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Mobilidade urbana

Furlan vai construir via expressa e homenageia com
nome de Aníbal Barcelos, na zona Norte de Macapá
Essa será a maior obra de mobilidade urbana da capital, busca desafogar
o trânsito na região e vai beneﬁciar 114 mil pessoas

Gazetilha

Injuria racial
Meriam Banha gravou vídeo denunciando a agressão que sofreu por parte
de um homem identiﬁcado por Pato
Kannar, assessor e militante de Clécio
Vieira e Davi Acolumbre. Meriam estava fazendo um trabalho no Novo
Horizonte quando foi interpelada por
Pato com xingamentos, palavrões e injurias raciais. No vídeo Meriam diz
que a tristeza maior que sente é porque foi agredida por um homem que
também é negro, “minha tristeza
maior é que fui agredida por um
homem de cor como eu. Como mulher
preta eu exijo respeito”. Um BO foi
feito e o homem foi preso por racismo.
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Gazetilha
Dinheiro na conta

O senador Lucas Barreto conseguiu a liberação de três emendas
parlamentares para o
município de Porto
Grande, o dinheiro já
está na conta da prefeitura do município,
“destinamos mais de
R$1.2 milhão ao fundo
de saúde do município.
Esses recursos auxiliarão na melhoria das
ações de atendimento à
saúde da população

Departamento Administrativo e Financeiro
Manoel Picanço: (96) 99903-2787
Circulação e Assinatura
Hélio: (96) 99115-2580
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Indícios de falsidade
Politec/AP será investigada pelo
MPF a prestar esclarecimentos
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Centrão já sabia
que Bolsonaro
escolheria general

Políticos do Centrão já estavam
avisados pelo presidente Jair Bolsonaro de que o ex-ministro da Casa
Civil e da Defesa Braga Netto seria
anunciado a qualquer momento
como seu vice. Eles chegaram a sugerir a ex-ministra Tereza Cristina,
mas não insistiram na ideia porque
conhecem a prioridade de Bolsonaro
de eleger uma numerosa bancada
aliada no Senado. E quer a ex-ministra de volta à pasta da Agricultura.

Fator
Tebet

Afastar Tereza Cristina da disputa
pelo Senado, no Mato Grosso do Sul,
poderia dar ideia a Simone Tebet
(MDB) de tentar manter sua vaga.

Gestor
talentoso

Desde os tempos da Casa Civil,
Bolsonaro admira Braga Netto e deseja usar os seus talentos de gestor,
em eventual segundo governo.

Aval
importante

O vice foi o braço forte de Bolsonaro na grave crise militar neutralizada com a demissão do general
Fernando Azevedo, ex-ministro da
Defesa.

Ao longo da pandemia, com queda
Bolsonaro também avaliou
utilização, o barril de petróleo
na
que seu vice deveria ser de
chegou
a ser negativo. Era melhor
Minas Gerais. É o caso de Walter
dar
petróleo
em vez de armazená-lo.
Souza Braga Netto, que nasceu
Seara alheia
em Belo Horizonte.

É mineiro, uai

Efeito do lockdown

Entidade do setor
quer intervenção
na Petrobras

Ninguém ouve ministros da Suprema Corte dos EUA se manifestarem fora dos autos, mas os ministros
do STF não param de palpitar inclusive sobre assunto interno americano: a recente decisão sobre aborto.

No dia em que a Petrobras escolheu
o novo presidente, associação de distribuidores independentes (AbriLivre) defendeu uma “intervenção
momentânea” na estatal. Para o diretor Rodrigo Zingales, a lorota de livre
mercado não existe no setor, pois a
Petrobras tem o monopólio do reﬁno
e há oligopólio entre distribuidoras,
impedindo a preciﬁcação pela oferta
e demanda. Zingales prevê que intervenção possibilitaria preços baseados
em custos efetivos e uma margem de
lucro razoável a seus acionistas”.

Simples
assim

O diretor é taxativo. “A única
forma de se garantir um preço de
equilíbrio no curto prazo é a partir da
intervenção momentânea”, disse.

Autorregulação

O preço internacional é definido
pelos países exportadores (OPEP) e,
quando a demanda sobe e a produção se mantém, o preço acompanha.

‘Crimideia’
no Brasil

O cientista político Fernando
Schuler fez um paralelo brilhante da
censura imposta ao partido PCO,
pelo ministro Alexandre de Moraes,
com o “crimideia”, descrito em
1984, de George Orwell, em que a ditadura tenta controlar falas, ações e
pensamentos dos cidadãos.
O Conselho de Ética da Câmara
dos Deputados marcou para esta
quarta-feira (29) a discussão sete
processos por quebra de decoro.
Cinco são ações contra deputados a
pedido de parlamentares do PT.

Caça petista

São Paulo
na frente

Líder do governo no Senado, Carlos Portinho parabenizou São Paulo
pela pronta redução do ICMS e lembrou que não perde arrecadação,
pois o cidadão vai gastar mais “no
supermercado, no gás e outros
bens”.

Socorro emergencial na hora certa

Auxílio emergencial, Pix caminhoneiro e vale gás. Num momento em
que a camada mais pobre da população está sendo a maior penalizada
com a inﬂação, principalmente pela
alta dos alimentos, surgem novas
medidas de socorro para amenizar as
diﬁculdades de quem precisa da mão
do poder público.
A semana está sendo marcada por
estudos de impacto ﬁnanceiro na
área social. Em debate o aumento no
valor de R$ 200,00 no programa Auxílio Brasil, que aumentaria o benefício social para R$ 600,00.
A medida atenderia 18,1 milhões
de famílias que já recebem R$ 400,00
por mês.
A distribuição de um vale para caminhoneiros autônomos de R$
1.000,00 também está sendo discutido pelo governo diante da ameaça
de greve da categoria, o que teria

$
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Editora Chefe
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consequências graves para a economia do país nesse momento já tão delicado. O valor do repasse ainda está
indeﬁnido e gerando polêmica. Os
caminhoneiros não receberam bem a
proposta inicial de R$ 400,00 e a discussão sobre o valor ainda continua.
Com um novo reajuste de combustíveis nesta semana, a compra do gás
de cozinha penalizou ainda mais os
brasileiros, especialmente as famílias
de baixa renda que já não estavam
conseguindo dinheiro pra comprar o
produto.
O governo já atende cerca de 5,5
milhões de famílias com R$ 53,00,
pago a cada dois meses. A ideia é tornar o vale gás mensal. O valor corresponde a 50% da média do preço do
botijão de 13 kg.
As três medidas terão prazo de validade até 31 de dezembro deste ano,
num custo estimado de R$ 30 bi-

EXPEDIENTE
Raimundo Hélio da Costa
Assinatura e Circulação Geral
Souza
Diagramação
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Jornal filiado

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

Descontrole

O INSS pagou 8,5 mil benefícios a
pessoas mortas, segundo auditoria
do TCU. A corte de contas deu 150
dias para que o órgão crie formas que
impeçam pagamentos indevidos ou
acima do teto constitucional.

Lá e cá

O deputado Marco Feliciano diz
haver diferença entre quem confrontou Roberto Barroso (STF) no
Reino Unido e quem faz aqui. “Lá
fora os ministros irão ouvir a verdade, pois não podem prender
quem a disser”.

Alô, Moraes!

Rogério Marinho chama de “patética e desleal” propaganda de Fátima
Bezerra (PT-RN) tomando como suas
as entregas de casas e barragens
pagas pelo governo federal. Faltou
lembrar a governadora, que tenta reeleição, que fake news pode cassar a
candidatura, segundo o TSE.

Pensando bem...

...trocar general por general não
deveria ser exatamente uma surpresa.

Artigo

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

lhões.
O Programa de Transferência de
Renda vem se tornando um dos principais instrumentos de combate à
fome e de garantia do direito humano à alimentação no Brasil.
Pesquisas do IPEA mostram como
mecanismos criados pelo Governo
Federal, entre eles o Auxílio Emergencial, em 2020, e o Auxílio Brasil,
no ﬁm de 2021, protegeram o Brasil
num cenário de aumento de 16% da
pobreza mundial. Ao se comparar a
taxa de 2019 com a de 2021, concluise que houve um aumento de 1,38%
na proporção de pobres entre os dois
anos.
Esse índice é muito menor do que
projeções que apontavam o Brasil
como responsável por 30% dos
novos pobres na América Latina, pois
a taxa de pobreza no país aumentaria
em quase 7 pontos percentuais. Ou

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

O Brasil ultrapassou oﬁcialmente o Canadá na proporção de
vacinados na população. O Canadá tem 86,09% de pessoas com
ao menos uma dose e o Brasil já
tem 86,25%, segundo o Our
World in Data.

Passou

seja, mais de 14 milhões de brasileiros passariam a viver abaixo da linha
de pobreza. Felizmente essa previsão
não vingou.
Em contrapartida, em 15 dos 27 Estados da Federação, os programas sociais alavancaram o PIB estadual de
forma consistente. O investimento
do Governo Federal em junho supera
R$ 7,6 bilhões.
Os números mostram que não se
trata de direcionar dinheiro de impostos para beneﬁciar apenas uma
parcela da população, como criticam
alguns. O que está em debate aqui é
criar as condições mínimas para que
essas famílias possam comer e ter um
teto, facilitando assim a busca de
uma autonomia e de uma independência ﬁnanceira. Com mais emprego e renda vamos melhorar esses
indicadores sociais e a redistribuição
de renda no Brasil.
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
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Vá com Deus Dona Eunice

O Grupo de Comunicação A
Gazeta lamenta a partida de Dona Eunice Achcar Chelala, mãe de Charles
Chelala, amigo e colunista do A Gazeta. Dona Eunice era mineira, ﬁlha
de libaneses e casada com libanês,
morava em Minas Gerais, onde faleceu no domingo (26), mas sempre
vinha a Macapá visitar o ﬁlho, nora e
netos. Que dona Eunice tenha sido recebida com festa na espiritualidade e
que Deus conforte o coração de todos
pela sua partida. Nossos pêsames a

Charles, Claudia Chelala, Samir,
Nader, irmãs e demais familiares.

Eleição para reitor da Unifap

O professor Júlio Sá é candidato à reeleição
para reitor da Unifap, referente ao quadriênio
2022-2026 e é considerado um forte candidato
pelo seu poder de articulação. Júlio Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Mestrado
em Ecologia pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e Doutorado em Ecologia
Aquática e Pesca pela Universidade Federal do
Pará. Atualmente é professor Adjunto III da
Universidade Federal do Amapá. Tem experiência na área de Ecologia de ambientes aquáticos,
com ênfase em Bioecologia, Avaliação de qualidade de água,Modelagem de ecossistemas.

CPI do MEC

O senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) protocolou um requerimento de instalação da CPI destinada a investigar as denúncias de
corrupção e tráﬁco de inﬂuência
no MEC. O senador enfatizou que,
além das denúncias já vigentes, há
outras razões para a instalação da
investigação. “A investigação em
curso, conduzida pela PF e pelo
Ministério Público Federal, está
sob forte intervenção e forte
ameaça. Desde a semana passada
é de conhecimento de todos que,
em áudio do próprio senhor Mil-

ton Ribeiro, que o Presidente da
República interveio de forma
clara, para impedir que a investigação avançasse”, defendeu Randolfe.

Dinheiro na conta

O senador Lucas Barreto conseguiu a liberação de três emendas
parlamentares para o município de
Porto Grande, o dinheiro já está na
conta da prefeitura do município,
“destinamos mais de R$1.2 milhão
ao fundo de saúde do município.
Esses recursos auxiliarão na melhoria das ações de atendimento à
saúde da população. Seguiremos
trabalhando e prestando contas das
nossas ações”, disse o senador

Alerta

Relatório de monitoramento
da SVS aponta aumento de
400% nos casos de covid-19
notiﬁcados de 19 a 25 de junho.
O número, 225, é quatro vezes
maior que os da semana anterior, quando foram 45 notiﬁcações de novos casos da
doença.Segundo o comitê técnico da SVS, o aumento considerável nas notiﬁcações é por
conta de resultados que estavam represados e começaram a
ser liberados.
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Injuria racial

Meriam Banha gravou vídeo
denunciando a agressão que sofreu por parte de um homem
identiﬁcado por Pato Kannar, assessor e militante de Clécio
Vieira e Davi Acolumbre. Meriam
estava fazendo um trabalho no
Novo Horizonte quando foi interpelada por Pato com xingamentos, palavrões e injurias
raciais. No vídeo Meriam diz que
a tristeza maior que sente é porque foi agredida por um homem
que também é negro, “minha
tristeza maior é que fui agredida
por um homem de cor como eu.
Como mulher preta eu exijo respeito”. Um BO foi feito e o
homem foi preso por racismo.

Festival Internacional de Música do Amapá

Secretaria de Cultura do Amapá
instituiu comissão técnica para
acompanhamento e ﬁscalização da
execução do Projeto “5º Festival Internacional de Música do Amapá”,
que acontecerá por meio de oﬁcinas
e apresentações, no período 5 e 11
de dezembro de 2022, na Universidade do Amapá, Auditório da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus a
Pioneira, Centro Cultural Franco
Amapaense e Auditório da Escola
de Administração Pública do
Amapá.

Amapá Águas Profundas

Hoje a Petrobras vai promover palestra sobre as atividades de exploração que
pretende desenvolver em seu
projeto “Amapá Águas profundas”, bem como em outras
áreas da margem equatorial
do Brasil. A palestra abordará
também os cuidados com o
meio ambiente, já previstos
no projeto da companhia, bem
como a preocupação com a segurança que rege as atividades
da Petrobras. A palestra será
transmitida pela plataforma
Teams.

Bandeira verde

A Aneel informou que o
mês de julho terá a aplicação da bandeira verde para
as tarifas de energia, sem
complemento de cobrança
na tarifa. A bandeira, que
sinaliza condições favoráveis de geração de energia
elétrica, será válida para
todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional.

Aquecimento da economia

Promovido pela Prefeitura de Macapá, o 1º ‘Arraiádu Mercado Centrá’
movimentou R$ 529.427,50, fomentando a economia local durante os
dias 24, 25 e 26 de junho. O evento
teve a participação de 19 quadrilhas
juninas proﬁssionais nas categorias
tradicionais e estilizadas, além da
apresentação de grupos formados
por alunos e servidores municipais
e shows nacional e local.

Economia

Guedes vê exterior com inﬂação em alta e
recessão, mas não o Brasil: 'Não se assustem'

Recessão

Apesar da disparada de preços aqui dentro e da economia ainda com diﬁculdades, ministro prevê que o país está entrando
em 'ciclo de crescimento'. Guedes ainda defendeu que o governo acabe com o IPI.

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, previu nesta
terça-feira (28) que haverá
recessão no exterior, assim
como aumento da inﬂação e
guerra comercial entre os
países. Ele pediu que os brasileiros não se assustem,
porque o país, na opinião do
ministro, está entrando em
um "ciclo de crescimento".
"O Brasil está no início de
um longo ciclo de crescimento. Não se assustem com
o que vem de fora. Lá fora o
ambiente ainda vai piorar",
declarou Guedes durante um
seminário promovido por
entidades de telecomunicações.

Ministro Paulo Guedes

Ele citou a previsão divulgada na semana passada
pelo Banco Central de um
crescimento da economia de
1,7% neste ano, e estimou

que a alta pode ser ainda
maior: de cerca de 2% em
2022.
No que diz respeito à inﬂação, o Brasil vem lidando nos

G7 concorda em avaliar teto para preço do
petróleo russo, diz comunicado

Petróleo russo

Líderes dos países mais ricos também concordaram em pressionar
pela proibição das importações de ouro da Rússia como parte dos
esforços para apertar as sanções contra Moscou.

Mario Draghi (Itália), Justin Trudeau (Canadá), Emmanuel Macron
(França), Olaf Scholz (Alemanha), Olaf Scholz (Alemanha), Joe Biden
(EUA), Boris Johnson (Reino Unido) e Fumio Kishida (Japão)

O G7, grupo das sete potências econômicas, concordou em explorar a
imposição de uma proibição ao transporte de petróleo russo vendido
acima de um determinado
preço, disseram eles nesta
terça-feira (28).
"Convidamos todos os
países com ideias semelhantes a considerar se
juntar a nós em nossas
ações", aﬁrmaram os líderes do G7 em comunicado.
A guerra na Ucrânia e
suas dramáticas consequências econômicas, em
particular o aumento da
inﬂação de alimentos e
energia, dominaram a cúpula deste ano do grupo
de democracias ricas em
um resort nos Alpes da Baviera, na Alemanha.
O G7 está analisando os
tetos de preços como uma
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forma de evitar que Moscou lucre com a invasão
da Ucrânia, que elevou
drasticamente os preços
da energia, abrandando os
esforços ocidentais para
reduzir as importações de
petróleo e gás russos.
As receitas de exportação de petróleo da Rússia
subiram em maio, mesmo
com a queda dos volumes,
disse a Agência Internacional de Energia em seu
relatório mensal de junho.
Um teto sobre quanto
outros países pagam à
Rússia pelo petróleo comprimiria os "recursos que
ele (presidente russo, Vladimir Putin) tem para travar a guerra e, em
segundo lugar, aumenta a
estabilidade e a segurança
do abastecimento nos
mercados globais de petróleo", disse uma autori-
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dade de alto escalão do
governo dos Estados Unidos nesta terça-feira.
O rublo atingiu uma máxima de mais de sete anos
nesta terça-feira, espelhando os controles de capital impostos no país, o
que acabou se sobrepondo
à pressão advinda dos
mercados
ocidentais
sobre a moeda com o default na dívida russa. Por
volta de 10h, o dólar recuava 0,73% frente a
moeda da Rússia, a 53,50
rublos, depois de atingir
seu nível mais forte desde
o início de junho de 2015,
de 52,5750 rublos na abertura da Bolsa de Moscou.
Importações de ouro
Os líderes do G7 também concordaram em
pressionar pela proibição
das importações de ouro
russo como parte dos esforços para apertar as sanções contra Moscou,
aﬁrmou uma autoridade
da UE nesta terça-feira.
A guerra, que já matou
milhares e fez milhões fugirem, entrou em seu
quinto mês sem sinais de
perder força.
Bombeiros e soldados
procuravam sobreviventes na terça-feira nos escombros de um shopping
center no centro da Ucrânia atingido por um ataque russo.

últimos meses com uma disparada dos preços. Em
junho, a prévia da inﬂação
ﬁcou em 0,69%, acumulando alta de 12,04% nos últimos 12 meses, muito acima
da meta estipulada pelo
Banco Central no ano, que é
de 3,5%.
De acordo com o ministro,
o país está no início de um
"longo ciclo" de crescimento,
enquanto as nações mais desenvolvidas desaceleram.
Isso é motivado, disse Guedes, pelos investimentos já
contratados pelo setor privado na economia brasileira,
de R$ 860 bilhões para os
próximos dez anos. Ele tam-

bém cita as reformas econômicas como fatores que
estão contribuindo com a recuperação economia.
"O Brasil nunca teve isso,
um ﬂuxo [de investimentos]
do setor privado em todos
setores da economia. Desde
petróleo, gás natural, minas
e energia, até o 5G", acrescentou.
O ministro também aﬁrmou que, no Brasil, a inﬂação já está começando a
ceder, conforme indicação
do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto que avaliou nesta semana
que "o pior momento" da inﬂação já passou.

Dívida pública sobe
2,46% em dois meses e
chega a R$ 5,7 trilhões em
maio, informa Tesouro

Em alta

Dados são divulgados mês a mês, mas, como houve
greve de servidores no início deste mês,
Tesouro divulgou agora dados de abril e maio.
Em março, dívida estava em R$ 5,65 trilhões.

O Tesouro Nacional informou nesta terça-feira
(28) que a dívida pública
subiu 2,46% em dois
meses e atingiu R$ 5,702
trilhões em maio.
Os dados da dívida pública são divulgados mês a
mês, mas, como houve
greve de servidores no início deste mês, o Tesouro divulgou nesta terça os dados
de abril e maio.
Conforme o órgão, o aumento da dívida, em termos
nominais
(sem
considerar a inflação), foi
de 0,45% em abril e de
2,01% em maio.
A dívida pública federal
é a contraída pelo Tesouro
Nacional para financiar o

déficit orçamentário do
governo federal, ou seja,
pagar as despesas do governo acima da arrecadação com impostos e
contribuições.
De acordo com os últimos divulgados pelo Tesouro até então, a dívida
pública em março estava
em R$ 5,65 trilhões.
O governo espera que a
dívida continue crescendo
nos próximos meses, chegando a um valor entre R$ 6
trilhões e R$ 6,4 trilhões no
ﬁm de 2022.
Em 2021, a dívida pública federal subiu 12%
em relação ao ano anterior e atingiu R$ 5,613 trilhões.

Geral

Dr. Furlan assina ordem para construção da via expressa
Aníbal Barcelos, na zona Norte de Macapá

Mobilidade urbana

Prefeito anuncia início da maior obra de mobilidade urbana da capital; via pretende busca desafogar o trânsito na região.

Cerca de 114 mil pessoas
moram na zona norte de
Macapá, de acordo com
dados do último censo demográfico, realizado em
2010. Esse número, com
certeza, já aumentou nesses últimos dez anos. Para
garantir a mobilidade urbana da região, o prefeito
de Macapá, Dr. Furlan, assinou nesta terça-feira (28), a
ordem de serviço para
construção da via expressa
Aníbal Barcelos, que vai
ligar as zonas norte e sul da
cidade.
“Essa obra compõe o
maior plano de mobilidade
urbana de Macapá, junto
com a nova ponte Sérgio Arruda,
proporcionará
a
maior fluidez no trânsito. A
via encurtará dois quilômetros do trajeto que as pessoas precisam fazer para
chegar até o centro, dessa
forma, facilitará a vida dos
moradores e também desenvolverá a capital”, destaca o prefeito Dr. Furlan.
A via terá 2,5 km e ligará a
rua Raimunda Capiberibe,
no bairro do Novo Horizonte, à avenida Maximiano dos Santos Moura,

Ordem de serviço foi assinada na manhã desta terça-feira (28).
Máquinas já estão trabalhando na rua Raimunda Capiberibe.

no Pacoval. O acesso dará
fluidez de veículos na rua
Guanabara, principal via de
ligação para a zona norte,
que conta com mais de 20
bairros, como Jardim Felicidade I e II, Pantanal e Lago
da Vaca.
A via será construída sob
uma área de lago natural e
contará com solução especial de engenharia, que
contempla a estabilização
do solo com colchão de
areia e brita. O caminho
contará com sinalização
vertical e horizontal, ciclofaixa, calçada e iluminação
pública 100% em Led.
Serão investidos mais de R$

16 milhões, recurso do Tesouro Municipal.
“A obra é uma alternativa
que a Prefeitura de Macapá
encontrou para proporcionar a mobilidade urbana
das pessoas, desafogando o
trânsito da região. Além de
desenvolvimento,
trazer
gera segurança pública e
emprego e renda”, complementa o secretário municipal
de
Obras
e
Infraestrutura, Cássio Cruz.
Ana Paula Ferreira, moradora da rua Raimunda Capiberibe, no bairro Novo
Horizonte, conta que esperava por essa obra há anos.
“É uma emoção vê que a

via, finalmente, saíra do
papel. Para gente sair da
zona norte precisávamos
dar uma volta em todo o
bairro e, agora, esse caminho facilitará tudo”, comemora a professora.

O HOMENAGEADO
Aníbal Barcelos, que vai
dar nome à via expressa, foi
oficial da marinha e ficou
popularmente conhecido
como “Comandante Barcelos”. Faleceu em 2011, mas
foi um o propulsor pela
transformação do ex-Território em estado, sendo o
primeiro governador eleito
do Amapá. Também foi de-

putado federal, vereador e
prefeito de Macapá. Era um
gestor ativo, fazia questão
de fiscalizar obras e demais
serviços pessoalmente, por
isso se tornou muito querido pelo povo do Amapá.
“Uma justa homenagem
a quem dedicou tanto
tempo para cuidar do nosso
Amapá, a quem desenvolveu esse Estado. Cada
canto desta cidade tem
uma obra deixada pelo Barcelos e, hoje, viemos aqui
dar a ordem de serviço em
uma via importante que
terá o seu nome”, finaliza o
chefe do executivo municipal.

Macapá tem maior taxa de mortes violentas, e São Paulo, a menor,
revela Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Estatística da violência

Capitais do Norte e Nordeste lideram o ranking baseado na taxa de mortes. 21 das 27 cidades
tiveram queda no número de casos entre 2020 e 2021.

Das 27 capitais do país,
21 tiveram queda no número de mortes violentas
entre 2021 e 2020. É o que
mostram dados do Anuário Brasileiro de Segurança
Pública divulgados nesta
terça-feira (28).
De forma geral, o país
teve uma queda de 6% no
número de mortes violentas, que incluem homicídios, latrocínios, lesões
corporais seguidas de
morte e mortes cometidas
pela polícia.
Entre as capitais, apenas
seis tiveram alta: Manaus
(48,9%), Macapá (31,2%),
Boa Vista (9,9%), Porto
Velho (8,6%), Teresina
(9,5%) e Salvador (3,4%).
Chama a atenção que, das
seis, quatro estão no
Norte, única região do país
que teve aumento na violência no ano passado
(9%).
Como o Monitor da Violência já havia antecipado
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em fevereiro, alguns fatores estão por trás dos altos
índices da região Norte: associação do narcotráﬁco
com crimes ambientais,
como grilagem, garimpo
ilegal e desmatamento;
falta de integração das autoridades estaduais e federais no combate aos crimes
na Amazônia Legal; disputa de territórios entre
facções criminosas.
A intensiﬁcação dos
conﬂitos entre grupos criminosos tem causado o
aumento dos casos de violência na região amazônica, como o recente
assassinato do indigenista
Bruno Araújo Pereira e do
jornalista inglês Dom Phillips.
Mesmo com a diminuição generalizada, a maioria das capitais registrou
taxas de mortes violentas
mais elevadas que a média
nacional, considerando
todos os municípios: de
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22,3 mortes a cada 100 mil
habitantes.
A menor taxa entre as
capitais foi registrada por
São Paulo: 7,7 mortes por

100 mil habitantes. É a
única entre as 27 a ter
menos de 10 mortes violentas por 100 mil habitantes.

Macapá teve aumento de 31% em mortes violentas.

Na outra ponta está Macapá, com uma taxa oito
vezes maior: 63,2 mortes
por 100 mil habitantes.
(G1)

MACAPÁ

Servidores da Educação aprovam ajuste da tabela do
piso salarial apresentado pela Prefeitura de Macapá

Valorização

Proposta também garante o piso salarial para os auxiliares educacionais, e será encaminhada à Câmara até o dia 30 de junho.

A Prefeitura de Macapá abriu
a mesa de diálogo com o Sindicato dos Servidores Públicos em
Educação do Amapá (Sinsepeap) para criação da proposta
de ajuste da tabela, que vai beneﬁciar servidores mais antigos,
enquadrados no plano de carreiras do magistério. A proposta foi
aprovada pelo sindicato durante
assembleia realizada na última
sexta-feira (24) e deve ser encaminhada à Câmara dos Vereadores até o dia 30 de junho.
O titular da Secretaria Municipal de Educação, Rodrigo
Gomes, ressalta que a administração municipal enxerga os servidores da pasta como agentes
importantes na implementação
de políticas públicas inovadoras.
“Os servidores são fundamentais no processo de ensino-

pagina_6_foto_1. Dr. Furlan discute reajustes
com representantes do Sinsepeap.

aprendizagem da capital. Estamos propondo um novo modo
de tratamento desses proﬁssionais. Por isso, além das ações de
cuidado com a saúde mental e

reforço da formação continuada, a Prefeitura também tem
atuado na valorização ﬁnanceira
destes proﬁssionais”, aﬁrma o
secretário.

Prefeitura remove 100 toneladas de entulho em lixeira irregular
no bairro Novo Horizonte, na zona Norte de Macapá

Limpeza urbana

Garrafas de vidro e plástico, resto de obras, carcaças de eletrodomésticos
e eletrônicos foram alguns dos objetos retirados da área.

ENTENDA A PROPOSTA
Na proposta encaminhada ao
Sinsepeap, consta o ajuste da tabela de progressão e de promoção dos proﬁssionais do
magistério com correto enquadramento de acordo com a situação atual do servidor. O
documento tem o piso inicial de
R$ 2.886,24 e também ﬁca estabelecido o pagamento do reajuste linear de 10,06% em
rubrica remuneratória isolada.
O Município também se comprometeu a realizar revisão imediata do plano de cargos e
carreira dos proﬁssionais da
educação pública municipal de
Macapá para ﬁns de implementação de equilíbrio ﬁscal, com a
criação da comissão mista de
Planos de Cargos, Carreiras e Re-

muneração (PCCR). Assim que o
texto enviado pelo Executivo
macapaense for aprovado pelos
vereadores, a atualização já será
automaticamente implementada na folha de pagamento da
Secretaria Municipal de Educação (Semed).
VALORIZAÇÃO DOS AUXILIARES EDUCACIONAIS
Durante a execução dos trabalhos da mesa de diálogo, o Município demonstrou interesse
em criar o piso salarial dos auxiliares educacionais, algo inédito
em Macapá. O documento terá o
ajuste da tabela de progressão e
promoção de merendeiros, serventes e auxiliares, além do correto enquadramento de acordo
com a situação atual do servidor.

1ª edição do ‘Arraiádu Mercado
Centrá’ movimentou mais de meio
milhão na economia de Macapá
Negócios e renda

Evento que durou três dias também contou com atrações
artísticas e culturais, e estimulou a economia local.

Máquinas da Prefeitura durante remoção da
lixeira viciada no bairro Novo Horizonte.

Em dois dias de trabalhoa Prefeitura de
Macapá retirou 100 toneladas de entulho
de mais um ponto que estava sendo
usado para o descarte irregular de resíduos. A lixeira ocupava parte da Avenida
Deoclides Mont’Alverne, no bairro Novo
Horizonte, zona Norte da capital. Na
área, foram recolhidas garrafas de vidro
e plástico, resto de obras, carcaças de
eletrodomésticos e eletrônicos entre outros objetos.
A retirada do material foi feita pela Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana e
o departamento de Fiscalização de Postura do órgão intensiﬁcou o monitoramento da ocorrência de lixeiras. O
objetivo da iniciativa é identiﬁcar quem
pratica o crime ambiental.
O secretário municipal de Zeladoria
Urbana, Jean Patrick, diz que a pasta fez
um mapeamento para identiﬁcar os locais utilizados pela população para o
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descarte irregular de lixo na capital e que
o estudo servirá de base para as ações futuras do órgão. “Esse levantamento vai
nos ajudar a combater as lixeiras e também identiﬁcar quem faz o deposito irregular”, diz.
De acordo com a Lei Municipal nº 054
de 2008, o descarte incorreto de lixo e
entulhos em via pública é crime e a penalidade para quem for ﬂagrado na prática é a aplicação de multa, que varia
entre R$ 500 e R$ 2.500. Além disso, o infrator é notiﬁcado e tem o prazo de 2h
para retirada do material descartado.
DENÚNCIA
As denúncias de descarte incorreto de
lixo e entulhos podem ser feitas por meio
do envio de fotos e textos para o número
podem ser feitas no número (96) 99970
1078. A Zeladoria Urbana garante o sigilo
a identidade do denunciante.

Promovido pela Prefeitura de Macapá, o 1º “Arraiádu Mercado Centrá”
movimentou
R$
529.427,50, fomentando a
economia local durante os
dias 24, 25 e 26 de junho. O
evento teve a participação
de 19 quadrilhas juninas
proﬁssionais nas categorias tradicionais e estilizadas, além da apresentação
de grupos formados por
alunos e servidores municipais e shows nacional e
local.
Ao todo, 150 empreendedores tiveram a oportunidade de comercializar
seus produtos, entre agricultores, afroempreendedores,
artesãos,
cozinheiros, vendedores
ambulantes, entre outros
proﬁssionais da gastronomia e economia criativa. A
programação cultural e as
vendas atraíram cerca de
20 mil pessoas ao longo
dos três dias.

Ao todo, 150 empreendedores
participaram da programação.

Toda a atividade econômica do “Arraiá” foi realizada através do projeto
Feirão do Povo, que nesta
4ª edição contou com a
participação das secretarias municipais de Agricultura
(Semag),
Desenvolvimento
Integrado (Semdi) e do Trabalho,
Desenvolvimento
Econômico e Inovação
(Semtradi), além dos institutos municipais de Turismo (MacapaTur) e de
Promoção da Igualdade
Racial (Improir).
“A gente vê pelos números que o ‘Arraiá’ foi um
sucesso. Sucesso de público e de vendas, gerando
muita renda e oportunidade aos empreendedores
e ambulantes. Há muito
tempo não se tinha grandes eventos na capital e a
Prefeitura proporcionou
tudo isso”, destaca o gestor da Semtradi, Augusto
Félix.

Diálogo Virtual da Literatura Infantil Brasil-China
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Infância sem fronteiras

O evento acontece no dia 06 de julho, de forma online e gratuita, em português
e mandarim. Maurício de Sousa, Gabriel Chalita, IllanBrenman e as escritoras
chinesas Qin Wenjun e Yin Jianling participam do encontro

Mauricio de Souza, criador da
criador da Turma da Mônica

Grandes nomes da literatura infantil do Brasil e da China como
Maurício de Sousa, Gabriel Chalita, Ilan Brenman, Qin Wenjun,
autora de mais de 80 livros, entre
eles “Eu Sou Hua Mulan”, e Yin
Jianling, autora de “The VisibleSounds”, participam, no dia 06
de julho, a partir das 9h (horário
de Brasília) e 20h (horário de Beijing), do encontro "Infância sem
fronteiras: Diálogo Virtual da Literatura Infantil Sino-Brasileira".
Com tradução simultânea em
português e mandarim e mediado por José Renato Nalini, Presidente da Academia Paulista de
Letras, o encontro promoverá a
aprendizagem mútua entre civilizações, intercâmbios literários e
cultural Sino-Brasileiros, como a
Literatura infantil estabelece uma
ponte para o entendimento entre
os jovens, além da apresentação
de trechos da obra de Maurício de
Sousa e leitura de trechos do livro
"Eu Sou Hua Mulan".
Se você é professor, estudante
universitário, escritor ou simplesmente um grande entusiasta da
literatura, já marque esse evento
na sua agenda. O evento tem
como objetivo traçar paralelos e
construir pontes culturais a partir
da literatura infanto-juvenil brasileira e chinesa.
Promovido pelo Consulado
Geral da República Popular da

China em São Paulo, Associação
dos Escritores de Xangai, Academia Paulista de Letras e Instituto
Confúcio na Unesp, o evento será
aberto ao público e poderá ser
acompanhado na plataforma do
Zoom.

Serviço:
"Infância sem fronteiras: Diálogo Virtual da Literatura Infantil
Brasil-China"
Data: 06 de julho (a partir das
9h no horário de Brasília e 20h no
horário de Beijing).

Horóscopo semanal
•Áries: 21 de março a 19 de abril
Vá com calma, ariano. Pense antes de falar, reﬂita
antes de agir. Uma semana que estimula seus sonhos
e projetos pessoais, que amplia a sensibilidade e
pede mais cuidado com o que e quem é de fato importante em sua vida.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
É hora de reﬂetir sobre seus valores e projetos
futuros, taurino. Conversar com alguém com
quem você tem muita intimidade pode ser uma
boa maneira de entender seus sentimentos.
•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
É um momento de mais amor e alegria, geminiano.
Ótima fase para reﬂetir sobre o que você quer de fato.
Mas espere para resolver ou comunicar decisões mais
importantes. Tome um tempo para cuidar de você.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Vai começar um novo ciclo, canceriano, e vale
a pena pensar com carinho o que você realmente quer para sua vida. Assuntos novos de
trabalho podem estar começando, mas é bom pensar o
que de fato você deseja.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
Um bom momento para se inspirar em conversas com amigos, leonino. A semana é favorável para a meditação e a reﬂexão, a busca
pelo autoconhecimento e a mudança de hábitos e padrões. Desapegue.

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
Relacionamento é o principal tema da semana, virginiano. Você pode viver situações
novas e apaixonantes, pode ter mais intimidade
e m relações atuais. Pode também ter boas oportunidades de trabalho em equipe ou parceria.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Aproveite a semana para reﬂetir sobre a
organização da rotina, libriano, e sobre
como tem cuidado da sua saúde. É hora de
adotar hábitos mais saudáveis e que garantam mais
leveza em sua vida.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Divirta-se, escorpiano, cuide da sua rotina incluindo mais prazer no dia a dia.
Pense no que quer para sua vida, das pequenas às grandes coisas. A semana também pode
ser de intensidade afetiva e paixão.
•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Cuidar da casa e dos assuntos de família
é importante, sagitariano. Olhe para dentro
de si mesmo e pense no que pode fazer para
tornar sua vida mais feliz. Novidades podem surgir
em sua vida amorosa.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
É uma semana inspiradora pra você, capricorniano, que pode ter conversas profundas, insights e intuições importantes e
sinais reveladores. Sua rotina pode ganhar um
pouco mais de criatividade e prazer.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Um bom momento para se organizar melhor financeiramente, aquariano. O céu está
te pedindo mais foco e objetividade para lidar
com o que importa. Mas encontre tempo para seus
prazeres e paixões.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Você tende a estar mais sensível e inspirado, pisciano. Cuidado para não se magoar
à toa e atenção extra a tudo que sente. Os
sinais e sincronicidades estão com tudo, contando
exatamente o que você precisa fazer.
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RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 081, quarta, 29 de junho
José Leôncio vai à capela rezar. Juma diz a José Lucas que
ainda não é mulher de Jove. Jove cancela a compra de sal
grosso que José Leôncio fez. Marcelo não concorda com a
forma de Tenório tratar os negócios. Irma incentiva Gustavo a ir em busca de sua felicidade. Tenório discute com
Marcelo. Zefa pede a Maria Bruaca para assistir à moda
de viola na fazenda de José Leôncio, em troca de não
contar a Tenório que Alcides dormiu com a patroa.
Marcelo pede desculpas ao pai. José Leôncio repreende
Jove. Guta decide deixar o Pantanal, e se surpreende ao
ver Marcelo chegar com Tenório.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

Capítulo 144, quarta, 29 de junho
Joaquim quer que Teodoro trabalhe para eleger Januário vereador. Marcela quer que Edmundo seja preso. Catarina vende os queijos por um preço melhor. Januário
compra uma máquina de fazer dinheiro. Heitor avisa
Marcela que o plano para desmoralizar Januário deu
certo. Marcela pede a Heitor que esconda dinheiro
embaixo do colchão de Edmundo. Josefa sugere
que Dinorá desista de se encontrar com Celso. Desconﬁado, Cornélio decide seguir Dinorá.

RESUMO CARA E CORAGEM

Capítulo 029, quarta, 29 de junho
Ângelo deixa a casa da prima Regina, e Leonardo exige
uma explicação. Moa comunica a Pat sobre a morte de
Samuel. Regina e Leonardo concordam em não contar
para Danilo sobre Ângelo. Marcela autoriza Paulo a visitar
Ângelo. Anita se desespera ao saber da morte de Samuel.
Pat sente ciúmes do trabalho de Moa com Pratini. Paulo
encontra Regina na casa de Ângelo. Renan se interessa
pela proposta que Pat fez para Olívia. Rebeca e Moa
discutem sobre a audiência de guarda de Chiquinho. Leonardo mente para Martha sobre seu paradeiro. Pat lembra Moa de questionar Andréa sobre
a foto com Clarice. Moa se surpreende ao ver Andréa vestida com o terninho laranja.

RESUMO A FAVORITA

Capítulo 033, quarta, 29 de junho
Nestor conta a Gonçalo que Irene saiu da escola com
Copola. Flora encontra Irene na casa de Copola e conta
que Lara já sabe a verdade. Iolanda reclama com Copola. Copola enfrenta Gonçalo. Irene concorda em voltar, desde que Gonçalo converse antes com Lara.
Lara liga para Halley. Donatela conta a Gonçalo que
Tony foi contratado por Silveirinha. Gonçalo ﬁca
desconﬁado. Cassiano ﬂagra Halley e Lara dançando na boate. Halley e Cassiano discutem. Lara
diz que não acredita em Cassiano e pede para ele
sair de sua vida. Gonçalo pede desculpas a Irene.
Cassiano ﬁca revoltado por estar perdendo Lara e
diz a Céu que ela conseguiu o que queria. Donatela
procura Zé Bob, que jura acreditar nela. Flora procura Céu. Halley beija Lara.

Maitê Proença rebate acusação
de lesbofobia

Em recente entrevista, Maitê disse que preferia que a namorada,
Adriana Calcanhotto, fosse homem

Nesta terça-feira, 28, Maitê Proença fez
um vídeo para esclarecer a polêmica sobre
seu relacionamento com Adriana Calcanhotto. Em seu desabafo, a atriz rebateu as
acusações de lesbofobia após dizer em
uma entrevista à revista Joyce Pascowitch,
que preferia que a namorada “fosse
homem”.
"Eu dei uma entrevista em que eu fui
perguntada sobre o meu relacionamento
atual. E eu respondi que, apesar de eu preferir homens, eu estou com uma mulher.
Porque eu gosto dela, gosto daquela pessoa. Se ela fosse um homem, seria mais
fácil para mim, mais conhecido. Mas, por
gostar, eu topo fazer essa experiência. Fui
acusada de lesbofóbica", iniciou.
"Agora, estar num relacionamento com
uma mulher, me parece que fala mais alto
do que o comentário dos que causam polêmica onde não há. O que eu disse está
claro. E se lido na íntegra, sem má vontade,
é elogioso com a minha parceira. Paz e
amor".

Na legenda, a artista também comentou
o assunto. "Trocando em miúdos… Apesar
de preferir homens, estou com uma mulher. Porque gosto dela, da pessoa. Se ela
fosse homem seria mais fácil pra mim. Mas
por gostar dela, topo fazer essa experiência", escreveu.

Entenda a polêmica
Ao abrir o coração sobre o namoro,
Maitê aﬁrmou à revista JC, que preferiria
que a namorada Adriana Calcanhotto,
fosse homem. "Eu queria que ela (Adriana)
fosse homem. Para essa atividade sempre
gostei mais de homem. Mas ela é mulher,
gosto dela e aceito isso. Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim,
entendeu? Posso experimentar algo diferente para estar com ela", declarou.
Não demorou muito para que o assunto
viralizasse nas redes sociais e, mesmo
diante da explicação da atriz, as críticas
permaneceram.

João Gordo passa mal e preocupa
amigos: “Montanha de maconha”

“Filho jamais segurou casamento”,
desabafa Samara Felippo

Em post no Instagram, a famosa contou que tentou salvar seu
relacionamento com Leandro Barbosa usando as filhas como "moeda de troca"

Na última segunda-feira (27/6),
a atriz Samara Felippo usou as
redes sociais e abriu o coração
sobre o fim de seu casamento
com o ex-jogador de basquete
Leandro Barbosa, após cinco
anos.
No post, a famosa contou que

tentou salvar seu relacionamento
usando as filhas como moeda de
troca, mas não gostaria de passar
uma imagem de tristeza e falta de
liberdade caso seguisse com o exatleta. Samara Felippo e Leandro
Barbosa tiveram duas filhas, Alicia, com 13 anos, e Lara, com 9.

Gretchen leva tombo
à beira da piscina

"Tô rindo até agora", comentou a cantora na postagem em que aparece
caindo no chão, após tropeçar em uma espreguiçadeira

Cantor postou uma foto fazendo nebulização e usando um oxímetro no dedo

João Gordo, de 58 anos, preocupou os fãs ao postar uma foto fazendo nebulização, com um
oxímetro preso ao dedo. “Quilômetros de cigarro e montanha de
maconha, alguns passam ileso, outros não. Pulmãozinho veio de
guerra”, escreveu o cantor na legenda da foto.
Em reação, amigos pediram que
o artista se cuidasse mais. “A gente
forçou a barra, mas ela não quebrou. Se cuida, meu amigo. Abração”, escreveu o músico e ex-MTV,
Luiz Thunderbird. “Se cuida,
amigo”, pediu o ator DarkoPeric,
de La Casa de Papel, em espanhol.
“Queridão, segura mais essa. Não
é gripezinha mesmo! Mas vai pas-
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sar! Melhoras!”, disse Astrid Fontenelle.
João Gordo tem um histórico de
doenças respiratórias. Nos anos
2000, ele passou 22 dias internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em 2001, ele voltou a ser
internado em decorrência de uma
disritmia no coração, e ficou hospitalizado por cinco dias.
Em janeiro deste ano, o vocalista
dos Ratos de Porão revelou que
contraiu flurona, como foi chamada a combinação da influenza
com o novo coronavírus. Na
época, o artista disse que quase
morreu com falta de ar. “Se não
fosse vacinado tinha empacotado”, disse.
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Conhecida nacionalmente como
Rainha do Bumbum, a cantora Gretchen compartilhou um vídeo na última segunda-feira (27/6), em que
aparece levando o maior tombo à
beira da piscina, enquanto curtia um
dia de sol com a família.
“Gente, como é bom a gente rir das
coisas que acontecem inesperadamente. Sou rainha dos tombos. E já
fazia um tempinho que eu não caía.
Tô rindo até agora. E olha só o Esdras
de Souza procurando o que me derrubou”, escreveu a cantora, completando a legenda com emojis de
risada.
"Gente, como é bom a gente rir das
coisas que acontecem inesperadamente. Sou rainha dos tombos. E já

fazia um tempinho que eu não caía.
Tô rindo até agora. E olha só o Esdras
de Souza procurando o que me derrubou", escreveu a cantora, completando a legenda com emojis de
risada.
Aliás, o marido Esdras recebeu
muitos elogios dos fãs por se preocupar com a amada. "Nossa como seu
marido se preocupou. É nessas pequenas coisas que vemos o amor de
verdade", comentou uma fã. "Rainha
é rainha meu bem! A classe da mulher até nessas horas", destacou
outra. "A rapidez com que se levantou foi a mesma que o dinheiro entra
e sai da minha conta. Eu também
consigo rir muito dos meus tombos!
Maravilhosa", elogiou mais uma.

Geral
Prefeitura de Macapá inaugura sala de aula equipada
com kit de robótica e impressora 3D

Tecnologia na educação

Espaço atenderá 400 estudantes do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental e da EJA.

Estudante da EMEF Caetano Tomaz, em Fazendinha,
durante aula inaugural na Sala Maker.
Nesta segunda-feira (27), os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Caetano Tomaz,
no distrito de Fazendinha, participaram de um momento histórico
para a educação de Macapá. Se trata
da aula inaugural na primeira Sala
Maker da rede municipal, um espaço equipado com kits de robótica,
máquina de corte a laser, ferramentas mecânicas e uma impressora 3D.
O espaço será utilizado de forma
multidisciplinar e operado pelos
próprios professores da escola.
Inicialmente, 400 alunos, entre
estudantes do 4° e 5° ano do Ensino
Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), utilizarão o es-

paço. O estudante Waltemberg Lobato, de 9 anos, foi um dos primeiros a ter acesso ao material e conta
estar empolgado para as aulas no
espaço.
“Desde os quatro anos eu tenho a
vontade de construir um drone espião para ajudar a polícia, mas eu
não tinha os materiais. Agora eu vou
aprender a construir”, comemora o
estudante.
A alfabetização digital é uma estratégia adotada pelo município
para a inclusão digital e tecnológica
das escolas, que acontece por meio
do programa Educa Macapá. O subsecretário de Gestão Educacional,
Ebrely Andrade, ressalta que a Sala

Maker permite que os estudantes
participem ativamente do processo
de aprendizagem. O objetivo da Prefeitura é inaugurar outras quatro
unidades ainda este ano.
“O vem para alfabetizar digitalmente os nossos estudantes. Aprender fazendo é muito mais eﬁcaz
para a educação e Macapá tem o potencial para produzir tecnologia.
Este futuro começa com ações
assim”, explica o subsecretário.
A equipe da escola Caetano
Tomaz será capacitada ao longo da
semana para operar o espaço e os
professores vão aprender a utilizar
os equipamentos e estruturar as
aulas com as ferramentas disponíveis.
Para o professor do 4° ano, Marinho Pereira, o processo de ensinoaprendizagem só tem a ganhar com
a implementação de metodologias
inovadoras, como a Sala Maker.
“Precisamos envolver o estudante
na aula, trazendo para a realidade
os conteúdos ensinados e esse espaço vem para atender nossos anseios. Os estudantes não têm
acesso a essas tecnologias em casa,
então é muito importante a alfabetização digital na escola”, ressalta o
professor.

Infraestrutura

“Um prédio novo vai melhorar muito as aulas”, comemora aluna
da Escola Municipal Eliana Flexa, em Macapá

Estudante Ana Luiza Lima aguarda a conclusão da reforma que já está em 80%.
A comunidade do bairro
Jardim Felicidade I, na zona
norte da capital, receberá em
breve a estrutura totalmente
revitalizada da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Eliana Flexa, uma
das 23 unidades que passam
por reformas pela Prefeitura
de Macapá.
Enquanto a reforma acontece, as aulas da unidade seguem em um prédio
alugado, próximo da escola
original. A estudante de 9
anos, Ana Luiza Lima, diz
estar muito ansiosa para ver
as mudanças.
“Um prédio novo vai nos
ajudar e melhorar muito as
aulas. A escola era quente e
todo mundo reclamava bastante. Estou curiosa pra ver
como a escola vai ﬁcar, reformada”, comenta a estudante.
A professora do 3º ano, Rejane Gomes, atua na rede
municipal há quase 30 anos.
Prestes a começar o processo
de aposentadoria, ela relembra as reivindicações da
equipe.
“Toda a comunidade está
com
uma
expectativa
enorme para essa entrega. Já
estou quase me aposentando
e me enche de alegria saber
que vou me aposentar em
uma escola nova. Me preocupo com a aprendizagem
de meus alunos. Por isso, reivindicamos tanto melhores
condições do prédio”, conta.
Atualmente, o local atende
300 estudantes, distribuídos
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em turmas do 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental. A reforma da unidade, que já
está 80% concluída, contempla a troca da ﬁação elétrica,
adaptação dos banheiros,
ampliação da cozinha e

Macapá(AP), quarta-feira, 29 de junho de 2022

obras visando maior acessibilidade.
A Prefeitura de Macapá investe mais de R$ 800 mil na
reforma da Emef Eliana
Flexa, com verbas do tesouro municipal e do Fundo

Politec/AP será investigada pelo MPF
a prestar esclarecimentos

Indícios de falsidade

Geral

Os esclarecimentos são sobre os exames balísticos liberados sem respeitar critérios médico-legais

A suspeita de emissão de
laudos periciais com indícios
de falsidade, em decorrência
da precariedade na estrutura
da Polícia Técnico Cientíﬁca
(Politec) observada em relatório do Conselho Regional
de Medina (CRM) trouxe à
tona um questionamento
evidente sobre o inquérito
sobre da ação de seis policiais que levou a morte de
duas pessoas em Santana,
encerrado no último dia 10
de junho pela Polícia Civil.
O questionamento levou o
advogado Cícero Bordalo Junior, que atua na defesa dos
policiais, a ingressar com
uma denúncia junto a Procuradoria Geral da República
(MPF) nesta semana contra o
perito que validou o exame
balístico do inquérito. Isto
por que o exame foi realizado dentro do período em
que o CRM apontou para várias irregularidades na condução dos serviços da
Politec.
No documento, Bordalo

Destaque no STF

Dr. Cícero Bordalo

pede ainda investigação
através do MPF quanto a veriﬁcação das inconsistências
médico-legais apuradas no
relatório do CRM que podem
conﬁgurar imprecisões na
investigação criminal.

André Mendonça é eleito presidente da
Segunda Turma do STF

O ministro vai assumir oﬁcialmente o comando do colegiado, no
Supremo, a partir do ﬁm do recesso do Judiciário, em agosto

Ministro André Mendonç a, do Supremo
Tribunal Federal. Foto Nelson Jr-STF

O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) André Mendonça foi
eleito hoje (28) presidente da Segunda Turma da Corte. A partir de
agosto, com o retorno dos trabalhos do STF após o recesso de
julho, o ministro assumirá o comando do colegiado.
A eleição foi realizada de forma
simbólica, porque Mendonça seria
o próximo a ocupar a presidência,
por ser o membro mais novo do colegiado que ainda não exerceu o
comando da turma. A principal
atribuição do presidente é decidir
os assuntos que estão julgados.
A Segunda Turma é responsável
pelo julgamento de habeas corpus
e inquéritos, entre outros processos, como as investigações oriundas da Operação Lava Jato.
Após ser eleito, Mendonça agradeceu o apoio dos colegas e disse
que estará aberto para a construção das pautas e dos temas que
serão analisados.
“A vida é feita de desaﬁos e
tenho certeza [de] que, com o
apoio de Vossa Excelências, com a
contribuição e a paciência, eu es-
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pero, de alguma forma, agregar na
condução dos trabalhos”, aﬁrmou.
Além de Mendonça, também
fazem parte do colegiado os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin,
Nunes Marques e Ricardo Lewandowski.
André Mendonça tomou posse
no Supremo em dezembro do ano
passado. Indicado pelo presidente
Jair Bolsonaro, Mendonça ocupou
cadeira deixada pelo ministro
Marco Aurélio, que foi empossado
em 1990 e aposentado compulsoriamente ao completar 75 anos.
Foi a segunda indicação de Bolsonaro. Em 2020, o presidente indicou Nunes Marques para a
cadeira de Celso de Mello, que
também se aposentou.
O STF também é composto pela
Primeira Turma, na qual atuam os
ministros Luís Roberto Barroso,
Dias Toﬀoli, Rosa Weber, Cármen
Lúcia e Alexandre de Moraes.
A Corte também se reúne no plenário, quando os ministros das
duas turmas e o presidente, Luiz
Fux, participam do julgamento de
ações constitucionais.

Macapá(AP), quarta-feira, 29 de junho de 2022

Super exploração de
dados
No último dia 22 de junho,
a Politec chegou a divulgar
que realizou no período de
janeiro a maio deste ano
mais de 6 mil exames de balística. Os números assustam

pela imprecisão de dados,
sobretudo por que desconsideram outras linhas investigativas.
Uma projeção estatística
calculou o índice informado
com o número de dias úteis
trabalhados pelos peritos (107
dias), a média de produtividade para validação destes
exames não ultrapassaria a
marca de 56 exames diários.
Criado em 2021 pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública, o Sistema Nacional
de Análise Balística (SINAB)
também constitui uma base
de dados que gere informações estratégicas em investigações e correlações de
crimes com armas de fogo
em todo o Brasil. Pesquisas
realizadas pelo Escritório
Bordalo& Advogados Associados indicam que até maio
deste ano, apenas o estado
do Pará, na região Norte passou a conﬁgurar a base de
dados do Sinab.
Indicadores de criminalidade no maior estado brasi-

leiro
De acordo com dados do
Observatório da Segurança
Pública que analisa e compara
estatísticas criminais do Estado de São Paulo (o mais populoso do país) em relação
aos outros estados, Entre os
meses de janeiro e maio deste
ano, os levantamentos da Secretaria de Segurança Pública
paulista registraram 332 ocorrências envolvendo armas de
fogo, 812 mortes por crimes
desta natureza e apontou
também que foram tiradas de
circulação 855 armas.
Com uma população estimada em 46,6 milhões de
habitantes, 645 municípios,
o estado de São Paulo é pioneiro na divulgação mensal
dos dados estatísticos por
área, município e unidade
policial em relação aos estados brasileiros. “A coleta de
dados criminais do estado de
São Paulo padroniza e organiza o ﬂuxo de números coletados junto aos policiais”,
informa o site da instituição.

Comissão debate situação de imigrantes
brasileiros vindos dos EUA

Imigração

Entre os anos de 2020 e 2021, 1.304 brasileiros foram deportados pelos Estados Unidos

A Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realiza audiência
pública nesta quinta-feira
(30) para debater os impactos da imigração e as condições
de
detenção
e
deportação de imigrantes
brasileiros vindos dos Estados Unidos.
O deputado Leonardo
Monteiro (PT-MG), que propôs a realização da audiência, disse que, com a crise
vivida pelo Brasil nos últimos anos, altas taxas de inﬂação
e
desemprego,
aumentou também o número de brasileiros que
buscam uma vida melhor
no exterior.
De acordo com os dados
oﬁciais da Polícia Federal,
citados pelo deputado, só
em 2020 e 2021, 1.304 brasileiros foram deportados
pelos Estados Unidos.
“Em janeiro de 2022, um
novo e preocupante perﬁl
foi revelado. Em um voo
com 201 deportados, 90
eram crianças e adolescentes menores de 18 anos. A
quantidade de menores deportados é inédita, e segue
a rigorosa linha contra a
imigração ilegal adotada
pelo ex-presidente americano Donald Trump e man-

tida no atual governo Joe
Biden”, disse Monteiro.
Racismo
Ainda segundo o deputado, com a crescente onda
de prisões e deportações,
também tem crescido o número de denúncias de humilhação,
racismo
e
maus-tratos sofridos por
brasileiros ao tentar cruzar
a fronteira, além dos abusos sofridos pelos imigrantes nos centros de detenção
americanos, inclusive nos

voos de deportação.
“É essencial que esta
Casa utilize de suas prerrogativas a ﬁm de discutir
essa situação e propor soluções para garantir oportunidades para os brasileiros
no nosso próprio país. E,
caso queiram buscar a
construção de uma nova
vida no exterior, que sejam
garantidos a saúde, a segurança e o bem-estar de nossos cidadãos, onde quer
que estejam”, observou.

Deputado que pediu a audiência alerta para o
grande número de crianças e adolescentes entre os
deportados Foto Leonardo Sá-Agência Senado

Segurança pública

6° Batalhão da PM deﬂagra operação “Zona Leste Seguro” depois
que moradores do Laguinho denunciaram crimes na região
Macapá(AP), quarta-feira, 29 de junho de 2022

Líderes e moradores do bairro realizaram ato de protesto chamando atenção para aumento da violência na região.

No último ﬁnal de semana a Polícia
Militar do Amapá, através do 6° Batalhão
da Polícia Militar, sediado no bairro Cidade Nova, deﬂagrou a operação “Zona
Leste Seguro”, que envolveu ações de
saturaçãonos bairros Laguinho, Jesus de
Nazaré, Pacoval, Perpétuo Socorro e Cidade Nova.
A medida foi uma resposta às reivindicações dos moradores do bairro do Laguinho, que haviam feito manifestações
pedindo mais segurança e policiamento
para a região, que tem sido alvo de crimes violentos como latrocínio (roubo
seguido de morte), assaltos, furtos e homicídios.
Lideranças do bairro realizaram um
ato de protesto no “Banco da Amizade”,
um dos símbolos do bairro (ao lado da
Escola Azevedo Costa) e na esquina da
UMA (União dos Negros do Amapá), para
“clamar por mais segurança e menos assaltos. É a comunidade do bairro do Laguinho se unindo pra gente mudar”,
disse uma liderança.
O ato teve discursos de moradores e
até roda de Marabaixo.
Também foi criado um movimento
para unir as lideranças e moradores em
torno da causa.
“O que nos levou a fazermos esse ato
de manifesto em prol de todos os moradores do bairro do Laguinho, foi em decorrência de latrocínio, roubos e assaltos
constantes nas ruas e residências do

Latrocínio

Moradores do Laguinho pedem mais segurança para a região.

bairro, ou seja, alto índice de criminalidade”, justiﬁcou um morador.
“O objetivo do movimento é reivindicar segurança e iluminação pública de
qualidade; um posto ou uma base da PM
no bairro”, explicou uma liderança.
Depois do ato, os moradores encaminharam as demandas e denúncias ao comando do 6° Batalhão da Polícia Militar,
que decidiu por realizar a operação de
saturação na região, ainda no ﬁnal de semana.
De acordo com o porta-voz do 6° Batalhão, houve apreensão de munição,
atendimento de violência doméstica e
muitas abordagens feitas no local.

“Com isso é possível passar a sensação
de segurança para a população. O balanço será feito durante a semana, com
o acompanhamento junto às lideranças
do movimento, e identiﬁcar qual foi o
impacto dessa operação para eles. Com
certeza foi positivo. E a gente vai dar
continuidade a essa operação para que
aqueles crimes pontuais diminuam na
região”, disse o porta-voz.
Ele informou ainda que a PM constatou que os criminosos não são do local,
e frisou que o 6° Batalhão está à disposição da comunidade 24 horas por dia,
além das rondas que são feitas normalmente.

Estudante morre baleado após ter celular levado
em frente de escola pública, em Macapá

Um estudante identiﬁcado
como Carlos Antônio Arcanjo dos
Santos, de 21 anos, foi assassinado após ser assaltado em frente
a Escola Estadual Nanci Nina da
Costa, bairro Zerão, na Zona Sul
de Macapá. O crime aconteceu
por volta de 21h de segunda-feira
(27) após a vítima ser abordada
pelo criminoso armado com um
revólver.
Relatório do Centro Integrado
de Operações em Defesa Social
(Ciodes) trata o caso como latrocínio e descreve, de acordo com
informações de testemunhas,

que a vítima e o criminoso travaram luta corporal e em seguida
Santos foi baleado quatro vezes.
O atirador fugiu e não foi encontrado.
A vítima foi levada por meios
próprios para o Hospital de Emergência (HE), no Centro da capital.
No entanto, o estudante não resistiu aos ferimentos e morreu na
unidade de saúde.
Uma equipe do Batalhão Força
Tática (BFT) realizou buscas em
área de pontes próximo da escola,
mas o autor do crime não foi localizado.

Latrocínio foi presenciado por alunos da Escola Nanci Nina da Costa, no bairro Zerão, na segunda-feira (27).

Carlos Antônio Arcanjo dos Santos, de 21
anos, foi assassinado após ser assaltado.

Em Mazagão, pai que abusou sexualmente da própria
ﬁlha é indiciado por estupro de vulnerável

Estupro

Dados estatísticos demonstram redução signiﬁcativa na
ocorrência desse tipo de crime, diz delegado.

A Polícia Civil do Amapá, por meio da
Delegacia de Polícia de Mazagão, indiciou um homem de 36 anos pela prática
do crime de estupro de vulnerável.
De acordo com o delegado Anderson
Ramos, o indiciado é pai da vítima e o
crime ocorreu na Vila do Ajudande,
área rural do município de Mazagão
(cerca de 25 minutos distante de Mazagão Novo).
"Hoje, a vítima tem 15 anos de idade,
mas foi abusada sexualmente pelo próprio pai durante 6 anos, ou seja, desde
que tinha 9 anos de idade. O crime foi
denunciado pelo Conselho Tutelar. O

indiciado confessou o crime, alegou
que estava arrependido e que o fato
havia ocorrido após a morte da mãe da
vítima. Porém, além das declarações da
vítima, os depoimentos das irmãs dela
e filhas do indiciado, revelam que, inclusive, há poucos dias, ele teve relações sexuais com a própria filha. O
Conselho Tutelar informou que a vítima e suas três irmãs foram colocadas
em família substituta", explicou o delegado.
Anderson Ramos informou ainda
quea Polícia Civil tem intensificado as
ações de combate aos crimes sexuais no

município, o que já reflete em uma redução em suas ocorrências.
"Em 2018tínhamos de 10 a 13 crimes
de estupro de vulnerável registrados
mensalmente. Em 2019, 2020 e 2021, tivemos 6 registros desse crime em cada
ano. Em 2022, até o momento, foram registrados 6 casos, sendo que, apenas
um desses registros ocorreu, de fato,
nesse ano. A intensificação do trabalho
da Polícia Judiciária no município e,
principalmente, nas comunidades rurais, aliada ao trabalho do Conselho Tutelar, gerou uma redução nesse tipo de
ocorrência", Observou Ramos.

Golpe em Manaus

Mulher é presa por ‘estelionato sentimental’. Ela
conseguiu tirar mais de R$ 300 mil das vítimas

Macapá(AP), quarta-feira, 29 de junho de 2022

Ela foi presa em condomínio de alto padrão, na praia de Ponta Negra, em Manaus (AM).

Uma mulher identificada como
Gabrielly Grijó dos Santos, 26, foi
presa na manhã desta terça-feira
(28), por policiais do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por suspeita de envolvimento em diversos
estelionatos praticados em Manaus.
Segundo a polícia, ela criou uma
personalidade falsa para atrair as vítimas. Depois de se envolver afetivamente com eles, pedia altas
quantias de dinheiro emprestadas e,
quando era questionada, buscava
outros alvos.
Ela foi presa no condomínio de
alto padrão Ilhas Gregas, na Ponta
Negra. De acordo com o titular do
DIP, Aldeney Goes, a prisão foi em
cumprimento de prisão preventiva.
Ainda segundo informações do
delegado, também foi cumprido
mandado de busca e apreensão que
resultou na apreensão de documentos e vestimentas que a suspeita utilizava nos golpes. Conforme as
vítimas, Gabrielly teria se apropriado de quantia superior a R$300
mil com a prática da conduta denominada “estelionato sentimental”.
Conforme as investigações, a suspeita criou uma personalidade fictí-

Gabrielly Grijó dos Santos chegou a
tirar R$ 300 mil de suas vítimas.

cia onde ela se apresentava em
redes sociais como doutora GabriellyGrijoMichalesky, CRO AM-CD6155 (registro pertencente à outra
profissional) e informava ser cirurgiã dentista com especialização em
odontologia hospitalar, intensivista
e laser terapia, cursos que ela dizia
ter feito no Rio de Janeiro, além de
dizer que trabalhava dando plantão
em hospitais renomados da cidade.

Vestindo-se sempre bem e com
acessórios caros, apresentando referências de trabalhos feitos como cirurgiã dentista e frequentando
lugares requintados, a suspeita ganhava a confiança de vítimas e
mantinha relações afetivas sendo
que, após algum tempo, ela solicitava “empréstimos” sequenciais
para cobrir gastos com parentes
dela e com outras situações inusitadas, sempre com a promessa de devolução de valores.
Agindo assim, as vítimas entregavam paulatinamente valores diversos e, no momento em que a vítima
começava a desconfiar, ela escolhia
outra pessoa para praticar o mesmo
golpe (estelionato sentimental).
“As pessoas que tiverem conhecimento sobre este crime ou sobre vítimas, devem entrar em contato
com a unidade policial pelo número
(92) 99361-6172, do 19º DIP, ou para
o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas
(SSP-AM)”,
ressaltou
o
delegado. Gabrielly responderá por
estelionato e ficará à disposição da
Justiça.
(A CRÍTICA)

Pesquisa revela a inﬂuência de organizações criminosas
ligadas ao tráﬁco em Belém e Ananindeua

Facções no Pará

Estudo aponta a ação de facções em 16 bairros dos dois municípios, com
mais indícios de presença do Comando Vermelho.

O último domingo (26) foi marcado peloDia Internacional de Combate ao Abuso
e ao Tráﬁco de Drogas, data instituída pela
Organização das Nações Unidas (ONU)
para conscientizar sobre a dependência
química, tráﬁco de entorpecentes e problemas sociais decorrentes de ambos.
Entre 2019 e 2021, o Pará bateu recorde histórico ao apreender 23 toneladas de drogas, a partir de ações dos órgãos do
Sistema Estadual de Segurança Pública e
Defesa Social (Sieds). Entretanto, os pormenores dessa realidade são mais complexos e vão além da apreensão, conforme
mostra pesquisa cientíﬁca sobre o assunto.
O geógrafo, pesquisador da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Aiala Colares, já desenvolve, há pelo menos 18
anos, estudos na área de segurança pública, crime organizado e redes de narcotráﬁco. A partir de pesquisa de campo,
entrevistas e observações da cidade, seu
estudo mais recente buscou mapear a inﬂuência de organizações criminosas associadas ao tráﬁco de drogas em Belém e
Ananindeua.

FACÇÃO INFLUENCIA A CRIMINALIDADE NOS BAIRROS
A pesquisa, ainda em andamento, já dá
conta de que pelo menos 16 bairros, entre
os dois municípios, têm registros da presença do Comando Vermelho (CV), uma
das principais facções criminosas do país.
Aiala explica que um dos indícios que levaram a essa constatação foi a identiﬁcação de mensagens, algumas até mesmo
com assinaturas da facção, pintadas em
muros e fachadas nos bairros das cidades:
“Nesses bairros observei várias pichações
do CV proibindo assaltos na área de domínio territorial do narcotráﬁco”, exempliﬁca.
Para o pesquisador, as proibições e ordens escritas nas paredes pelos facciona-

dos revelam um pouco do modo de agir
dessas organizações criminosas e também
da relação delas com as comunidades
onde estão inseridas: “No bairro do Barreiro, os moradores não reclamam de violência, inclusive, ressaltam que hoje o
bairro está muito tranquilo, porque os assaltos foram proibidos, até mesmo a violência contra mulheres, pois traﬁcantes da
área não querem que ocorra esse tipo de
episódio que atrai a atenção da segurança
pública”, interpreta o pesquisador.
Além de manter a polícia à distância,
evitando o registro de ocorrências e, consequentemente, a necessidade mais rondas policiais na área, a estratégia da facção
também serviria para gerar uma falsa sensação de vínculo e cumplicidade entre a
organização criminosa e os moradores do
bairro, de modo que “a comunidade passe
a vê-los como aliados”, explica Aiala.
COMBATE AO NARCOTRÁFICO PRECISA ENVOLVER COMUNIDADES
Apesar de a maior parte dos bairros
identiﬁcados na pesquisa serem áreas consideradas de periferia, o professor enfatiza

que se engana quem acredita que o comércio de drogas se limita a esses bairros: “A
droga comercializada em Belém está por
toda parte, do centro às periferias, inclusive, nos condomínios de luxo. Mas, é nas
periferias que há toda uma construção de
estigmas que reforçam o preconceito e a
violência, sobretudo, violência policial”,
diz o pesquisador.
Para Aiala, além do combate direto ao
tráﬁco, por meio de apreensões e desarticulação das organizações criminosas, é
fundamental também a valorização das
comunidades nos bairros, por meio do incentivo à cultura, esporte e lazer, de modo
a coibir a presença desses grupos:
“É uma estratégia que parece simples,
mas requer recursos humanos e preparação. A solução também pode estar nas próprias periferias. Existem vários projetos
culturais que já vêm sendo desenvolvidos
e partiram das pessoas da periferia, como
o Tela Firme, Telas em Movimento, Cine
Clube TF, e outros. Acredito que a ideia é
que o estado desse subsídios e condições
para que essas propostas ganhassem
força”. (O LIBERAL)

Mensagens nos muros são indícios de facção
criminosa no bairro do Bengui, em Belém.

Doença de Chagas no Pará

Geral

Cinco pessoas da mesma família são contaminadas após
consumo de açaí em Monte Alegre, Oeste do Pará
Os casos foram conﬁrmados pela Sespa nesta terça-feira (28) e a possível origem do
produto contaminado está sendo rastreada.
Enquanto isso, além das
campanhas de orientação
sobre boas práticas aos batedores e vendedores, a Prefeitura de Monte Alegre
começou a pedir cautela aos
consumidores. A recomendação é que todos procurem o
alimento em estabelecimentos limpos, conﬁáveis e que
mostrem compromisso com
higiene e segurança sanitária.
O barbeiro é vetor da Doença de Chagas. A contaminação
ocorre quando o inseto deposita fezes nos alimentos que
não são higienizados de forma correta.

Cinco pessoas de uma
mesma família, em Monte
Alegre, no oeste do Pará, tiveram diagnóstico positivo para
doença de Chagas. A informação foi conﬁrmada pela
Secretaria de Estado de
Saúde Pública do Pará (Sespa)
nesta terça-feira (28). Possivelmente, os pacientes, com
idades entre 12 e 69 anos,
adoeceram após o consumo
de açaí. Com isso, os órgãos
de saúde do estado e do mu-

Amazonas

nicípio iniciaram a busca pela
possível origem do produto
contaminado. E ainda, começaram um trabalho de conscientização
sobre
boas
práticas na manipulação do
fruto.
Somente uma pessoa da família precisou de internação,
mas está em condição estável
e liberada para tratamento
domiciliar como os demais
membros da família. Todos
estão em acompanhamento.

TRANSMISSÃO E SINTOMAS DA DOENÇA DE CHAGAS
Além do açaí, outras possíveis formas de contaminação
são caldo de cana e bacana
que tenham presença de
fezes do barbeiro, inseto que
é vetor da Doença de Chagas
(causada diretamente pelo
protozoário Trypanossomacruzi).
Os principais sintomas da
doença de chagas são febre,
dor aguda, indisposição, inchaço, problemas digestivos
e até cardíacos (que são a fase
mais perigosa da doença).

Sucuri com cerca de 6 metros é morta por moradores
na cidade alagada de Anamã, no AM
Após o abate, o animal foi exibido na varanda de uma casa, onde foi ﬁlmado pela população.

O animal gigante surgiu das águas
e foi morto por pescadores.
Uma sucuri de aproximadamente 6 metros foi morta por
moradores de Anamã (a 165 quilômetros de Manaus). Após o
abate, o animal foi exibido na

Acre

varanda de uma casa, onde foi
ﬁlmado pela população.
Na gravação feita por moradores, que circula em redes sociais,
a cobra aparece pendurara na fa-

chada de uma residência, sem
vida. Uma criança ainda foi ﬁlmada balançando o animal
morto.
De acordo com a Polícia Militar de Anamã, não há informações sobre o que os moradores
ﬁzeram com o animal em seguida.
A cidade está alagada devido
à cheia do rio Solimões. Em
maio, Anamã chegou a marca de
inundação total pelas águas do
Rio Solimões, de acordo com a
Defesa Civil do município.
No vídeo, é possível ver as
águas do rio Solimões acima do
nível da casa onde a cobra foi levada após ser morta pelos moradores do município.

Dois casos suspeitos de varíola dos macacos são
notiﬁcados e investigados em Cruzeiro do Sul, no Acre
Informação foi conﬁrmada nesta terça-feira (28) pela Secretaria Municipal de Saúde.
Departamento de Vigilância em Saúde do estado acompanha os casos.

A Secretaria Municipal de Saúde de
Cruzeiro do Sul conﬁrmou, nesta terçafeira (28), que investiga dois casos suspeitos de varíola dos macacos na
cidade. Com mais essas duas notiﬁcações, o estado tem três casos suspeitos
em análise, já que as amostras de um
paciente de Rio Branco já foram enviadas para análise.
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A secretária de Saúde da cidade, Valéria Lima, explica que se trata de duas
mulheres que não viajaram e nem tiveram contato próximo com pessoas que
estiveram no exterior. Porém, por
questão de protocolo, foi necessário coletar as amostras.
“Uma dessas pacientes deduz que
tenha pegado o dinheiro da mão de um
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estrangeiro. Essa pessoa não viajou
para nenhum lugar e só relata esse pequeno contato de apenas pegar o dinheiro da mão de uma pessoa que acha
que é estrangeiro. Mas, o médico notiﬁcou como caso suspeito por uma
questão laboratorial mesmo. Ela e a
irmã, devido à proximidade, estão
sendo monitoradas”, explica.
As duas não tiveram febre, mas apresentaram, segundo a secretária, algumas bolhas no corpo. “As bolhas estão
ainda aparecendo, são bolhas pequenas e com água. Pode ser qualquer
coisa, mas, devido à situação do Brasil
estar em alerta com relação a varíola do
macaco, precisamos colocar como notiﬁcação para coletar dados, caso venha
aparecer, mas é só uma questão de precaução. A parte clínica tem essa autonomia para veriﬁcar os casos”, pontua.
(G1-AC)

TH CONIVÊNCIA residencial Amazonas rua
castanheira número 490 marabaixo 3

Descobrindo talentos

Torneio de Xadrez do Colégio Mário Quirino reúne dezenas
de alunos em busca de novos talentos
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Cerca de 50 participantes de várias escolas disputaram os jogos na 1ª edição do evento

Dezenas de alunos de várias escolas do Amapá participaram do
1º Torneio de Xadrez do Colégio
Estadual Mario Quirino, em Macapá. A disputa, que reuniu alunos e praticantes de várias
idades, aconteceu em apenas um
dia, no sábado (25).
Ao todo 49 alunos/atletas se enfrentaram em seis rodadas até a deﬁnição dos vencedores do torneio,
que premiou os cinco melhores:

1º - Neto Monteio
2º - Vieira Chagas
3º - Dantas Prado
4º - Ramos Mello
5º - Silvério De Jesus
O evento que serviu de seletiva
para torneios escolares e também
buscou desenvolver as habilidades e a interação através do xadrez foi promovida pela Direção
do Colégio Mário Quirino em parceria com o Club Del Dragon.

Série D

Trem e São Raimundo-AM empatam sem gols e
seguem no G4 do Grupo 1 da Série D

Locomotiva e Tufão ﬁzeram um duelo com poucas oportunidades claras de gols para
conquistar a vitória, mas seguem entre os primeiros do grupo

Tudo igual e sem gols, terminou
assim o confronto entre Trem e São Raimundo-AM, que fechou a 11ª rodada do
Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da
Série D, disputada na noite desta segunda-feira (27), no Estádio Zerão, em
Macapá. Em campo as equipes não
construíram grandes oportunidades de
gols. Pior para a Locomotiva que na
etapa ﬁnal, perdeu a principal chance
de abrir o marcador, através do atacante
Aldair, e conquistar mais uma vitória
que deixaria o Trem na terceira colocação da tabela. O resultads foi melhor
para o Tufão da Colina, que durante o
jogo optou, na maior parte dos 90 minutos, atuar na defesa para sair em contra
ataques, e que não teve seu gol vazado.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS
Na 12ª rodada o Trem encara o Ama-

Vasco SAF
O Vasco planeja ciclos para gradativamente levar o contrato assinado com a 777 Partners para os sócios do clube. A
comissão do Conselho Deliberativo, que iniciou os trabalhos
de análise do contrato na segunda-feira 27, é a primeira leva
de sócios estatutários a ter acesso ao documento, mas não
será a única.Nos planos da diretoria administrativa, os pormenores do acerto com a 777 Partners para a venda da sociedade anônima de futebol serão levados para cada um dos
poderes do clube — Conselho Deliberativo, Conselho de Beneméritos e Conselho Fiscal. As primeiras rodas de apresentação deverão acontecer ainda nesta semana. Mais clube
de tradição sendo negociado, é a triste administração de
uma entidade de tanta história para contar. Vou te falar!

Tentativa de assalto
O deputado federal Jones Moura (PSD) do Rio de Janeiro,
sofreu uma tentativa de assalto no último domingo (26), na
Avenida Brasil, na saída da Rodovia Washington Luiz, próximo a uma passarela. De acordo com a vítima, ela estava
com dois colegas dentro de seu carro, quando de repente
quatro bandidos armados com submetralhadoras cercaram
o veículo."Eu estava saindo do culto com dois pastores. Os
bandidos tentaram bater e abrir a porta. O carro é blindado.
Eu tive a frieza de arrancar com ele [carro]. Ainda olhei pelo
retrovisor e vi que eles [criminosos] entraram em um carro
e tentaram uma perseguição. Eu consegui acelerar e eles desistiram", aﬁrmou Jones.Apesar do ocorrido, o deputado
disse que todos ﬁcaram bem. Além disso, ele agradeceu as
pessoas que mandaram mensagens. "Já estou em casa e
está todo mundo bem. Quero agradecer a vocês que estão
preocupados. Vou lavrar esse boletim de ocorrência na 22ª
DP (Penha), que é a região do local onde eu sofri esse crime.

zonas, líder do Grupo1, fora de casa, às
16h, na Arena da Amazõnia, no próximo
domingo, 3 de julho. Um dia antes, no

Quero dizer para todos que graças a Deus estamos bem. Obrigado", ﬁnalizou. Amigos Rio e São Paulo vem sendo insustentável com relação assaltos e homicídios. Só a proteção
de Deus para nos livrar dessa maldade urbana.

Corre contra o tempo
Na tentativa de ganhar fôlego nas pesquisas de intenção
de voto em todo o País, o presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, fará nesta semana uma força-tarefa de
lançamentos de obras públicas. A pressa se deve à lei eleitoral, que veda participação de candidatos em inaugurações
a partir de 2 de julho, três meses antes das eleições.Por isso,
os próximos dias serão de viagens do presidente a "zonas
de conﬂito" do palco eleitoral: amanhã, Bolsonaro estará em
Maceió (AL); na quinta-feira, vai a Campo Grande (MS); na
sexta-feira, estará em Feira de Santana (BA) e no sábado, em
Salvador (BA). A previsão para Maceió é entregar em solenidade oﬁcial 1.120 moradias a famílias de baixa renda e
inaugurar obras de restauração da Igreja dos Martírios. O
Nordeste é o foco de atenção da campanha de Bolsonaro,
por ser a região do País onde o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) tem maior vantagem na disputa pelo Palácio do Planalto: 30 pontos porcentuais, de acordo com a
mais recente pesquisa Datafolha. A agenda em Campo
Grande ainda não foi fechada, mas a área é reduto eleitoral
da pré-candidata do MDB à Presidência da República, a senadora Simone Tebet (MS). Na pesquisa virtual Bolsonaro
ganha de goleada Lula. Acho que não tem nada ganho.

Braga Netto
Como vinha sendo especulado nos últimos meses, o presidente Jair Bolsonaro (PL) conﬁrmou o nome do general
Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil,

sábado, 2 de julho, o São Raimundo-AM
pega Porto Velho-RO, também fora de
casa, no Estádio Aluizão, às 16h30.

como vice em sua chapa na disputa à reeleição em outubro
deste ano à cadeira do Palácio do Planalto. A declaração foi
feita durante uma participação no programa 4x4, no YouTube. Bolsonaro citou a atuação de Braga Netto nas Forças
Armadas como um importante fator para a escolha e também fez elogios a outros postulantes à vaga, como a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina e ainda citou o
ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que foi especulado como vice nas
eleições de 2018.

Curtinhas
Palanque do Lula bastante reforçado aqui no estado. Waldez Góes (PDT) senador Randolfe Rodrigues (Rede), João
Capiberibe (PSB), Davi Alcolumbre (União Brasil) além do
ex-prefeito Clécio Luís (Solidariedade) que é postulante candidato ao governo do estado. XXXX Já do presidente Jair
Bolsonaro (PL) ele terá apoio do prefeito Antônio Furlan (Patriota), vice-governador Jaime Nunes (PSD) que é pré-candidato ao governo do Amapá, senador Lucas Barreto (PSD)
e uma quantidade de políticos com mandatos na esfera de
vereança, estadual e federal. XXXX Como o tempo deixa
história, há 15 anos atrás a família Barcellos reinava aqui no
Amapá. Comandante governador, Sérgio era deputado federal e Alexandre deputado estadual, os dois primeiros já
estão na vida celestial, enquanto Alexandre morreu politicamente. Como dizia o Gonzaguinha na sua música popular
“É vida”. XXXX Amigos quem se encontra com a saúde bastante critica é o ex-prefeito de Macapá Raimundo Azevedo
Costa. Seus ﬁlhos estão pedindo orações para o nosso querido VEVE. XXXX Gente por hoje é o que há, ﬁquem com
Deus e a minha Padroeira Virgem de Nazaré.
Tchau.

Tecnologia

Justiça Criminal na era tecnológica é tema de debate
no Fórum Nacional de Juízes Criminais, em São Paulo
“Estamos discutindo fundamentalmente a Justiça Criminal na era tecnológica”, disse o desem-

Magistrados do Amapá presentes no Fonajuc.

União

No período de 23 e 25 de
junho, a Justiça Criminal do
Amapá esteve representada no
V Encontro do Fórum Nacional
de Juízes Criminais (Fonajuc),
que teve como sede a Escola
Paulista da Magistratura (EPM),
com o apoio da Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB) e
da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis). Com o
tema central “Desaﬁos da magistratura: Justiça Criminal na
era tecnológica”, o evento contou com a participação do desembargador Carmo Antônio de
Souza, penalista com doutorado em Ciências Criminais, e
dos juízes Diego Moura, titular
da 1ª Vara Criminal de Macapá,
Matias Pires, titular da 5ª Vara

60 casais da Zona Norte de Macapá dizem “sim” em
nova edição do Casamento na Comunidade
Nesta ediçãoa celebração ocorreu no auditório do Cartório da 10ª Zona Eleitoral, na zona Norte da capital.

Recém-casados exibem certidão de casamento.
“Sempre tivemos o desejo
de oﬁcializar o nosso relacionamento e, depois de 17
anos, tivemos a oportunidade de conhecer o projeto
do Tribunal de Justiça do
Amapá e concretizar essa
vontade que já nos acompanhava há muito tempo”, aﬁrmou Adão Freitas da Silva,
que trocou alianças com sua
companheira Valdilene Santos da Silva. Eles formam um
dos 60 casais que disseram
sim em mais uma edição do
Programa Casamento na Comunidade, na última sextafeira, 24.
Quem também aproveitou
a oportunidade, foi o servidor do TJAP, Alziro de Jesus
da Silva, que oﬁcializou a
união de sete anos com Aldeane Oliveira Vieira. “Estamos muito felizes pela
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oportunidade, agora podemos ter uma vida tranquila,
mais segura, com todos nossos direitos garantidos", pontuou o noivo.
Para a juíza JoenildaLenzi,
coordenadora do programa,
mesmo após realizar muitas
celebrações é sempre gratiﬁcante poder ver a felicidade
de casais em cada celebração. “É muito satisfatório ver
que o programa Casamento
na Comunidade continua
crescendo e que, juntamente
com nossos parceiros, continuamos ajudando muitos casais em todo nosso estado”,
comentou a magistrada.
Nesta edição, a celebração
ocorreu no auditório do Cartório da 10ª Zona Eleitoral, na
Zona Norte da capital, e contou com a parceria do Cartório Jucá Cruz e da Assembleia
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Legislativa do Amapá.
PROGRAMA CASAMENTO
NA COMUNIDADE
O programa é uma ótima
opção para quem sonha com
o matrimônio, mas não tem
condições ﬁnanceiras para
arcar com todos os gastos do
casamento civil. Os casamentos são livres de custo
para o casal. A emissão gratuita das certidões é garantida por meio da parceria
entre as Centrais de Conciliação e Cartórios parceiros.
Somente no primeiro semestre de 2022, já foram realizadas oito edições do
programa, quando um total
de 410 casais já tiveram a
oportunidade de oﬁcializar
seus relacionamentos em
quatro diferentes municípios
do Amapá.

Criminal de Macapá, e da juíza
substituta Mayra Teixeira Brandão.
De acordo com a organização,
o Fonajuc toma a iniciativa de
reunir a comunidade de operadores do direito (magistrados,
promotores e procuradores de
Justiça, advogados e demais juristas) para discutir assuntos ligados à prestação jurisdicional
no contexto das relações humanas no ambiente digital. Entre
os temas estão: audiências por
videoconferência, provas nos
crimes digitais e cybercrime,
entre diversos outros.
Segundo o desembargador
Carmo Antônio de Souza, “estamos discutindo fundamentalmente a Justiça Criminal na era

tecnológica e os novos desaﬁos
que enfrentamos neste contexto”.
“Entre os desaﬁos que podemos citar estão às audiências
por videoconferência, o que é
prova lícita e o que pode ser impugnado posteriormente, mas
também estamos discutindo
novas formas de processamento, blockchain (é um livro
de razão pública (ou livro contábil) que faz o registro de uma
transação de moeda virtual (a
mais popular delas é o Bitcoin),
de forma que esse registro seja
conﬁável e imutável.) e outras
novas tecnologias para tramitação segura dos nossos dados”,
concluiu o desembargador
Carmo Antônio de Souza.

Conquista
Primeira mulher a exercer a presidência do STJ,
Laurita Vaz completa 21 anos de atuação no tribunal
A ministra iniciou a carreira como promotora de justiça em Goiás,
em 1978. Depois, foi procuradora da República, de 1984 a 1989.
Neste domingo (26), a ministra
Laurita Vaz – primeira mulher a
presidir o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) – completa 21 anos de
atuação na corte. Natural de
Goiás, ela trilhou longa carreira no
Ministério Público antes de ser nomeada para o Tribunal da Cidadania, em junho de 2001.
A ministra iniciou a carreira
como promotora de justiça em
Goiás, em 1978. Depois, foi procuradora da República, de 1984 a
1989, oﬁciando perante o Supremo Tribunal Federal. Na década de 1990, atuou, já como
como subprocuradora-geral da
República, perante o Superior Tribunal de Justiça, até ser nomeada
ministra. Somados os períodos
como representante do Ministério
Público Federal perante o STJ e
como ministra, já são três décadas
de atividades no STJ.
Laurita Vaz presidiu o tribunal e
o Conselho da Justiça Federal
(CJF) no biênio 2016-2018. Atualmente, integra a Corte Especial, a
Terceira Seção e a Sexta Turma, da
qual é presidente. A ministra também exerceu outras funções no
CJF e no Tribunal Superior Eleitoral.
Para o atual presidente do STJ,
ministro Humberto Martins – que

foi vice na gestão de Laurita Vaz –
, a ministra se destaca pela disposição para o diálogo, pela
sensibilidade e pela dedicação
proﬁssional.
"Em sua trajetória como julgadora e também como primeira
mulher a presidir a corte, a ministra Laurita Vaz sempre foi um
exemplo de magistrada ética, altiva, de notável saber jurídico e
imbuída de um espírito público inquebrantável", aﬁrmou.
Durante a sua gestão, a ministra
conseguiu atingir o objetivo principal de reduzir o acervo processual do STJ. Ao longo dos dois
anos, o estoque de processos diminuiu em 25%, feito inédito. Isso
foi possível graças ao investimento em gestão de precedentes,
à criação de uma força-tarefa para
auxiliar os gabinetes, à ampliação
e reestruturação do Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos (Narer) e ao uso da
inteligência artiﬁcial para mapear
e classiﬁcar processos.
No último ano, Laurita Vaz foi
relatora de importantes casos que
ajudaram a construir a jurisprudência do STJ em matéria penal.
Conﬁra, na sequência, alguns destaques dos julgamentos ocorridos
entre 2021 e 2022.

A ministra Laurita Vaz em sua posse na Presidência do STJ
(com o vice, Humberto Martins), em setembro de 2016.

Concurso Público para promotor substituto: banca examinadora das provas
orais e de tribuna será composta integralmente pela equipe do Cebraspe

Serviço público

Reunião deliberou sobre as demais etapas do concurso para promotor substituto, com nove vagas iniciais em disputa.

Nesta segunda-feira (27),
foi realizada, de forma híbrida, a 382ª Reunião do Colégio de Procuradores de
Justiça do Ministério Público
do Amapá (CPJ/MP-AP), na
Procuradoria Geral de Justiça
– Promotor Haroldo Franco,
para deliberar, dentre outros
temas, sobre as demais etapas do Concurso Público para
promotor substituto, com
nove vagas iniciais em disputa.
A Sessão foi conduzida
pela procuradora-geral de
Justiça do MP-AP, Ivana Cei,
presidente do Colegiado, e
contou com as presenças do
corregedor-geral da instituição, procurador de Justiça
Jair Quintas (virtual), e dos
procuradores de Justiça:
Clara Banha; Judith Teles
(virtual); Nicolau Crispino

Reunião do Colégio de Procuradores tratou
sobre o concurso público.

(virtual); Joel Chagas; Estela
Sá; e Maricélia Campelo, secretária do CPJ/MP-AP.
Sobre as provas orais e de
tribuna, a decisão do Colégio

acompanhou o entendimento da Comissão do Concurso, alinhada em reunião
no início de junho, de que a
banca examinadora dessas

duas etapas será integralmente composta pela equipe
do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção
e de Promoção de Eventos
(Cebraspe), responsável pelo
certame.
“Seguimos o entendimento ﬁrmado pela Comissão do Concurso. Queremos
que todas as etapas ocorram
dentro do prazo previsto e
com a total segurança para os
candidatos e a nossa instituição”, reforçou a PGJ do MPAP, Ivana Cei.
Integram a Comissão do
Concurso do MP-AP: a PGJ
Ivana Cei (presidente), o corregedor-geral do MP-AP, procurador de Justiça Jair
Quintas; o subprocuradorgeral para Assuntos Administrativos e Institucionais,
Nicolau Crispino; a procura-

dora de Justiça Estela Sá; o
promotor de Justiça Alcino
Moraes; o promotor de Justiça Vinicius Carvalho; o desembargador do Tribunal de
Justiça do Amapá (Tjap),
Carmo Antônio de Souza; e a
advogada indicada pela
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB/AP), Virgínia Ruﬁno.
“Diante da complexidade,
a comissão analisou os problemas que tivemos com o
concurso, como a suspensão
e a retomada no ﬁnal do mês
anterior. Por essa razão, a comissão entendeu ser prudente que o próprio instituto,
que está hoje sediando e fazendo todas as avaliações,
continuasse em todas as demais etapas”, ﬁnalizou o procurador de Justiça Nicolau
Crispino.

Durante visita institucional, MP-AP entrega embarcação
cedida à Polícia Militar do Amapá

Parceria

A embarcação vem acompanhada de uma carreta para transporte e inserção no meio aquático.

A procuradora-geral de
Justiça do Ministério Público
do Amapá (MP-AP), Ivana
Cei, realizou na segunda-feira
(27), visita institucional no
Quartel do Comando-Geral
da Polícia Militar do Amapá
(PM/AP). Durante a agenda, a
PGJ do MP-AP realizou a entrega, à comandante da
PM/AP, coronel Heliane
Braga, da chave da embarcação cedida pelo órgão ministerial ao Batalhão Ambiental
da instituição policial, conforme foi celebrado no Termo
de Cessão de Uso de nº
001/2021-MP-AP. O barco
possui capacidade para até
oito pessoas, e ﬁcará disponível pelo prazo de três anos
para o transporte de passageiros.
A embarcação, na cor
branca, possui motor de popa
Yamaha de 90 HP, e vem
acompanhada de uma carreta para transporte e inserção no meio aquático. O
transporte ﬂuvial auxiliará
nas atividades da unidade
militar.
A comandante da PM/AP
elogiou a iniciativa do MP-AP
e agradeceu o aparelhamento
do Batalhão Ambiental à PGJ
do Ministério Público do
Amapá.
“O Ministério Público sempre foi um grande parceiro da
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Polícia Militar. A Cessão
dessa lancha será de grande
suporte, pois iremos utilizála em nossas operações, tanto
no interior quanto na capital.
Esse instrumento vai ser crucial para ajudar em nossas
demandas”, ressaltou a coronel Heliane Braga.
RECONHECIMENTO
Durante o encontro, a comandante da PM/AP fez a en-

trega da Medalha do Mérito
Forte São José à PGJ do MPAP, por conta de sua trajetória e serviços prestados ao
Amapá. A coronel Heliane
Braga ressaltou a excelente
atuação da procuradorageral, e destacou a importância
da
condecoração:
“conceder essa homenagem
representa muito para a instituição, em agradecimento
por tudo que a Doutora Ivana

A comandante-geral da PM-AP, Coronel Heliane
Braga, e a procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei.
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Cei fez e faz pela Polícia Militar”, frisou.
Por sua vez, Ivana Cei agradeceu a comenda e, emocionada com a homenagem, se
colocou à disposição da corporação para dar continuidade ao trabalho prestado ao
Estado.
Instituída pelo Decreto nº
597, de 05 de março de 2018,
a medalha do mérito Forte
São José é uma honraria des-

tinada a agraciar personalidades civis e militares que,
no exercício de suas funções,
se destacaram pelo desempenho, dedicação e capacidade proﬁssional junto à
Polícia Militar do Amapá.
“Muito obrigada por essa
comenda. Estou muito feliz
pela honraria. Fico muito
satisfeita e orgulhosa de, em
nome do MP-AP, fazer esse
Termo de Cessão. Pois sabemos a importância da PM e
esse apoio à corporação
existe há muitos anos. A
parceria entre o Ministério
Público e a Polícia Militar é
essencial para a sociedade.
É com muita alegria que renovamos essa cooperação,
para que possamos continuar fazendo um excelente
trabalho para o nosso estado, que é a quem nós servimos”
concluiu
a
procuradora-geral de Justiça do MP-AP, Ivana Cei.
Também compareceram
ao encontro, o chefe de Gabinete Militar do MP-AP,
Joércio Santos; o sub-comandante da PM/AP, coronel Huelton Medeiros; o
comandante do Batalhão
Ambiental (unidade que o
barco será destinado), tenente Denis de Freitas e coronéis do Estado Maior da
Polícia Militar do Amapá.

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

Corrida transfronteiriça

Geral

Única prova transfronteiriça da América do Sul, com trajeto pela ponte binacional de Oiapoque
a Guiana Francesa, a corrida aconteceu no sábado (25)

A 4ª Corrida Brasil-França que foi disputada, no sábado
(25), na fronteira do extremo norte do país, é a única prova
de rua transfronteiriça da América do Sul e foi promovida
em conjunto pelos órgãos de segurança do Amapá e da
Guiana Francesa, com incentivo direto do delegado Charles
Correa, do Ciosp do Oiapoque, o maior articulador do
evento.
Com percursos de 10 km para adultos e 5 km para crianças
a corrida atravessa duas vezes (ida e volta) a ponte binacio-
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nal que liga Oiapoque a Saint George.
A prova que surgiu em 2017, voltou a ser disputada após
dois anos de suspensão por causa da pandemia da Covid19. Este ano, mil corredores foram inscritos.
Segundo a organização todos os participantes receberam
medalhas e os primeiros das categorias adulto (masculino e
feminino) e kids receberam prêmios individuais.
Acompanhe momentos da prova.

Ensino superior

Geral

MEC abre inscrições para o
Sisu; prazo encerra dia 1º de julho

A consulta para as vagas neste segundo processo seletivo teve início no dia 15, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
concorrência, cursos e turnos, instituições e localização
dos cursos. Também é possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada
uma das instituições que aderiram ao Sisu.
O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) no qual as
instituições públicas de educação superior, sejam elas federais,
estaduais
ou
municipais, oferecem vagas a
serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.

Candidatos chegando ao local de prova do
ENEM, no ano passado.

Começaram nesta terçafeira (28) as inscrições para o
segundo processo seletivo de
2022 do Sistema de Seleção
Uniﬁcada (Sisu). Os candidatos às vagas que serão oferecidas pelas instituições
públicas de ensino superior
deverão ﬁcar atentos porque
o prazo é curto, e terminará
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no dia 1º de julho.
A consulta para as vagas
neste segundo processo seletivo teve início no dia 15, por
meio do Portal Único de
Acesso ao Ensino Superior.
Para acessá-lo, clique aqui.
Por meio da consultaé possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de
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EXIGÊNCIA
Para participar do Sisué
exigido do candidato que
tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), edição de 2021, obtido nota superior a zero na
prova de redação e não tenha
participado do Enem na condição de treineiro.
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6
de julho. A matrícula ou re-

gistro acadêmico devem ser
feitos de 13 a 18 de julho. Já o
prazo para os interessados
manifestarem interesse em
participar da lista de espera
será de 6 a 18 de julho.
Os candidatos são selecio-

nados para as opções de cursos indicados no ato de inscrição, de acordo com a
melhor classiﬁcação de nota
obtida na edição mais recente
do Enem, que, nesta edição,
será a de 2021. (EBC)

Geral

Injustiça

'Milton Ribeiro foi preso injustamente',
diz presidente Jair Bolsonaro
O presidente disse que o MPF foi contra a prisão de Milton Ribeiro e que
não há indícios de corrupção por parte do ex-ministro.

Presidente Jair Bolsonaro e o então
ministro da Educação Milton Ribeiro.

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) aﬁrmou que o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso injustamente.
Segundo Bolsonaro, o que a
Polícia Federal fez com Ribeiro "não é justiﬁcável". O
presidente disse ainda que "o
objetivo – das investigações –
é constranger, humilhar, é
dizer que o governo é corrupto".
Bolsonaro justiﬁcou que o
MPF (Ministério Público Federal) foi contra a prisão de Ribeiro e não havia indícios
mínimos de corrupção por
parte do ex-ministro. De
acordo com o presidente, o dinheiro depositado na conta da
esposa de Milton Ribeiro era
da venda de um carro. "São
narrativas que tentam a todo
momento desgastar o governo." As declarações do presidente foram dadas durante
uma entrevista ao Programa 4
por 4 na noite de domingo
(26).
"Sempre digo para todos os
meus ministros. Dou liberdade para todos eles montarem
o
seu
respectivo
ministério. Sempre com a advertência que vão ser vigiados
pela esquerda 24h por dia,
porque eles vão tentar descobrir algo que porventura te-
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nham feito de errado no ministério. Pelo o que sei, nenhum ministro meu errou",
defendeu o chefe do Executivo.
O ex-ministro da Educação
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foi preso na última quartafeira (22) na Operação Acesso
Pago, da Polícia Federal, por
suspeita de corrupção passiva,
prevaricação, advocacia administrativa e tráﬁco de inﬂuência para a liberação de
recursos públicos do FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). As investigações
apuraram
a
existência de um "gabinete
paralelo" dentro do MEC com
os pastores Gilmar Santos e
Arilton Moura, que teriam
atuado na articulação da liberação de verbas do fundo para
municípios em troca de recursos. (R7)

Fatalidade

Geral

Dois pacientes morrem após incêndio atingir
Santa Casa de Belo Horizonte
Segundo o Corpo de Bombeiros, fogo começou após a explosão de um equipamento e vazamento de oxigênio.

Momento do resgate das vítimas do incêndio.

Um incêndio atingiu o 10º
andar da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
(MG) na noite de segundafeira (27). O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
informou que a ocorrência
foi registrada às 20h, após a
explosão de um determinado equipamento e um vazamento de oxigênio.
Em entrevista coletiva, o tenente Pedro Aihara, porta-voz
da corporação, disse que as
equipes realizaram o combate
ao incêndio, que já foi contro-

lado, e evacuaram todo o hospital. Em nota, a Santa Casa informou que dois pacientes
que apresentavam estado clínico grave não resistiram e
vieram a óbito.
No momento da ocorrência, 931 pacientes estavam
internados no local, aﬁrmou
o hospital. “A Santa Casa BH
agradece o trabalho realizado pela Polícia Militar de
Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil e
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência. Ressalta,

ainda, o trabalho e a disposição dos funcionários e brigadistas da instituição”.
João Costa, diretor jurídico do
hospital, informou que alguns
pacientes tiveram que ser transferidos para outras unidades da
região, como o Hospital João
XXIII e o Hospital São Lucas. “O
10º andar ﬁcará isolado para recuperação”, aﬁrmou Costa.
Segundo os Bombeiros, não
há dano estrutural ao imóvel,
e as vistorias não apontaram
risco em nenhum dos andares.
(CNN)

Novidade

Novos cartões do Auxílio Brasil terão chip e função para compras no débito
Maior parte dos beneﬁciários ainda recebe por meio do antigo cartão do Bolsa Família, substituído pelo novo programa.

Novos cartões poderão ser usados na função 'débito'.
Os beneficiários do Auxílio Brasil vão começar a receber novos
cartões com a marca do programa, com chip e que poderão
ser usados para pagar compras no
débito. Atualmente, além da logomarca do antigo Bolsa Família,
eles só têm a função para saque.
Criado para substituir o Bolsa
Família desde novembro de 2021,
o programa atende 18,1 milhões
de pessoas, com repasse de R$
400 mensais. Mas o valor médio é
de R$ 402, pois, além do benefício
básico, há rendas complementares possíveis, de acordo com o
perfil de cada grupo familiar,
como a Bolsa Esporte Escolar, a
Bolsa de Iniciação Científica e a
Inclusão Produtiva Rural.
Com a mudança, a maior parte
dos beneﬁciários começou a receber o valor automaticamente, por
meio do antigo cartão do Bolsa Família, do cartão Cidadão ou pelo
aplicativo Caixa Tem. Somente as
novas famílias que ingressaram no
programa social a partir de janeiro
de 2022 receberam em casa o cartão do Auxílio Brasil.
"A gente substitui os cartões sociais, que eram aqueles apenas de
tarja magnética, que só permitiam fazer um saque único nas
agências da Caixa, por um cartão
de débito, um cartão bancário. A
partir de agora, quem recebe um
cartão do Auxílio Brasil não precisa mais se deslocar às agências
bancárias ou lotéricas. [O novo
cartão] pode ser usado diretamente na padaria, no mercadinho
e no comércio local", afirmou o
secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Luiz Galvão, em
evento da Jornada Auxílio Brasil,
no último dia 14 de junho, em
Montes Claros (MG).
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A intenção é fazer com que as
famílias atendidas pelo Auxílio
Brasil sejam bancarizadas por
meio da aquisição dos novos cartões do programa, assim como
ocorreu com o auxílio emergencial, pago em 2020 e 2021, por
meio de conta digital e aplicativo,
durante a pandemia de coronavírus.
Além disso, existe a queixa de
que a população ainda não associa a marca do novo programa ao
governo federal, principalmente
em ano eleitoral. "O cartão do Auxílio Brasil, iniciativa do governo
Bolsonaro, agora tem a função débito. E você não vai precisar mais
sacar o dinheiro pra fazer uma
compra no mercadinho, já pode
pagar direito com o cartão", anunciou o senador Flávio Bolsonaro
(PL-RJ), em post em rede social.
Nem a Caixa Econômica Federal, responsável pela emissão do
cartão, nem o Ministério da Cidadania, responsável pelo programa, comentaram quando será
a distribuição dos novos cartões.
Mas já existe campanha publicitária sendo veiculada, como no
Metrô de São Paulo.
O Palácio do Planalto também
articula com o Congresso ampliar
o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$
600. Outra medida que o governo
busca adotar para combater a
crise econômica é conceder um
vale combustível a caminhoneiros, que pode chegar a R$ 1.000.
QUEM TEM DIREITO?
O Auxílio Brasil é, hoje, o maior
programa de transferência de
renda do país, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para
serem habilitadas, as famílias pre-
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cisam atender a critérios de elegibilidade, ter os dados atualizados
no CadÚnico (Cadastro Único) nos
últimos 24 meses e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as que
estão em outras bases de dados
do governo federal.
Para ser incluído no programa,
o principal critério é a renda mensal calculada por pessoa da família, que corresponde à soma de
quanto cada integrante ganha por
mês, dividida pelo número de
pessoas que moram na casa.
Se a renda mensal por pessoa
for de até R$ 105 (situação de extrema pobreza), a entrada no programa poderá acontecer mesmo
se a família não tiver crianças
nem adolescentes.
Se a renda por pessoa for de R$
105,01 a R$ 210 (situação de pobreza), a entrada só será permitida se a família tiver, em sua
composição, gestantes, crianças
ou adolescentes.
Quem está em uma dessas situações mas ainda não fez a inscrição
no CadÚnico precisa se inscrever e
aguardar a análise informatizada,
que avalia todas as regras do programa. A seleção é realizada de
forma automática, considerando a
estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada
município e o limite orçamentário
anual do Auxílio Brasil, por meio
do Sibec (Sistema de Benefícios ao
Cidadão).
EMANCIPAÇÃO
Pelas regras do Auxílio Brasil, as
famílias que tiverem aumento da
renda mensal acima do valor estipulado para o perfil do programa,
de R$ 210 por pessoa, e que apresentarem em sua composição
crianças, jovens de até 21 anos ou
gestantes, poderão continuar a receber o benefício por até 24
meses, desde que esse aumento
não supere o valor de R$ 525 por
pessoa.
O objetivo é dar aos beneficiários a segurança de que eles terão
o acompanhamento e a proteção
de renda do governo federal durante o processo de construção da
sua autonomia financeira.
Em caso de perda de renda depois de deixar o programa, a família poderá solicitá-lo novamente à
gestão municipal. Com isso, se
voltar a atender aos requisitos estabelecidos, a família terá prioridade na concessão do benefício.
(ABN)

Tráﬁco humano

MUNDO

Sobe para 50 número de migrantes mortos dentro
de caminhão no Texas, diz presidente do México
Manuel López Obrador disse que debaterá o caso em encontro bilateral com Joe Biden, em 12 de julho. Entre os
mortos, ao menos 22 eram mexicanos. Corpos ainda estão sendo identiﬁcados.
Subiu para 50 o número de
migrantes mortos dentro de
um caminhão na cidade de
San Antonio, no Texas, perto
da fronteira entre o México e
os Estados Unidos, anunciou
nesta terça-feira (28) o presidente mexicano, Manoel
López Obrador.
Obrador acompanha as investigações no local sobre o
caso, um dos mais mortais
na conturbada fronteira
entre os dois países que se
tem conhecimento.
O presidente mexicano
anunciou ainda que falará
sobre o tema com o líder dos
Estados Unidos, Joe Biden.

Corpos dos imigrantes estavam dentro desse caminhão-baú.

Os dois têm um encontro bilateral marcado para 12 de

julho com o objetivo de debater soluções para a ques-

tão migratória entre os dois
países.
Segundo o Ministério de
Relações Exteriores do México, 22 dos 50 mortos eram
mexicanos. Entre as vítimas,
há também sete guatemaltecos e dois hondurenhos. A
polícia ainda realiza o trabalho de identiﬁcação das vítimas.
Os migrantes foram descobertos dentro da caçamba de
caminhão abandonado na
segunda-feira (28) em uma
estrada na cidade, onde as
temperaturas atualmente
chegam a 39,4ºC.
Segundo as autoridades

locais, não havia água, ventilação nem ar-condicionado
dentro do caminhão.
O caso está sendo investigado em ambos os países.
Nos Estados Unidos, o Escritório de Imigração e Alfândega aﬁrmou que está
realizando uma investigação
criminal com suspeita de
"evento de tráﬁco de humanos", em coordenação com a
polícia local.
Além das vítimas fatais,
outras 16 pessoas que estavam dentro do caminhão,
entre elas quatro crianças,
foram encontradas com vida
e levadas a um hospital local.

Nazista de 101 anos é condenado à prisão
por crimes durante a 2ª Guerra
Josef Schütz foi guarda em campo de concentração, e pegou cinco anos de prisão.

Josef Schütz foi condenado a 5 anos de prisão por crimes nazistas.

Um tribunal alemão
condenou nesta terçafeira (28) Josef Schütz, de
101 anos, a cinco anos de
prisão por ser cúmplice no
assassinato de milhares de
pessoas
quando
era
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guarda em um campo de
concentração. Schütz é a
pessoa mais idosa a ser
julgada por crimes nazistas.
Ele ajudou no assassinato de 3.518 prisioneiros
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entre 1942 e 1945 no
campo de Sachsenhausen,
ao norte de Berlim.
"Senhor Schütz, você
teve um papel ativo durante três anos no campo
de concentração de Sachsenhausen, onde foi cúmplice de assassinatos em
massa", disse o presidente
do tribunal, UdoLechtermann.
O magistrado aﬁrmou
que, por sua presença no
local, o acusado apoiou as
ações
praticadas
no
campo de concentração.
"Todas as pessoas que
queriam fugir do campo
foram fuziladas. Portanto,
qualquer
guarda
do
campo participou ativamente dos assassinatos",
disse o juiz.
No momento da leitura

da sentença, que é superior aos três anos contemplados no direito alemão
em casos de cumplicidade
em assassinato, o acusado
não demonstrou emoção.
"Estou preparado", aﬁrmou Schütz horas antes,
quando foi levado para a
sala de audiências, em
uma cadeira de rodas.
O advogado de defesa já
havia anunciado que em
caso de uma sentença
muito dura ele apresentaria recurso de apelação, o
que atrasaria o cumprimento da sentença até o
início de 2023. Dada a
idade avançada e a saúde
frágil do acusado, que
compareceu em liberdade
ao processo, é pouco provável que ele seja preso.
Em nenhum momento

das quase 30 audiências
do caso, o réu expressou o
menor sinal de arrependimento.
Na segunda-feira (27),
antes do ﬁm do julgamento, ele voltou a negar
qualquer responsabilidade.
"Não sei por que estou
aqui. Digo a verdade. Não
tenho nada a ver com a
polícia e o Exército, tudo o
que foi dito é falso", disse
o acusado, com a voz trêmula. (R7)

“China precisa pressionar Rússia a encerrar
guerra na Ucrânia, dizem líderes mundiais
MUNDO

G7

nos Alpes da Baviera, o Grupo
das Sete democracias industriais ricas mirou o que chamou de políticas chinesas
coercitivas não-mercado que
distorceram a economia global.
A parte chinesa do comunicado, destacada pelos Estados Unidos, referiu-se às
"intervenções não transparentes e que distorcem o
mercado" da China e outras
formas de diretrizes econômicas e industriais.
Os líderes do G7 comprometeram-se a trabalhar juntos
para garantir condições equitativas a suas empresas e trabalhadores.
O comunicado também
expressou séria inquietação
sobre a situação nos mares
do Leste e do Sul da China e
tentativas unilaterais de
mudar o status quo pela

força ou coerção.
Além disso, o G7 está agora
"gravemente preocupado" um termo não usado em sua
cúpula há um ano - com a situação dos direitos humanos
na China, incluindo trabalho

Eles apelaram à China que pressione a Rússia para retirar forças da Ucrânia imediatamente.

Líderes dos sete países mais ricos do
mundo, reunidos na Alemanha.

Líderes do G7 pediram nesta
terça-feira que a China use sua
inﬂuência com a Rússia para
encerrar a invasão da Ucrânia e
abandone "amplas reivindicações marítimas" no Mar do Sul
da China, em uma crítica dura
sem precedentes às políticas e
o histórico de direitos humanos de Pequim.
Eles ﬁzeram um apelo à

China que pressione a Rússia
para retirar forças da Ucrânia
imediatamente e incondicionalmente, citando uma decisão da Corte Internacional de
Justiça de que Moscou suspenda sua operação militar e
resoluções relacionadas da Assembleia Geral da ONU.
Em um comunicado concluindo a cúpula de três dias

Menino passa 8 dias desaparecido e é localizado
vivo preso dentro de esgoto, na Alemanha

Pura sorte

Joe estava dentro de uma tubulação de esgoto a cerca de 20 metros de sua casa.

Joe' estava dentro de uma tubulação de esgoto
a cerca de 20 metros da casa de seus pais.

Um menino de 8 anos foi
encontrado vivo após passar
oito dias desaparecido em
Donnerschwee, distrito da
cidade de Oldenburg, na Alemanha. Joe estava dentro de
uma tubulação de esgoto a
cerca de 20 metros da casa
de seus pais.
De acordo com as autoridades locais, Joe tinha sido
visto pela última vez em 17
de junho. A partir de então, a
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polícia deu início a uma
busca em toda a Alemanha
com dezenas de equipes à
procura do paradeiro da
criança.
Associações locais de caça
e outros grupos que se organizaram de forma autônoma
também participaram das
tentativas de encontrar o
menino desaparecido.
O caso foi desvendado
apenas
neste
sábado,
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quando um homem não
identiﬁcado, de 43 anos, comunicou à polícia ter ouvido
um som fraco vindo de um
esgoto pluvial.
Após o aviso, os policiais,
bombeiros e enfermeiros
foram até o local e conseguiram resgatar Joe. Eles levantaram a tampa do bueiro e
um bombeiro desceu para
resgatar a criança.
O menino estava hipotérmico, mas respondia aos estímulos
e
não
tinha
ferimentos graves. Ele foi levado para o hospital e se recupera bem, segundo a
mídia local.
— Graças a uma dica do público, conseguimos encontrar Joe em um sistema de
esgoto hoje. O mais importante é que ele está vivo e foi
imediatamente levado para
um hospital onde está internado e em boas mãos. Todos
nós podemos respirar aliviados — disse o chefe de polícia
Johann Kuehme. (EXTRA)

forçado no Tibet e em Xinjiang. A China também deve
honrar seus compromissos
de defender os direitos, a liberdade e um alto grau de
autonomia em Hong Kong,
disseram. (Reuters)

Justiça determina volta de Monique à prisão
Geral

Caso Henry

Por medida de segurança, Monique será transferida para um batalhão prisional, até que sejam apuradas
as ameaças que teriam sido feitas por outras presas.

A professora Monique
Medeiros, mãe de Henry
Borel, deverá voltar para o
regime prisional fechado. A
decisão foi divulgada nesta
terça-feira (28), proferida
pela 7ª Câmara Criminal. Os
desembargadores acolheram recurso do Ministério
Público contra decisão de
primeira instância que
havia determinado que Monique fosse transferida para
endereço não conhecido
em razão de supostas
ameaças recebidas no presídio.
Por medida de segurança, Monique será transferida para um batalhão
prisional, até que sejam
apuradas as ameaças que
teriam sido feitas por outras
presas.
Para o desembargador

Monique será transferida para um batalhão prisional

Joaquim Domingos de Almeida Neto, relator do
processo, o fato de ela
estar em local sigiloso faz
com que não possa haver
ﬁscalização pelo Ministério Público, assim como
diﬁculta que o Estado

possa assegurar sua integridade. O magistrado
destacou ainda haver o
que classiﬁcou como uma
“quimera jurídica” no
caso, por não poder se
confundir prisão domiciliar com monitoração ele-

trônica, em uma situação
tida como híbrida.
Ele analisou ainda que,
na decisão de primeira
instância, foi concedida liberdade sem determinação de alvará de soltura e
que não houve comprovação das ameaças alegadas
pela defesa de Monique
para a concessão da medida. O magistrado lembrou também que a
acusação a que a ré responde é por homicídio
praticado com tortura, havendo, no caso, violência
extremada, sendo um
crime hediondo.
A defesa de Monique foi
procurada, mas até a publicação desta matéria
ainda não havia se pronunciado.
Monique Medeiros é

acusada do assassinato do
próprio ﬁlho, Henry Borel,
junto com o ex-vereador
Jairo Souza Santos Júnior,
o Dr. Jairinho, seu companheiro na época da morte
da criança, em março do
ano passado.
Você será direcionado(a)
para o sistema Fala.BR,
mas é com a EBC que estará
dialogando. O Fala.BR é
uma plataforma de comunicação da sociedade com
a administração pública,
por meio das Ouvidorias.
Sua opinião ajuda a EBC
a melhorar os serviços e
conteúdos ofertados ao cidadão. Por isso, não se esqueça de incluir na sua
mensagem o link do conteúdo alvo de sua manifestação.
(Agência Brasil)

Relator adia, pela 3ª vez, entrega de parecer
da PEC dos Combustíveis

PEC dos combustíveis

Proposta prevê criação de um voucher para caminhoneiros abastecerem com diesel, além de "turbinar" auxílios Brasil e Gás

O senador Fernando Bezerra (MDB-PE) adiou, pela
terceira vez, a leitura do relatório da proposta de
emenda à Constituição
(PEC) que busca ampliar
em R$ 200 o valor do Auxílio Brasil e do Vale-Gás,
além da criação de um voucher no valor de R$ 1 mil
para os caminhoneiros.
A expectativa era de que
o relator da matéria protocolasse seu parecer às 18h
desta terça-feira (28/6),
mas ela não se confirmou.
A nova previsão é de que a
leitura ocorra às 9h30 desta
quarta (29/6).
O anúncio do adiamento
foi dado após o ex-líder do
governo se reunir com o
presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), para tratar da
PEC. A conversa serviu
para que Bezerra alinhasse
os últimos detalhes da proposta com o senador mineiro antes de levá-la a
votação.
A postergação, porém,
ameaça a votação da proposta, que pode não ocorrer nesta semana em razão
do risco de baixo quórum
no plenário.
Bezerra é o relator da
PEC, que tem a autoria do
líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PLRJ). O objetivo do governo
com a proposta é mitigar os
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impactos da flutuação no
preço dos combustíveis.
Inicialmente, a PEC foi
criada com objetivo de ressarcir integralmente os estados e municípios que
decidissem zerar as alíquotas dos combustíveis.
No entanto, diante do
temor pela baixa adesão de
governadores e prefeitos à
medida, o governo buscou
alterar o teor do projeto,
objetivando a ampliação de
programas sociais já existente, além da criação de
novos benefícios.
Bezerra atribui a necessidade de mudar o viés do
projeto em razão da ineficácia, até o presente momento,
do
projeto
aprovado pelo Congresso e
que busca fixar em 17% o
teto do ICMS sobre os combustíveis. “O projeto ainda

Senador Fernando Bezerra
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não produziu os efeitos que
dele se espera. Após a sanção, a gente percebeu pelas
iniciativas, que já estão formalizadas por parte dos estados,
que
eles
se
colocaram contrários à redução tributária, havendo
iniciado ações de judicialização da matéria”, justifica.
“Os recentes aumentos
também ampliaram as dúvidas sobre muitos senadores sobre a efetividade das
reduções tributárias poderem chegar na ponta. Por
isso, ao longo da semana,
começamos a trabalhar caminhos alternativos para
que pudéssemos levar aos
colégios de líderes, onde
externamos algumas alternativas, ouvindo todas
essas preocupações e encaminhamos
algumas

ideias”, prosseguiu.
Segundo o senador, as
ideias propostas em consonância com o governo são:
Elevar o Auxílio-Gás de
R$ 50 para o valor equivalente a um botijão de gás, a
ser pago bimestralmente
aos beneficiários. O relator
estima impacto de R$ 1,5
bilhão com a iniciativa;
Criar um benefício aos
transportadores de carga
no valor de R$ 1 mil para
abastecimento com diesel.
Essa medida custaria R$ 5,4
bilhões e atenderia 900 mil
caminhoneiros;
Compensação aos estados para garantia da gratuidade no transporte público
aos idosos. Objetivo da
União é aliviar o sistema e
diminuir a pressão sobre a
tarifa de ônibus;
Elevar em R$ 200 o Auxílio Brasil, chegando ao total
de R$ 600. Esta proposta
terá impacto orçamentário
aproximado de R$ 21,6 bilhões. O governo também
discute a possibilidade de
zerar a fila de beneficiários.
Ao todo, calcula-se que
as novas propostas totalizarão impacto fiscal de R$
31 bilhões. Todas as medidas, caso aprovadas, terão
caráter emergencial e temporário com validade até o
final deste ano.
Bezerra foi questionado
sobre o risco das propostas

serem judicializadas em
razão de se tratar de um
ano eleitoral. Sobre isso,
respondeu que possui “pareceres muito consolidados
pela Advocacia-Geral da
União”. “Estamos muito seguros de que vamos trabalhar para haver uma
conciliação e respeito ao
ordenamento jurídico do
nosso país”, destacou.
A preocupação do governo decorre do fato da legislação eleitoral vedar, no
atual período, que a Administração Pública distribua
bens, valores e benefícios.
Há, contudo, uma exceção
em casos de estado de calamidade ou emergência pública.
Além
disso,
é
autorizado dar andamento
aos programas sociais previamente existentes com
orçamento em execução.
“Estamos estudando o
reconhecimento do estado
de emergência no setor de
transporte para afastar
eventual caráter eleitoreiro
do voucher caminhoneiro.
Estamos atentos a isso, teremos um cuidado para não
ferir a legislação eleitoral,
mas estamos aprofundando para verificar as
bases jurídicas para que se
viabilize o voucher caminhoneiro que é muito,
muito apoiado no Senado
Federal”, assegurou o emedebista.

Condenada

Geral

Ghislaine Maxwell, parceira de Jeﬀrey Epstein condenada
por facilitar crimes sexuais, recebe pena de 20 anos
A condenação da ﬁlha do magnata britânico da imprensa Robert Maxwell, de 60 anos, que tem nacionalidade
americana e francesa, é inferior à pena de 30 a 55 anos pedida pela promotoria.
Ghislaine Maxwell foi sentenciada nesta terça-feira
(28) a 20 anos de prisão por
um juiz federal americano
por ajudar o falecido consultor ﬁnanceiro Jeﬀrey Epstein
a abusar sexualmente de
menores.
A condenação da ﬁlha do
magnata britânico da imprensa Robert Maxwell, de
60 anos, que tem nacionalidade americana e francesa, é
inferior à pena de 30 a 55
anos pedida pela promotoria.
Maxwell, de 60 anos, foi
declarada culpada em dezembro de tráﬁco sexual de
menores para o então ﬁnancista.
Seus advogados haviam

Após negociação

Ghislaine Maxwell em uma coletiva nas Nações Unidas, em 2013
— Foto UNTV-Divulgação-via REUTERS

pedido clemência ao tribunal, alegando uma infância
traumática. Acrescentaram
que ela foi acusada injusta-

mente, uma vez que Epstein
escapou do julgamento ao
cometer suicídio em uma
prisão de Nova York em

2019.
No documento apresentado na semana passada ao
tribunal de Nova York, a promotoria argumenta que
Maxwell deve ser sentenciada entre 30 e 55 anos de
prisão, pois demonstrou
"total falta de remorso" por
seus crimes, escreveu o promotor do tribunal de Manhattan Damian Williams.
"Em vez de mostrar um
sinal de responsabilidade, a
acusada faz uma tentativa
desesperada de transferir a
culpa para qualquer outro
lugar", apontou.
"Maxwell era uma adulta
que fez suas próprias escolhas. Escolheu explorar sexualmente muitas menores"

e "escolheu conspirar com
Epstein por anos, trabalhando como parceiros criminosos causando danos
devastadores a vítimas vulneráveis", acrescentou.
Maxwell, ﬁlha do ex-magnata da mídia britânica Robert Maxwell, está presa
desde 2020.
Durante o julgamento, a
promotoria argumentou que
Maxwell foi chave no esquema montado por Epstein
para recrutar jovens para
fazer massagens, durante as
quais ele abusava delas.
A socialite foi considerada
culpada de 5 das 6 acusações, o que pode levá-la a
passar o resto de seus dias na
cadeia.

Turquia apoia candidatura da Suécia e da Finlândia à Otan
País se opunha devido ao fato de os países nórdicos abrigarem habitantes curdos. Rússia já disse
que não tem problemas com Suécia e Finlândia, mas que responderá caso haja expansão de
infraestrutura militar nesses países, sem detalhar como reagiria.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, exibe pedidos de adesão
à aliança de Suécia e Finlândia em Bruxelas, na sede do organismo —
Foto JOHANNA GERON-Pool-AFP Photo
A Turquia concordou em apoiar
as candidaturas da Finlândia e da
Suécia à adesão à Otan, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, nesta terça-feira (28).
"Tenho o prazer de anunciar que
agora temos um acordo que abre caminho para a Finlândia e a Suécia se
juntarem à Otan", disse ele a repórteres durante uma cúpula da Otan
em Madri.
"Turquia, Finlândia e Suécia assinaram um memorando que aborda
as preocupações da Turquia, inclusive em torno das exportações de
armas e da luta contra o terrorismo",
acrescentou.
Esses dois países próximos geograﬁcamente à Rússia solicitaram
sua adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) poucas semanas depois da invasão
russa da Ucrânia, mas a Turquia,
membro da Aliança, se opunha porque eles dão abrigo a separatistas
curdos.
A Rússia já disse anteriormente
que não tem problemas com Suécia
e Finlândia, mas que responderá se
houver expansão de infraestrutura
militar nesses países, sem detalhar
como reagiria (veja mais abaixo).
Espera-se que Erdogan e o presidente dos Estados Unidos, Joe
Biden, também conversem na
quarta-feira sobre este assunto,
aproveitando a cúpula da Otan em
Madri, que se prolongará até quintafeira e que estará dominada pelo desaﬁo russo da invasão da Ucrânia,
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lançada em 24 de fevereiro.
Stoltenberg disse que os 30 líderes
da Otan agora convidariam a Finlândia, que compartilha uma fronteira
de 1.300 quilômetros com a Rússia, e
a Suécia para se juntarem à Otan e
que se tornariam "convidados" oﬁciais. Ele disse a repórteres: "A porta
está aberta - a adesão da Finlândia e
da Suécia à OTAN ocorrerá".
No entanto, mesmo com o convite formal concedido, os 30 parlamentos aliados da Otan devem
ratiﬁcar a decisão dos líderes, processo que pode levar até um ano.
Termos do acordo
As principais demandas da Turquia, que surpreenderam os aliados
da Otan no ﬁnal de maio, eram que
os países nórdicos parassem de
apoiar os grupos militantes curdos
presentes em seu território e levantassem as proibições de algumas
vendas de armas para a Turquia.
Stoltenberg disse que os termos
do acordo envolvem a Suécia intensiﬁcar o ritmo dos pedidos de extradição de supostos militantes curdos
requisitados pela Turquia e alterando as leis suecas e ﬁnlandesas
para endurecer o tratamento a eles.
Stoltenberg disse que a Suécia e a
Finlândia vão suspender suas restrições à venda de armas para a Turquia.
A Turquia levantou sérias preocupações de que a Suécia tem abrigado o que aﬁrma serem militantes
do Partido dos Trabalhadores do
Curdistão (PKK), que pegou em
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armas contra o Estado turco em
1984. Estocolmo nega a acusação.
O comunicado da presidência
turca diz que o acordo de quatro
vias alcançado na terça-feira signiﬁca "cooperação total com a Turquia na luta contra o PKK e seus
aﬁliados".
Também diz que a Suécia e a Finlândia "demonstram solidariedade
com a Turquia na luta contra o terrorismo em todas as suas formas e
manifestações".
O presidente dos EUA, Joe Biden,
que chegou a Madri antes de um
jantar com seus colegas líderes da
Otan, não abordou diretamente a
questão em seus comentários públicos com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez e o rei Felipe da
Espanha.
Mas ele enfatizou a unidade da
aliança, dizendo que a Otan está
"tão galvanizada quanto acredito
que já esteve".
Biden deve ter um encontro com
Erdogan durante a cúpula da Otan.
Erdogan disse antes de partir para
Madri que pressionaria Biden para
comprar caças F-16.
Ele disse que discutiria com
Biden a questão da aquisição de sistemas de defesa aérea S-400 da
Rússia por Ancara – o que levou a
sanções dos EUA – bem como kits
de modernização de Washington e
outras questões bilaterais.
A resolução do impasse marcou
um triunfo para a diplomacia, pois
os aliados da Otan tentam selar a
adesão nórdica em tempo recorde
como forma de consolidar sua resposta à Rússia - particularmente no
Mar Báltico, onde a adesão ﬁnlandesa e sueca daria à aliança superioridade militar.
Nessa região nórdica, a Noruega,
a Dinamarca e os três estados bálticos já são membros da Otan. A
guerra da Rússia na Ucrânia, que
Moscou chama de "operação militar
especial", ajudou a derrubar décadas de oposição sueca à adesão à
Otan.
O presidente russo, Vladimir
Putin, tem alertado o Ocidente de
que a Rússia responderá se a aliança
atlântica começar a reforçar a infraestrutura militar da Suécia e da Finlândia.

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

Parabéns pra essa Linda Viviane
Fisbhen. Feliz aniversário.

Hoje é um dia muito especial para a família
Lobato pela passagem dos 90 anos da matriarca da
família, dona Terezinha Lobato, a comemoração
será entre Family e amigos mais chegados.
Desejamos felicidades a essa querida.
Registramos a troca de idade essa semana
de Thainá Gemaque. Felicidades.

Muitas felicidades ao empresário Pedro
Moura. Feliz aniversário!
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