como um todo quanto a mun-
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dial. Além disso, as cadeias de produção seguem com os problemas
da pandemia, e qualquer nova disrupção pioraria o cenário.
No curto prazo, a solução para o
país seria compensar a falta de gás
com o carvão. Entretanto, isso não
seria uma solução de longo prazo,
já que representa uma fonte de
energia muito poluente, e a União
Europeia vem tentando desde
antes da guerra intensiﬁcar uma
transição para energias mais limpas.
Ao mesmo tempo, a Alemanha
corre contra o tempo para incentivar uma economia do uso de gás
natural e reforçar suas reservas
antes do inverno. Atualmente, as
reservas estão preenchidas em
58%, mas o ideal seria chegar a 90%
para a estação fria, em que a demanda por gás é muito grande.
Caso isso não dê certo, o país pode
ser obrigado a implementar racionamentos.
Os Estados Unidos têm buscado
ajudar a União Europeia e compensar a redução no fornecimento
russo por meio do gás natural liquefeito. Porém, um incêndio em
uma indústria produtora no Texas
obrigou a paralisação na produção
em 90 dias, afetando a quantidade
entregue. (CNN).

gisticamente grande, a paisagem é complexa. Portanto, é
difícil tomá-la imediatamente.”
De acordo com o chefe militar, as tentativas russas de
se inﬁltrar na cidade com

grupos de sabotagem e reconhecimento foram repelidas.
Hayday acrescentou que as
evacuações e entregas de
ajuda militar e humanitária
para a cidade estão em andamento.

'Vida de Bruno foi de coragem, dedicação e ﬁdelidade à causa dos indígenas',
diz família em nota durante velório de indigenista morto no AM
Geral

Caso Dom e Bruno

Velório do indigenista ocorreu no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.
Família não falou com a imprensa, mas divulgou nota.

"A família está se despedindo de Bruno com coração
cheio de gratidão por ter tido
ele em nossas vidas. A vida
de Bruno foi de coragem, dedicação e ﬁdelidade à causa
dos indígenas".
A declaração faz parte de
uma nota divulgada pela família do indigenista Bruno
Pereira, assassinado durante
uma expedição na região do
Vale do Javari, no Amazonas,
junto com o jornalista inglês
Dom Phillips.
O corpo do pernambucano
é velado nesta sexta-feira
(24), no Cemitério Morada da
Paz, em Paulista, no Grande
Recife. A cremação deve
ocorrer às 15h. O velório de
Bruno Pereira tem sido marcado por homenagens e uma
cerimônia indígena realizada
por um grupo da etnia Xucuru.
A família, abalada, não
quis falar com a imprensa e
nomeou a cunhada do indigenista, Thany Ruﬁno, para

Indígenas no velório de Bruno Pereira, no Grande Recife
— Foto Marlon Costa-Pernambuco Press

ler uma nota em nome dos
parentes.
"Bruno tinha uma missão
e iluminou sua causa, e
levou ela para o mundo.
Neste momento e durante
toda a última semana, indí-

genas de todo o país ﬁzeram
rituais de passagem e homenagearam Bruno Pereira.
Agradecemos a todos", diz a
nota lida por Thany Ruﬁno.
Filho
de
paraibanos,
Bruno Pereira tinha 41 anos,

era natural do Recife e deixou a esposa, a antropóloga
Beatriz de Almeida Matos,
além de três ﬁlhos.
Ele era apaixonado pela
causa indígena e, nos anos
2000, deixou Pernambuco
para trabalhar na Amazônia.
É considerado um dos maiores especialistas em povos
isolados do Brasil.
Durante o velório, um
grupo de indígenas Xucuru,
da Serra do Ororubá, em Pesqueira, no Agreste, fez uma
homenagem e entoou cantos
do ritual do "Toré".
Na capela, se reuniram ao
redor do caixão de Bruno,
que estava coberto por uma
bandeira de Pernambuco,
uma do Sport Clube do Recife e por uma camisa da
União dos Povos Indígenas
do Vale do Javari (Univaja).
Eles seguravam um cartaz
com as fotos das vítimas e a
frase "Justiça por Dom e
Bruno". Na nota, a família de
Bruno Pereira agradeceu

pelo apoio.
"Aos familiares, amigos,
aos indígenas e a todas as
pessoas que oraram, buscaram, trabalharam, representaram
Bruno.
Somos
eternamente gratos. Que
Deus, em sua imensidão,
possa retribuir a todos e às
suas famílias. Agora, estamos dedicados ao amor, ao
perdão e à oração", conclui a
nota.
Bruno e Dom foram mortos durante uma expedição
na região do Vale do Javari,
no Amazonas. O crime ocorreu no dia 5 de junho e os
restos mortais foram encontrados dez dias depois. O
corpo de Bruno chegou ao
Recife na noite da quintafeira (23), em um jato da Polícia Federal.
Os restos mortais foram
periciados em Brasília.
Quando ocorreu a liberação,
os dois corpos foram levados
de avião para serem entregues às famílias.

Fátima Bernardes 'tatua' palavras que marcaram sua história
no 'Encontro' para celebrar 10 anos do programa

Aniversário de 10 anos

'Foi muito emocionante ter o corpo pintado com palavras que resumem um pouco o espírito do programa', aﬁrmou a apresentadora.

Nesta sexta-feira (24),
Fátima Bernardes celebra 10 anos do programa
"Encontro". E para a data
comemorativa, a apresentadora mostrou o resultado
de
sua
participação no projeto
#feitotatuagem, do fotógrafo Sérgio Santoian
em parceria com a maquiadora e artista plástica Louise Helène.
Nele, Fátima "tatuou"
na pele palavras que reﬂetem o DNA do matinal, simbolizando o
signiﬁcado da atração
em sua trajetória pessoal e proﬁssional.
"Família, diversidade,
respeito, inclusão, emoção, dança, conversas,
humor e surpresa"
foram algumas das palavras usada por Fátima
para deﬁnir os 2566 encontros no matinal. Assista ao vídeo.
"Viver essa experiência foi muito emocionante, porque, além de
ser um projeto lindo da
24

Fátima Bernardes celebra uma década à frente do ‘Encontro’
com programa especial — Foto Globo-João Cotta

Louise e do Sergio, ter o
corpo pintado com palavras que resumem um
pouco o espírito do programa simboliza que o
'Encontro' vai ﬁcar pra
sempre marcado em
mim", aﬁrmou Fátima.
Fátima se despede do
"Encontro" na próxima
semana. A apresenta-
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dora vai assumir o comando do "The Voice
Brasil". Com sua saída, a
partir de 4 de julho, Patrícia Poeta e Manoel
Soares, ﬁcam com a
apresentação do matinal.
"Em 2012 eu estreei o
programa sonhando que
ele se tornasse impor-

tante, que as pessoas
quisessem ver. Mas a
trajetória do 'Encontro' –
e de toda a equipe comigo – superou as minhas expectativas. Além
de eu ter tido a chance
de entrevistar artistas
incríveis, da música, do
teatro, do cinema, da televisão, eu vi que esse

programa se tornou um
espaço de reﬂexão e de
discussão de questões
importantes para o
nosso país", aﬁrmou Fátima.
A apresentadora ainda
fez um balanço dos
aprendizados com a atração ao longo dos anos.
"Hoje eu tenho um
olhar muito mais aguçado e mais interessado
do que já tinha. Aprendi
muito com as pessoas
que eu entrevistei, com
os especialistas que a
gente trouxe para falar,
com os parceiros e com
a plateia, que sempre se
fez presente. Dar atenção a essas pessoas,
ouvir as histórias que
elas tinham para contar
e transformar tantas
dessas histórias em
pauta, eu diria que é um
upgrade no ser humano.
Para mim foi extremamente enriquecedora
essa década de convivência com o programa."

Direito ao aborto

Geral

Precisamos transformar em lei o direito ao aborto,
diz Biden após decisão da Suprema Corte dos EUA
'Estados Unidos voltam 150 anos no tempo', declarou presidente norte-americano sobre conduta de magistrados derrubando decisão
da década de 1970 que legalizou nacionalmente a interrupção da gravidez. Estados agora poderão decidir livremente sobre legalidade.
O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, criticou a
decisão da Suprema Corte
de revogar o direito constitucional ao aborto no país,
publicada nesta sexta-feira
(24).
Biden disse chamou a decisão de "ideologia extremista" e defendeu que o
direito ao aborto seja transformado em lei. Ele disse
ainda que fará tudo o que
estiver a seu alcance para
"proteger a saúde das mulheres" e pediu protestos
pacíﬁcos.
"Este é o resultado de décadas de tentativas de acabar com essa lei. É uma
ideologia extrema. A Suprema Corte fez algo que
nunca havia feito antes, que
é retirar um direito constitucionais dos americanos. A
América volta 150 anos no
tempo. As mulheres podem

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discurso em que condenou decisão da Suprema Corte
dos EUA de revogar direito constitucional ao aborto, em 24 de junho de 2022. — Foto Reuters

ser punidas por quererem
proteger sua própria saúde,
ou os médicos serão criminalizados por fazer seu
dever de cuidar", declarou
Biden.
O presidente disse ainda

que fará "de tudo o que estiver no meu poder para proteger a saúde das mulheres".
"O governo não pode interferir na decisão feita
entre uma mulher e o médico.

Candidatura

Candidatura da Ucrânia à União Europeia serve
para 'conter' Rússia, diz o governo russo
A admissão da Ucrânia e Moldávia como candidatos à União Europeia 'conﬁrma que o apoderamento
do espaço da CEI [Comunidade de Estados Independentes, que reúne ex-repúblicas soviéticas] prossegue
ativamente', disse a porta-voz do Ministério de Relações Internacionais da Rússia.

União Europeia conﬁrma oﬁcialmente candidatura da ucrânia para adesão ao bloco

O governo russo afirmou
nesta sexta-feira (24) a admissão de Ucrânia e Moldávia como candidatos a
integrar a União Europeia
como uma manobra ocidental de "contenção" geopolítica da Rússia.
A admissão desses países
como candidatos à União
Europeia "confirma que o
apoderamento do espaço da
CEI [Comunidade de Estados Independentes, que
reúne ex-repúblicas soviéticas] prossegue ativamente,
com o objetivo de conter a
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Rússia", afirmou em comunicado a porta-voz do Ministério
das
Relações
Exteriores da Rússia, Maria
Zakharova.
Maria Zakharova afirmou
que a União Europeia se
propõe a "estabelecer com
as regiões de seu entorno
relações regidas pelo princípio de senhor e escravo".
Segundo a porta-voz,
Bruxelas (sede do Executivo
do bloco), recorre a "métodos de chantagem política e
econômica" para que os países candidatos a aderir à
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União Europeia adotem
"sanções ilegítimas" contra
a Rússia.
"Este enfoque agressivo
da União Europeia tem o
potencial de criar novas divisões e novas crises, muito
mais profundas na Europa",
afirmou.
Anteriormente, o portavoz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi mais comedido
sobre o tema das candidaturas de Ucrânia e Moldávia
ao assegurar que se trata de
"um assunto interno da Europa".

FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Visual do cantor Derick Nunes.

Muitas felicidades a Tharcilla Hellen.
Parabéns pra você nessa data querida.

O registro da advogada Natalia
Angelim Lobato.

A cena de hoje da coluna social é da
bonita Gabriele Brasil.
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