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Cuidados

Verão 2022

Idosos do distrito do Coração são atendidos
com serviços de saúde e cidadania, em Macapá
PÁGINA 06

O Macapá Verão começa na próxima sexta-feira (1º)
e a prefeitura da capital ﬁnaliza últimos detalhes
para que o balneário da Fazendinha esteja preparado
para receber os veranistas. O prefeito Antônio Furlan
ressaltou que a gestão municipal montou uma forçatarefa para que Fazendinha esteja pronta para receber o público de vários lugares do Amapá e até de
PÁGINA 03
fora do estado.

Condenado
Gestão participativa

TJAP inicia pesquisa para
aprimorar a Justiça em 2023;
consulta segue até 18 de julho
A pesquisa é voltada para juízes, servidores, advogados, defensores, membros
do MP e cidadãos em geral. PÁGINA 16

TRE-AP mantém condenação
de ex-prefeito de
Santana Oﬁrney Sadala

Visita
Procuradora-geral Ivana Cei recebe
visita institucional de superintendente
da Agência Brasileira de Inteligência

PÁGINA 17

P

revaleceu o entendimento do relator, corregedor e
desembargador João Lages, que se manifestou por
manter a condenação de Oﬁrney Sadala. PÁGINA 05

No Amapá

PF deﬂagra operação
para investigar fraude
no gabinete de um
deputado estadual

Testemunhas de Jeová
Congresso mundial online reunirá
milhões de pessoas para falar sobre ‘paz’
Devido ao prolongamento da pandemia, o
evento ocorrerá apenas em formato virtual e
estará disponível na internet para o público em
mais de 500 idiomas

PÁGINA 07

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

O deputado é investigado pelos
crimes de peculato, falsidade
ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro,
em esquema de fraude na
emissão de notas fiscais para
obtenção de valores a título de
cota parlamentar
PÁGINA 12

08 12 14 30 33 41
Mega-Sena/Concurso 2495 (28/06/22)

18 42 45 60 77
Quina/Concurso 5884 (29/06/22)

PE: Marília lidera e
Anderson aparece
em 2º lugar

A deputada Marília Arraes (Solidariedade) reaﬁrma sua liderança nas
intenções de voto para o governo de
Pernambuco, registrando 25,5% do
total, de acordo com pesquisa do
Instituto Potencial Inteligência, realizada entre os dias 24 e 28 deste
mês, que aponta uma surpresa: em
segundo lugar aparece o ex-prefeito
de Jaboatão dos Guararapes (PE) Anderson Ferreira (PL), apoiado pelo
presidente Jair Bolsonaro. Anderson
tem 13,1% e Raquel Lyra (PSDB), em
terceiro, soma 11,9%.

Empate
numérico

Estão empatados Danilo Cabral
(PSB), pré-candidato oﬁcial, e Miguel
Coelho (União), com 8,6%. Os demais
pretendentes não chegam a 1%.

Marília
perde

Quando citados os apoiadores dos
candidatos, há mudanças: Marília
cai para 20,3% se associada ao presidente do partido, Paulinho da
Força.

Quem
ganha

A escravidão

Era o ano de 1888. A Princesa
Isabel assinava a Lei Áurea. Naqueles dias iniciava-se em Victoria, capital da Provincia do
Espirito-Santo, no Imperio do
Brazil, um processo no qual
um certo Sebastião Pinto Ribeiro acusava as pessoas de
Antonio Pinto da Luz e Joseﬁna Maria da Conceição de
“não cumprirem o termo de
bem-viver (obrigados a não
ofender a moral alheia, absterse de provocação e outros atos
ilícitos)”.
Por conta da gentileza de um
amigo recebi cópia digitalizada
destes autos, hoje um documento de valor histórico. E eis
que, ao longo de uma deliciosa
leitura, comecei a perceber que

Manoel Picanço
Diretor Comercial

Araciara Macedo
Editora Chefe
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Abriu a
porteira

Aneel desaﬁa lei
e blinda elétricas
de ICMS menor

Nova desculpa

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) resolveu impedir que a
redução do ICMS sobre a energia chegue ao bolso dos brasileiros e já autorizou aumento da tarifa em 12,04%
em São Paulo, como manobra para
que as distribuidoras transformem
em lucro o que deveria servir como
redução na conta dos consumidores.
A estratégia é a mesma da Petrobras,
que aumentou preço de gasolina e
diesel na véspera da sanção da lei que
limitou o ICMS, para incorporar a redução no posto.

Manobra
conﬁrmada

Relator do processo na Aneel, o diretor Hélvio Guerra usou redução do
ICMS aprovada no Congresso para
dizer que o aumento foi “mitigado”.

Parceiros

Quando o entrevistado é informado sobre o apoio de Bolsonaro,
Anderson sobe para 16,1% e o apoio
de Lula turbina Cabral para 14,8%.

$

Assinada pelo estatístico e
cientista político Zeca Martins, a
Com autorização para a Enel São
pesquisa entrevistou 1.202 elei- Paulo aumentar tarifas, a expectatores e foi registrada no TSE sob tiva é que outras distribuidoras aproveitem esse precedente para lucrar.
nº BR-08372/22.

Registro no TSE

Decisões como essas têm força de
lei e precisam de apenas três votos
dos cinco diretores para serem
aprovadas. Facilita a vida do lobby.

O diretor do Quaest disse à Band
que “pesquisa é diagnóstico e não
prognóstico”. Está criada a nova desculpa para a falta de coincidência,
cada vez mais frequente, entre pesquisa e resultados de eleições.

Reincidência

Governistas ingênuos acham que
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), não faria a sacanagem
de colocar a proposta de CPI do MEC
à frente de quatro outras. Convém
não duvidar.

Bolsonaro
na Fox

O Brasil gerou 1,05 milhão de
empregos com carteira assinada
entre janeiro e maio. É o segundo
ano seguido, já que foram 1,16
milhão no mesmo período do ano
passado, com a reabertura da
economia.

Sucesso repetido

Virou
case

Artigo no Wall Street Journal defendeu o direito do americano de ter
arma e justiﬁcou falando do Brasil.
“Homicídios caíram 34% depois que
Bolsonaro tornou a obtenção do
porte de arma mais fácil e mais barato”.

Sem pânico

A média do painel da covid do Conass, com dados das secretarias estaduais de Saúde, aponta que 208
óbitos foram registrados por dia, na
última semana. É a primeira vez
acima dos 200, desde março.

O presidente Jair Bolsonaro concede entrevista nesta quarta-feira Casus
(29) ao jornalista Tucker Carlson, da
belli
Fox News, que tem o programa de
O assassinato do arquiduque da
maior audiência entre os canais de
Áustria-Hungria
Francisco Fernando
notícias, nos Estados Unidos.
e sua esposa Soﬁa, em Sarajevo, conO que
siderado o estopim para a Primeira
mudou?
Guerra Mundial, completou 108 anos
esta
semana.
É praxe a decisão da ministra do
STF Cármen Lúcia de enviar à PGR a Pensando
denúncia de suposta interferência
de Bolsonaro no caso MEC. Mas o bem...
despacho rápido já incluiu a avalia...a solução é fazer uma CPI dos
ção de “gravidade”. Fora dos autos. Três Poderes.

Artigo
de lá para cá pouca coisa
mudou no mundo dos processos!
Lá estavam os “termos”,
“juntadas”, “certidões”, “assentadas”, “procurações” etc., tais
como ainda utilizados neste século XXI! Poderiam ser inseridos em qualquer processo da
atualidade e passariam praticamente desapercebidos.
Nosso sistema legal vive a
aurora dos processos virtuais.
Já se transformam em reminiscência histórica as montanhas
de papel que ao longo de tantos séculos ornamentaram
nossos cartórios e juizados.
Fico a me perguntar, porém,
sobre o quanto de burocracia
inútil temos convertido em

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

“bits”. No quanto temos errado ao utilizar maravilhosos
recursos tecnológicos com
uma mentalidade ainda presa
ao papel.
Lanço um olhar sobre nossas
audiências e sessões de julgamento. Hoje já são transmitidas pela Internet. Mas há real
modernidade nisto? Até que
ponto estamos lançando no espaço virtual rituais bolorentos,
criados mais para satisfazer
vaidades que para distribuir a
verdadeira justiça?
Creio ser oportuno o registro
de que não falo sem conhecimento de causa: escrevo programas de computador há
mais de 44 anos e sou julgador
há mais de 32 anos. Com

Os conceitos e opiniões emitidos em artigos e colunas, são de inteira
responsabilidade de seus autores e nem sempre refletem a opinião deste Jornal
Propriedade de Quality
do Brasil Indústria Ltda.
Circula diariamente de segunda a segunda
nos 16 municípios do Estado do Amapá.
De segunda a sábado R$1,50

Pedro Valls Feu Rosa é desembargador do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

imensa legitimidade, pois, lamento, e lá do fundo de minha
alma, a virtualização do bolor.
Vivemos hoje um momento
único. Uma transição fascinante. Uma página na qual deveríamos escrever reﬂexões as
mais profundas sobre a compatibilidade de nossas leis processuais com as necessidades
do momento histórico e os recursos tecnológicos que temos
à disposição.
Pois é. Retorno ao distante
ano de 1888. E vejo que faltou
algo na Lei Áurea: libertar o
mundo das leis do reacionarismo cego. Da burocracia sem
sentido que, malgrado já digital, ainda nos escraviza a
todos.
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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Contas do Governo Federal aprovadas

O TCU aprovou, com ressalvas, as contas do governo federal relativas ao ano
de 2021. Unânime, a anuência dos ministros da corte, após o relator da análise
dos gastos públicos federais, ministro Aroldo Cedraz, endossar as conclusões
de técnicos do tribunal.Ao apresentar seu voto, Cedraz sustentou que, apesar
dos técnicos da Secretaria de Macro avaliação Governamental (Semag/TCU)
terem apontado algumas distorções e inconsistências na execução do orçamento federal do ano passado, não identiﬁcaram motivos para reprovar as contas prestadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

Marina Silva é candidata por São Paulo

A ex-ministra Marina Silva vai
concorrer a uma vaga na Câmara
dos Deputado, pelo estado de São
Paulo, segundo anúncio feito
através das suas redes sociais,
nesta quarta-feira (29). O lançamento oﬁcial da pré-candidatura
a deputada federal será no próximo sábado (2), em São Paulo.

Varíola dos macacos

Doação

A Secretaria Estadual de Saúde
do Rio de Janeiro conﬁrmou o
quinto caso de varíola dos macacos
no estado. Segundo nota divulgada
três pacientes residem na cidade do
Rio e um em Maricá (no Grande
Rio). O quinto caso é de um residente de Londres que estava em
viagem ao Rio quando foi conﬁrmada a doença.Há ainda quatro
casos suspeitos da doença em investigação no estado. Já são 21 os
pacientes conﬁrmados com varíola
dos macacos no Brasil, sendo 14 em
São Paulo e dois no Rio Grande do
Sul, além dos registrados no Rio.

Hoje, quinta-feira (30), o Instituto
Municipal de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (Improir) recebe um carro, computadores e outros equipamentos do Governo
Federal, que vão auxiliar nas ações
de fortalecimentos das políticas públicas de igualdade racial em Macapá.Os materiais foram doados
pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do
Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos. Para Macapá
ser beneﬁciada, o Improir participou de dois editais de chamamento
público.

Quitação de multas
A CTMac disponibilizou o parcelamento no cartão de crédito, em
até 12 vezes, para o pagamento de
multas, taxas e demais dívidas expedidas pelo órgão. O serviço é
ofertado nas unidades do Siac/SuperFácil do Beirol, Buritizal, Centro, Lagoa e zona norte.A medida
é possível devido uma resolução
do Denatran. A população pode
buscar o serviço de segunda a
sexta-feira, das 8h às 13h30, ofere-

cido somente nos guichês da
CTMac da rede SuperFácil.

Condenação mantida

O Pleno do TRE-AP realizou sua 42ª Sessão Judiciária
Ordinária. Em pauta, o Recurso Eleitoral, contra sentença
do Juízo da 6ª Zona Eleitoral, que aplicou multa no valor
de R$ 5.320,50 por conduta vedada em atos de campanha, no pleito de 2020.O recorrente, Oﬁrney Sadala, na
condição de prefeito do Município de Santana e candidato à reeleição, durante reunião de campanha eleitoral,
fez pronunciamento em aﬁrmava a eleitores que a Prefeitura do Município iria disponibilizar cartões de compra
no valor de R$ 150 do programa social “Alimenta Santana” aos cidadãos carentes.Prevaleceu o entendimento
do relator, corregedor e desembargador João Lages, que
se manifestou por manter a condenação da sentença.

Verão 2022

O Macapá Verão começa na
próxima sexta-feira (1º) e a
prefeitura da capital ﬁnaliza
últimos detalhes para que o
balneário da Fazendinha esteja preparado para receber
os veranistas. O prefeito Antônio Furlan ressaltou que a
gestão municipal montou
uma força-tarefa para que
Fazendinha esteja pronta
para receber o público de vários lugares do Amapá e até
de fora do estado.
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Operação Petrov

A PF deﬂagrou na manhã
desta quarta-feira (29), a Operação Petrov*, com o cumprimento de nove mandados de
busca e apreensão em Macapá,
em investigação que apura os
crimes de peculato, falsidade
ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, em
razão de esquema de fraude na
emissão de notas ﬁscais para
obtenção de valores a título de
cota parlamentar de um deputado estadual.

Pré-candidato a deputado federal

O médico e empresário Dr. Mauro Secco
colocou seu nome à disposição para ser précandidato a deputado federal pelo MDB. Ele
disputa uma eleição pela primeira vez e disse
que estar na política é uma oportunidade de
ajudar a população amapaense.“ Profundo
conhecedor que sou dos problemas da área
da saúde, sei que estou preparado para ocupar uma cadeira na Câmara Federal para defender, não só uma saúde pública de
qualidade, mas apresentar propostas que
visem o bem-estar do povo amapaense”, destacou o médico.

Alerta

O GEA atualizou nesta quartafeira, 29, o boletim informativo
sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 161.043
casos conﬁrmados, 21 amostras em
análise laboratorial e 1.247.018
doses de vacinas aplicadas em
todos os 16 municípios do estado.
Os testes também descartaram
168.282 casos suspeitos.O novo boletim registra 110 novos casos de
covid-19, sendo 75 em Macapá, 31

em Santana, 2 em Calçoene, 1 em
Mazagão e 1 em Oiapoque.

Economia

Prazo para MEI entregar declaração anual
vai até esta quinta; veja como fazer

Fim de prazo

Em 2022, o prazo de entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) foi prorrogada para o dia 30 de junho.
Ela não deve ser confundida com a declaração do Imposto de Renda do empreendedor como pessoa física.

Acaba hoje, quinta-feira (30),
o prazo para que Microempreendedores
Individuais
(MEIs) entreguem a Declaração
Anual do Simples Nacional
(DASN) referente ao ano-calendário 2021.
Este ano, o prazo de entrega
do documento foi prorrogado
para 30 de junho. Quem se tornou MEI em 2022 deverá entregar essa declaração apenas em
2023.
É importante entender que o
DASN-SIMEI é diferente da declaração do Imposto de Renda
como pessoa física, que deveria
ser entregue até 31 de maio.
Esta declaração precisa ser
feita mesmo que o MEI não
tenha registrado faturamento
durante o ano de 2021. E o envio
não acarreta nenhuma cobrança adicional, porque o im-

individuais.

A declaração precisa ser feita mesmo que o MEI não tenha
registrado faturamento durante o ano de 2021 — Foto Pexels

posto já é pago mensalmente
no Documento de Arrecadação
do Simples Nacional (DAS).
O MEI que não apresentar a
declaração no prazo está sujeito
à multa de até 20% do valor dos

tributos declarados e pode ter o
CNPJ cancelado deﬁnitivamente.
Segundo a Receita Federal, o
país possui atualmente 14,1 milhões de microempreendedores

Era de inﬂação ultrabaixa
diﬁcilmente voltará, diz Lagarde

Inﬂação

Presidente do Banco Central Europeu diz que bancos centrais precisam
se ajustar às expectativas de alta dos preços.

Christine Lagarde, presidente do BC europeu, em imagem
de arquivo — Foto Francois Lenoir-Reuters

A era de inﬂação ultrabaixa que precedeu a pandemia não deve voltar e os
bancos centrais precisam se
ajustar às expectativas de
alta dos preços signiﬁcativamente mais elevadas, disse a
presidente do Banco Central
Europeu, Christine Lagarde,
nesta quarta-feira (29).
O crescimento dos preços,
já acima de 8% em base
anual nos 19 países da zona
do euro, deve acelerar ainda
mais até o início do outono
no Hemisfério Norte, dizem
economistas, antes de um
arrefecimento lento que
pode fazer com que a inﬂação geral ﬁque acima da
meta de 2% do BCE até 2024.
O BCE prometeu um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros em
julho, seu primeiro ajuste
para cima em mais de uma
década, seguido por movi-
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mento
potencialmente
maior em setembro, à medida que a instituição combate
a
inﬂação
dolorosamente alta.
A inﬂação na Alemanha
desacelerou em junho, mas
ainda assim registrou uma
alta anual de 8,2%, de uma
taxa de 8,7% em maio, informou o Escritório Federal de
Estatísticas.
Analistas associaram as
medidas do governo ao arrefecimento inesperado da inﬂação em junho, mas
alertaram que seus efeitos
evaporarão em setembro,
quando vencem.
Na Espanha, a inﬂação
subiu em junho a 10,2% interanual, seu nível mais alto
em 37 anos, segundo uma
primeira estimativa divulgada nesta quarta-feira(29)
pelo Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Macapá(AP), quinta-feira, 30 de junho de 2022

A Espanha enfrenta há
meses, como muitos países
no mundo, um aumento da
inﬂação devido às restrições
impostas pela pandemia e
também pela guerra na Ucrânia.
Para tentar conter a alta
dos preços, o governo central de Pedro Sánchez adotou em março um plano de
auxílio direto de seis bilhões
de euros para lares e empresas, focado principalmente
na energia. O pacote foi prorrogado até o ﬁnal do ano.
No último sábado, o governo anunciou um novo
plano de auxílio direto, de
nove bilhões de euros. Entre
as medidas, destacam-se
uma ajuda de 200 euros para
os trabalhadores autônomos
e desempregados e uma redução do IVA da eletricidade
- a segunda do ano - de 10%
a 5%.

Como fazer a declaração
anual de MEI
O limite de faturamento
anual dos MEIs em 2021 foi de
R$ 81 mil. No entanto, o valor
deverá ser calculado de forma
proporcional aos meses em que
a empresa esteve aberta. Caso o
CNPJ MEI esteja aberto desde
junho de 2021, por exemplo, o
limite será proporcional ao
tempo de abertura.

Veja o passo a passo para o
MEI, mediante seu CNPJ, realizar a declaração:
Acesse a página de declaração
do DASN-SIMEI no site da Receita Federal e informe o CNPJ e
os caracteres alfanuméricos;
Na linha "original" selecione
"2021";

No campo "Valor da Receita
Bruta Total", informe o valor
total do seu faturamento no ano
passado;
No campo abaixo, se o MEI
não for apenas um prestador de
serviços, deverá informar o
valor das receitas referentes às
atividades de comércio, indústria e serviço de transporte intermunicipal e interestadual;
Informe se o MEI teve algum
empregado no ano referente;
Na tela seguinte você irá visualizar um resumo das informações. Basta conferir se elas
estão corretas e clicar em
"Transmitir";
Para ﬁnalizar, imprima e
guarde o recibo da declaração.
Nele constam as informações
prestadas, o horário de envio
para a Receita Federal e o número de controle.

Ibovespa opera em queda com
exterior e questão ﬁscal no radar

Em queda

Na terça-feira, o principal índice da bolsa fechou em
queda de 0,17%, a 100.591 pontos.

O Ibovespa, principal índice
da bolsa de valores de São
Paulo, a B3, opera em queda
nesta quarta-feira (29), com
agentes ﬁnanceiros monitorando o detalhamento da PEC
dos Combustíveis em Brasília,
enquanto que no exterior se
elevam os temores de recessão
global.
Às 12h21, o indicador recuava 0,97%, a 99.614 pontos.
Veja mais cotações.
Já o dólar opera em queda.
Na terça-feira, a Bolsa fechou em queda de 0,17%, a
100.591 pontos. Com o resultado, passou a acumular
queda de 9,66% no mês e de
4,04% no ano.
Lá fora, as bolsas dos EUA
recuavam, depois que várias
autoridades defenderam aumentos mais rápidos dos juros
para conter a inﬂação, com
uma série de dados recentes
pintando um quadro complicado para a economia.
Os preços do petróleo eram
negociados em alta, com o barril do Brent voltando a ser negociado perto de US$ 120.
No Brasil, o foco continuava

sobre a tramitação da PEC dos
Combustíveis no Congresso,
que recentemente reacendeu
temores ﬁscais por aumentar
os gastos públicos às vésperas
das eleições.
O senador Fernando Bezerra
Coelho MDB-PE), relator da
proposta, anunciou nesta
quarta-feira (29) ter abandonado o texto original e informou que recorrerá a outro
projeto para propor um pacote
social com medidas estimadas
em R$ 38,7 bilhões.
O texto da PEC dos Combustíveis previa compensação a
estados que desonerassem os
combustíveis. A nova proposta
de Bezerra prevê ampliar o Auxílio Brasil e conceder um
"voucher" a caminhoneiros.
Na agenda de indicadores, o
Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,59% em
junho, abaixo do esperado, desacelerando para 10,70% no
acumulado em 12 meses. A
conﬁança do comércio avançou a atingiu o maior nível
desde agosto de 2021. Já a conﬁança de serviços tem 4ª alta
mensal, mas perdeu força.

Geral

TRE-AP mantém condenação de ex-prefeito de Santana
por conduta vedada nas eleições de 2020

Condenado

Prevaleceu o entendimento do relator, corregedor e desembargador João Lages, que se
manifestou por manter a condenação de Oﬁrney Sadala.

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TREAP) realizou na tarde desta
terça-feira (28) sua 42ª Sessão Judiciária Ordinária.
Em pauta, o Recurso Eleitoral de nº 060044560.2020.6.03.0004, contra
sentença do Juízo da 6ª Zona
Eleitoral, que aplicou multa no
valor de R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) por conduta vedada em atos de campanha, no pleito de 2020.
O recorrente, OﬁrneySadala, na condição de prefeito
do Município de Santana e
candidato à reeleição, du-

Durante a campanha para reeleição, Sadala ofereceu
cartão compra de R$ 150 para eleitores.

rante reunião de campanha
eleitoral, fez pronunciamento em aﬁrmava a eleitores que a Prefeitura do
Município iria disponibilizar
cartões de compra no valor
de R$ 150 (cento e cinquenta
reais) do programa social
“Alimenta Santana” aos cidadãos carentes.
Prevaleceu o entendimento do relator, corregedor
e
desembargador
João
Lages, que se manifestou por
manter a condenação da
sentença que analisou o conteúdo de um vídeo juntado
com a denúncia e formou a
convicção de que houve a

prática da conduta vedada
de fazer uso promocional,
em seu favor, de distribuição
gratuita de serviço de caráter
social custeado pelo poder
público e que com isso, resultou no desequilíbrio do
pleito e a consequente desigualdade de oportunidades
entre os candidatos.
Participaram da sessão, os
desembargadores Gilberto
Pinheiro e João Guilherme
Lages; os juízes Mário Júnior, Augusto Leite, Matias
Pires, Rivaldo Valente e Orlando Vasconcelos, assim
como o procurador de justiça
Paulo Beltrand. (DA)

Em Macapá, multas de trânsito podem ser pagas Público é orientado sobre aplicação de
vacina contra a inﬂuenza para pessoas
com cartão de crédito na rede SuperFácil

Facilidade

Imunização

Além do parcelamento, a CTMac disponibiliza outros atendimentos
sem a necessidade de agendamento.

Atendimentos sobre multas emitidas pela CTMac
podem ser realizados na rede Superfácil.

A Companhia de Trânsito e
Transporte
de
Macapá
(CTMac) disponibiliza o parcelamento no cartão de crédito, em até 12 vezes, para o
pagamento de multas, taxas
e demais dívidas expedidas
pelo órgão. O serviço é ofertado nas unidades do Sistema
Integrado
de
Atendimento ao Cidadão
(Siac/SuperFácil), do Beirol,
Buritizal, Centro, Lagoa e
zona Norte.
A medida é possível devido
uma resolução do Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran). A população
pode buscar o serviço de segunda a sexta-feira, das 8h às
13h30, oferecido somente
nos guichês da CTMac da
rede SuperFácil.
Para o parcelamento é preciso levar o número do Registro Nacional de Veículos
Automotores (Renavam) do
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veículo, documentos pessoais e o cartão de crédito.
Conforme a modalidade de
pagamento serão acrescidas
taxas de serviços crediário.
“O condutor poderá solicitar esse método de pagamento quantas vezes achar
necessário, mesmo que já
tenha pagado multas anteriores no cartão. A multa deixa
de contar no sistema após a
baixa bancária”, explica o diretor-presidente da CTMac,
Andrey Rêgo.
É importante observar que
o cartão de crédito utilizado
para o pagamento não precisa ser necessariamente do
proprietário do veículo, mas
é necessário que o titular esteja presente no momento da
quitação do débito.
Além do parcelamento, a
CTMac disponibiliza outros
atendimentos na rede SuperFácil, sem a necessidade de
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agendamento. Além disso, os
servidores da companhia
passaram por treinamento
sobre processos vigentes na
sistemática de atendimento,
operação de transferência de
pontuação na carteira de habilitação, recursos de multas,
credenciais para estacionamentos e defesa prévia e de
penalidade.

SERVIÇO
Conﬁra os serviços ofertados, mediante apresentação
dos documentos pessoais:
consulta de veículos; Imposto sobre Propriedade de
Veículos
Automotores
(IPVA); recurso de multa;
taxa de gerenciamento de
mototáxi; boleto de multa;
histórico de multa; pontuação de carteira; taxa de gerenciamento de táxi; taxa de
gerenciamento de carga e fretamento; protocolo.

a partir de 6 meses de idade

A medida é uma recomendação do Ministério
da Saúde e faz parte da ampliação da campanha
contra a doença deste ano.

Medida segue recomendação feita pelo Governo
Federal na última segundafeira, 27.
O Amapá orientou, nesta
terça-feira (28), a aplicação
da vacina contra a inﬂuenza
na população acima de 6
meses de idade, independente de pertencer ou não a
grupos prioritários para o
imunizante.
A medida atende ao ofício
circular nº 113/2022 informado pelo Ministério da
Saúde aos estados brasileiros sobre a ampliação da
campanha contra a doença
deste ano. O motivo é a
baixa procura dos grupos
prioritários pelo imunizante.
A Superintendência de

Vigilância em Saúde (SVSAP) orienta que os municípios atendam a nova
demanda de acordo com a
disponibilidade de doses já
distribuídas. A vacinação
contra a inﬂuenza deve
durar enquanto houver estoque do imunizante.
“Até o momento, o Governo do Amapá já distribuiu mais de 247 mil doses
de vacinas contra a inﬂuenza a todos os municípios, então eles estão
abastecidos para atender a
população. Esta é uma vacina de campanha, então
deve ser disponibilizada enquanto durar os estoques”,
reforçou a coordenadora de
Imunização do Amapá, Angélica Oliveira.

Vacinação está disponível nas Unidades
Básicas de Saúde de todo o estado.

MACAPÁ

Idosos do distrito do Coração são atendidos com
serviços de saúde e cidadania, em Macapá

Cuidados

Ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (29) e faz parte da campanha Junho Violeta de combate à violência contra a pessoa idosa.

Mais de 140 idosos que residem no bairro Coração, zona
oeste de capital, foram atendidos em uma ação social que
levou serviços de saúde e cidadania para a Unidade Básica de
Saúde (UBS) Coração. A iniciativa faz parte da campanha
Junho Violeta da Prefeitura de
Macapá e promove a valorização e cuidado com a terceira
idade.
Foram ofertados consultas
médicas, atendimentos psicológicos, avaliação nutricional,
testes rápidos para glicemia e
aferição de pressão arterial.
Além disso, foram repassadas
orientações sobre os tipos de
violência sofridas pelos idosos.
Essa é a segunda ação social
realizada neste mês de junho

Ação ofertou serviços de saúde, como testes rápidos
de glicemia e aferição de pressão arterial.

pela Secretaria Municipal de
Direitos Humanos (Semdh).
“Mais uma ação sendo reali-

zada e, dessa vez, no Coração.
Buscamos atender os idosos
que moram em regiões distan-

Unidades Básicas de Saúde de Macapá recebem material
para educação em saúde sexual e reprodutiva

Vida saudável

Foco é orientar o público-alvo sobre a importância de manter
uma vida sexual segura e saudável.

Kits de material educativo orientam sobre saúde sexual.

As Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) de Macapá
estão recebendo kits de materiais educativos sobre
saúde sexual, reprodutiva e
pré-natal que serão usados
pelos profissionais da Atenção Primária para orientar
os pacientes.
As UBSs Leozildo Fontoura, Macapaba, Coração,
Marabaixo, Perpétuo Socorro e o Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes
foram os primeiros contemplados com os materiais que
trazem conteúdo técnico e
metodologias ativas, em linguagem acessível e visual
atraente.
As equipes de Atenção
Básica e Saúde da Família
têm um papel fundamental
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na promoção da saúde sexual reprodutiva, tendo em
vista a atuação mais próxima das pessoas em seu
contexto familiar e social. A
ação faz parte da Coordenação de Saúde da Mulher, em
parceria com o Programa
Saúde na Escola.
De acordo com a Coordenadora de Saúde da Mulher
da Semsa, Larissa Moraes, o
foco deste trabalho é orientar o público-alvo sobre a
importância de manter uma
vida sexual segura e saudável, e incentivar o uso de
preservativos e métodos
contraceptivos.
“Informação,
métodos
contraceptivos e serviços
em saúde sexual e reprodutiva são a estratégia mais
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eficaz de prevenção a gravidez não intencional ao
longo da vida reprodutiva
das mulheres”, comenta Larissa Moraes.

SAÚDE NA ESCOLA
O material também será
usado nas escolas do município, através do Programa
Saúde na Escola, que tem a
finalidade de contribuir
para a formação integral dos
estudantes da rede pública
de educação básica, por
meio de ações de prevenção, promoção e atenção à
saúde. O PSE executa ações
de saúde e prevenção com
base em 13 eixos temáticos.
Entre eles está o Direito sexual e reprodutivo e a prevenção de DST/AIDS.

tes, que muitas vezes não têm
acesso a esses serviços. Também foi uma oportunidade de
dialogar sobre a violência”,
ressalta o coordenador municipal de Pessoa com Deficiência
e Idoso, RuanLinconl.
O momento também contou
com massoterapia e distribuição de kits de higiene contendo hipoclorito de sódio e
álcool. Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência
Social (Semas) realizou atendimento de CadÚnico.
O
aposentado
Manoel
Gomes, de 74 anos, aproveitou
para ver como está a saúde.
“Eu fui muito bem atendido.
Tive oportunidade de fazer o
eletrocardiograma para ver
como está meu coração e,

ainda, recebi uma massagem”,
conta o morador animado.

JUNHO VIOLETA
A campanha do Junho Violeta foi lançada no dia 6 de
junho e, durante todo o mês,
foram realizadas atividades de
valorização, promoção e combate da violência contra a pessoa idosa. A programação
encerra nesta quinta-feira (30)
com uma blitz educativa no
centro da cidade.
A iniciativa envolveu as secretarias municipais de DireiHumanos,
Saúde,
tos
Assistência Social e Lions
Clube Macapá. A pasta de Mobilização e Participação Popular divulgou a ação nas
comunidades.

Em Macapá, reforma da Escola Municipal
Esforço Popular terá novo bloco para
biblioteca que atenderá 700 alunos

Escola nova

Unidade educacional ﬁca no bairro Novo Buritizal, na zona
Sul da capital; obra foi orçada em mais de R$ 700 mil.

A reforma da Escola
Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Esforço
Popular, localizada no
bairro Novo Buritizal, naz
zona sul de Macapá, vai
contemplar um novo bloco
destinado à biblioteca, que
atenderá mais de 700 estudantes da instituição.
Começar a carreira na rede
municipal de educação em
uma escola totalmente revitalizada era o sonho da professora do 1º ano, Rosana
Maia. A servidora faz parte do
grupo empossado pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan,
no início de junho, e conta
quase ter perdido as esperanças de atuar como professora.
Agora, está ansiosa para ﬁnalmente conhecer suas turmas.
“Vou esperar mais que outros para conhecer meus alunos, mas tenho certeza de
que, com a inauguração, poderemos aproveitar muito o
espaço. Sou apaixonada pela
educação desde pequena, e
sei da importância que um
ambiente de qualidade terá
para os estudantes”, conta a
proﬁssional.
A EMEF Esforço Popular
atende turmas do ensino fundamental I e Educação de Jo-

vens e Adultos (EJA). Com a
reforma, os espaços serão otimizados, para oferecer mais
segurança e conforto para os
alunos.
A escola já passou por troca
do telhado, reforma dos banheiros, adequação dos blocos administrativos e obras
de acessibilidade. Ainda, a
Prefeitura construiu um novo
espaço na unidade, para a
abertura de uma biblioteca.
As obras da unidade estão
60% concluídas.

INVESTIMENTO
A Prefeitura de Macapá investe quase R$ 700 mil na reforma da Emef Esforço
Popular, com verbas do tesouro municipal e do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb).
Ao todo, 23 escolas da rede
municipal passam por reformas, em um investimento
que ultrapassa R$ 20 milhões.
As reformas fazem parte do
pacote de ações do Programa
de Saúde e Assistência ao Cidadão (Probem/Educação),
que prevê a garantia de direitos básicos.

Prédio da EMEF Esforço Popular, no bairro Novo
Buritizal, terá novo bloco para biblioteca.

Congresso mundial online reunirá milhões
de pessoas para falar sobre ‘paz’
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Testemunhas de Jeová

Devido ao prolongamento da pandemia, o evento ocorrerá apenas em formato virtual e
estará disponível na internet para o público em mais de 500 idiomas

Como sentir paz e tranquilidade apesar dos desaﬁos provocados pelo aumento do custo de
vida, da violência, dos desastres
naturais, do ódio e das guerras? O
congresso mundial das Testemunhas de Jeová de 2022, com o
tema “Busque a Paz!”, vai dar a
resposta.
Devido ao prolongamento da
pandemia, o evento ocorrerá apenas em formato virtual e estará
disponível na internet para o público em mais de 500 idiomas a
partir de 27 de junho. Todos são
convidados para assistir a ele no
conforto de suas casas ou em
outro local de preferência.
O programa será apresentado
em seis partes – do ﬁnal de junho
até meados de agosto. Foram gravados 48 discursos e 66 vídeos.
Pessoas cegas ou com deﬁciência
visual contarão com o recurso da
audiodescrição. O conteúdo poderá ser visualizado ou baixado
gratuitamente no site JW.ORG.
Não há necessidade de cadastro,
nem é preciso fazer login.

PROGRAMAÇÃO
Nas duas primeiras sessões, as
palestras vão abordar como o
amor pode ajudar as pessoas a
terem paz interior e paz com os
outros. Os relacionamentos familiares serão abordados na série de
discursos: “Como ter paz na família”.
Ainda no mês de julho, mais
duas sessões do programa vão
destacar algumas das caracterís-

ticas que destroem a paz – como
o orgulho, a inveja e a desonestidade. Um vídeo com histórias
reais mostrará como é possível
ter paz mesmo tendo que lidar
com doenças graves, diﬁculdades
econômicas, desastres naturais
ou outros problemas. Conﬁra a
programação completa no site
JW.ORG.
Esse congresso veio na hora
certa, pois aumentará nossa determinação de suportar com
equilíbrio os desaﬁos da vida. Aﬁnal, a verdadeira paz não é só a
ausência de guerras e conﬂitos, é
uma força mental que nos capacita a lidar com qualquer problema. Precisamos dessa paz
mais do que nunca”, comentou

VOLTA ÀS RUAS
Desde março de 2020, todas as
formas presenciais das atividades
das Testemunhas de Jeová estavam suspensas por preocupação
com a saúde e segurança da comunidade. Mas agora, depois de
2 anos, com exceção da pregação
de casa em casa, que permanece
suspensa, elas estão voltando às
ruas em lugares de grande circulação de pessoas, com os conhecidos carrinhos de publicações
bíblicas gratuitas, convidando a
todos para o congresso “Busque a
Paz!”. Em todas essas circunstâncias elas usarão máscaras de proteção como medida de precaução
visando a própria saúde e a dos
outros.

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 082, quinta, 30 de junho
Guta ﬁca feliz ao ver Marcelo e resolve permanecer na fazenda. Maria Bruaca não gosta da presença de Marcelo em
sua casa. José Leôncio percebe o ciúme que Tadeu sente
da proximidade do pai com Jove. José Lucas diz a Tadeu
que não disputará a sela com os irmãos. Tenório ﬁca
incomodado com a postura de Maria Bruaca diante de
Marcelo. Tenório pede a Maria Bruaca para tratar
Marcelo com respeito. Filó nota que José Leôncio
ainda guarda rancor de Mariana. Trindade e Tibério
entram em um embate por causa de Irma.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

Capítulo 144, quinta, 30 de junho
Heitor tem esperanças de se casar com Bianca. Calixto
conta para Petruchio o desempenho de Catarina. Joaquim se desespera com a ingenuidade de Januário. Hildegard quer hipnotizar Fábio sozinha. Heitor propõe
fazer as pazes com Edmundo, esconde o dinheiro
sob o colchão. Candoca pensa em se casar. Edmundo vai à casa de Bianca, mas cai da janela ao
sair. Batista e Marcela ouvem barulho, se levantam.

RESUMO CARA E CORAGEM

Capítulo 030, quinta, 30 de junho
Moa vê Andréa dar carona para uma mulher vestida
com a mesma roupa que ela e fotografa as duas. Paulo e
Marcela conﬁrmam que Teca não teve culpa no atropelamento de Samuel. A artista plástica ﬁca em choque ao
saber da morte do pescador. Pat decide se juntar a Moa
na perseguição à Andréa. Andréa se reúne com outras
mulheres vestidas com a mesma roupa que ela e fazem
uma homenagem a Clarice. Bob chega para o jantar
na casa de Teca e se desespera ao avistar Pat no
local. Durante uma videochamada com Vini,
Martha se surpreende ao notar que Jonathan está
numa mesa próxima a de seu namorado.

RESUMO A FAVORITA

Capítulo 034, quinta, 30 de junho
Céu mostra a Lara o brinco que Donatela lhe deu
como pagamento. Lara reconhece o brinco. Didu
garante a Rita que está pronto para enfrentar Romildo. Dodi conﬁrma para Silveirinha que Salvatore tem mesmo um segredo. Silveirinha tenta
convencer Dodi a deixar Donatela e Zé Bob em
paz. Gonçalo passa mal ao discutir com Irene
sobre Donatela. Lara pede perdão a Cassiano,
mas ele diz que precisa de um tempo para
pensar. Silveirinha diz a Flora que eles podem
usar o segredo de Salvatore para beneﬁciá-los.
Didu aﬁrma para Romildo que vai tomar um
rumo na vida. Alícia ﬁca radiante ao ver o irmão
tão feliz. Dulce ﬁca indignada ao saber que Rita
está mesmo com Didu.

Filha de Roberto Justus é internada em
Miami após descobrir doença
Fabiana Justus foi diagnosticada com meningite viral, e precisou
ﬁcar internada em um hospital nos Estados Unidos

A inﬂuencer Fabiana Justus usou
suas redes sociais, nesta quarta-feira
(29/6), para revelar que está internada em Miami, nos Estados Unidos.
Ela foi diagnosticada com meningite
viral.
“Com ﬁltro porque a cara não está
das melhores. Vim aqui explicar o
que aconteceu. Lembram da minha
febre mais mal-estar semana passada? Achei que estava melhorando
e, como os exames tinham dado
todos negativos, o médico me liberou para viajar. Cheguei aqui em
Miami e piorei muito! Muito
mesmo”, escreveu ela.
Quanto aos efeitos da doença, Justus contou que precisou ser hidra-

tada com soro:
“Primeiro dia ﬁquei de cama total.
Acordei no segundo dia péssima e
resolvi vir para o hospital. Estava desidratada e tomei soro e remédios
para o enjoo e a dor de cabeça! Fiz
todos os exames e deu meningite.
Eles me internaram até ter certeza de
que não era a bacteriana. Graças a
Deus, hoje saiu que é a viral! Ufa!”.
Ela, no entanto, tranquilizou os fãs
e disse que já deve receber alta nesta
quarta: Devo ir para casa hoje! Férias
começaram bem, né? Mas a boa notícia é que as pitucas estão super se
divertindo com a Si e a Paula… e o
Bruno está chegando jájá para cuidar
de mim.”

Gabi Martins nega aﬀair com Vini Jr.
e revela quem ﬁcou com jogador

Camilla de Lucas passa mal e é socorrida
por ex-BBBs em evento
Ela passou mal durante o São João da Thay e foi ajudada
por Bianca Andrade, Viih Tube e Gabi Martins

A ex-BBB Camilla de Lucas
usou suas redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (29/6),
para contar um perrengue que
viveu durante o São João da Thay.
Ela passou mal durante o evento
e precisou ser socorrida por outras ex-BBBs.
Sem revelar o motivo de ter
passado mal, a influencer contou

que vomitou durante o evento e
foi ajudada por Bianca Andrade,
Viih Tube e Gabi Martins.
“E eu que vomitei no São João
da Thay e do nada Bianca veio retocar minha maquiagem, Viih
Tube me deu remédio e Gabi Martins colocando água gelada no
meu pescoço, ao mesmo tempo! É
sobre isso!”, disse ela.

Fernanda Souza revela rotina e abre o jogo
sobre namoro com Duda Porto
A atriz contou sobre a sua nova rotina após período sabático e conversou
sobre o novo relacionamento

A cantora foi especulada em um possível romance com o jogador do Real
Madrid, o que foi negado; entretanto, o craque ficou com outra ex-BBB

Após a festa de Vinícius Jr, que
durou quarto dias, o jogador foi
apontado como o aﬀair de Gabi
Martins. O craque deixou uma
mensagem durante uma live da
cantora e esquentou os rumores.
Entretanto, durante uma entrevista
ao Em Oﬀ, a ex-BBB negou que
tenha ﬁcado com o amigo, mas revelou que outra participante do
reality da Globo beijou o atleta.
“Eu fui no aniversário dele. É
meu amigo. Inclusive, tenho que
devolver o óculos dele, que ele me
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emprestou”, explicou Gabi, antes
de entregar quem realmente viveu
um romance com Vini no evento.
“Ele ﬁcou com uma amiga, a Flay.
Tô de olho nos dois!”, contou, se referindo a Flayslane, que também
participou do BBB20.
Entretanto, a cantora deixou no
ar que também está vivendo um romance. “Solteira, sim. Sozinha, talvez”, disparou. A loira está
aproveitando, assim como diversas
outras celebridades, o São João da
Thay.
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Fernanda Souza abriu o jogo
sobre a sua rotina diária à revista
Harper’sBazaar e abriu o coração
sobre o seu relacionamento com
Eduarda Porto. A atriz assumiu o
namoro no final de abril, após publicar uma foto com a companheira.
“Acordo todos os dias às 6h. Sou
muito matinal, gosto de acordar
cedo. Tem vezes que levanto às
5h30 para ver o sol nascer, mas não
é rotina. Geralmente, desperto por
volta das 7h. Não porque sou animadona, mas porque durmo cedo.
Agradeço a noite de sono agradável
e pelo dia que vai ser incrível”, começou explicando.

Fernanda também contou que o
período sabático na televisão também a ajudou em relação à saúde
mental. “Quando meu dia seguinte
está menos cheio, vou dormir na
casa da Duda. Foi por causa do autoconhecimento que eu entendi o
quanto falar sobre esse assunto me
faz bem, iluminou completamente
a minha relação com a minha família e até me ajudou a acolher a descoberta de um novo amor. O tempo
investido em olhar para dentro traz
transformações amorosas e potentes”, pontuou.
“Quando você se conhece e se
ama, você banca quem você é”,
contou Fernanda Souza.

Geral
Mais barato
Pela primeira vez, postos de combustíveis vendem
gasolina abaixo de R$ 6,00 em Macapá
No dia anterior alguns postos já haviam baixado os preços
para R$ 6,05 em Macapá e Santana.

Postos de combustíveis amanheceram
vendendo gasolina abaixo de R$ 6,00.

Postos de combustíveis de
Macapá iniciaram a quartafeira (29) com o preço da gasolina bem mais barato do
que o habitual. O valor
médio, que na última semana estava em R$ 6,43 de
acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), foi encontrado por menos de R$ 6.
A queda no preço está re-

Ecoturismo

lacionada a Lei Complementar 194/2022, sancionada em
23 de junho pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL), que
prevê zerar os impostos federais sobre combustíveis,
como o PIS, Coﬁns e Cide,
até o ﬁm deste ano. Antes os
impostos eram de 9,5%.
Em Macapá, o litro da gasolina era vendido por R$

5,76 em um posto de combustíveis. Em outros estabelecimentos, o produto foi
encontrado por R$ 6,05. O
Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (ProconAP) informou que ainda
está observando essa mudança nos preços.
De acordo com a ANP, até
este mês, o Amapá ainda
apresentava o menor preço
médio do litro da gasolina
comum entre os estados do
país.
Vale lembrar que o valor
final dos preços dos combustíveis nas bombas depende não só dos valores
cobrados nas refinarias,
mas também de impostos e
das margens de lucro de
distribuidores e revendedores.

Bioparque da Amazônia terá ciclismo de aventura
durante o Macapá Verão 2022
Programação será gratuita e acontecerá todos os sábados de julho, na trilha Guarda-Parque.
O Bioparque da Amazônia tem
uma novidade para quem gosta de
esporte radical, de frio na barriga e
pedal em terras acidentadas. O ciclismo de aventura no parque está
de volta e fará parte da programação do Macapá Verão 2022. A atividade será realizada aos sábados,
das 8h às 9h, de forma gratuita.
O ciclismo de aventura estará
disponível na Trilha Guarda-Parque, a maior da unidade na mobilidade terrestre com quatro
quilômetros de extensão. Segundo
o diretor-presidente do Bioparque
da Amazônia, Ezequias Ferreira, o
local passou por limpeza e manutenção, para receber os atletas de
forma segura.
‘’O parque é um espaço natural
que trabalha a educação ambiental
e também o ecoturismo e o esporte
de aventura. O retorno do ciclismo
no Macapá Verão objetiva proporcionar um momento de contato
com a natureza de maneira única,
respeitando logicamente as medidas de segurança. Lembrando que
a trilha passou por revitalização e
teremos proﬁssionais acompanhando toda a atividade’’, explica.

SERVIÇO
O Bioparque da Amazônia é
uma fundação pública municipal,
vinculada à Prefeitura de Macapá.
Localizado na rodovia Josmar
Chaves Pinto, antiga JK, o parque
funciona de quarta a domingo, das
9h às 17h. A bilheteria encerra às
16h20. Os ingressos custam R$
10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. A
entrada é gratuita para idosos a

COMO PARTICIPAR
Para participar os grupos de
pedal e ciclistas independentes necessitam fazer o agendamento com
o administrativo do parque, por
meio do e-mail fundacaobioparquepmm@gmail.com e pelo telefone (96) 99970-2084. A atração
estará disponível para 30 pessoas,
aos sábados, nos dias 2, 9, 16, 23 e
30 de julho.
O ciclismo no parque privilegia o
cenário amazônico, por isso, será
necessário o uso de equipamentos
de segurança, como capacete durante toda a atividade, sendo item
indispensável.
Além disso, para quem curte caminhada, a Trilha Guarda-Parque
também estará aberta para prática.
Nesta atração, o visitante precisa
estar de tênis e roupas confortáveis.
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partir de 60 anos e crianças até 5
anos.
Promovido pela Prefeitura, o
Macapá Verão movimenta o turismo, esporte, lazer e o empreendedorismo local, além de ser
conhecido como maior evento
cultural do município, pois fomenta diversos segmentos artísticos. As atrações que acontecem
tradicionalmente do mês de julho.

Saúde

Como pandemia de Covid mudou padrões
de vírus conhecidos

Pandemônio de viroses

Quadros virais mais frequentes, mais fortes ou fora da sazonalidade comum têm sido observados em hospitais do Brasil e do mundo,
depois de um período em que certas doenças praticamente haviam sumido de circulação.

Viroses respiratórias, em
particular as que afetam
crianças, costumam ser sazonais: ocorrem com mais frequência em determinadas
épocas do ano, e os médicos
sabem quando ﬁcar de sobreaviso para as ondas de doenças como inﬂuenza, VSR
(vírus sincicial respiratório)
ou adenovírus.
Mas o que pediatras do Brasil e do exterior têm visto, redestoa
centemente,
completamente dessa previsibilidade.
E por trás desse quadro atípico parecem estar os efeitos
colaterais da pandemia de
Covid-19 — tanto o isolamento que ela impôs nas sociedades e o "apagão
imunológico" que isso provocou quanto a ação direta do
Sars-CoV-2.
"Desde que a pandemia nos
atingiu, em março de 2020,
vimos uma mudança drástica
do padrão" dos vírus mais comuns, relata à BBC News Brasil o infectologista Francisco
Oliveira Júnior, gerente médico do Hospital Infantil Sabará, em São Paulo.
A mudança começou logo
nos primórdios da pandemia.
Com o isolamento social, o
uso de máscaras e o fechamento de escolas e de espa-

ços comuns, crianças e adultos pararam de ter contato
com vários patógenos.
"O caso da gripe foi muito
marcante: ela simplesmente
desapareceu em 2020. Nós
pesquisadores nunca imaginávamos que isso aconteceria", explica à reportagem
Ellen Foxman, professora-assistente da Escola de Medicina de Yale, nos Estados
Unidos, e pesquisadora de
comportamento de vírus.
Além da inﬂuenza (causador da gripe), também praticamente desapareceram ao
longo de 2020, por exemplo,

o VSR (que causa bronquiolite
em crianças pequenas) e o rinovírus (causador do resfriado comum), relembra
Francisco Oliveira.
Daí, em 2021, esses vírus
começaram a reaparecer —
mas fora de época.
"Para nossa surpresa, o VSR
e a inﬂuenza apareceram no
verão até em adultos", diz o
médico.
Nos meses frios atuais,
quando viroses de fato se proliferam com mais velocidade,
uma quantidade maior do que
o comum de vírus está causando atendimentos e inter-

nações em hospitais infantis.
A começar pelo Sars-CoV-2.
No hospital pediátrico Pequeno Príncipe, em Curitiba,
de maio a junho, aumentou
30% o número de internações
por Covid-19, e a maioria dos
casos eram de crianças não
vacinadas (ou só com a primeira dose) e abaixo de 5
anos (que ainda não recebem
a vacina).
No dia em que conversou
com a reportagem, em 17 de
junho, Victor Horácio, infectologista pediátrico do Pequeno Príncipe, disse que
uma ala de 12 leitos infantis

estava totalmente ocupada
por pacientes com Covid-19.
Fora isso, relata Horácio,
tem havido "muito mais
casos de VSR, adenovírus e
parainﬂuenza (também causadores de doenças respiratórias). O quadro clínico pode
não só ser mais forte, como
mais frequente".
E embora os casos mais
graves de VSR sigam ocorrendo em bebês, até adolescentes têm sofrido mais com
a doença, segundo o médico
do Hospital Pequeno Príncipe.
No Sabará, têm crescido
nas últimas semanas as internações por adenovírus, parainﬂuenza e rinovírus.
"Antes, a prevalência desses
vírus era menor", explica Oliveira.
"É uma situação anômala",
diz o pediatra carioca Daniel
Becker, que classiﬁca o quadro atual como um "pandemônio de viroses".
"Temos visto um número
excessivamente grande de
crianças pegando doenças
consecutivas, uma atrás da
outra. É uma observação pessoal, mas existe um consenso
entre os médicos de que a
ordem de grandeza das contaminações está bastante
acima do normal", avalia.

Pulseira inteligente detecta infecção por Covid-19 dois
dias antes dos sintomas surgirem, aponta estudo

Estudo

Pesquisa mostra que um gadget voltada para o monitoramento dos períodos férteis consegue
conﬁrmar o diagnóstico a partir da medição de cinco parâmetros ﬁsiológicos.

Desenvolvida para rastrear
em tempo real o período fértil de mulheres, a pulseira
Ava conseguiu detectar os
primeiros indícios ﬁsiológicos da Covid-19 em pessoas
infectadas dois dias antes do
surgimento dos sintomas, de
acordo com estudo publicado neste mês na revista
cientíﬁca "BMJ Open".
O trabalho reuniu cientistas em um consórcio inter-
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nacional, com participantes
da Alemanha, da Holanda e
do Canadá, sob liderança de
pesquisadores suíços. Os
pesquisadores analisaram
dados de mais de 1,1 mil
pessoas no ano de 2020.
Desenvolvida para rastrear em tempo real o período fértil de mulheres, a
pulseira Ava conseguiu detectar os primeiros indícios
fisiológicos da Covid-19 em
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pessoas infectadas dois dias
antes do surgimento dos
sintomas, de acordo com estudo publicado neste mês
na revista científica "BMJ
Open".
O trabalho reuniu cientistas em um consórcio internacional, com participantes
da Alemanha, da Holanda e
do Canadá, sob liderança de
pesquisadores suíços. Os
pesquisadores analisaram
dados de mais de 1,1 mil
pessoas no ano de 2020.
Entenda o que é a fertilização in vitro (FIV), usada
por famosas para engravidar
depois dos 40
Cidade de SP aplica 4ª
dose da vacina contra Covid
em adultos acima de 40
anos a partir desta segunda
Dentre elas, 127 tiveram
casos de Covid-19 confirmados e 68% das pessoas infectadas tiveram mudanças
em parâmetros corporais
percebidos pelo algoritmo

criado pelos cientistas. Os
cálculos matemáticos interpretaram dados gerados
pela pulseira dois dias antes
dos sintomas surgirem.
Disponível
comercialmente por US$ 279 (cerca de
R$ 1,5 mil), a Ava possui três
sensores que medem cinco
parâmetros fisiológicos: frequência respiratória, frequência
cardíaca,
variabilidade da frequência
cardíaca, temperatura da
pele do punho e perfusão da
pele (passagem de líquido
através do sistema circulatório ou linfático).
Os dados cruciais para a
identificação da Covid-19
foram a frequência cardíaca
e respiratória, que apresentaram mudanças expressivas. Ao surgimento dos
sintomas, foi constatada
uma respiração a mais por
minuto durante a noite, aceleração cardíaca de 0.87 batidas por minuto e aumento

da temperatura do pulso em
0,18°C.
Usada apenas durante o
sono, o dispositivo coleta
dados a cada dez segundos e
requer pelo menos quatro
horas de sono relativamente
ininterrupto. Para obter as
informações, os participantes sincronizaram suas pulseiras com um aplicativo
para celular ao acordar,
transferindo dados do dispositivo para o sistema da Ava.
A Ava é o primeiro acessório weareble voltado para a
medição da fertilidade que
possui o aval da Food andDrugAdministration (FDA),
agência reguladora dos Estados Unidos. Atualmente,
está em fase de teste na Holanda com 20 mil pessoas
participantes. Os resultados
da eficácia do acessório
como estratégia de saúde
pública no combate à pandemia deve sair ainda este
ano.

PF deﬂagra operação para investigar fraude
no gabinete de um deputado estadual

No Amapá
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O deputado é investigado pelos crimes de peculato, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro,
em esquema de fraude na emissão de notas ﬁscais para obtenção de valores a título de cota parlamentar,

A Polícia Federal deﬂagrou na manhã
desta quarta-feira (29), nas cidades de
Macapá e Santana, no Amapá, a Operação Petrov, com o cumprimento de nove
mandados de busca e apreensão em Macapá, em investigação que apura os crimes de peculato, falsidade ideológica,
organização criminosa e lavagem de dinheiro, em razão de esquema de fraude
na emissão de notas ﬁscais para obtenção de valores a título de cota parlamentar, no âmbito do gabinete de um
deputado estadual.
Durante o cumprimento das buscas,
um dos investigados foi preso em ﬂagrante por posse ilegal de arma de fogo
e munições. O indivíduo foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá para
que sejam tomadas as medidas cabíveis.
A INVESTIGAÇÃO
Os policiais deram cumprimento a 9
mandados de busca e apreensão em diversas residências e postos de gasolina
de Macapá e Santana, além do gabinete
na Assembleia Legislativa do Amapá
(ALAP). Assim como a Operação Gambetto, a ação da manhã de quarta-feira é
decorrente da Operação En Passant, deﬂagrada em 21 de novembro de 2021,
que apurou um esquema de desvio de

Na cadeia

dinheiro de cota parlamentar, que deveriam custear despesas do exercício do
mandato de deputado estadual.
A PF identiﬁcou que o deputado se relacionava com funcionários de postos
de gasolina da região, que emitiam
notas ﬁscais por serviços não prestados,
ou prestados a menor valor, com o objetivo de se apropriar ou desviar valores
da verba parlamentar recebidos a título
de ressarcimento em favor do deputado.
Os intermediários do parlamentar
procuravam os funcionários dos postos
de gasolina solicitando que estes emitissem notas ﬁscais falsas, com valores diversos entre R$ 150,00 a R$300,00 até a
soma do montante que não ultrapassasse R$3.500,00, para não levantar suspeitas e que pudesse solicitar

ressarcimento desses valores junto à
ALAP, mesmo sem ter feito os abastecimentos efetivamente.
A PF veriﬁcou ainda indícios de que
os operadores do esquema, em outras
oportunidades, ajustavam um percentual de 20% a 25%, em sobrepreço, ao
valor real do serviço prestado, indicado
na nota ﬁscal. Os investigados poderão
responder pelos crimes de peculato, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas
somadas podem chegar a 33 anos de reclusão.
O nome da operação “Petrov”, faz referência a uma defesa no jogo de xadrez, já que a presente investigação é
um desdobramento da operação “En
Passant”, que também é um movimento
do jogo de tabuleiro.

“Geﬁnho”, acusado de matar a tiros um estudante após
roubar o celular da vítima, é preso pela Polícia Civil
O latrocida estava escondido na casa da namorada, na Baixada da Pará, zona Leste de Macapá.

Nessa quarta-feira, 29, a Polícia Civil do
Amapá, por meio da Delegacia Especializada
em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP),
prendeu um indivíduo de 25 anos de idade,
acusado pela prática do crime de latrocínio e
porte ilegal de arma de fogo.
O latrocida se chama Geﬁson Duarte Barra,
o “Geﬁnho”, que matou com quatro tiros o estudante Carlos Antônio Arcanjo dos Santos,
de 21 anos, em frente à escola onde o rapaz estudava, no bairro do Zerão, em Macapá, durante um assalto seguido de luta corporal com
o estudante.
Desde o dia do crime Geﬁnho, como é conhecido no submundo da bandidagem, estava escondido na casa da namorada,
localizada na Passagem Santa Fé, na Baixada
da Pará (entre os bairros Perpétuo Socorro e
Cidade Nova), zona Leste da capital, Macapá.
Em seu depoimento à polícia, após a prisão,
“Geﬁnho” disse não tinha intenção de matar

Acusado foi preso após
campana da Polícia Civil.

o estudante, e que os tiros foram acidentais.
RELEMBRE O CRIME
O homem preso foi identiﬁcado como
sendo o autor do latrocínio que vitimou o estudante de 21 anos de idade, na última segunda-feira, 27, no bairro Zerão. O acusado
estava em uma bicicleta, quando passou em
frente à Escola Nancy Nina da Costa e anunciou o assalto a alguns alunos, que entrega-

ram os celulares.
Após Geﬁnhoguardar os objetos e a arma, a
vítima reagiu e entrou em luta corporal com o
acusado, o qual disparou quatro vezes e atingiu mortalmente o estudante.
"Desde que fomos comunicados do fato,
realizamos diligências para identiﬁcar o autor
do crime. Após a identiﬁcação, ﬁzemos buscas e campana para localizá-lo. Representei
pela prisão preventiva do acusado e, nessa
manhã, conseguimos cumprir o mandado judicial. Em interrogatório, ele aﬁrma que os
disparos da arma ocorreram de forma acidental durante a luta corporal com a vítima”, informou o delegado Vladson Nascimento.
O homem preso será indiciado pelos crimes
de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo.
As investigações contaram com o apoio da
Polícia Militar, do GAECO/MP e do CIOP/SEJUSP.
Geﬁnho será encaminhado ao Iapen.

Em Santana, Polícia Civil prende homem condenado
judicialmente por roubo e corrupção de menores

Capturado

Nesta terça-feira, 28, a Polícia Civil
do Amapá, por meio da 2ª Delegacia de
Polícia de Santana (2ª DPS), prendeu
um homem de 24 anos de idade, condenado judicialmente pela prática dos
crimes de roubo e corrupção de menores.
De acordo com a Delegada Luiza
Maia, a prisão ocorreu no bairro Hospitalidade e é decorrente de denúncia
realizada por populares.
"Diariamente, a população santanense procura a 2ª DPS para denunciar
o paradeiro de foragidos da justiça. A
partir dessas denúncias, a equipe de investigação realiza as diligências necessárias para verificar a veracidade da
denúncia e efetua as prisões de pessoas
com mandados de prisão em aberto.

Essa prisão de hoje é resultado desse
trabalho. Eu agradeço a confiança que
a sociedade deposita no trabalho da 2ª
DPS, pois, através das denúncias, conseguimos retirar criminosos do convívio social", explicou a delegada.
O homem preso foi condenado a
pena de 8 anos, 9 meses e 10 dias de re-

clusão, por ter roubado os pertences de
pessoas que estava em uma pizzaria,
localizada no bairro Provedor I. O fato
aconteceu no mês de janeiro do ano
passado. O homem preso estava acompanhado de um adolescente de 16 anos
de idade.
Na ocasião, os infratores pediram
pizza se passando por clientes e, posteriormente, também pediram água,
sendo que, no momento em que a garçonete atendeu ao último pedido,
anunciaram o roubo e mandaram todos
deitarem no chão. Enquanto o maior de
idade empunhava a arma de fogo, o
adolescente subtraia os bens das pessoas presentes.
O homem preso foi encaminhado ao
Iapen.

O homem preso foi condenado a pena de 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, por roubar clientes de uma pizzaria.

Ataque

Vice-prefeita de cidade no nordeste do Pará tenta
matar ex-marido a tiros e está foragida
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Jéssica Evelym Mota está foragida. Arma foi apreendida e a Polícia Civil investiga o caso.

A vice-prefeita do município de São
Francisco do Pará, no nordeste paraense, Jéssica Evelym Mota, permanece foragida desde a tarde desta
terça-feira (28), quando teria tentado
matar a tiros o ex-marido dela, o empresário Roberto Douglas Mota. Após
o crime, Jéssica Mota fugiu e ainda
não foi localizada, conﬁrmou a Polícia Civil, no ﬁnal da manhã desta
quarta-feira (29). A PC disse, ainda,
que investiga o caso como tentativa
de homicídio.
Jéssica, que também é secretária de
Agricultura de São Francisco do Pará,
teria ido à empresa de Roberto, dizendo que estaria precisando conversar com ele. À polícia, o empresário
informou que chamou a vice-prefeita
para a sala de reunião, de modo que
pudessem, então, conversar reservadamente. Neste momento, ainda de
acordo com o relato de Roberto à polícia, Jéssica teria sacado uma pistola
calibre 380 e dito que o mataria.
Segundo Roberto, ele conseguiu
travar a arma, antes que sua ex-companheira atirasse. Em seguida, já com
a ajuda de funcionários, o empresário
teria conseguido imobilizar Jéssica e
tomar a arma dela. A vice-prefeita,

Jéssica Mota, a vice-prefeita de São
Francisco do Pará, tentou matar o
ex-marido com uma pistola dentro
da empresa dele. Ela está foragida.

porém, conseguiu se soltar e acabou
fugindo do local. Um boletim de ocorrência foi registrado por Roberto na
Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Pará, onde a arma usada por
Jéssica foi entregue.
A reportagem de OLiberal.com
apurou que Jéssica e Roberto ainda
seriam casados, tanto que possuem o
mesmo sobrenome. Eles possuem
dois ﬁlhos. E a confusão entre os dois

teria iniciado depois que Roberto, supostamente, implicou com o atual
namorado de Jéssica, que é irmão do
prefeito de São Francisco do Pará,
Marcos Cesar Barbosa e Silva, mais
conhecido como professor Marcos. A
reportagem tenta localizar tanto o
irmão do prefeito, que não teve seu
nome divulgado, quanto o empresário Roberto Douglas Mota.
Em um comunicado divulgado na
tarde desta quarta-feira, a vice-prefeita diz que “até o presente momento só foram apresentados os
relatos de seu ex-marido, relatos
esses que não condizem com a realidade dos fatos”.
A nota diz também que “no momento devido” Jéssica comparecerá
junto à autoridade policial competente para esclarecer o ocorrido,
“onde irá trazer a verdade real à
tona, com provas irrefutáveis".
"Diante disso, pede-se à população
que não faça juízo de valor sem antes
ouvir a versão da vice-prefeita”, ﬁnaliza a nota assinada pelos advogados
de Jéssica Mota, Maurício David Castro da Silva e José Edmar Dantas Silveira Filho.
(O LIBERAL)

PF leva Amarildo e Jeferson para áreas do crime para
reconstituição, em Atalaia do Norte, no Amazonas.

Caso Bruno e Dom

Em depoimento, Jeferson acusou Amarildo de efetuar o primeiro disparo.
Na reconstituição desta quarta, as versões foram confrontadas.

As polícias Federal e Civil, além do
Exército Brasileiro (EB), estão fazendo
uma reconstituição dos assassinatos do
indigenista Bruno Araújo Pereira e do
jornalista inglês Dom Phillips, desde esta
quarta-feira (29), em Atalaia do Norte
(distante 1.136 quilômetros de Manaus).
Os suspeitos Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como "Pelado", e Jeferson da Silva Lima, o "Pelado da Dinha",
foram levados para as áreas do crime,
para participação nesta etapa das investigações.
Esta é a segunda reconstituição do
caso. A primeira contou apenas com a
participação de Amarildo, que acusou
Jeferson de ter atirado nas vítimas. Em
depoimento, Jeferson acusou Amarildo
de efetuar o primeiro disparo. Na reconstituição desta quarta, as versões
foram confrontadas.
Agentes da Polícia Federal e Polícia
Civil percorreram todos os pontos-chave
do caso: as comunidades São Rafael, São
Gabriel e Cacheira, além das áreas onde
Bruno e Dom foram assassinados e o
local onde os corpos foram escondidos.
Desde o início do dia, havia movimentação de equipes da PF e PC-AM no porto
de Atalaia do Norte. Os policiais também
levaram para as áreas da reconstituição
sacos pretos, que foram usados para simulação da ocultação dos corpos.

SIMULAÇÕES
Nessa terça-feira, as embarcações utilizadas pelas vítimas e pelo pescador
Amarildo, no dia do crime, foram utilizadas em simulações, para veriﬁcar se os
relatos das testemunhas e dos suspeitos,
obtidos no inquérito policial, são condizentes com a realidade.
De acordo com a PF, uma das provas
técnicas a ser veriﬁcada era a velocidade

das embarcações, especialmente no momento em que Amarildo e Jeferson perseguiam Bruno e Dom, entre as
comunidades São Gabriel e Cachoeira.
Os resultados das simulações ainda
não foramdivulgado pelas autoridades.
VERSÕES SE CONTRADIZEM
Os relatos de Amarildo e Jeferson
sobre o crime são divergentes, já que
ambos se acusam de ter iniciado os tiros
que mataram o indigenista e o jornalista,
no início de junho.
Em vídeo divulgado pela PF, no dia 21
de junho, Amarildo aparece negando
que tenha atirado contra Bruno e Dom.
Ele acusa Jeferson da Silva Lima.
Ao ser questionado se viu a hora em
que Jeferson atirou, Amarildo conﬁrma
com a cabeça e responde: "vi".
De acordo com Amarildo, Bruno teria

Um dos acusados presos é levado para
reconstituição no local do crime.

revidado. O indigenista tinha porte de
arma e escolta armada, mas dispensou a
segurança no dia do crime, 5 de junho,
um domingo.
Ainda na reconstituição, Amarildo
aﬁrma que Jeferson atirou na região
lombar de Bruno. O suspeito também
acusa o "Pelado da Dinha" de atirar contra Dom.
Já Jeferson aﬁrmou que, no dia do
crime, Amarildo o chamou para perseguir Bruno e Dom quando as vítimas
passaram, de lancha, no rio Itacoaí. Segundo o depoimento do suspeito,
quando estavam bem próximos, ocorreu
o primeiro tiro, que teria sido efetuado
por Amarildo, e acertado as costas de
Dom.
Na sequência, Jeferson conta que atirou em Bruno. Houve uma sequência de
disparos e ele não soube informar quem
atingiu Bruno primeiro. Jeferson aﬁrma
que acredita ter atirado três vezes, o
mesmo número de tiros dados por Amarildo. Bruno também teria atirado para
se defender.

Investigações
De acordo com o delegado de Atalaia
do Norte, Alex Perez, a polícia já ouviu
20 testemunhas: 17 testemunhas e três,
suspeitos.
Na quinta-feira (23), o superintendente da Polícia Federal (PF) no Amazonas, Eduardo Fontes, declarou ao Jornal
Nacional que não está descartado um
envolvimento de um mandante no
crime.
Em uma nota divulgada pelo comitê
de crise, coordenado pela PF, em 17 de
junho, o órgão dizia que novas prisões
poderiam ocorrer, mas que, naquele momento, as investigações apontavam
"que os executores agiram sozinhos".

Pancadaria
Geral
Vereadores trocam socos durante sessão em câmara
no interior do Amazonas
Imagens mostram briga generalizada entre vereadores na Câmara de Boca do Acre.

Vereadores e outros servidores saíram no braço.
Nas imagens, é possível ver
quando o vice-presidente da Câmara, Wilkerson Roderick (PSC),
de terno preto, e o vereador Jansen (Avante), de terno cinza,
apareceram discutindo. Logo depois, os dois começam a trocar
socos.
Além deles, as vereadoras Genésia Rodrigues (PP) e Taísa
Onofre (PP) também participaram do bate-boca.
A confusão ocorreu no momento em que a Câmara discutia
atraso no pagamento de agentes
de limpeza urbana do município.
No entanto, a briga não foi motivada pelo tema da sessão, mas
por uma questão protocolar,
após o vice-presidente da Câ-

mara inverter a ordem dos discursos dos vereadores.
"Quando chegou a minha vez
de pronunciar sobre a questão,
eu disse que estava presidindo a
sessão, e que por isso, iria me
pronunciar por último, como
sempre acontece quando alguém
conduz uma sessão. Mas o vereador Jansen ﬁcou irritado, bateu
na mesa e começou a falar palavras de baixo calão para mim.
Depois o ﬁlho dele me bateu e eu
me defendi", se justiﬁcou Roderick.
Por outro lado, o vereador Jansen alega que o ﬁlho foi agredido
primeiro pelo vice-presidente da
Câmara.
"Agradeço pelas mensagens

que estou recebendo. Fui à delegacia com o meu ﬁlho, por que
ele foi agredido. Se for para apanhar, que eu apanhe defendendo
o povo", aﬁrmou Jansen, nas
redes sociais.
As duas partes registraram boletim de ocorrência na delegacia
de Boca do Acre. O caso deverá
ser apurado pela Polícia Civil.
Em nota, o presidente da Câmara de Boca do Acre, vereador
Valfrido de Oliveira Neto, aﬁrmou que não compactua com
agressões físicas e verbais. "Externo profundo lamento pelo
ocorrido dia 28/06/22, no Plenário Francisco Leite, que é a casa
do povo, expressão máxima da
democracia, onde deve prevalecer o diálogo, respeito e espírito
público", diz um trecho da nota.
Segundo Valfrido, a Casa está
adotando medidas para garantir
a segurança dos parlamentares.
Ele deve reunir com o jurídico
para ver quais medidas legais
serão adotadas.
Como nesta quarta é feriado
municipal em Boca do Acre, é
provável que a Casa Legislativa
só retome o expediente na segunda-feira (4), já que o ponto
facultativo poderá ser estendido
até sexta-feira (1º). (G1)

Pará
Preço do leite em pó sobe e causa revolta entre
paraenses, nas redes sociais
Já o leite líquido acumula alta de quase 22% nos últimos 12 meses, superando inﬂação.

Preço do leite em pó chama atenção
de internautas em Belém.
O preço do leite, principalmente
em pó, tem chamado a atenção dos
consumidores paraenses e gerado
repercussão nas redes sociais. Internautas postaram fotos de leite em
pó sendo vendido a R$ 43,90 o quilo
nas prateleiras de alguns supermercados de Belém.
Um internauta registrou, no dia
18 de junho, o preço do quilo do

Roraima

leite a R$36,90 em um supermercado da capital paraense. Já no dia
27, o preço do mesmo produto, da
mesma marca e no mesmo local,
aumentou para R$43,90.
De acordo com o Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) o
leite líquido já acumula alta de
quase 22% nos últimos 12 meses no

Pará , superando a inﬂação do período que é de 11,9% (INPC/IBGE). E
esta alta afeta também o leite em
pó.
Só nos primeiros cinco meses do
ano, de janeiro à maio de 2022, a alta
nos preços do leite chegou a 12%,
quando a inﬂação era de 4,96%
(INPC/IBGE) no mesmo período.
Esse é um problema nacional que
acontece por conta da entressafra
que vai de abril até junho, de acordo
com o Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (Cepea), isso
porque o clima mais seco prejudica
a pastagem das vacas leiteiras.
O principal fator de inﬂuência
para essa seca nos pastos é o fenômeno "La Niña", que surge quando
há o resfriamento das águas do
Oceano Pacíﬁco, afetando diretamente a América do Sul. No caso do
Brasil, acaba havendo, no Sul, a diminuição das chuvas, e no CentroNorte, o aumento.

Boa Vista é a 3ª capital com maior alta de mortes violentas
no Brasil, aponta Anuário de Segurança
Taxa é de 9,9% e colocou cidade entre as capitais com taxas de mortes
violentas maior que a média nacional.

Boa Vista foi a terceira capital
com maior alta de mortes violentas em um ano no Brasil, segundo
o Anuário Brasileiro de Segurança
Pública 2022, divulgado nessa
terça-feira (28). Atualmente, a
taxa é 9,9% se comprar os anos de
2020 e 2021.
A cidade fica atrás de Manaus
(48,9%) Macapá (31,2%). Abaixo
de Boa Vista estão Porto Velho
(8,6%), Teresina (9,5%) e Salvador
(3,4%). Das seis, quatro estão no
Norte, única região do país que
teve aumento na violência no ano
passado (9%). O número, põe a região em contramão em relação ao
restante do Brasil, em que houve
uma queda de 6% no número de
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mortes violentas.
No índice de mortes por 100 mil
habitantes, Boa Vista ocupa o 5º
lugar no ranking nacional (veja tabela mais abaixo).
As mortes violentas incluem homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes
cometidas pela polícia.
Conforme os dados, Boa Vista
contabilizou 152 mortes violentas
em 2021. O índice é 14,2% maior se
comparado à 2020, quando houve
133 mortes violentas.
O estudo reúne números de
mortes violentas entre 2021 e
2020. O Monitor da Violência, do
g1, já havia apontado alguns fatores estão por trás dos altos índices
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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.
De acordo com o Anuário, Macapá é a capital que tem maior
taxa de mortes violentas: 63,2
mortes por 100 mil habitantes. A
menor taxa entre as capitais foi registrada por São Paulo: 7,7 mortes
por 100 mil habitantes. Foi a única
entre as 27 a ter menos de 10 mortes violentas por 100 mil habitantes.

TH CONIVÊNCIA residencial Amazonas rua
castanheira número 490 marabaixo 3

Inovação

Trem inova e faz chamada para jogo do Amapazão
como encarte de gibi; veja como ﬁcou
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Locomotiva enfrenta o Santos-AP, em duelo de grande rivalidade,
hoje, quinta-feira (30), no Estádio Zerão

O Trem usou de criatividade
e inovação para chamar o torcedor para o jogo contra o Santos-AP
pelo
Campeonato
Amapaense 2022. A Locomotiva entrou na era dos gibis e
publicou encarte em quadrinhos nas redes sociais destacando o confronto: O Trem
Desportivo Clube conta com a
sua presença para AVERMELHAR o Estádio Zerão.
O duelo, que se tornou de
grande rivalidade nos últimos
anos, marca o fechamento da

fase classiﬁcatória do Amapazão. Trem e Santos-AP disputam jogo adiado da 6ª rodada,
nesta quinta-feira (30), às
20h15, no Estádio Zerão, com
transmissão em Tempo Real
pelo ge Amapá.
Tanto a Locomotiva quanto
o Peixe da Amazônia estão
classiﬁcados para as semiﬁnais
do Estadual que terá também
Independente-AP e Santana.
Os confrontos, em jogo único,
estão marcados para os dias 7 e
8 de julho. (ge/AP)

Cobrança

Rafael Moura cobra Textor por dívida do Botafogo em rede social:
"Vamos resolver antes de mais contratações?"
Atacante atuou pelo clube no ano passado, na campanha do título da Série B

O atacante Rafael Moura, que atuou
no Botafogo no ano passado no título da
Série B, aﬁrmou que ainda não recebeu
parte do dinheiro dos três últimos
meses de trabalho no clube. Ele expôs a
situação em rede social e aproveitou
para cobrar John Textor, acionista que
detém 90% da SAF.
- John Textor e demais diretores que
falam em cifras milionárias a cada entrevista, vamos resolver a situação do
passado antes de novas contratações
para o segundo semestre? - escreveu o
atacante, em postagem nos stories do
Instagram.

Assédio sexual
O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro
Guimarães, deve deixar o cargo, de acordo com assessores
de Jair Bolsonaro (PL). O governo decidiu pela demissão
na última terça-feira. Guimarães pedirá para deixar o
cargo, com o objetivo de cuidar de sua defesa. O Ministério
Público Federal (MPF) investiga de forma sigilosa denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias da Caixa contra o presidente da instituição."É comum ele pegar na
cintura, pegar no pescoço. Já aconteceu comigo e com várias colegas", diz uma funcionária. Ultimamente as pessoas
de cargos de conﬁança do governo Jair Bolsonaro (PL)
estão sendo envolvidas em escândalos isso é muito ruim
para sua reeleição. O Lula só faz agradecer. Vou te falar!

Interferência
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), enviou, na terça-feira (28/6), ao procuradorgeral da República, Augusto Aras, um pedido para que o
presidente Jair Bolsonaro (PL) seja investigado a respeito
de uma suposta interferência no trabalho da policia federal
contra o ex-ministro da educação Milton Ribeiro. A solicitação atende a um pedido do senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP). A determinação foi juntada ao inquérito instalado no STF após a saída de Sergio Moro do Ministério da
Justiça. “A investigação também compreende a apuração
dos supostos crimes de denunciação caluniosa (art. 339 do
Código Penal) e crimes contra a honra (arts. 138 a 140 do
Código Penal) por parte do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, SÉRGIO FERNANDO MORO. Foi juntado aos
autos o relatório ﬁnal das investigações, encaminhado
pela Polícia Federal”, escreveu Moraes. É muita cagada
para o presidente Jair Bolsonaro (PL), faltando três meses

O atacante disse que os vencimentos
correspondem a direitos de imagem. Se-

para eleição de outubro.

Medidas adotadas
O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, apresentou dados que apontam que, com medidas adotadas
pelo governo e propostas aprovadas pelo Congresso, há
um potencial para redução média de 21% nos preços da gasolina, que passaria dos atuais R$ 7,39 para R$ 5,84, na
média nacional. Os dados foram apresentados a deputados em audiência pública na Câmara na terça-feira, 28. As
medidas incluídas nas projeções apresentadas pelo ministro consideram a Lei complementar 194/2022, que limitou
a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, e as medidas sobre a tributação de diesel discutidas no Supremo Tribunal Federal
(STF). Se isso acontecer é melhor dizer a aleluia, aleluia.

Festa de despedida
A despedida de Fred no Fluminense está cada vez mais
próxima. O Tricolor oﬁcializou na última terça-feira (28)
que a partida contra o Ceará, no dia 9 de julho, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, será o último jogo do
atacante, de 38 anos, com a camisa do clube carioca. Apesar do último jogo dentro do contrato ser contra o Goiás,
fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense
decidiu antecipar a despedida de Fred uma rodada antes,
no Maracanã.O Tricolor comunicou que divulgará informações sobre venda de ingressos em breve.Com a camisa
do Fluminense, Fred conquistou dois Campeonatos Brasileiros, em 2010 e 2012, e dois Campeonatos Cariocas, em
2012 e 2022, além do título da Primeira Liga em 2016. Ao
todo, o atacante disputou 380 jogos e marcou 198 gols. O

gundo Rafael Moura, o Botafogo também não pagou o FGTS do ano inteiro.
- Hoje meu post é de extremo desconforto, mas que precisa ser feito. O Botafogo ﬁcou devendo o FGTS de todo ano
e os três últimos direitos de imagem dos
atletas que não permaneceram para
2022. Após sete meses de conversas
amigáveis com Durcesio Mello e Jorge
Braga, nada foi resolvido - desabafou.
Rafael Moura participou de 31 partidas pelo Botafogo no ano passado,
sendo apenas uma delas foi titular. O
atacante marcou um gol com a camisa
do clube.

jogador Fred é um cidadão do bem e faz várias ações sociais. Quando a esposa do amapaense Aldo que jogou no
Fluminense estava doente ele ajudou, infelizmente ela
veio a falecer.

Curtinhas
Ontem 29, foi o último dia de prazo para turma deixar
seus compromissos de cargos e outras coisas mais e se
dedicar na sua campanha política quem for candidato
no pleito de outubro, principalmente os colegas de
rádio e televisão. O mais famoso pelas terras tucujus
que fez uma despedida honrosa foi o colega Carlos Lobato (Pros) que disputa uma cadeira no legislativo.
XXXX A diretoria do Trem Desportivo Clube tem que
fazer uma homenagem para o seu ex-presidente Elimar
Borges que faleceu semana passada. Elimar quando foi
dirigente do clube rubro-negro conquistou dois campeonatos do famoso torneio da Amazônia onde disputavam os clubes da região Norte. XXXX Os promoters
que realizam bailes da saudade deveriam fazer uma
festa lembrando as músicas inesquecíveis de Paulo
Diniz que nos deixou semana passada. Fui responsável
em trazer o pernambucano Paulo Diniz várias vezes
aqui em Macapá todos os eventos de casa cheia. XXXX
Querem expulsar o ex-deputado estadual Jorge Souza
(PDT). Eu conheço a postura do governador Waldez
Góes que é presidente de honra do partido. Jamais partiu dele. XXXX Atenção: Meu programa de rádio Tarumã FM 104,3 agora em conexão com a rádio Web do
Ypiranga Clube levará todos os candidatos ao governo
do estado para uma entrevista. XXXX Gente por hoje é
o que há, ﬁquem com Deus e a minha Padroeira Virgem
de Nazaré. Tchau.

TJAP inicia pesquisa para aprimorar a Justiça em
2023; consulta segue até 18 de julho

Gestão participativa

A pesquisa é voltada para juízes, servidores, advogados, defensores, membros do MP e cidadãos em geral.
Já está aberta a consulta pública
voltada a obter opiniões e considerações sobre as Metas Nacionais do
Judiciário para 2023. Trata-se da
pesquisa "Gestão Participativa, Juntos por uma Justiça Ainda Melhor!".
Voltada para magistrados, servidores, advogados, defensores, membros do Ministério Público e
cidadãos em geral, a pesquisa iniciou nesta quarta-feira (29) e segue
até o dia 18 de julho, disponível no
link. A sua contribuição vem para
aperfeiçoar a prestação jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade serviço mais célere, com
maior eﬁciência, qualidade e transparência.
A iniciativa atende ao disposto na
Resolução CNJ nº 221 de 2016, que
institui princípios de gestão participativa e democrática na elaboração

TJAP realizará união de 50 casais no Casamento Coletivo
durante a programação do TCE na Comunidade, em Mazagão

Casamento

A cerimônia será realizada a partir das 19 horas, na Creche Vó Joana Ayres, em Mazagão Novo.

O juiz Fábio Santana, coordenador adjunto
do Casamento na Comunidade.

O programa Casamento na Comunidade do Tribunal de Justiça
do Amapá dará a oportunidade
de 50 casais pronunciarem o sonhado sim nesta sexta-feira (1º de
julho), durante a programação do
TCE na Comunidade. A cerimônia será realizada a partir das 19
horas, na Creche Vó Joana Ayres,
em Mazagão Novo. A ação, que
conta com a parceria também do
Cartório de Mazagão, beneﬁciará
uma maioria de casais ribeirinhos
residentes na região.
De acordo com o juiz Fábio
Santana, coordenador adjunto do
Casamento na Comunidade, esta
edição foi planejada pela equipe
do programa para ser o último do
1º semestre de 2022. “Graças a
Deus ﬁzemos casamento em Ferreira Gomes, em Porto Grande,
em Cutias do Araguari, Ipixuna
Miranda e agora levaremos a ação
a Mazagão”, relatou, “além, claro,
dos casamentos realizados pela
juíza JoenildaLenzi em Macapá”,
completou.
“Esses noivos são pessoas da
região de baixa renda, muitos
deles ribeirinhos, e o casamento
envolve custos como os emolu-
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mentos, que em outra situação
não poderiam pagar”, explica o
juiz.
“Creio que será uma experiência muito boa para a sociedade
local e só temos a agradecer ao
nosso desembargador-presidente
Rommel Araújo por conquistar
estas parcerias”, concluiu o magistrado.
O TCE na Comunidade, programação itinerante promovida pelo
Tribunal de Contas do Estado do
Amapá (TCE-AP) por meio da Escola de Contas e Ouvidoria, conta
com mais de 30 instituições parceiras e oferece vários serviços
nas áreas da saúde, cidadania e
assistência social.
A intenção do Tribunal é proporcionar aos entes políticos e à
comunidade o conhecimento
sobre as atividades do TCE/AP,
principalmente quanto ao controle social na correta aplicação
dos recursos públicos.
Para a titular do Cartório do
Mazagão, tabeliã Kátia Rodrigues,
a parceria, que envolve Justiça do
Amapá, Cartórios e neste caso o
TCE, “é de suma importância,
pois vai ajudar a regularizar a
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união de muitas pessoas que têm
esse sonho de casar, mas que na
maioria das vezes não têm condições ﬁnanceiras de arcar com as
taxas ou uma cerimônia”.
Pelo que se recorda, a última
vez que a cidade recebeu ação semelhante teria sido em 2016, e
que de lá para cá uma demanda
reprimida se acumulou. “Creio
que ainda tem muitos casais na
expectativa de um próximo casamento comunitário, principalmente nas áreas ribeirinhas do
Município”, arriscou. “As inscrições para o casamento comunitário são muito concorridas – em
poucos dias as vagas já estavam
todas preenchidas”, concluiu a
tabeliã.
De acordo com o conselheiro
Michel Houat Hard, presidente
do TCE, esta parceria com o
TJAP, na realização deste Casamento na Comunidade em Mazagão, integrada à programação
desta 4ª edição do TCE na Comunidade, é muito bem-vinda,
mas não uma novidade. “Agradeço mais uma vez a participação do TJAP, na pessoa do nosso
desembargador-presidente
Rommel Araújo, que participou
da 1ª edição deste evento em
Porto Grande, quando ainda era
presidente do TRE-AP, acompanhado do então presidente do
TJAP, desembargador João
Lages”, registrou.
“Desde a primeira edição
ambos têm nos apoiado e prestigiado nossos eventos, seja presencialmente ou com oferta de
técnicos, estruturas ou serviços”,
acrescentou o conselheiro.
“O Tribunal de Justiça sempre
vai além, pois cede proﬁssionais
e estrutura para capacitações e
serviços, mas desta vez levará o
Casamento na Comunidade, realizando o sonho de muitos, desta
vez 50 casais, que ansiavam por
este momento”, ressaltou o conselheiro.

das metas nacionais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Os resultados serão analisados e encaminhados ao CNJ, que irá avaliar
as propostas apresentadas. Todas
as informações fornecidas serão
protegidas e ﬁcarão em sigilo, em
respeito à privacidade, à segurança
e à proteção dos dados.
“É importante que nossos magistrados e servidores do TJAP também peçam a seus familiares e
amigos para participarem, pois essa
pesquisa é um grande trabalho em
conjunto. A opinião de todos é importante. Em seguida, cada Tribunal de Justiça se reunirá com o
grupo da Rede de Governança Colaborativa e juntos discutiremos
essas respostas que irão nos ajudar
moldar as Metas Nacionais de

2023”, pontuou o servidor Carlson
Uchoa, da Assessoria de Planejamento do TJAP (Asplan).

REDE DE GOVERNANÇA COLABORATIVA
A gestão participativa é um aspecto considerado importante no
processo de formulação de metas,
uma vez que possibilita contemplar
as opiniões plurais e a visão dos diversos segmentos e instâncias na
modelagem do processo.
Este ano, os tribunais estaduais
do Brasil se uniram mais uma vez
para, juntos, conduzirem este processo de gestão participativa, em
que todos poderão de forma democrática emitir suas opiniões e consiacerca
das
Metas
derações
Nacionais do Poder Judiciário para
o ano de 2023.

Formação
EJAP inicia 5ª turma do Curso Introdutório em Justiça
Restaurativa para servidores e colaboradores do Poder Judiciário
As aulas visam trabalhar ações que revisitem crenças e teorias
acerca de situações de conﬂito e violência.

Com o objetivo de aplicar conhecimento acerca da atuação,
prevenção e transformação de
conﬂitos, a Escola Judicial do
Amapá, iniciou nesta segundafeira (27)a 5ª turma do Curso Introdutório
em
Justiça
Restaurativa. Oferecido a servidores e colaboradores do Poder Judiciário e ministrado pela juíza de
Direito e membro do Núcleo de
Justiça Restaurativa do TJAP, magistrada Larissa Noronha, e pela
assistente social e mediadora de
círculos restaurativos, Neide Santos, o curso segue até 1º de julho e
é ministrado on-line.
As aulas do curso introdutório
visam trabalhar ações que revisitem
crenças e teorias acerca de situações
de conﬂito e violência e possam organizar ações nos ambientes de
atuação dos alunos, com foco no desenvolvimento da convivência justa
e ética. O plano de ensino inclui estudos sobre os elementos da comunicação não violenta (CNV),
princípios e valores da Justiça Restaurativa, tipos de círculos de construção de paz e elaboração de
roteiros de círculos de diálogo.
Maria Eduarda Cavalcante, estagiária no Cejusc Santana, observa
que a participação no curso é importante para desenvolver seu trabalho
nas conciliações.
“La no Cejusc, já trabalhamos
com a Justiça Restaurativa. Nós incluímos muito os estagiários nas
mediações, conciliações e círculos.
E como entrei recente, preciso aperfeiçoar esses conhecimentos. Acredito que essa experiência vá abrir
minha mente, e principalmente ajudar na resolução de certos conﬂitos",
pontuou Maria Eduarda.

O curso faz parte do projeto pedagógico de capacitação sobre a Justiça Restaurativa promovido pelo
Núcleo de Justiça Restaurativa do
Tribunal de Justiça do Amapá
(NUJUR/TJAP) em parceria com a
EJAP. Segundo a juíza Larissa Noronha, esse projeto faz parte do Plano
de Implantação da Justiça Restaurativa recomendado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). “O TJAP
foi um dos tribunais que aderiu ao
convite do CNJ em 2020 para trabalhar a implantação da Justiça Restaurativa”, explica a magistrada.
Além do curso introdutório em
Justiça Restaurativa, o projeto também inclui oferta do curso avançado
em Justiça Restaurativa e supervisão e orientação de facilitadores.

JUSTIÇA RESTAURATIVA
A Justiça Restaurativa constituise como um conjunto de princípios,
métodos, técnicas e atividades próprias, que visa conscientizar sobre
fatores relacionais, institucionais e
sociais motivadores de conﬂitos e
violência, e por meio do qual os conﬂitos que geram dano, concreto ou
abstrato, são solucionados de modo
estruturado.
Por intermédio de um facilitador,
a Justiça Restaurativa reúne vítima,
ofensor e comunidade – o que pode
incluir a família dos envolvidos e
testemunhas, com o objetivo de
promover o entendimento entre os
envolvidos. Neste processo, cabe à
vítima decidir os locais das reuniões, dias e horários, além de aceitar a oferta de reparação,
recuperando o poder que lhe havia
sido subtraído pela ação do ofensor.
Não cabe ao facilitador proferir sentenças ou tomar decisões.

Curso iniciou nessa segunda-feira, 27.

Procuradora-geral Ivana Cei recebe visita institucional de
superintendente da Agência Brasileira de Inteligência

Visita

Em Brasília (DF)

O superintendente da ABIN fez a entrega de placas institucionais a membros MP-AP.

Procuradora-geral de Justiça do MP-AP, Ivana
Cei, recebe o superintendente da ABIN.

A procuradora-geral de
Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP),
Ivana Cei, recebeu nesta
terça-feira (28), na Procuradoria-Geral de Justiça – Promotor Haroldo Franco,
visita institucional do superintendente da Agência Brasileira
de
Inteligência
(ABIN), Júlio Cesar Ferreira
Pereira Júnior. Durante o encontro, que também contou
com a participação do chefe
de Gabinete da PGJ, promotor de Justiça João Furlan e
dos oficiais de Inteligência

Decisão

Alessandro Barbosa e João
Victor Pereira, foram debatidos temas de interesse comuns e futuras parcerias
entre MP-AP e ABIN.
RECONHECIMENTO
MÚTUO E TRABALHO CONJUNTO
Na oportunidade, o superintendente da ABIN fez a entrega de placas institucionais
aos dois membros MP-AP, em
reconhecimento do trabalho
prestado pelo Ministério Público à sociedade e a parceria
junto à Agência Nacional de

Inteligência.
A PGJ do MP-AP agradeceu
a visita e a honraria. Por sua
vez, Ivana Cei fez a entrega da
Medalha dos 30 Anos do MPAP – que tem como símbolo a
árvore Samaúma, que simboliza força, imponência, comunicação, longevidade e a
região amazônica – ao superintendente e oﬁciais da
ABIN, por conta da colaboração do órgão para com o trabalho do Ministério Público
ao longo dos anos.
MAIS SOBRE A ABIN
A ABIN constitui-se em
órgão de Estado permanente,
apartidário e apolítico, com
atuação nacional e representações no exterior, vinculado
ao Gabinete de Segurança
Institucional, responsável
por fornecer ao presidente da
República e a seus ministros
informações e análises estratégicas, oportunas e confiáveis, necessárias ao processo
de decisão.

STJ dá provimento ao Recurso Especial do MP-AP para reconhecer a
prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Em decisão monocrática, o relator, ministro do STJ Reynaldo Soares
da Fonseca, deu provimento ao Recurso Especial ministerial.

Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso do MP-AP.

No último dia 20 de junho, o
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) deu provimento ao Recurso Especial n.º 1992440, interposto
pelo
Ministério
Público do Estado do Amapá
(MP-AP), para condenar o réu
como incurso no delito de porte
ilegal de arma de fogo de uso
permitido, descrito no artigo 14,
caput, da Lei Federal nº
10.826/2003, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça do Estado do Amapá
(TJAP), para a realização da dosimetria das penas.
Na origem, o MP-AP, por meio
da Promotoria de Justiça de
Tartarugalzinho, interpôs Apelação Criminal n.º 000039640.2019.8.03.0005, objetivando
a reforma da sentença que ab-
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solveu o réu da prática do crime
de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido (descrito no
artigo 14, caput, da Lei Federal
nº 10.826/2003). A Câmara
Única do TJAP, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial.
Irresignado com a decisão colegiada, o MP-AP, por meio da
Coordenadoria de Recursos aos
Tribunais Superiores, interpôs
Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição da
República, arguindo contrariedade ao artigo 14, caput, da Lei
Federal 10.826/03.
Em decisão monocrática, o
Relator, ministro do STJ Reynaldo Soares da Fonseca, deu
provimento ao Recurso Espe-
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cial ministerial, consignando
que “o Tribunal local dissentiu
da jurisprudência desta Corte
Superior, que é ﬁrme no entendimento de que "os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei
n. 10.826/2003 são de perigo
abstrato, sendo desnecessário
perquirir sobre a lesividade
concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física
e sim a segurança pública e a
paz social [...]" (HC n.
430.276/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA, julgado em 24/5/2018,
DJe de 30/5/2018). Ademais, tratando-se de crimes de mera
conduta, o simples porte/posse
de arma de fogo, munição ou
acessório, de uso permitido ou
restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se revela suﬁciente para a
incidência do tipo penal”.
Por conseguinte, a decisão
aﬁrmou que “na hipótese dos
autos, não há falar em atipicidade material da conduta praticada, uma vez que o réu foi
ﬂagrado em via pública, portando arma de fogo de uso permitido (espingarda calibre .22),
além de 4 (quatro) munições,
sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, infringindo,
assim, o disposto no art. 14, da
Lei n. 10.826/2003.”

Membros do MP-AP participam do lançamento do
Movimento Nacional em Defesa dos Direitos das Vítimas

O evento marcou o início de uma mobilização pela
proteção integral das vítimas e seus familiares.

Membros do Ministério Público do
Amapá (MP-AP) participaram, na segunda-feira (27), em Brasília (DF), do
lançamento do Movimento Nacional
em Defesa dos Direitos das Vítimas. A
iniciativa ocorreu de forma híbrida,
realizada na sede da Escola Superior
do Ministério Público da União
(ESMPU) e com transmissão ao vivo
pelo Youtube. O evento marcou o início de uma mobilização pela proteção
integral das vítimas e seus familiares,
com a divulgação de informações e a
busca pelo aprimoramento da atuação do Ministério Público no atendimento às vítimas, na proteção e no
resgate da dignidade de quem teve
seus direitos violados.
Os membros do órgão ministerial
amapaense que estiveram presentes
no simpósio foram: o corregedorgeral do MP-AP, procurador de Justiça Jair Quinta; a coordenadora dos
Centros de Apoio Operacional
(CGCAO), procuradora de Justiça Judith Teles; a coordenadora do Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), procuradora de Justiça Socorro Milhomem Moro; e
titular da 2ª Promotoria de Justiça do
Tribunal do Júri, promotora de Justiça Klisiomar Lopes.
O procurador-geral da República e
presidente do CNMP, Augusto Aras,
destacou que o movimento tem o intuito de facilitar e ampliar o acesso à
informação, promover a proteção dos
direitos das vítimas e humanizar o
atendimento a ela conferido, pois
quem tem o direito violado merece
ser acolhido, respeitado e reparado.
Além disso, Aras aﬁrmou que é imprescindível reconhecer a necessidade de estabelecimento de um trato
diferenciado da vítima no sistema democrático de direito, com vistas a
contribuir com a concretização dos
ideais de justiça, liberdade e solidariedade.
"O Ministério Público precisa superar a ideia de órgão exclusivamente
acusador para passar a exercer o
papel de acolhimento. Para isso, é
fundamental pensar em integração,
diálogo e composição. E é isso que
buscamos constantemente: a promoção do diálogo e a integração, não
só com as instituições do Estado, mas
também com os segmentos da sociedade”, acrescentou o procuradorgeral.
VÍTIMAS COMPARTILHAM SUAS
HISTÓRIAS
Durante o evento, houve a participação de vítimas que compartilharam seus relatos sobre essa busca por
justiça, que gerou reﬂexões sobre

como os órgãos que integram o Sistema de Justiça podem aprimorar o
suporte às vítimas de crimes, sejam
eles individuais ou coletivos. Também foi lançado o portal com informações sobre o assunto e orientações
para que as unidades doMinistério
Público possam implementar ou
aperfeiçoar ações, projetos e núcleos
de atendimento.
Na terça-feira (28), a titular da 2ª
Promotoria de Justiça do Tribunal do
Júri, promotora de Justiça Klisiomar
Lopes, que representa o Amapá no
comitê de defesa dos direitos das vítimas do CNMP, participou de uma
reunião do grupo de trabalho para
debater medidas, ocorrida na sede da
ESMPU.

MOVIMENTO NACIONAL EM DEFESA DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS
O Movimento Nacional em Defesa
dos Direitos das Vítimas foi promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Ministério
Público Federal (MPF) e pela Escola
Superior do Ministério Público da
União (ESMPU), em parceria com o
Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) e a Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp). O projeto, que
surgiu no início deste ano, prevê
ações coordenadas que buscam a
proteção integral e a promoção de direitos e de apoio às vítimas na perspectiva de atuação do Ministério
Público brasileiro.
O intuito é facilitar o acesso à informação e aos canais de acolhimento,
além de ampliar as ferramentas disponíveis, humanizar a rede de atendimento ministerial, combater a
revitimização e a violência institucional. Para isso, o movimento promoveu capacitações, edição de
publicações e realizações de campanhas, como forma de mobilizar o MP
e a sociedade para o tema, além de
acompanhar proposições legislativas
e debates.
De acordo com o corregedor-geral
do MP-AP, o evento foi essencial para
o alinhamento de ações, integração e
troca de experiências entre os MPs
sobre o tema. Jair Quintas ressaltou
que a troca de experiências fortalece
a atuação em favor das vítimas.
“O evento possibilitou o debate
sobre a defesa das vítimas. Nós, das
unidades do MP nacional, precisamos trabalhar juntos para atender
aos anseios da sociedade. Quem coopera com a justiça precisa de tranquilidade e medidas efetivas de
proteção”, frisou o corregedor-geral
do MP-AP.

Representantes do MP-AP no encontro
que ocorreu em Brasília (DF).

Na prisão

Geral

Turma do STJ nega soltar ex-vereador acusado
de mandar matar sindicalista rival
Sindicalista e ex-vereador de Belo Horizonte é acusado de pagar R$ 40 mil pela
morte de seu adversário no movimento sindical

Sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
em Brasília - Foto Agência Brasil.
Ao conﬁrmar decisão monocrática do relator, ministro Joel
Ilan Paciornik, a Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) manteve a prisão preventiva de Ronaldo Batista de Morais, sindicalista e ex-vereador
de Belo Horizonte, acusado de
pagar R$ 40 mil pela morte de
Hamilton Dias de Moura, seu
adversário no movimento sindical. Além de sindicalista,
Moura era vereador de Funilândia (MG) e foi morto após ser
atingido por 12 tiros, próximo a
uma estação de metrô na capital mineira.
Por maioria, o colegiado considerou que a prisão cautelar foi
adequadamente
motivada
pelas instâncias ordinárias, com
base na periculosidade do acusado e em elementos concretos
como a colaboração premiada
de um dos réus e o temor de represálias contra os familiares da
vítima.
Segundo a acusação, o crime
teria sido motivado pelas denúncias que a vítima fez à imprensa e ao Ministério Público
do Trabalho (MPT) sobre supostos desvios de dinheiro de uma
entidade sindical. Em razão das
denúncias, o suspeito de homi-

Adiamento

cídio foi condenado ao ressarcimento de R$ 6 milhões e sofreu
o bloqueio de R$ 500 mil em
seu patrimônio.
Além disso, de acordo com o
Ministério Público, Morais seria
líder da organização criminosa
conhecida como Máﬁa de Sindicatos, que praticaria diversos
delitos – inclusive com a participação de agentes de segurança pública –, como a
intimidação de adversários para
manter seu domínio no meio
sindical.
Prisão foi baseada em diversos indícios
No recurso em habeas corpus
dirigido ao STJ, a defesa pediu a
soltura do acusado, alegando
que a prisão foi baseada apenas
em informações da colaboração
premiada, as quais, segundo
ela, não têm valor de prova.
Também sustentou que o réu
não tem ligação com o crime e
possui bons antecedentes.
Em seu voto, o ministro Paciornik observou que o recurso
em habeas corpus não é a via
adequada para a análise das
teses de negativa de autoria ou
de veracidade das declarações
prestadas por colaborador, so-

bretudo considerando que a
Justiça já decidiu submeter o
réu ao tribunal do júri.
O magistrado destacou que,
segundo a corte estadual, além
da colaboração premiada, há
outros elementos de convicção,
como escutas telefônicas e indícios veementes sobre a desavença entre o réu e a vítima –
que criou e presidiu um sindicato concorrente –, os quais
foram corroborados por informações do MPT e pelo depoimento de testemunhas.
Diante disso, o relator considerou que a manutenção da prisão cautelar é necessária para a
garantia da ordem pública e,
principalmente, para impedir a
reiteração delitiva.
Testemunhas temem retaliação
Conforme registrou Paciornik, a prisão também foi fundamentada pela conveniência da
instrução processual, tendo em
vista que as testemunhas, em
especial os familiares da vítima,
aﬁrmaram ter medo de represálias da organização criminosa
que o réu supostamente comanda.
De acordo com o relator, as
circunstâncias evidenciam que
medidas cautelares menos rigorosas do que a prisão não seria
suﬁciente para preservar a
ordem pública.
Sobre os alegados bons antecedentes, o ministro registrou
que, conforme precedentes do
STJ, a presença de condições favoráveis, como primariedade,
emprego lícito e residência ﬁxa,
não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (AgRg no
HC 570.802).

Assédios na Caixa Econômica

Denunciado por assédio sexual, presidente da
Caixa diz que tem a vida 'pautada pela ética'

O Ministério Público Federal (MPF) investiga denúncias de assédio
sexual contra Pedro Guimarães. O caso está sob sigilo.
O presidente da Caixa
Econômica, Pedro Guimarães, fez um discurso em
um evento do banco nesta
quarta-feira (29), após se
tornarem públicas denúncias de que ele cometeu
assédio sexual contra funcionárias.
Em vídeo divulgado
pela rádio "CBN" em uma
rede social, Guimarães,
sem se referir diretamente
às acusações, disse que
tem a vida "pautada pela
ética".
"Eu quero agradecer a
presença de todos vocês, a
minha esposa. Acho que
de uma maneira muito
clara... São quase 20 anos
juntos, dois filhos, uma
vida inteira pautada pela
ética", afirmou.
O Ministério Público Federal (MPF) investiga denúncias de assédio sexual
contra Guimarães. O caso
está sob sigilo.
Ele é um dos nomes
mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, a
quem costuma acompanhar em viagens e em
"lives" na internet. Ele está
na presidência da Caixa
desde o início do governo.

À TV Globo, funcionárias da Caixa que preferem
não se identificar, relataram o comportamento de
Guimarães.
"Comigo foi em viagem,
nessas abordagens que ele
faz pedindo, perguntando
se confia, se é legal. Abraços mais fortes, me abraça
direito e nesses abraços o
braço escapava e tocava
no seio, nas partes íntimas
atrás, era dessa forma",
disse uma delas.
A TV Globo tentou contato com Pedro Guimarães, mas ainda não
obteve resposta.
Ao site "Metrópoles", a
Caixa disse que “não tem
conhecimento das denúncias apresentadas, que
adota medidas de eliminação de condutas relacionadas a qualquer tipo de
assédio e que possui canal
de denúncias por meio do
qual são apuradas quaisquer supostas irregularidades
atribuídas
à
conduta de qualquer empregado, independente da
função hierárquica, que
garante o anonimato, o sigilo e o correto processamento das denúncias”.

Pacheco adia votação de PEC que amplia Auxílio Brasil,
vale-gás e cria benefício para caminhoneiros

Proposta substitui texto original da 'PEC dos Combustíveis', que foi abandonado após dúvidas sobre sua
efetividade. Pacote social tem custo estimado em R$ 38,7 bilhões em um ano eleitoral.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiou
nesta quinta-feira (29) a votação da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que, entre
outros pontos, amplia temporariamente o Auxílio Brasil, o
vale-gás, e cria um voucher a
ser pago a caminhoneiros.
A proposta estava na pauta
da Casa na sessão desta quartafeira (29), mas, após pedido de
vários senadores, Pacheco
adiou a votação para esta
quinta-feira (30).
Originalmente, a "PEC dos
Combustíveis" previa uma
compensação a estados que
desonerassem os combustíveis. Mas, diante de dúvidas
sobre a efetividade da medida,
o relator Fernando Bezerra
(MDB-PE) apresentou um
substitutivo, uma nova versão
do texto, que prevê um conjunto de benefícios sociais
(veja mais abaixo).
Senadores defenderam que o
relatório de Bezerra só foi apresentado na manhã desta quarta-
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feira (29) e solicitaram mais
tempo para analisar o parecer.
Após pedido de vários parlamentares, Pacheco adiou a votação para esta quinta-feira (30).
Relatório
Originalmente, a "PEC dos
Combustíveis" previa uma
compensação de R$ 29,6 bilhões, de recursos da União,
para estados que zerassem o
ICMS sobre diesel, gás de cozinha e gás natural.
No entanto, houve dúvidas
sobre a efetividade de novas
mudanças tributárias sobre os
preços cobrados nos postos,
por isso, Bezerra apresentou
uma nova versão do texto.
O pacote social proposto
pelo ex-líder do governo no Senado tem custo estimado em
R$ 38,7 bilhões – um gasto elevado de recursos federais a
cerca de três meses das eleições, na qual Jair Bolsonaro
tentará a reeleição e da qual
congressistas também participarão.

Macapá(AP), quinta-feira, 30 de junho de 2022

Para evitar vedações da legislação eleitoral, Bezerra incluiu no texto a previsão de ser
decretado estado de emergência no país.
A legislação atual impede a
criação de novos benefícios sociais em ano eleitoral – pela
regra, só podem ser concedidos benefícios em programas
autorizados e já em execução
orçamentária. No entanto, a lei
deixa uma brecha em caso de
calamidade pública ou de
emergência.
Ao anunciar a decisão nesta
quarta-feira (27), Bezerra informou que a medida é motivada
pela "elevação extraordinária e
imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais
deles decorrente".
Para o senador, esse cenário
agrava a crise econômica e a insegurança alimentar, o que justifica a decretação do estado
de emergência. Segundo Bezerra, a medida foi respaldada
pela consultoria do Senado.

Presidente da Caixa abriu evento falando
na esposa, ele é acusado de assédio

Mudança

Geral

Governo nomeia Daniella Marques para assumir
presidência da Caixa Econômica Federal
Nomeação ocorre após a oﬁcialização do pedido de demissão do então presidente do banco, Pedro Guimarães.
de oitiva de testemunhas e de
potenciais vítimas.
A investigação foi revelada
pelo portal “Metrópoles”, na
terça-feira (28), e conﬁrmada
pela CNN. Procurado por
meio da assessoria de imprensa do banco, o presidente

Daniella Marques é funcionária da Caixa e braço
direito do ministro da Economia, Paulo Guedes.

O governo nomeou, nesta
quarta-feira (29), a atual secretária especial de Produtividade e Competitividade do
Ministério da Economia, Daniella Marques Consentino,
para assumir a presidência da
Caixa Econômica Federal. A
informação já havia sido antecipada por Thais Arbex,
analista de Política da CNN.
A nomeação ocorre após a
oﬁcialização do pedido de demissão do então presidente
do banco, Pedro Guimarães,
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que estava no cargo desde o
início do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), em
2019.
Daniella Marques integra o
governo federal desde 2019,
quando foi nomeada como
chefe da Assessoria Especial
de Assuntos Estratégicos do
ministro da Economia, Paulo
Guedes.
De acordo com o Ministério
da Economia, ela atuou por
20 anos no mercado ﬁnanceiro, na área de gestão inde-
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pendente de fundos de investimentos. Marques também
foi sócia-fundadora e diretora
de fundos de investimento.
DENÚNCIAS DE ASSÉDIO
A nomeação de Marques
ocorre após o Ministério Público Federal (MPF) abrir uma
investigação sobre denúncias
de funcionárias da Caixa de
que Pedro Guimarães teria
praticado assédio sexual.
Fontes do MPF relataram
que o procedimento corre sob
sigilo judicial e está em fase

da Caixa não se manifestou
sobre o tema.
Após a revelação do caso, o
banco decidiu cancelar a entrevista coletiva do Plano
Safra, que estava prevista
para ocorrer na tarde desta
quarta-feira (29). (CNN).

Na bala

Geral

“Não é para PM fazer cafuné na cabeça de
bandido”, diz governador de São Paulo
Em maio, para tentar combater crimes, Rodrigo Garcia já
havia dito algo semelhante.

Governador Rodrigo Garcia (PSDB) prometeu
atuação ﬁrme da PM contra crimes recentes.

Rodrigo Garcia (PSDB), governador de São Paulo, disse nesta
quarta-feira (29) durante a entrega de 27,5 mil pistolas glock
para a Polícia Militar do estado,
que o criminoso que reagir contra policiais militares no estado
irá "levar bala".
Ele disse ainda que as pistolas
‘não é para que policial faça cafuné na cabeça de bandido’.
"A entrega dessas mais de 27
mil pistolas para a polícia de São
Paulo não é para que policial
faça cafuné na cabeça de bandido, é amostrar claramente
para bandido que se cometer
crime em São Paulo será preso
pela Polícia Militar, bandido que
reagir contra a polícia de São
Paulo vai levar bala sim", disse o
governador.
Em maio, quando o governo
anunciou um pacote com medidas de segurança para tentar
combater a ação de falsos entregadores, Rodrigo Garcia já havia
dito algo semelhante.
"Aqui em São Paulo, o bandido que levantar a arma para a
polícia vai levar bala da polícia,
porque é isso que a sociedade
está esperando".
No período da declaração diversas entidades ﬁzeram duras
críticas à fala do governador. O
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Instituto Sou da Paz apontou
que esse tipo de fala pode contribuir para a violência policial.
No evento desta quarta, o go-
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verno também anunciou a entrega do restauro do gabinete do
policiamento de choque e de
dois helicópteros. As pistolas,
custaram mais de R$60 milhões
aos cofres públicos.
Na ocasião, o governo informou ainda números da Operação Sufoco, iniciada no começo
de maio em todo o estado, com
o objetivo de abordar motociclistas suspeitos.
De acordo com o governador,
seis mil pessoas foram apreendidas, 38 toneladas de drogas
foram apreendidas no estado,
354 armas foram recuperadas e
mais de 900 veículos roubados
foram recuperados. (YAHOO!)

Famosinha e criminosa

Geral

Chefe de facção criminosa do Ceará que ostentava
vida de luxo é presa na Banhia
Inﬂuencer assumiu posto de ex como chefe da organização e foi presa em loja de cosméticos em Salvador.
passou a exercer funções do chefe criminoso
no grupo, tendo amplo
conhecimento dos negócios ilícitos do agora
ex-companheiro.
Jéssica era inﬂuencer
antes de comandar as
ações criminosas. Ela chamou a atenção das autoridades em razão da vida de
luxo que mantinha e que
divulgava nas redes sociais. Postava imagens em
lanchas e helicópteros,
entre outras. Segundo a
investigação, Jéssica participou de crimes e viajava
para despistar a polícia. A
atuação dela segue sendo
investigada. (R7)

Inﬂuencer Jéssica Andrade foi presa na Bahia.

A polícia da Bahia prendeu em Salvador, na última
semana,
uma
mulher suspeita de cheﬁar uma organização criminosa no Ceará. A
operação ocorreu em conjunto com as forças de segurança cearenses e

Deu ruim

surpreendeu Jéssica Andrade, de 28 anos, quando
ela fazia compras em uma
loja de cosméticos.
Jéssica era companheira de Vicente Antônio de Freitas Filho,
conhecido como Vicente Peru, de 36 anos.

Ele é detentor de posição de cheﬁa em uma
organização criminosa
do Ceará e foi capturado
em 2016, no estado de
Goiás. Após a transferência dele para o Sistema
Penitenciário
Federal, em 2017, Jéssica

Procurador que espancou chefe em Registro
(SP) vira réu por tentativa de feminicídio
O acusado recebeu o prazo de 10 dias para apresentar sua defesa prévia.

Momento da agressão, e como ﬁcou o rosto de
Gabriela Samadello após o espancamento.

O Ministério Público do
Estado de São Paulo denunciou o procurador Demétrius
Oliveira de Macedo, preso na
semana passada por espancar Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de 39 anos,
na Prefeitura de Registro
(SP), por tentativa de feminicídio. A denúncia foi aceita
na na terça-feira, 28, pela
Justiça de São Paulo. A decisão é do juiz Raphael Ernane
Neves, da 1ª Vara de Regis-
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tro. O acusado recebeu o
prazo de 10 dias para apresentar sua defesa prévia.
No documento da denúncia, o MP retratou a ocorrência como “evidente intento
homicida”, ou seja, Demétrius tentou matar a procuradora-geral do município,
Gabriela Samadello Monteiro de Barros. O ato, ainda
segundo o órgão, apenas não
foi concretizado por “circunstâncias alheias a von-
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tade do agente”.
Já o juiz considerou que o
“Ministério Público apresentou descrição suﬁciente dos
fatos criminosos relacionados à ofensa à integridade
corporal”.
Gabriela Samadello é procuradora-geral de Registro,
cidade do interior de São
Paulo, e chefe do agressor.
Ela estava no local de trabalho quando sofreu a agressão. (G1)

A guerra continua

MUNDO

Aliança do Atlântico Norte se prepara para guerra
com a Rússia e vê China como ameaça
Países europeus entronizaram a China como uma ameaça potencial e se preparam para expansão militar contra Moscou.
Em 2010, quando aprovou
seu mais recente documento
de doutrina, a Otan habitava
um mundo em que fazia papel
de coadjuvante no Afeganistão, a China era um país distante e a Rússia, descrita como
uma parceira estratégica.
Nesta quarta (29), 12 anos
depois, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos
anunciou sua refundação, cortesia da Guerra da Ucrânia iniciada por Vladimir Putin,
entronizou a China como uma
ameaça potencial e se prepara
para um período de expansão
militar contra Moscou ancorada em ações americanas e na
entrada de Suécia e Finlândia
no clube.
O novo Conceito Estratégico
da Otan volta à fundação do
grupo hoje com 30 membros
em 1949 para encontrar sua
razão de ser: combater Moscou
com dissuasão militar. Os russos querem "estabelecer esferas de influência e controle
direto por coerção, subversão,
agressão e anexação", diz o
texto que ecoa os temores renovados de uma Terceira
Guerra Mundial.
"A escalada militar de Moscou, incluindo as regiões dos
mares Báltico, Negro e Mediterrâneo, em conjunto com sua
integração militar com a Belarus, desafia nossas segurança e
interesses", completa o Conceito, que aponta para as seguidas ameaças de uso de
armas nucleares feitas por
Putin nesta crise de 2022 e o
"inovador e disruptivo" desenvolvimento de armas com capacidade dupla, atômica e
convencional, como mísseis
hipersônicos.
Para fazer frente a isso, mais
gasto militar: em 2021 apenas 8
dos 30 membros da Otan aplicaram mais do que 2% de seu
PIB em defesa, como a aliança
preconiza. É mais do que os 3
que o faziam em 2014, quando
a Rússia anexou a Crimeia e
deitou a fundação da guerra
ora em curso, mas ainda assim
longe da meta.
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OTAN acusa a China de desaﬁar seus interesses.
"Nós enfrentamos uma mudança radical", disse o secretário-geral da Otan, o norueguês
Jens Stoltenberg, ele mesmo
uma figura apática que namorava virar o presidente do
Banco Central de seu país
antes da crise. Ele disse que
em 2022 9 membros chegarão
aos 2% ou mais e 19, em 2024.
A meta será "o piso, não o teto"
do gasto militar -com efeito, os
EUA puxam o comboio com
3,57% do maior PIB do mundo
para a área militar.
É uma vingança tardia de
Donald Trump, o mercurial
presidente americano que colocou a Otan contra a parede
em seus anos de mandato, a
ponto de fazer o seu colega
francês, Emmanuel Macron,
dizer que a aliança estava com
"morte cerebral".
Seja como for, são os americanos os líderes, e por isso o
presidente Joe Biden fez o
anúncio mais concreto de aumento de musculatura militar
contra a Rússia. Os EUA terão
pela primeira vez no pósGuerra Fria um quartel-general
de Exército no Leste Europeu,
na belicosa e antirrussa Polônia.
"No momento, Putin destruiu a paz na Europa. Os EUA
e seus aliados estão se mobilizando, provando que a Otan é
mais necessária agora do que
nunca", disse Biden. Um dos
motivos explícitos da invasão
foi impedir a adesão da Ucrânia à Otan, congelada desde
um convite feito a ela e à Geórgia em 2008, que foi renovado
sem muita convicção no Conceito Estratégico.
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O pacote de reforço incluirá
mais dois destróieres baseados
na Espanha (hoje são quatro),
dois novos esquadrões com
caças F-35 no Reino Unido, brigadas não permanentes nos
Estados Bálticos e na Romênia
e defesa aérea adicional para
Alemanha e Itália.
É o maior deslocamento europeu de forças americanas
desde a Guerra Fria. Hoje há
100 mil soldados de Washington no continente, e é provável
que haverá mais. Ao todo, a
Otan diz que vai aumentar de
40 mil para 300 mil seu efetivo
de reação rápida.
Em números gerais, a
aliança já é bastante superior à
Rússia: gastou em 2021 US$ 1
trilhão, ante US$ 62 bilhões de
Moscou com defesa, e tem 3,28
milhões de soldados, enquanto há 900 mil russos. Mas
esses dados são ilusórios,
como a natureza do combate
na Ucrânia mostra, e o Kremlin
comanda o maior arsenal nuclear do mundo.
Em troca de tal comprometimento, Biden viu sua principal
preocupação estratégica atendida pelo novo Conceito: a
China. O documento toma o
cuidado de não chamar o gigante asiático de adversário,
mas até aí também diz que
gostaria de ter diálogo com
Moscou. Afirma, contudo, que
é preciso estar pronto para enfrentar as "táticas coercitivas e
esforços para dividir a aliança"
por parte de Pequim.
Mais relevante ainda é a simbólica presença de representantes de Austrália, Nova
Zelândia, Japão e Coreia do Sul

como convidados da cúpula,
que acaba nesta quinta (30) em
Madri. Pequim respondeu diretamente ao que vê como
uma intromissão em seu quintal estratégico.
"As expansões depois da
Guerra Fria não só falharam
em tonar a Europa mais segura, mas também semearam
as sementes do conflito [na
Ucrânia]. Não podemos permitir que esse tipo de turbulência
e conflito que está afetando
partes do mundo ocorra na
Ásia-Pacífico", afirmou o representante chinês na ONU,
Zhang Jun, na terça (28) à
noite.
Desde o começo da guerra,
em 24 de fevereiro, paralelos
vêm sendo traçados no Ocidente entre o que aconteceu
com a Ucrânia e o que pode
ocorrer em Taiwan, embora
sejam casos incomparáveis do
ponto de vista histórico -a própria ONU reconhece a demanda chinesa sobre Taipé.
Se alguém tinha dúvida de
que o mundo se divide mais no
ambiente da Guerra Fria 2.0, o
documento da Otan deixa clara
a nova realidade. Com efeito,
Putin é o principal aliado de Xi
Jinping, o líder chinês que pretende ser reconduzido a mais
cinco anos de poder em novembro.
Turquia apresenta a conta
por apoio Mas o foco mais imediato é na Europa, com o já conhecido, mas nem por isso
menos histórico, anúncio de
adesão da Suécia e da Finlândia à Otan após décadas (20 de
Estocolmo, 7 de Helsinque) de
neutralidade. O processo deverá ser acelerado, até porque
as Forças Armadas de ambos
os países já operam em sintonia com a aliança, mas não há
uma data definida.
Stoltenberg agradeceu nesta
quarta à Turquia, que levantou
seu veto à entrada dos nórdicos da aliança com um acerto
patrocinado pelos EUA na véspera. O preço vai se tornando
claro: Ancara divulgou uma
lista com 33 opositores exila-

dos nos dois países que quer
ver julgados como terroristas.
A Suécia disse que vai estudar
o caso.
Além disso, autoridades
americanas já sinalizaram a luz
verde para a venda de caças F16 em versões mais modernas
para substituir a frota de 260
aviões do tipo turcos. Ancara
foi expulsa do programa de fabricação do novo F-35 após
comprar sistemas antiaéreos
russos, um desafio político do
presidente Recep Tayyip Erdogan à negativa de Trump de
extraditar o acusado de bolar o
golpe fracassado contra o
turco em 2016.
Com a anuência turca, a cúpula escapou de um fiasco: se
não anunciasse a adesão sueca
e finlandesa, ficaria evidente a
dissonância interna na aliança.
Ela tem várias facetas: a cautela maior das grandes economias, Alemanha e França à
frente, ante as punições contra
Putin, a rivalidade histórica
entre turcos e gregos, a desconfiança de Paris sobre Washington após a perda de um
contrato bilionário de venda
de submarinos à Austrália.
A questão central, sobre
quem irá pagar a conta do discurso, também vai se impor.
Aumento de gasto militar,
como o anunciado na antes pacifista Alemanha, é tema complexo
em
democracias:
pesquisa recente mostrou que
a maioria dos europeus prefere
uma solução de acomodação
para a Guerra da Ucrânia, por
exemplo.
(FOLHAPRESS)

Terrorismo

MUNDO

Justiça condena suspeito de ataque que matou
130 pessoas em Paris em 2015 a prisão perpétua
Julgamento durou meses; ataque terrorista foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

Salah Abdeslam, que se acredita ser o único membro sobrevivente do grupo que realizou o
ataque mais mortal já visto na
França, foi considerado culpado de terrorismo e acusações
de assassinato por um tribunal
criminal nesta quarta-feira (29).
Ele foi condenado a prisão perpétua.
O julgamento, que foi realizado em um tribunal especial-

Tá avisada!

mente projetado no histórico
Palais de Justice de Paris, durou
nove meses, com mais de 2.000
reclamantes e mais de 300 advogados envolvidos.
A responsabilidade pelos ataques que mataram 130 pessoas
e feriram centenas, foi reivindicada pelo Estado Islâmico, que
pediu aos seguidores que atacassem a França . Todos os 20
homens julgados foram conde-

nados.
Considerado o único membro
sobrevivente do grupo que realizou os ataques em 13 de novembro de 2015, o francês de 32
anos nascido na Bélgica disse
orgulhosamente no início do
julgamento que era um “soldado” do Estado Islâmico, que
assumiu a autoria dos ataques.
O motivo seria o envolvimento
francês na luta contra o grupo
militante no Iraque e na Síria.
Foi um julgamento como nenhum outro, não apenas por
sua duração excepcional de 10
meses, mas também pelo
tempo que dedicou a permitir
que as vítimas testemunhassem em detalhes sobre sua provação e suas lutas para
superá-la, enquanto as famílias
dos mortos falavam de como
era difícil seguir em frente.
Treze outras pessoas, 10 das
quais também estão sob custódia, também estiveram no tri-

Rússia ameaça retaliação contra Noruega por
acesso às ilhas do Ártico
Noruegueses estariam bloqueando envio de mantimentos essenciais para
assentamentos russos em arquipélago ártico.

A Rússia disse, nesta quartafeira (29), que as restrições impostas pela Noruega estão
bloqueando mercadorias para
assentamentos de população
russa no arquipélago ártico de
Svalbard, e ameaçou “medidas
de retaliação” não especificadas, a menos que Oslo resolva
a questão.
Svalbard, que fica no meio
do caminho entre a costa norte
da Noruega e o Polo Norte, faz
parte da Noruega, mas a Rússia
tem o direito de explorar os recursos naturais do arquipélago
sob um tratado assinado em
1920, e alguns assentamentos
são povoados principalmente
por russos.
A Noruega, que não faz parte
da União Europeia, mas aplica
sanções do bloco contra a Rússia, disse que as sanções não
afetariam o transporte de mercadorias por navio para Svalbard.
Mas grande parte do frete
para os assentamentos russos
do arquipélago passa primeiro
por um posto de controle na
Noruega continental, que está
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fechado para mercadorias sancionadas.
O Ministério das Relações
Exteriores da Rússia disse que
convocou o encarregado de negócios da Noruega para protestar contra as restrições, que,
segundo ele, interromperam a
entrega de suprimentos essenciais, incluindo alimentos e
equipamentos médicos.
Chamando a situação de
“inaceitável”, alertou que
ações “hostis” contra a Rússia
levariam a “medidas de retaliação”.
O Ministério das Relações
Exteriores da Noruega não estava imediatamente disponível
para comentar o assunto
quando contatado pela Reuters.
NORUEGA CULPA “GRUPO
PRÓ-RUSSO” POR ATAQUE CIBERNÉTICO
Várias instituições da Noruega foram submetidas ao
chamado ataque cibernético
de negação de serviço distribuído (DDoS) nas últimas 24
horas, disse a autoridade de
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segurança norueguesa NSM
nesta quarta-feira (29), culpando um “grupo criminoso
pró-Rússia”.
Os ataques, que começaram
da noite para o dia, atingiram
instituições públicas e privadas que oferecem serviços importantes, disse a agência, mas
não citou nenhuma das afetadas.
“Estamos trabalhando para
descobrir se há uma ligação
com atores patrocinados pelo
Estado”, disse a chefe do NSM,
SofieNystroem, mais tarde à
emissora TV2.
“Temos certeza de que nenhuma informação sensível foi
tomada.”
O site da Autoridade Norueguesa de Inspeção do Trabalho
não estava disponível na
quarta-feira e a mídia norueguesa informou que estava
entre os alvos do ataque.
“Vimos ataques semelhantes
em outros países recentemente, embora nenhum deles
tenha relatado qualquer impacto duradouro”, disse o
NSM. (REUTERS)

bunal durante as audiências de
meses, acusadas de crimes que
vão desde ajudar a fornecer
armas ou carros aos agressores
até planejar participar do ataque. Outros seis foram julgados
à revelia.
O auditório Bataclan, seis

bares, restaurantes e o perímetro do estádio esportivo Stade
de France foram alvos de ataques que duraram horas, abalaram a França e deixaram
profundas cicatrizes na psique
do país.
(REUTERS)

Geral

Brasil registra mais de 3 casos de 'stalking'
por hora, mostra Anuário

Stalking

Tipiﬁcado no ano passado, crime de perseguição foi mapeado pela primeira vez pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Foram 27,7 mil casos em 22 estados brasileiros, segundo o levantamento.

Mais de 3 casos de 'stalking' foram registrados
por hora no Brasil em
2021, mostra mapeamento
inédito do Anuário Brasileiro de Segurança Pública
divulgado nesta terçafeira (28).
Ao todo, 27,7 mil casos
de perseguição foram registrados no ano passado
pelas polícias dos 22 estados brasileiros que divulgaram os dados, segundo
o levantamento.
O crime de perseguição,
seja no meio físico ou digital, foi tipiﬁcado apenas
em 2021. Está previsto no
Art. 147-A do Código Penal
e foi instituído pela Lei
14.132/2021, que o deﬁne
como:
"Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer
meio,
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica,
restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de
qualquer forma, invadindo ou perturbando sua
esfera de liberdade ou privacidade"

Samira Bueno.
"Outros países, como
EUA, Escócia e Portugal, já
realizam o mapeamento, e
enfatizam que, além do
risco de morte, os danos
psicológicos da prática de
stalking podem perdurar
ao longo da vida toda."

às vezes é usada em tom
mais leve, para se referir à
prática de bisbilhotar os
posts de pessoas e acompanhá-las de perto nas
redes sociais. Acontece
que, em alguns casos, essa
procura se torna uma obsessão e vira a vida das víDa curiosidade à obsessão timas, em sua maioria
A expressão "stalkear" mulheres, de cabeça para

Se condenado, o autor
pode pegar até 3 anos de
prisão. A pena é de 6
meses a 2 anos de prisão,
mas pode ser ampliada
com agravantes, como
quando o ato é cometido
contra mulheres.

baixo.
"A perseguição, agora
prevista em Lei como uma
das formas de violência
contra a mulher, é um importante indicador de
risco de morte", aﬁrmam
as
pesquisadoras
do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública Juliana Martins, Amanda Lagreca e

Ressalvas sobre os
dados
O Fórum Brasileiro de
Segurança Pública ressaltou que, como a legislação
é nova, os dados têm que
ser analisados, com cautela já que o crime ainda
não é contabilizado em
todos os estados ou foi
contabilizado apenas em
um curto período do ano
de 2021.
"Outras
ressalvas
devem ser feitas: a correta
tipiﬁcação do crime enquanto tal ainda está em
processo de aprendizagem
pelas instituições policiais
e o conhecimento da possibilidade de realizar denúncias nas delegacias
ainda não é de conhecimento amplo das vítimas."

Filha de Tadeu Schmidt é queer;
entenda o signiﬁcado

O que é ser queer

Termo é usado para representar as pessoas que não se identiﬁcam com padrões impostos pela sociedade e transitam entre os gêneros

Queer é uma palavra em
inglês que significa “estranho”. O termo é usado para
representar as pessoas que
não se identificam com padrões impostos pela sociedade e transitam entre os
gêneros, sem concordar
com tais rótulos, ou que não
saibam
definir
seu
gênero/orientação sexual.
Nesta terça-feira (28), Valentina Schmidt, filha do
apresentador
Tadeu
Schmidt, fez uma publicação em seu Instagram nesta
comemorando o Dia do Orgulho LGBTQIA+ e falando
do orgulho de ser queer.
"Eu sou queer e me orgulho", escreveu ela em um
cartaz, em inglês.
O mês de junho é dedicado ao orgulho LGBTQIA+
porque foi nesta época do
ano de 1969 que a polícia invadiu um bar frequentado
por membros da comunidade, em Nova York, cha-
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mado Stonewall. O episódio
deu origem a uma série de
protestos e, em junho do
ano seguinte, surgiu a primeira
grande
parada
LGBTQIA+, conhecida como
"Libertation Day".
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Valentina cita e se identifica com a identidade de gênero queer, que representa a
letra Q na sigla LGBTQIA+.
Clique aqui e saiba o significado de cada uma destas letras.

“Há um ano, tomei uma
das decisões mais difíceis da
minha vida. Uma decisão da
qual me orgulho profundamente. Tenho orgulho de ter
a liberdade para falar abertamente sobre a minha se-

xualidade”, diz Valentina
em sua publicação.
O pai de Valentina, Tadeu
Schmidt, comentou na publicação
demonstrando
apoio. Ele postou seis corações com cores variadas, representando a diversidade.
“Orgulho de amar quem
eu quiser. Orgulho de ter
uma família e amigos que
me apoiam incondicionalmente. Orgulho de ser uma
mulher queer. Orgulho de
ser eu. Ninguém nunca vai
tirar o meu direito de amar e
ser feliz. Boa sorte para
quem tentar. Que esse mês
do orgulho tenha sido maravilhosos para todes nós”,
completou a jovem.
Em 2021, o g1 publicou a
série de reportagens "Mais
que uma letra". Em uma
delas, Beta Boechat explicou o que é queer e como
descobriu que não se encaixava nos padrões de gênero
tradicionais.

Guerra na Ucrânia

Geral

Ucrânia repatriou 144 soldados na maior troca de
prisioneiros com a Rússia desde o início da guerra
Segundo informações ucranianas, dos 144, 95 eram defensores da usina de Azovstal.
A Ucrânia repatriou 144
soldados na maior troca de
prisioneiros com a Rússia
desde o início da guerra, incluindo defensores da siderúrgica
Azovtal
em
Mariupol (sudeste), informaram os serviços de inteligência ucranianos.
"Esta é a maior troca [de
prisioneiros] desde o início
da invasão russa. Entre os
144 libertados, 95 são defensores
de
Azovstal",
anunciou no Telegram a Direção de Informações, ligada ao ministério da
Defesa, sem dar outros detalhes sobre a data ou local
da operação.
A Rússia considera os
membros do batalhão como

Convite formal

Soldados ucranianos andam em meio a escombros após ataque russo a
Kharkiv, na Ucrânia, neste sábado (16). — Foto Felipe Dana-AP

neonazistas e afirmou que
seus soldados deveriam ser
julgados.
"A maioria" dos prisionei-

ros trocados estão "gravemente feridos" por "balas
ou estilhaços", nas também
sofrem "queimaduras, fra-

turas", segundo os serviços
de inteligência da Ucrânia.
Desde a invasão russa da
Ucrânia, os dois países tro-

caram prisioneiros em várias ocasiões. A última troca
ocorreu na terça-feira com
17 prisioneiros ucranianos.
A troca foi confirmada
pelo líder da república separatista de Donetsk momentos depois de ser informada
pela Ucrânia.
"Hoje, estamos retornando para casa 144 combatentes da República Popular
de Donetsk e da Federação
Russa que foram capturados pelo inimigo", escreveu
Denis Pushilin no aplicativo
de mensagens Telegram.
"Entregamos a Kyiv o
mesmo número de prisioneiros de unidades armadas
ucranianas, a maioria dos
quais foi ferida."

Otan convida formalmente Finlândia e Suécia para integrar aliança
Anúncio foi feito durante cúpula do grupo militar do Ocidente, que acontece em Madri,
na Espanha. Na terça-feira (28), Turquia decidiu aceitar que países nórdicos façam parte da aliança,
o que destravou negociação. Moscou prometeu retaliação.

Em um passo histórico, a Organização do
Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou
nesta quarta-feira (29) que convidou formalmente a Finlândia e a Suécia para fazer parte
da aliança militar ocidental.
"Hoje, decidimos convidar a Finlândia e a
Suécia para se tornarem membros da Otan,
e concordamos em assinar o Protoclo de
Acesso", anunciou o secretário-geral da
Otan, Jens Stoltenberg, em comunicado
após a primeira reunião da cúpula do grupo
que acontece esta semana em Madri, na Espanha.
Com o movimento, o provável ingresso
dos dois países escandinavos coloca a Otan
em uma proximidade territorial sem precedentes com a Rússia, que atacou a Ucrânia
sob o argumento de que a aliança ocidental
se aproximava demais de seu país. Só a Finlândia tem uma fronteira de mais de 1,3 quilômetros de extensão com o território russo.
As portas para o convite, formalizado
nesta manhã por Stoltenberg, já haviam sido
abertas na noite de terça-feira (28), quando
a Turquia, país membro da Otan que travava
a entrada dos países nórdicos no bloco,
mudou de posição após negociações na capital espanhola. O presidente turco, Tayip
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Erdogan, acusa os governos ﬁnlandês e
sueco de dar asilo a cidadãos turcos considerados terroristas por Ancara, o que ambos os
países negam.
A Rússia, tema central da cúpula que a
Otan realiza esta semana na capital espanhola, já havia prometido retaliações "sem
precedentes" caso os dois países nórdicos ingressem na aliança militar do Ocidente.
Finlândia e Suécia ignoraram as ameaças
e, em maio, entregaram solicitação formal
de pedido de adesão à Otan.
O movimento indicou também a mudança
de postura dos dois países, que adotavam a
neutralidade em conﬂitos internacionais e,
por isso, não faziam parte da Otan nem de
qualquer outro grupo militar. O abandono à
neutralidade da Suécia e da Finlândia foi a
primeira grande mudança na geopolítica
mundial desde o início da guerra na Ucrânia,
em 24 de fevereiro.
'Compromisso com a Ucrânia'
Em um documento conjunto com resoluções do primeiro dia de reuniões, os líderes
também se comprometeram em apoiar a
Ucrânia "pelo tempo que durar o conﬂito" no
país.

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

Jornalista Ana Girlene deixa o comando do programa Café com Notícia
para disputar uma vaga na Câmara Federal, desejamos sucesso.

O registro em viagem do Casal
Welton Barreiros e Danielle Silva na página de hoje.

O registro da Jornalista Sandála Barros.

A cena de hoje da coluna social é
da bonita Nataly Uchôa.
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