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Quarentena

SVS detecta tripulantes
com Covid-19 em
embarcação no Amapá;
todos estão isolados

Visita técnica

As localidades do Abacate, Lontra e Santo
Antônio da Pedreira receberam nesta quintafeira (30), uma visita técnica do prefeito Dr.
Furlan, acompanhado do secretariado municipal. Os locais passam por diversos serviços
de revitalização, reestruturação, construção
e limpeza urbana.
PÁGINA 03

PÁGINA 05

No Amapá

Juiz federal, João Bosco, cancela registros para
que União transﬁra glebas para o Estado

Juiz presidiu audiência na qual o Amapá concordou em cancelar registros
das terras em cartório para que União transﬁra mais cinco glebas. PÁGINA 05

Gazetilha

Transposição
O senador Lucas Barreto informou a publicação da portaria de inclusão de 199 nomes
na folha da União, “Acabo de ser informado
pelo Ministério da Economia, que hoje será
publicada portaria de inclusão na folha da
União de 199 novos empregados e servidores públicos do Amapá, pela Emenda Constitucional 98.
PÁGINA 03

Gazetilha
Morre Marlúcio Serrano

O empresário do ramo de medicamentos Marlúcio Martins
Serrano, 82 anos, faleceu na madrugada desta quinta-feira
(30), em Fortaleza/CE, onde residia atualmente com sua esposa. De acordo com informações dos familiares Serrano estava muito bem de saúde, sentiu um mal estar e procurou
atendimento médico e faleceu no hospital. O corpo de Marlúcio será cremado hoje em Fortaleza.
PÁGINA 03

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

07 21 31 38 46 58
Mega-Sena/Concurso 2496 (30/06/22)

Paternidade

Programa Pai Presente realiza
ação de reconhecimento de
paternidade no Fórum de Macapá
“É uma iniciativa estimulada pelo Conselho Nacional de Justiça”, disse a coordenadora do programa.

PÁGINA 16

19 22 42 69 72
Quina/Concurso 5885 (30/06/22)

Reprovação do governador
de Pernambuco supera
a de Bolsonaro no Estado

O pré-candidato ao governo de
Pernambuco Danilo Cabral (PSB)
deve manter distância do correligionário e atual governador Paulo
Câmara caso queira melhorar suas
chances na eleição de outubro. Pesquisa realizada pelo Instituto Potencial Inteligência revela que
Câmara é mais mal avaliado pelos
pernambucanos que Jair Bolsonaro: 64,8% desaprovam governador, enquanto 61,7% desaprovam o
presidente.

Os que
aprovam

De acordo com a pesquisa, 31,7%
dos pernambucanos aprovam o governo Bolsonaro e apenas 25,8% gostam da gestão de Paulo Câmara.

Em cima
do muro

De acordo com a Potencial, 6,6%
dos eleitores de Pernambuco ﬁcam
em cima do muro, na hora de avaliar
Bolsonaro e 9,8% no caso de Câmara

Tem
explicação

Após 16 anos de PSB no poder, o
Estado bateu recorde de pobreza:
44% da população, diz Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social
(IMDS).

Registro
no TSE

Falta denunciar

Assinada pelo estatístico e
cientista político Zeca Martins, a
pesquisa entrevistou 1.202 eleitores e foi registrada no TSE sob
nº BR-08372/22.

Saída de eventual
substituto alegra
Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo
Guedes, “gargalhou para dentro”,
como se diz em política, com o vazamento de denúncia de assédio contra
o presidente da Caixa. E anunciou a
substituta antes de o presidente Jair
Bolsonaro bater o martelo. Isso até
deu sobrevida a Pedro Guimarães no
cargo, um dos mais leais auxiliares do
presidente. Incomodavam Guedes as
frequentes referências a Guimarães
como seu eventual substituto.
Pedro Guimarães não resistiu à repercussão das denúncias, que se arrastou por toda a quarta-feira, até o
desfecho do pedido de demissão.

Implosão

Insustentável

Jair Bolsonaro tem grande estima
por Guimarães, e ficou devastado.
Mas fez ver ao ex-auxiliar que sua
permanência no cargo estava inviabilizada.

Está por ser explicado o fato de as
investigações, em curso há anos, não
terem produzido denúncia formal à
Justiça contra o acusado de assédio.

Downgrade

O Ministério Público Eleitoral de
São Paulo, que pegou no pé de Sergio Moro, irá questionar o domicílio
eleitoral da ex-ministra Marina Silva,
que diz ter aceitado “convite” do
Rede, partido que fundou, para ser
candidata a deputada federal em São
Paulo? Se é para esperar, só sentados.

Tudo ok, cumpanhero

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi assaltado em Brasília
por um drogado que o ameaçou com
faca para roubar-lhe o celular. Na lógica de Lula, está tudo bem, pois o
viciado queria tomar uma cerveja.

Missão difícil

$
Manoel Picanço
Diretor Comercial

Araciara Macedo
Editora Chefe
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singular ou no plural, em quaisquer serviços,
produtos comercializados, publicidades, por
meio físico ou virtual, sob pena de multa de R$
100.000,00 (cem mil reais) por cada vez que a
marca for usada indevidamente.
A notoriedade e prestígio nacional das cantoras não foram suficientes para garantir o uso
da expressão. Isso porquê o INPI garante o uso
de uma marca exclusivo da marca registrada
ao seu titular.
Outra notícia sobre o uso indevido da marca
também repercutiu bastante na semana passada. A bilionária Ferrari notificou extrajudicialmente um singelo são de beleza no
Paranoá, região periférica do Distrito Federal e
ainda requereu um pagamento por danos morais em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).
Mas o que um teria feito o pequeno empreendimento do Sr. Sebastian para chamar
tanto a atenção da gigante Ferrari? Pois bem, a
explicação está no nome do estabelecimento
“FERRARI CABELEIREIROS EESMALTERIA”,
que além de ter a mesma expressão da marca
de carros, também possui a mesma tipografia.
Por essa razão, a Ferrari notificou o salão por
uso indevido da marca, solicitando a troca do
nome, mudança de fachada e até alteração da
logo nas redes sociais. Tudo isso com prazo determinado para cumprimento.
Você certamente já deve ter visto muitos estabelecimentos comerciais com nomes de outras marcas famosas, mas o que esses
empresários não imaginam é que assim como

EXPEDIENTE
Raimundo Hélio da Costa
Assinatura e Circulação Geral
Souza
Diagramação

FENAJ-332-AP

Macapá(AP), sexta-feira, 1º de julho de 2022

Jornal filiado

Acerto de
contas

As contas do governo Bolsonaro
foram aprovadas pelo terceiro ano
seguido, mas a presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana
Arraes, preferiu ofuscar o fato “lacrando” sobre assédio na Caixa.

Cenário incerto

Armando Monteiro lidera disputa
para o Senado por Pernambuco, mas
o cenário está longe de ser deﬁnitivo. Segundo a Potencial Inteligência, quase metade dos votos é de
eleitores indecisos, brancos ou
nulos.

O deputado José Medeiros (PodeMT) reconheceu que o presidente Crime no
Bolsonaro tem diﬁculdades para go- comando
vernar desde que assumiu. “Alguns
O toque de recolher decretado em
ministros do Supremo fazendo taAlumínio
(SP), cidade com menos de
bela com a oposição... surreal”,
20
mil
habitantes,
é, segundo Tarcísio
disse.
Freitas, fruto da incapacidade do governo Rodrigo Garcia e João Doria.
Segurança em alta
“Uma
cidade inteira refém”, disse.
Depois que o Fórum Brasileiro de
Segurança Pública conﬁrmou queda Pensando
nos homicídios no Brasil, o ministro
Fábio Faria comemorou lembrando bem...
que “é o menor registrado desde
...exploração política é como ex2011, quando inicia a série histórica”. ploração de petróleo, tudo depende
do “mercado”

As Patroas: o que Maiara e Maraísa podem nos ensinar sobre uso indevido da marca

O mundo sertanejo está bastante agitado nos
últimos dias. Mas não é sobre agendas de
shows lotadas que eu estou falando. Recentemente veio a público a decisão judicial da 2ª
Vara Empresarial de Salvador – BA, que
proibiu a dupla sertaneja Maiara e Maraísa
de utilizarem a marca “As Patroas”. A decisão
ainda determinou a multa de R$ 100 mil reais
em caso de descumprimento.
O álbum intitulado “As Patroas” foi lançado
em 2020 e faz parte de um projeto das irmãs
com a cantora Marília Mendonça. No ano de
lançamento o empresário da saudosa cantora
Marília Mendonça chegou a
pedir o registro da marca perante o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial, na classe
41.
Contudo, o pedido de registro foi indeferido
pelo órgão, tendo em vista que já havia o registro anterior da marca “A Patroa” de titularidade da também cantora Daisy Kelly Soares
desde 2017.
Após a divulgação do álbum, as cantoras
chegaram a entrar em contato para tentar um
acordo. Sem sucesso na tentativa de acordo, a
titular da marca “A Patroa” Daisy entrou com
uma ação judicial argumentando o
uso indevido da marca pela dupla Maiara e
Maraísa. No processo foi comprovado que a
marca era utilizada por Daisy desde 2014.
Na semana passada foi deferida a antecipação da tutela determinando que a dupla se abstenha de utilizar a marca “A Patroa”, seja no

Há articuladores certos de que
o ex-vice-governador Márcio
França (PSB) vai desistir de sua
candidatura ao governo para
apoiar o petista Fernando Haddad. No próprio PT de São Paulo
há quem duvide muito.

Sem ﬁrmeza

aconteceu com a “FERRARI CABELEIREIROS E
ESMALTERIA”, eles também podem ser notificados a qualquer momento pelo uso indevido
da marca.
A marca é o bem mais valioso de uma empresa, pois é ela que dá personalidade ao negócio, que define o posicionamento daquela
empresa e distingue o produto ou serviço ofertado. Além disso, a marca tem uma
reputação para se preocupar, que atinge diretamente nos seus lucros.
Por isso, uma marca deve ser registrada para
que o seu titular tenha o direito exclusivo de
uso. O registro da marca no Brasil é feito no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Quando registrada, a marca não pode ser copiada por nenhuma outra empresa dentro daquele seguimento.
Nesse caso da Ferrari apesar da empresa que
foi notificada não estar no ramo de automóveis, mas sim exercer uma atividade totalmente diferente, ainda sim a empresa não
pode fazer o uso da marca Ferrari. Isso porquê
estamos diante de uma marca mundialmente
conhecida, ou seja, uma marca de alto renome.
Nesses casos, a marca de alto renome possui
uma proteção especial, mais ampla, que impede que qualquer empresa, de qualquer segmento, use a expressão “Ferrari” ou qualquer
elemento da sua identidade visual.
Assim, a fabricante de automóveis Ferrari
possui direito exclusivo da marca. E por ser um
patrimônio tão valioso, a empresa zela pela

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

Artigo

Maria Helena Corceli, advogada especialista
em direito empresarial e registro de marca.
sua reputação e cuida para que não haja o uso
indevido – sem permissão da sua marca.
Dano moral no uso indevido da marca
Nos dois casos o que chama bastante a atenção é o valor pecuniário a ser pago pelo uso
sem autorização das marcas. No caso das “Patroas” houve a determinação judicial de aplicação de multa de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) no caso de uso indevido da marca. Já no
caso “Ferrari”, os advogados da empresa de
automóveis luxuosos notificou pedindo o pagamento da verba indenizatória em R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
O dano moral é cabível nesse tipo de caso,
assim como outras penalidades previstas na
Lei de Propriedade Industrial. Para que a empresa que teve sua marca copiada seja indenizada basta a comprovação do uso
indevido da marca, sem que necessariamente tenha ocorrido algum prejuízo financeiro.
Outros casos de cópia de marca
O salão de Beleza Ferrari não é a primeira
empresa a ser notificada para deixar de utilizar
determinada marca. Há outros casos bem famosos, como por exemplo do Whisky Johnnie
Walker contra a cachaça João Andante.
A marca mineira de cachaça João Andante
chegou a ser processada pela marca de whisky
mundialmente conhecida, Johnnie Walker.
Isso porquê “João Andante” é a tradução literal
de “Johnnie Walker”. Até a identidade visual
das marcas eram parecidas:
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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Morre Marlúcio Serrano

O empresário do ramo de medicamentos
Marlúcio Martins Serrano, 82 anos, faleceu
na madrugada desta quinta-feira (30), em
Fortaleza/CE, onde residia atualmente com
sua esposa. De acordo com informações dos
familiares Serrano estava muito bem de
saúde, sentiu um mal estar e procurou atendimento médico e faleceu no hospital. O
corpo de Marlúcio será cremado hoje em
Fortaleza.

Capiberibe x Alcolumbre

Seguindo orientação de Lula, a federação PT, PV e PCdoB já deﬁniu
apoio a Clécio Luís para governador e quer acomodar João Capiberibe e
Davi Alcolumbre no mesmo palanque na eleição para o Senado. Do lado
de Alcolumbre parece não haver resistência. Resta saber se Capiberibe
topa dividir o palanque com o principal adversário na disputa.

Transposição

O senador Lucas Barreto informou a
publicação da portaria de inclusão de
199 nomes na folha da União, “Acabo
de ser informado pelo Ministério da
Economia, que hoje será publicada
portaria de inclusão na folha da União
de 199 novos empregados e servidores
públicos do Amapá, pela Emenda
Constitucional 98, incluindo servidores da carreira de planejamento, orçamento e controladoria.Além disso, com
a nossa atuação, o Presidente da República assinou decreto que dispensa as
exigências atuais de escolaridade para
a transposição para os quadros do Go-

verno Federal. É uma justa reivindicação que buscávamos junto ao governo
e que beneﬁciará muitos amapaenses.

Calendário eleitoral

A partir desta quintafeira, 30 de junho, é vedado
às emissoras transmitir
programa apresentado ou
comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de
sua escolha na convenção
partidária, de imposição de
multa e de cancelamento
do registro da candidatura
do beneﬁciário.No Amapá,
jornalistas e comunicadores que a partir de hoje não
apresentam programas de
rádios e TVs são os seguintes: Carlos Lobato, Ana Girlene, Edinho Duarte, Ney
Pantaleão e Márcia Regina.

Oportunidade

Foi publicado o edital do concurso Sefaz AP, com 250 vagas em
cadastro reserva para os cargos de
Auditor da Receita e Fiscal da Receita.Ambos os cargos exigem nível
superior em qualquer área de formação e possuem remuneração inicial de R$ 22 mil.Sob organização da
FCC, as inscrições ﬁcam abertas
entre os dias 04 de julho e 08 de
agosto. A taxa foi ﬁxada em R$
170,00.

Idoso desaparecido

A Polícia Civil do Amapá, por meio da 1ª
Delegacia de Polícia da Capital, divulga a
foto do senhor João Guedes Lobato, conhecido como Guedes, de 81 anos de
idade, que está desaparecido desde o último dia 20 e pede ajuda da população
para localizá-lo.De acordo com o Delegado
José Neto, familiares do idoso registraram
boletim de ocorrência informando que ele
saiu da Fazendinha com destino à casa de
sua ﬁlha, no Distrito do Coração. No entanto, o idoso não chegou à residência e os
familiares acreditam que ele tenha se perdido, pois foi visto na sexta-feira, 24, no
Distrito do Coração.Uma equipe de Agentes de Polícia está realizando diligências
onde o idoso foi visto pela última vez.

Visita técnica

As localidades do Abacate, Lontra e Santo
Antônio da Pedreira receberam nesta quintafeira (30), uma visita técnica do prefeito Dr.
Furlan, acompanhado do secretariado municipal. Os locais passam por diversos serviços
de revitalização, reestruturação, construção e
limpeza urbana.A agenda acompanhou os
balneários que passam por revitalização e
construção, executadas pela Semob e custeadas com recursos do tesouro municipal. Os
serviços geram renda nas comunidades, pois
os moradores trabalham durante as ações.

Tarifa de ônibus mais cara

O Setap vai pedir na justiça o reajuste da tarifa de
ônibus, em Macapá, na semana que vem. A planilha
apresentada pelos empresários propõe que o preço
da passagem seja reajustado de R$ 3,70 pra R$ 5,50.
No trecho intermunicipal
Macapá/Santana o sindicato apresentou pedido de
reajuste para R$ 6,03, nesta
quinta-feira, 30.
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Depois que Lucas Abrahão desistiu da candidatura para o GEA e
tomou a decisão de ser pré-candidato a federal, surgiram boatos de
que Eider Pena iria desistir da sua
candidatura para apoiar Lucas, que
é seu genro. Eider manda avisar que
continua ﬁrme e forte e que continua como pré-candidato a deputado
federal pelo Republicanos.

Candidato a federal

Em sessão administrativa o Tribunal Superior Eleitoral decidiu
que o percentual mínimo de candidaturas para cada gênero deverá
ser observado tanto pela federação
quanto pelos partidos federados
que indicarem nome para compor
a lista de candidaturas às eleições
proporcionais.A decisão foi tomada durante a análise de uma
consulta feita pelos diretórios nacionais do Partido Comunista do
Brasil (PC do B), do Partido dos
Trabalhadores (PT) e do Partido

Cota de gênero

Verde (PV), que integram uma federação partidária.

Economia

Banco Central admite oﬁcialmente estouro da
meta de inﬂação pelo segundo ano seguido

Meta estourada

Informação consta no relatório de inﬂação do segundo trimestre, divulgado nesta quinta-feira. Nesta semana,
presidente do BC avaliou que o pior momento da inﬂação já passou.

O Banco Central admitiu
oﬁcialmente que a meta de
inﬂação, em 2022, será descumprida pelo segundo ano
seguido.
A
informação
consta no relatório de inﬂação do segundo trimestre,
divulgado nesta quinta-feira
(30).
De acordo com a instituição, a probabilidade de a inﬂação superar o teto da meta
neste ano passou de 88%,
em março, para 100% em
junho. Para 2023, o Banco
Central estimou que a probabilidade de superar o teto do
sistema de metas avançou
de 12% para 29%.
Em 2022, a meta central de
inﬂação é de 3,50% e será
oﬁcialmente cumprida se o

índice oscilar entre 2% e 5%.
Já para o próximo ano, a
meta foi ﬁxada em 3,25%, e
será considerada formal-

mente cumprida se oscilar
entre 1,75% e 4,75%.
Os objetivos foram ﬁxados
pelo Conselho Monetário

Ibovespa opera em queda com temores
sobre crescimento global

Em queda

Na quarta-feira, o principal índice da bolsa caiu 0,96%, a 99.622 pontos.

O Ibovespa, principal índice
da bolsa de valores de São
Paulo, a B3, opera em queda
nesta quinta-feira (30), contaminada pelo mau humor dos
mercados no exterior, em
meio aos temores de recessão
global, e com os agentes ﬁnanceiros monitorando o andamento
da
PEC
dos
Combustíveis em Brasília.

Às 15h13, o Ibovespa caía
0,71%, a 98.910 pontos. Veja
mais cotações.
No dia anterior, o indicador fechou em queda de
0,96%, a 99.622 pontos.
Com o resultado de hoje,
passou a acumular queda de
10,53% no mês e de 4,96%
no ano.
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 Be-
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zerra 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.
Além disso, o Banco Central admitiu que a meta de
inflação será descumprida
pelo segundo ano seguido
em 2022. De acordo com a
instituição, a probabilidade
de a inflação superar o teto
da meta neste ano passou
de 88%, em março, para
100% em junho.
Em 2022, a meta central
de inflação é de 3,50% e
seria oficialmente cumprida

Macapá(AP), sexta-feira, 1º de julho de 2022

se o índice oscilasse entre
2% e 5%. Para 2023, o Banco
Central estimou que a probabilidade de superar o teto
do sistema de metas avançou de 12% para 29%.
Ainda nos indicadores
econômicos, uma boa notícia: a taxa de desemprego
no Brasil caiu para 9,8% no
trimestre encerrado em
maio. A falta de trabalho
ainda atinge 10,6 milhões de
brasileiros.
No mercado interno, destaque para s empresa de
diagnósticos
médicos
Fleury, que acertou a aquisição do rival Hermes Pardini,
no mais novo passo da consolidação vista no setor de
saúde brasileiro.
Os acionistas do Pardini
receberão cerca de 1,21 ação
ordinária do Fleury mais
aproximadamente 2,15 reais
para cada ação ordinária
que detinham da companhia. As companhias esperam que a transação traga
aumento de competitividade no setor de saúde e
medicina diagnóstica "com
complementaridade geográfica e presença nacional (...)
e reforço do crescimento orgânico e inorgânico".
No exterior, o foco permanece nos temores de uma
recessão global, com os investidores em busca de pistas sobre a trajetória da
política monetária nos EUA
após várias autoridades do
Federal Reserve (Fed) defenderem aumentos mais
rápidos dos juros para reduzir a inflação elevada.

Nacional (CMN). Para alcançá-lo, o Banco Central
eleva ou reduz a taxa básica
de juros da economia, a

Selic.
O Banco Central estimou,
no relatório de inﬂação, uma
alta de preços de 8,8% para
2022; de 4% para 2023 e de
2,7% para 2024.
Neste momento, o Comitê
de
Política
Monetária
(Copom) já está mirando na
meta de 2023, pois as decisões sobre taxa de juros demoram de seis a 18 meses
para terem impacto pleno na
economia.
Para tentar cumprir a meta
do próximo ano, o BC elevou
neste mês a taxa básica de
juros para 13,25% ao ano, o
maior patamar desde 2016. A
instituição também indicou
que a Selic ﬁcará alta por um
período maior de tempo.

Ministro prevê enviar edital de privatização
do porto de Santos ao TCU até o ﬁm julho

Privatização

De acordo com Marcelo Sampaio, expectativa é
fazer o leilão até o ﬁm deste ano. Porto de Santos, no litoral
de São Paulo, é o maior da América Latina.

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, aﬁrmou nesta quinta-feira (30)
que o governo deve enviar
ao Tribunal de Contas da
União (TCU), até o ﬁm de
julho, os estudos e a minuta
de edital da privatização do
Porto de Santos.
O que será privatizado é a
gestão do porto, hoje executada pela Santos PortAuthority, antiga Companhia
Docas de São Paulo (Codesp).
Os terminais localizados
no Porto de Santos, que é
onde ocorre a movimentação de cargas, já são privados.
A expectativa do ministro
é que o tribunal aprove a
minuta entre 60 a 70 dias
para que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) publique o
edital e faça o leilão até o
ﬁm deste ano. O prazo é
menor do que o usual, normalmente de 90 a 100 dias.
"O Porto de Santos é realmente um grande ativo.
Nós temos trabalhado para

fazer [o leilão] até o ﬁnal
deste ano, em dezembro de
2022, essa é a nossa previsão de leilão", disse Sampaio, após balanço de ações
do ministério durante a
gestão do governo Bolsonaro.
O ministro reconheceu
que o prazo é apertado, mas
acredita que o TCU vai
apreciar o edital em 60 a 70
dias, porque já aprovou o
edital do leilão dos portos
do Espírito Santo, que servirão de modelo para Santos.
O leilão da Companhia
Docas do Espírito Santo
(Codesa) foi realizado em
março, sendo a primeira desestatização portuária da
história do Brasil.
“Contamos com aprovação do TCU em 60 a 70 dias,
isso permitiria fazer o leilão
ainda neste ano, abrindo o
edital agora no ﬁnal do segundo semestre”, disse.
O leilão do Porto de Santos é o mais aguardado pelo
setor portuário. Trata-se do
maior da América Latina.

Porto de Santos — Foto Helder Lima

Juiz federal, João Bosco, cancela registros para
que União transﬁra glebas para o Estado
Geral

No Amapá

Juiz presidiu audiência na qual o Amapá concordou em cancelar registros das terras
em cartório para que União transﬁra mais cinco glebas.

“Está resolvido o problema fundiário do Amapá.
São 23 glebas, e nós podemos
pensar, agora, num futuro
melhor para o nosso estado”,
festejou o juiz federal João
Bosco Costa Soares da Silva,
da 2ª Vara Federal Cível, da
Seção Judiciária do Amapá,
nesta quarta-feira, 29, ao homologar o acordo de cancelamento do registro em
cartório de cinco glebas que
pertenciam à União e que
serão repassadas ao estado
do Amapá.
A decisão ocorreu durante
audiência realizada na última quarta-feira, da qual
participaram, além da União,
o Incra, representantes do
estado do Amapá, do cartório que procedeu os registros
das cinco glebas e do Instituto de Terras do Amapá
(Amapá Terras), autor do pedido de cancelamento dos
registros juntamente com o
Governo do Amapá (GEA).
Com isso, o estado tem até
o dia 9 de dezembro – conforme o acordo ﬁrmando na
audiência – para providenciar o Termo de Doação para
novo registro em cartório.
Tanto a União, quanto o

estado do Amapá, concordaram com o cancelamento.
“O problema fundiário do
Amapá está resolvido. Até 9
de dezembroa gleba que
recai sobre o antigo território
de Macapá, mais de 1 milhão
de hectares de terras, terá
que estar registrada em cartório em nome do estado do
Amapá”, observou o magistrado.

Segundo o juiz João Bosco,
“a partir do ano que vem é
produção total no Amapá”.
Os procedimentos que estavam em tramitação no Incra
já podem ser registrados em
cartórioaté que haja nova
transferência dessa gleba.
“Futuro próspero ao Amapá
e parabéns para quem acreditou!”, frisou o juiz.
Ao todo, a União já transfe-

riu ao Amapá oito glebas.
Outras dez serão transferidas
até julho, somando 18 glebas. Mais cinco estavam pendentes de transferência – são
essas que já estavam registradas e que havia disputa
entre estado e União acerca
dos registros, que foram
agora anulados.
Com isso, Amapá terá 23
glebas transferidas pela

União até o ﬁnal do ano.
“Nós cancelamos o registro.
Agora o estado terá que providenciar o Termo de Doação”,
reforçou o magistrado.
De acordo com o juiz, as
cinco glebas são as mais importantes. “Elas perfazem
mais de 1 milhão de hectares,
e é onde estão as principais
áreas de produção do
Amapá”, contou.

SVS detecta tripulantes com Covid-19 em
embarcação no Amapá; todos estão isolados

Quarentena

Navio com bandeira das Ilhas Marshall, país da Oceania, está fundeado em frente de Macapá.

A Superintendência de
Vigilância em Saúde do
Amapá (SVS) testou, nesta
quarta-feira, 29, 16 tripulantes de um navio com
bandeira das Ilhas Marshall, país da Oceania, que
está fundeado no Rio
Amazonas, em frente à cidade de Macapá. Dos 16
tripulantes - com nacionalidades da Ucrânia, Geórgia e Síria - quatro
testaram positivo, outro já
havia sido conﬁrmado
com a doença, totalizando
cinco pessoas com o novo
coronavírus.
Um dos tripulantes diagnosticados com covid-19
teve o quadro clínico agravado por outro problema
médico e foi encaminhado
para um hospital da rede
privada. A quarentena foi
iniciada pela Agência Nacional de Vigilância Sani05

tária (Anvisa) no dia 27 de
junho.
“Com exceção do primeiro caso notiﬁcado, que
precisou de hospitalização, os demais tripulantes
que testaram positivo para
a doença seguem com sintomas leves e estão isolados no navio”, explicou a
gerente do Centro de Informações Estratégicas em
Vigilância em Saúde, Solange Sacramento.
Além deste navio atual,
outro navio de origem estrangeira segue em quarentena
no
estado.
Notiﬁcado no dia 13 de
junho, a embarcação com
bandeira da Libéria passou
por nova testagem, onde
foram identiﬁcados 6
casos positivos para a
covid-19, sendo necessária
a continuidade do isolamento em quarentena.
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Técnicos da SVS realizam testes na tripulação

MACAPÁ

Prefeitura de Macapá recebe equipamentos para auxiliar
nas ações voltadas à Política de Igualdade Racial

Doação federal

Veículo zero quilômetro, computadores e outros itens ajudarão o trabalho do Improir no município.

Para colocar em prática as ações voltadas à população negra, a Prefeitura de
Macapá recebeu, nesta quinta-feira (30),
do Governo Federal, um veículo zero
quilômetro, cinco computadores, impressora, refrigerador, televisão e bebedouro. Os equipamentos foram
direcionados ao Instituto Municipal de
Políticas da Promoção da Igualdade Racial (Improir).
A cerimônia de entrega aconteceu na
praça da Prefeitura de Macapá e contou
com a participação de representantes da
Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
“Os equipamentos ajudarão o município no trabalho desenvolvido pelo Improir. Quando falamos de igualdade
racial, é sempre uma tarefa interminável
e não devemos medir esforços para atuar
contra o racismo. Nossa cidade pretende
ser global e acolhedora, além de partici-

Ceriômia de entrega aconteceu na manhã
desta quinta-feira (30).

pativa”, disse o secretário municipal de
Gabinete Civil, Pedro Paulo Costa, que
representou o prefeito Dr. Furlan na cerimônia.
Os bens doados serão utilizados para
colocar em prática atividades itinerantes

do Improir, como ações de saúde nas comunidades quilombolas, atendendo as
políticas públicas direcionadas à população negra e garantindo a igualdade no
acesso aos serviços.
“Ficamos muito felizes com essa doa-

Em Macapá, Residencial Jardim Açucena movimenta
economia criativa com Feira Agricultura e Arte

Criatividade

Vendas acontecerão neste sábado (2), das 8h às 14h.Feira prestigia cerca
de 70 produtores, agricultores e artesãos locais.

Feira Agricultura e Arte terá a participação de 16 produtores locais

O Residencial Jardim Açucena, no bairro Nova Esperança, zona sul da cidade,
receberá a Feira Agricultura
e Arte neste sábado (2), de 8h
às 14h. As vendas serão promovidas pela Prefeitura de
Macapá, visando fomentar a
economia local com a oferta
de produtos naturais e artesanais a preços acessíveis.
Serão
comercializados
produtos como frutas, legumes e verduras, farinhas, pimentas e molhos, castanhas,
plantas ornamentais e medicinais, além de artesanato,
paniﬁcação, lanches e roupas. Além disso, haverá a
participação do Programa
Peixe na Mesa, com as espécies Pirapitinga e Tambaqui
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sendo comercializadas a R$
15 o quilo.
Segundo o secretário municipal
de
Agricultura
(Semag), Raimundo Costa,
participarão desta edição 16
empreendedores, além dos
trabalhadores autônomos
que já atuam no residencial.
“Conseguimos consolidar
esse projeto de incentivo ao
consumo do que é produzido
aqui na nossa terra, levando
eles para mais perto da população. Nossa feira passeia
pela capital, prestigiando
moradores de todas as zonas
e fomentando nossa economia, além de dar oportunidade de trabalho e renda
para os proﬁssionais participantes”, diz o gestor.

Macapá(AP), sexta-feira, 1º de julho de 2022

FEIRA AGRICULTURA E
ARTE
Realizada no primeiro sábado de cada mês pela Prefeitura de Macapá desde
maio de 2021, a Feira Agricultura e Arte tem prestigiado
cerca
de
70
produtores, agricultores e
artesãos da capital. Ao
longo das edições anteriores, o comércio itinerante
injetou mais de R$ 220 mil
na economia da capital.
SERVIÇO
Data: sábado, 2 de julho
de 2022
Horário: 8h às 14h
Local: pátio da Associação de Moradores do Residencial Jardim Açucena

ção que, com certeza, será fundamental
para nossas atividades dentro e fora de
Macapá. O Improir tem um trabalho fundamental no combate ao racismo e atuamos para a construção de uma
sociedade igual e de oportunidade para
todos”, ressalta a diretora-presidente do
Improir, Maria Carolina Monteiro.
O veículo e demais equipamentos
foram comprados por meio de um repasse no valor aproximado de R$ 126 mil
reais e integra o Programa de Equipagem
e de Modernização da Infraestrutura dos
Órgãos, das Entidades e das Instâncias
Colegiadas de Promoção e de Defesa dos
Direitos Humanos (PRÓ-DH).
O representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
Sávio Andrade, parabenizou a Prefeitura
de Macapá pelo interesse de aderir ao
programa de Igualdade Racial.
“Macapá foi um dos dois municípios
do estado que aderiu ao Programa de
Equipagem e de Modernização da Infra-

estrutura dos Órgãos, isso demonstra
comprometimento e respeito pela causa
e a devida importância ao trabalho que
o Instituto de Igualdade Racial do Município vem desenvolvendo”, detalha
Sávio.
“O nosso trabalho desenvolvido é
apoiar outras instituições para que elas
garantem a política pública no seu estado”, complementa o secretário nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, Paulo Roberto.
Para o coordenador nacional de Promoção e Igualdade Racial, Helbert Pitorra, o percurso deste trabalho é
desaﬁador.
“Sabemos que é um caminho longo a
ser percorrido nos Direitos Humanos e
na Promoção da Igualdade Racial. A
gente precisa ter sempre a consciência
dessa diﬁculdade que precisamos enfrentar diariamente, por esse motivo não
medimos esforços para dar subsídios aos
institutos de igualdade racial”, ﬁnalizou.

CRAS Liberdade oferta oﬁcina de crochê para
mulheres em vulnerabilidade social em Macapá
Geração de renda

Turma com 30 mulheres com idade entre 18 e 59 anos
deve iniciar curso em agosto.

Ganhar uma renda extra é
sempre bem-vindo e para incentivar a independência de
mulheres em vulnerabilidade
social, o Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS)
Liberdade lançou a “Oﬁcina de
Crochê para Iniciantes”, que
atenderá usuárias da instituição.
Nesta quarta-feira (29), a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) fez a entrega
da matéria prima que será utilizada, como novelos de linhas,
agulhas, panos de prato, tecido
para fraudas, tesouras e ﬁtas
métricas.
Para o secretário municipal
de Assistência Social, Gracinildo Nunes, as oﬁcinas de capacitação são ferramentas
importantes para abrir novas
portas para o mercado de trabalho, gerando renda e independência ﬁnanceira.
“Poder contribuir para esse
avanço é muito gratiﬁcante.
Muitas vezes de uma oﬁcina
nasce uma mulher empreendedora geradora de renda para
ela e para outras pessoas. A
gente vê aqui mulheres, mães,
chefes de família batalhadoras
que acreditam e buscam investir em aprendizado que assegurem a sua independência
ﬁnanceira”, destaca o gestor.
O projeto atenderá 30 mulheres com idades entre 18 e 59
anos que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para

Mulheres. As aulas da oﬁcina
vão abrir a programação das
atividades do segundo semestre de 2022, com início marcado para o dia 8 de agosto.
Para a dona de casa Kátia Regina de Souza, de 47 anos, é
mãe de três ﬁlhos e chefe de família, ela conta que está desempregada há um ano e meio
e que sobrevive vendendo artesanato e produtos em datas
comemorativas.
“Eu sempre quis fazer crochê, sempre busquei aprender
coisas novas e agora é a oportunidade que eu esperava,
quando soube da oﬁcina ﬁquei
muito feliz. Isso é muito bom,
vai ajudar a gente a ter renda
extra e andar com as próprias
pernas, com as vendas ter independência”, comemora.
As aulas serão ministradas
por uma oﬁcineira voluntária
em quatro encontros, onde as
usuárias irão aprender as técnicas de crochê para confecção
de artigos variados.
Mãe de dois ﬁlhos, Camila da
Conceição Silva, 28 anos, conta
que está ansiosa para a oﬁcina.
Sem trabalho ﬁxo e com bebê
pequeno em casa, ela diz que
vai investir tudo que aprender
para criar seu próprio negócio
com artigos em crochê.
“Vou aproveitar tudo que
aprender para investir nas vendas de tudo que eu produzir,
vai melhorar e muito a renda
em casa”, conta a moradora do
bairro Marabaixo 2.

Secretário municipal de Assistência Social, Gracinildo
Nunes, fez a entrega de materiais para a oﬁcina.

Relembre o caso da 'luz misteriosa' que entrou no
quarto em que o médium estava internado em MG
Macapá(AP), sexta-feira, 1º de julho de 2022

20 anos sem Chico Xavier

Morte de Chico completa 20 anos nesta quinta-feira (30). Líder espírita revelou pouco
antes de morrer quem o teria visitado no hospital em Uberaba.

Médium Chico Xavier morreu em Uberaba
em 2002 — Foto Reprodução

A morte de Chico Xavier, um dos
maiores líderes espíritas e filantropos do Brasil e do mundo, completa
20 anos nesta quinta-feira (30). Nascido em Pedro Leopoldo (MG), mas
radicado em Uberaba, Chico viveu
importantes – e intrigantes – histórias na cidade do Triângulo Mineiro.
Um desses acontecimentos ainda
não foi desvendado pela ciência e
segue como um grande mistério ligado à figura de Xavier: o momento
em que uma luz foi flagrada pela câmera do cinegrafista da TV Integração entrando pela janela do quarto
do hospital em que o médium estava internado.
Em entrevista concedida pouco
tempo antes de falecer, Chico revelou quem o teria visitado naquele
dia por meio da luz.
Em junho de 2001, Chico Xavier
foi internado no Hospital Doutor
Hélio Angotti, em Uberaba, para tratar de um quadro grave de pneumonia nos dois pulmões. Ele estava na
enfermaria, mas foi transferido para
uma suíte no 2º andar da unidade
dias depois.
Durante a recuperação do médium, uma câmera posicionada na
frente do hospital pelo repórter cinematográfico Emerson Gondim
flagrou uma situação inusitada. Um
objeto luminoso aparece descendo
e entrando pela janela do quarto em
que Chico estava. No caminho, ele
parece se dividir em dois feixes de
luz, mas volta a ser um só ao passar

pela janela.
Quem percebeu primeiro o fenômeno misterioso foi o então operador de câmera de estúdio da TV
Integração, DângelesChandre. Ele e
o editor da época viram a cena várias vezes para tentar entender o
que aquela luz poderia ser.
"No processo de colar as imagens,
eu vi aquela luz. Pedi para ele [o
editor] voltar o frame e ele também
percebeu a luz. Foi algo surreal pra
gente na época", relata Dângeles.
Segundo o profissional, a equipe
da TV foi até o local da gravação e
pensou em diversas teorias para
tentar explicar o ocorrido, mas nenhuma delas parecia plausível.
"Não poderia ser a luz de um
carro, por exemplo, porque ele teria
que estar andando na contramão
para poder ser captado pelo ângulo
de gravação da câmera. E também
não poderia ser um raio solar, porque, no nascer do dia, eles não batiam na lente", explica.
O pesquisador da Universidade
de São Paulo (USP) e especialista em
mídias eletrônicas Régis Alves também refutou a teoria de que houve
um defeito na câmera e não soube
apontar o que seria a luz.
"Um objeto com uma massa apreciável iria apresentar uma trajetória
parabólica, e não é o que acontece,
já que houve uma trajetória retilínea", afirmou o pesquisador, que
também estimou que o raio tinha
cerca de 30 centímetros e deveria

ser transparente, já que não deixou
sombra na parede.
Após a história da luz misteriosa
circular pelo país, diversas hipóteses surgiram para tentar justificar o
fenômeno. Para a comunidade espírita, Chico Xavier havia recebido
ajuda mediúnica para se recuperar
da doença.
"Quando o espírito é muito evoluído, ele passa a não ter a sua
forma física e se manifesta em
forma de luz. Então, essa força que
veio do plano espiritual superior
certamente é uma equipe de espíritos ou um único espírito altamente
iluminado que visita o Chico Xavier
para sustentá-lo nas suas forças físicas", disse, na época, a médium
Shirlene Campos.
O filho adotivo de Chico, Eurípedes Humberto Higino Reis, também
defendeu a visão de que o pai estava sendo visitado por espíritos
que o ajudariam na melhora dele.
Depois de se recuperar da
doença, Chico viveu por mais um
ano em Uberaba até falecer, em 30
de junho de 2002. Antes de morrer,
ele concedeu uma entrevista em
que revelou de quem teria sido a visita que recebeu quando estava internado: a mãe dele, Maria José, e
Emmanuel, espírito a quem Xavier
atribuía grande parte das psicografias que fez.
"Disseram que eu tivesse paciência", afirmou o médium, cercado de
amigos e familiares.

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 083, sexta, 01 de julho
Alcides estranha a intimidade entre Guta e Marcelo. José
Leôncio e Filó recebem Mariana, Irma e Zaquieu. Mariana
critica a queimada que avistou do avião. Filó se incomoda
com a atenção exagerada de Zaquieu. Juma não abre
mão de morar na tapera, mesmo com o risco de perder
Jove. O Velho do Rio, em forma de sucuri, foge do
Centro de Reabilitação de Animais. Trindade diz a
Irma que a deseja, e os dois acabam se beijando. Guta
e Marcelo conversam sobre a situação de suas famílias e o fato de serem irmãos. O Velho do Rio procura
Juma pedindo socorro.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

Capítulo 145, sexta, 01 de julho
Cosme ﬁnge que caiu para salvar Edmundo. Bianca
descobre que seu cofre de joias desapareceu. Catarina
acorda antes do dia raiar e chama todos para começar
o trabalho. Cornélio vê Josefa e Dinorá entrarem no
hotel. Inácio ajuda Cornélio a vestir se de camareiro
para poder entrar nos quartos. Teodoro dá aulas de
etiqueta a Januário. Marcela avisa o delegado que
Edmundo tem dinheiro sob o colchão e o professor
é preso.

RESUMO CARA E CORAGEM

Capítulo 031, sexta, 01 de julho
Martha pede para Vini descobrir onde Jonathan está
hospedado e o paradeiro do cientista na cidade praiana.
Danilo manda Bob embora do jantar ao saber que Pat
pode reconhecê-lo. Regina nota vários documentos
sobre o caso de Clarice na mesa de Paulo. Anita tem um
pesadelo com Clarice. Martha revela a Ítalo o paradeiro
de Jonathan. Danilo convence Duarte a assinar alguns
documentos para ele, mas não explica o objetivo.
Paulo conta para Marcela sobre sua conversa com
Regina. Chiquinho cai de uma escada, e Moa o leva
para o hospital. Regina depõe na delegacia. Pat
leva o contrato para Moa assinar e se desespera ao
saber do acidente de Chiquinho. Ítalo convence
Jonathan a voltar com ele para o Rio. Pat e Moa se
beijam.

RESUMO A FAVORITA

Capítulo 035, sexta, 01 de julho
Zé Bob encontra o número de Flora no celular de
Silveirinha. Zé Bob diz a Donatela que Silveirinha
é um traidor. Donatela ﬁca arrasada. Pepe vai visitar Diva na cadeia. Diva pede que Pepe tente convencer Augusto de que ela não foi para outra
galáxia. Cassiano pensa em pedir que Lara
ajude Átila a ser readmitido. Copola pede para
Cassiano não fazer isso. Cilene manda Halley
não criar intimidade com Lara. Vanderlei se
interessa por Catarina. Donatela vigia a casa
de Silveirinha e vê quando ele chega com
Flora. Halley chama Lara para sair. Ela recusa,
mas ﬁca balançada. Cassiano perdoa Lara e eles
reatam o namoro. Halley observa os dois de longe.
Cassiano pede que Lara fale com Gonçalo sobre
Átila. Donatela aparece na casa de Silveirinha.

Mariana Goldfarb reclama e desabafa
após sofrer ataque de pit-bulls
Modelo passeava com cachorros ao lado de Cauã Reymond e a ﬁlha
do ator quando a família foi atacada pelos cachorros

Mariana Goldfarb usou as redes
sociais nesta quinta-feira (30/6) para
falar sobre o ataque que ela, o marido Cauã Reymond e a ﬁlha do ator,
Soﬁa, sofreram de cachorros da raça
pit-bull durante um passeio no condomínio de luxo em que moram no
Rio de Janeiro.
“A culpa não é do cachorro. Ele estava fazendo a segurança da casa
dele. É normal defender. A culpa é
de quem deixou a porta aberta, a
pessoa responsável pelos cachorros.
Às vezes a gente ﬁca com raiva do
cachorro”, começou Mariana. A família estava acompanhada de
Romeu, um cachorro da raça rottweiler.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro
investiga o dono dos cachorros, o
rapper Orochi. Os animais, que teriam atacado outros moradores no
condomínio, já foram ﬁlmados soltos pela rua do local, sem coleiras e
nem focinheira.
“A sorte é que a gente estava com
o Romeu, porque mesmo sendo um
só, botou os dois para correr. Mesmo
na coleira. Romeu defendeu a família toda. E eu ﬁquei bem brava porque machucaram meu cachorro,
ainda estou. Se não tivéssemos o
Romeu lá, sabe-se lá o que poderia
ter acontecido. Sejam mais responsáveis. A vida de ninguém está para
jogo assim não”, ﬁnalizou Mariana.

Gkay é acusada de “estrelismo” em
evento de inﬂuencer: entenda

Claudia Raia: Marisa Monte perdeu a
virgindade com Alexandre Frota
Claudia Raia aﬁrmou que não suporta mais ser associada ao
político e decidiu expor a cantora

Claudia Raia expôs Marisa Monte
após se sentir incomodada por reviverem o seu casamento com o deputado
federal Alexandre Frota (PSDB-SP). A
atriz aﬁrmou que a cantora perdeu a
virgindade com o político, que na
época ainda trabalhava como ator.
Durante o programa Saia Justa, do
GNT, Claudia Raia aﬁrmou que não suporta mais ser associada ao político,
pois parece que “apenas” ela foi casada e se envolveu com o deputado.
“Eu passo por isso, amor. Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei
[com ele]. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então
não fui só eu. Estou aqui só dividindo
um pouco do peso”, declarou a artista,

após Sabrina Sato dizer que ela estava
“estava entregando todo mundo”.
Alexandre e Marisa namoraram na
década de 1980. No ano passado, Frota
relembrou o relacionamento com a
cantora durante o podcast Love Treta,
e aﬁrmou que as pessoas não sabima
do passado dos dois:
“Conheci a Marisa Monte há muitos
anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a Rocky Horror Show’.
Ela foi minha namorada, ninguém
sabia. Eu falei agora porque você
tocou e com o maior respeito. A gente
namorou durante um tempo. Fiquei
muitos anos na casa dela, na Urca. Ela
já cantava muito nessa época e fazia os
musicais do Falabella.”

Luana Piovani anuncia retorno às novelas
e revela: “Não é no Brasil”
A atriz contou aos fãs que vai voltar atuar, mas será em uma produção portuguesa

A influencer teria pedido regalias no São João da Thay, organizado
pela influencer Thaynara OG, que aconteceu no Maranhão

Gkay está envolvida em mais
uma polêmica. Após se envolver
em um burburinho com a apresentadora Sônia Abrão, do programa
A Tarde É Sua, agora a influencer
teria deixado uma má impressão
com suas exigências para participar do tradicional São João da
Thay, que aconteceu no Maranhão.
O portal Splash divulgou que
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uma das exigências da influenciadora foi que o seu hotel teria que
ser de frente pra o mar. O hotel era
mais luxuoso do que o da própria
Thay, dona da festa.
O pedido não foi atendido pela
produção do evento, no entanto,
Gkay não ficou contente e ela
mesma arcou com todos os custos
de hospedagem para ficar em um
lugar de luxo.

Macapá(AP), sexta-feira, 1º de julho de 2022

Nessa quarta-feira (29/6), Luana
Piovani dividiu uma novidade com
seus seguidores. Nos Stories do Instagram, a atriz e apresentadora revelou que voltará às novelas em breve.
Sem dar detalhes sobre o novo
projeto, ela aﬁrmou que está “muito
feliz” por voltar a atuar, e confessou
que decidiu contar a história após
ver o Stories da atriz Mary Sheila.
"Estava vendo a Mary Sheila... e
ela estava fazendo um stories falando 'gente, tenho uma novidade
para contar para vocês, estou tão
feliz', queria ter feito igual", começou
ela. "Mais um presente que Deus me
deu, ele sempre me presenteia. Pois
é, estou vindo aqui contar para vocês
que vou fazer novela... Estou tão
feliz", completou.

Após toda a repercussão sobre sua
volta às novelas, Piovani gravou
novos vídeos na manhã desta
quinta-feira, 30, e explicou que não
vai trabalhar no Brasil, e sim em Portugal, onde mora atualmente.
"A novela não é no Brasil, gente, a
novela é aqui em Portugal. Como eu
ia conseguir fazer uma novela no
Brasil que leva 9, 10 meses [para ser
gravada]. Tenho três ﬁlhos, mora
aqui em Portugal. Vou fazer uma
brasileira em uma novela portuguesa", explicou.
Vale lembrar que Luana está longe
da TV brasileira desde 2019, quando
apresentou o programa 'Luana É de
Lua'. Já das novelas, ela não participa
desde 1999, quando interpretou
Márcia Eduarda em "Suave Veneno".

Macapá Verão 2022

Geral
Programação inicia no balneário da Fazendinha, com
atração nacional, nesta sexta-feira, dia 1° de julho

Os eventos deste ano marcam o retorno do Macapá Verão ao formato presencial,
após dois anos de pandemia; proposta é valorizar e fomentar a economia.

Praia de Fazendinha, um dos 'points'
tradicionais do Macapá Verão.
A programação cultural e esportiva
do Macapá Verão 2022, evento tradicional que acontece no mês de julho,
nos principais balneários, distritos e
pontos turísticos da capital, foi lançada na segunda-feira (27). A abertura
será nesta sexta-feira, 1º de julho, com
o Luau da Cidade na Fazendinha, com
show de Beto Naldo e Jeito Inocente.
Os eventos deste ano marcam o retorno do Macapá Verão no formato
presencial, após dois anos de pandemia, com a proposta de valorizar e fomentar diversos setores.
As atrações musicais abrangem
desde a Música Popular Amapaense ao
axé, proporcionando expressões culturais para todos os públicos. O Samba
no Mercado Central irá preencher
todas as noites de sexta-feira do mês
de julho. Às quartas e sábados contarão com o Luau da Cidade, Trazen. O
Dia Mundial do Rock também tem presença garantida.

Nota 10

As atrações nacionais são variadas,
com o arrocha da dupla Beto e Naldo;
o pagode com o grupo Jeito Inocente;
o melody com a aparelhagem Crocodillo; o gospel com a cantora Aline
Barros; além do sertanejo de Tierry; e
o axé com Durval Lélys.
O tradicional bloco ‘A Banda’ retorna
às ruas com carnaval fora de época
para encerrar o Macapá Verão 2022.
Neste ano, o cortejo terá uma estrutura maior, com trios elétricos espalhados pelo percurso e o desfile de 12
bonecos gigantes.
LANÇAMENTO
O prefeito de Macapá, Dr. Furlan,
lançou na segunda-feira (27), a programação cultural e esportiva do Macapá
Verão 2022, evento tradicional que envolve no mês de férias, nos principais
balneários, distritos e pontos turísticos da capital. A abertura será na
sexta-feira, 1º de julho, com o Luau da

Cidade na Fazendinha.
Segundo o prefeito, Dr. Furlan, a iniciativa tem por objetivo proporcionar
uma grande programação artística e
cultural para os macapaenses.
“Esse será o maior Macapá Verão de
todos os tempos. Os macapaenses
terão várias formas de aproveitar as férias. Nossas ações contemplam vários
grupos, desde o segmento gospel ao
tradicional bloco de carnaval ‘A
Banda’. Além da programação cultural, o setor da economia será bastante
beneficiado”, ressalta.
O lançamento da programação, que
aconteceu na pracinha da Prefeitura
de Macapá, contou com a apresentação dos artistas Nivito Guedes e Zé Miguel, que animaram o público
presente interpretando a Música Popular Amapaense (MPA).
Os eventos deste ano marcam o retorno do Macapá Verão no formato
presencial, após dois anos de pandemia, com a proposta de valorizar e fomentar diversos setores, com ações de
acesso gratuito à população.
Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult),
Olavo Almeida, a extensa programação
do evento abrange diversos segmentos
e movimenta a economia local.
“A programação do evento foi pensada, principalmente, na integração
entre pessoas de diversos segmentos
da sociedade e, como forma do macapaense sentir pertencimento com as
atrações artísticas culturais. É um empenho muito grande para garantir
lazer, diversão, acessibilidade e geração de renda”, explica.

Escola Marly Maria, no Conjunto Macapaba, conquista o
1º lugar em concurso estadual de cultura francesa
Competição é destinada a escolas públicas da educação básica que trabalham
a língua francesa no seu componente curricular.

Escola pública localizada no Conjunto Macapaba,
na zona Norte da capital, venceu a competição.

A Escola Estadual Profª
Marly Maria e Souza da Silva,
localizada no Conjunto Macapaba, zona Norte da capital, venceu o “Grand
ConcoursFête de La Musique”. A competição é realizada pela Associação dos
Professores de Francês do
Amapá (Aprofap) para estimular a prática da língua e
da cultura francesa por meio
da dança, música, poesia e
teatro.
Na disputa, a escola conquistou o primeiro lugar com
a apresentação da música
“Une Femme Amoureuse”
(“Uma mulher amorosa”,
numa tradução livre), em
homenagem à francofonia
das Antilhas francesas e da
Guiana Francesa.
De acordo com a coordenadora linguística da escola,
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Ivanete Gomes, essa foi uma
oportunidade de envolver
ainda mais os estudantes e
seus familiares na cultura
francesa.
“Queremos que o nosso
projeto bilíngue seja reconhecido. Nossa participação
nesse tipo de evento consegue deixar a comunidade es-

Macapá(AP), sexta-feira, 1º de julho de 2022

colar mais participativa e
uniﬁcada nesse objetivo”, a
professora.
A estudante Dressielly
Guimarães, de 11 anos, representante da escola no concurso, foi quem interpretou
a música. Para ela, o prêmio
é resultado de um esforço
conjunto.
“Meus professores se esforçaram muito para que
minha apresentação fosse
possível. Então me sinto feliz
por ter conquistado o primeiro lugar para a nossa escola. É a melhor forma de
agradecer a eles por toda
ajuda”, relatou Dressielly.
Inaugurada em 2018, a Escola Marly Maria é a quarta
do Brasil, e a primeira do
Amapá, a ofertar disciplinas
em português e francês. A
unidade de ensino recebeu
uma Smart TV como premiação. (DA)

Saúde

Covid: país registra 291 mortes em 24 horas;
média móvel segue em alta

Covid 19

Média móvel de óbitos causados pelo coronavírus subiu 59% em relação há 14 dias. Foram
contabilizados 75.139 novos casos da doença em 24h

O Brasil registrou 291
mortes provocadas pela
Covid-19 nas últimas 24
horas. A média móvel diária
de óbitos chegou a 217 nesta
quinta-feira (30/6), alta de
59% em relação ao número
veriﬁcado há 14 dias.
O país contabilizou
75.139 novos casos da
totalizando
doença,
32.358.018 infecções conﬁrmadas desde o início da
pandemia. No total, já
foram perdidas 671.416
vidas para o coronavírus.
Os números são do mais
recente balanço divulgado
pelo Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conass).
Devido ao tempo de incubação do novo coronavírus,
adotou-se
a
recomendação de especialistas para que a média

móvel do dia seja comparada à de duas semanas
atrás.
Variações na quantidade de mortes ou de

casos de até 15%, para
mais ou para menos, não
são signiﬁcativas em relação à evolução da pandemia. Já percentuais acima

Acompanhar o avanço
da pandemia de Covid
com base em dados absolutos de morte ou de casos
está longe do ideal. Isso
porque eles podem apresentar variações diárias
muito grandes, principalmente atrasos nos registros. Nos ﬁns de semana,
por exemplo, é comum
perceber redução signiﬁcativa dos números.
Para diminuir esse efeito
e produzir uma visão mais
ﬁel do cenário, a média
móvel é amplamente utilizada ao redor do mundo. A
taxa, então, representa a
soma das mortes divulgadas em uma semana diviou abaixo devem ser enca- dida por sete.
rados como tendência de
Presidente, governador
crescimento ou de queda. e senador: veja quem são
os pré-candidatos nas
Média móvel
Eleições 2022.

Conheça 5 estratégias para eliminar o excesso de água

Retenção de líquido

Aprenda como reverter rapidamente os efeitos negativos de furar a dieta ou perder um dia de treino

A retenção de líquido é
algo comum, mas que
pode causar uma grande
confusão e frustração.
Muitas vezes, as pessoas
seguem o plano alimentar
certinho e não faltam no
treino. Mas, basta um deslize para que o físico já
ﬁque mais pesado e com o
aspecto de inchado.
Imediatamente, alguns
já entram em desespero,
acreditando que jogaram
todo aquele esforço no
lixo. Mas, na maioria das
vezes, não houve ganho
de gordura em tão pouco
tempo. O que aconteceu,
na verdade, foi a retenção
de líquido.
“Lembrando que a retenção de líquido é algo
que vem muito fácil e vai
fácil também. Suas causas
motivado para o plano ﬁttambém podem ser alness. Conﬁra:
guns desbalanços hormonais, como, por exemplo
5 estratégias para acade tireoide ou estradiol.
bar com a retenção de líMas, isso são casos clíniquido
cos que precisam de exames para se ter certeza”,
1. Diminuir a quantiexplica o treinador e asdade de sódio. “Você não
sessor esportivo Leandro
deve zerar. O sódio é um
Twin.
mineral que tem funções
Por isso, com a ajuda do
importantes no orgaespecialista, separamos
nismo (a recomendação é
cinco estratégias simples
de 2g a 3g por dia). O ideal
e eﬁcientes para acabar
é fazer uma troca do sal
rapidamente com a retencomum pelo sal light, que
ção de líquido e voltar
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é melhor que o sal rosa do
Himalaia. E tentar evitar
alimentos com muito
sódio”, explica Twin.

2. Ingerir líquidos. “A
quantidade ideal é aquela
que faz com que a sua
urina, com exceção da primeira do dia, ﬁque quase
transparente. O que ajuda
na conta dos litros por dia
são chás diuréticos e o
café”, diz o especialista.

cos. “Hibisco, cavalinha e
chá verde são fantásticos.
Gosto de beber um litro
por dia de um deles ou da
somatória de dois ou três.
Lembre-se que chá verde
tem cafeína, ao usar
muita quantidade você
pode sofrer colaterais típicos da substância pelo excesso”, lembra o assessor
esportivo.

jejum você tem um belo
efeito diurético. É fato
que, ao voltar a comer, ele
diminui. No período do
jejum, usar os chás é fantástico”, conta o treinador.

5. É retenção de líquido
ou gordura? “Lembre-se
que
muitas
pessoas
acham que é retenção de
líquido, quando, na verdade, é gordura corporal
4. Fazer jejum. “Numa (isso é muito comum).
dieta de jejum intermi- Cuidado para não se equi3. Tomar chás diuréti- tente, no momento do vocar”, ﬁnaliza Twin.

Polícia Civil prende três pessoas em ﬂagrante
por tráﬁco de drogas e associação para o tráﬁco

Em Calçoene

Macapá(AP), sexta-feira, 1º de julho de 2022

O ex-companheiro da suspeita presa na operação cumpre pena no Iapen por tráﬁco de drogas.

Na última quarta-feira, 29, a Polícia Civil do Amapá, por meio da Delegacia de Polícia de Calçoene,
prendeu três pessoasem ﬂagrantepor tráﬁco de drogas e associação
para o tráﬁco de drogas.
De acordo com o delegado NiuryRelry, as prisões ocorreram durante
cumprimento de mandado de busca
e apreensão no endereço de um dos
suspeitos, uma mulher cujo nome
não foi revelado.
"Cumprimos o mandado de busca
na casa da suspeita e encontramos
porções de crack, maconha, materiais para embalar drogas e dinheiro
oriundo da atividade ilícita”, disse a
autoridade policial.

Perseguidor

A suspeita e dois homens que estavam morando na casa, receberam
voz de prisão e foram conduzidos à
Delegacia. Um dos homens deveria
estar cumprindo prisão domiciliar
em Macapá por participação em um

crime de roubo.
“O ex-companheiro da suspeita
cumpre pena no Iapen por tráﬁco de
drogas", disse o delegado.
Os três presos foram encaminhados à audiência de custódia.

Homem que ameaçado divulgar fotos íntimas da
ex-esposa é preso em ﬂagrante em Porto Grande
Ele também perseguia a ex-companheira com ameaças e chantagens.

Agentes da Delegacia de Polícia
de Porto Grande prenderam em flagrante um homem de 39 anos pela
prática do crime de perseguição.
Segundo o delegado Bruno Braz,
o acusado estava perseguindo a excompanheira com ameaças e chantagens.
"A vítima procurou a delegacia e
relatou que seu ex-marido estava
ameaçando divulgar suas fotos íntimas para presidiários do Iapen,
caso não atendesse aos pedidos
dele”, informou o delegado.
O acusado exigia que ela atendesse o telefone, fosse ao encontro
dele e até pagasse contas para ele.
Só nas últimas 24horas antes da
prisão o homem ligou mais de 140
vezes para a vítima.
“Inclusive, durante o registro do

O delegado Bruno Braz, de Porto Grande.

Boletim de Ocorrência, o acusado
ligou para a vítima e a ameaçou. De
imediato, os agentes diligenciaram
até o local onde o acusado estava e
o prenderam em flagrante", explicou o Bruno Braz.

Em depoimento, o homem confessou parcialmente o crime,
pagou fiança e vai responder em
liberdade pelo crime de perseguição no contexto da violência doméstica.

ção que possa contribuir para que
o idoso seja encontrado, poderá
entrar em contato com Fabrício
Guedes, ﬁlho do idoso desaparecido, através do número (96)

99102-2729. Ou se dirigir à 1ª Delegacia de Polícia da capital, localizada na Rua Mateus Valente do
Couto, nº 806, bairro Nova Esperança, em Macapá.

Polícia Civil pede ajuda da população para localizar
idoso desaparecido desde o último dia 20

Desaparecido

A Polícia Civil do Amapá, por
meio da 1ª Delegacia de Polícia da
capital, divulga a foto do ancião
João Guedes Lobato, conhecido
como “Seu” Guedes, de 81 anos
de idade, que está desaparecido
desde o último dia 20. A polícia
pede ajuda da população para localizá-lo.
De acordo com o delegado José
Neto, familiares do idoso registraram Boletim de Ocorrência informando que “Seu” Guedes saiu da
Fazendinha com destino à casa
de sua ﬁlha, no distrito do Coração. No entanto, o idoso não chegou à residência e os familiares
acreditam que ele tenha se perdido no meio do caminho, pois
foi visto na sexta-feira, dia 24, no
distrito do Coração.
Uma equipe de agentes da Polícia Civil realiza diligências onde o
idoso foi visto pela última vez.
Quem tiver qualquer informa-

Até essa quinta-feira, 30, nem a família, nem a polícia, tinham qualquer informação sobre o paradeiro dele.

'Seu' João Guedes Lobato, de 81 anos, está
desaparecido desde o dia 20 de junho.

Em Belém

Advogado que matou a mãe: Ministério Público
aponta autoria do crime à irmã do advogado

Macapá(AP), sexta-feira, 1º de julho de 2022

O advogado Leonardo Felipe Giugni Bahia seria o coautor do crime e tentou matar a própria irmã, apontada como assassina da mãe.

No dia 18 de janeiro deste ano, o advogado
Leonardo Felipe Giugni Bahia foi apontado
como assassino da própria mãe. Ele teria
matado ela a facadas e atentado contra a
vida da irmã, em Belém. Mas o caso agora
tem uma reviravolta: o Ministério Público
do Estado do Pará (MPPA) aponta que o feminicídio foi cometido pela irmã de Leonardo. O advogado agora é apontado como
coautor do crime e está sendo acusado de
tentar matar também a irmã.
O Promotor de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Franklin
Lobato Prado, ofereceu aditamento à denúncia criminal no caso do advogado acusado de matar a própria mãe a facadas e de
ferir e tentar matar a própria irmã. Após a inclusão de novas perícias nos autos, a Promotoria concluiu que ficou comprovado que o
feminicídio contra a mãe foi praticado pela
irmã. Tudo aconteceu na casa da família, no
bairro de Batista Campos, em Belém.
"Inicialmente, o advogado havia confessado ter assassinado a própria mãe e tentar
matar a irmã. Ele foi denunciado como
autor dos dois crimes. Porém, de acordo
com a peça processual, posteriormente foi
comprovado que o assassinato da mãe teve
autoria da irmã e coautoria do advogado. A
mãe foi vítima de feminicídio triplamente
qualificado por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
mulher, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência de gênero
e prevalecendo-se de relações domésticas
de coabitação e hospitalidade. O advogado
também responde pela tentativa de femini-

Amazonas

Leonardo teria tentado matar a mãe a facadas na manhã de 18 de janeiro de 2022,
dentro do apartamento da família, no bairro de Batista Campos, em Belém.

cídioquadruplamente qualificado, cometido
contra a irmã", diz nota publicada pelo
MPPA nesta quinta-feira (30).
Durante as investigações, aponta o MPPA,
surgiram provas que apontam a irmã como
autora principal do feminicídio. Os laudos de
exame de corpo de delito apontaram vestígios, predominantemente, da irmã na lâmina
da faca de madeira. Também há depoimentos de três testemunhas que reforçam o convencimento da Promotoria. O advogado foi
declarado coautor do assassinato da mãe devido aos exames também terem identiﬁcado
vestígios dele na arma do crime.
"Levando em conta esses fatos, no aditamento à denúncia a Promotoria requer a prisão preventiva da irmã, pela autoria
principal no crime de feminicídio. O Ministério Público acredita que em liberdade a

autora poderia alterar as provas do processo, intimidar as testemunhas ou fugir.
Além disso, segundo depoimentos, foi constatado que a acusada toma remédios controlados que alteram a personalidade, o que
pode representar um perigo para as testemunhas e toda a sociedade", conclui o comunicado do MPPA.
Dentre as diligências demandadas pelo
MPPA estão a reprodução simulada dos
fatos no local do crime; reinquirição dos
dois acusados; exame de sanidade mental
dos acusados; oitivas do médico psiquiatra,
que realizava atendimento da irmã e dos
porteiros que estavam no dia dos crimes,
perícia da roupa usada pela irmã no dia do
fato, que não foi realizada antes; e perícia do
colchão onde a mãe estava deitada no dia.
(AMAZÔNIA)

Defesa de suspeito de matar servidora do TRT em
Manaus pede reconstituição do crime
Silvanilde Ferreira foi assassinada no dia 21 de maio, dentro do próprio
apartamento, situado em uma área nobre da capital.

A defesa de Caio Claudino de Souza, de
25 anos, suspeito de matar a servidora do
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) Silvanilde Ferreira, pediu à justiça a reconstituição do crime. A informação é do
advogado de Caio, Samarone Gomes.
Silvanilde foi assassinada no dia 21 de
maio, dentro do próprio apartamento, situado em uma área nobre da capital. Caio
Claudino foi preso no dia 31, dez dias depois. Inicialmente, ele confessou o homicídio.
No dia da prisão, a Polícia Civil aﬁrmou
que o agente de portaria estava sob efeito
de drogas e matou por dinheiro. Logo depois, a defesa do suspeito disse que ele
queria mudar sua versão sobre os fatos e
nega ter matado a vítima.
Ao G1, o advogado disse que quer ter
acesso aos elementos do inquérito policial para poder montar a defesa de Caio
Claudino. A defesa também quer a reconstituição do caso.
"Pedimos acesso à cena do crime para
visualizar [os elementos] e também a reconstituição. Além disso, pedimos acesso
às informações dos policiais que efetuaram a prisão do Caio, além de dados sobre
onde foram coletadas as digitais dele, se
informaram à justiça sobre a sua prisão e
se também voltaram à cena do crime posteriormente", disse o advogado.

PRISÃO PREVENTIVA
No último dia 21 de junho, a Justiça do
Amazonas converteu a prisão temporária
de Caio Claudino em prisão preventiva. O
g1 não teve acesso ao teor do documento,
pois o processo corre em segredo de justiça. No entanto, o Tribunal de Justiça do
Estado (TJAM) conﬁrmou a decisão.
Por ter sido um crime hediondo, a prisão temporária tinha um prazo de 30 dias
e poderia ser prorrogada por mais 30 em
caso de extrema e comprovada necessidade. Agora, com a mudança para a pri-

são preventiva, não há um limite especíﬁco para o tempo de recolhimento do
suspeito, mas a medida precisa ser revisada pela justiça a cada 90 dias, sob pena
de se tornar ilegal.

LATROCÍNIO
Em depoimento no dia de sua prisão,
Caio Claudino aﬁrmou à polícia que
matou a vítima porque queria dinheiro e
alegou que estava sob o efeito de drogas.
O suspeito trabalhava como agente de
portaria na empresa responsável por
fazer a segurança do condomínio onde a
Silvanilde foi assassinada. A Polícia Civil
trata caso como latrocínio - roubou seguido de morte, e diz que o crime já foi
solucionado.

ENTENDA O CASO
De acordo com Boletim de Ocorrência
(BO) registrado no 19º Distrito Integrado
de Polícia (DIP), na madrugada do dia 22,
o corpo da servidora foi encontrado pela
ﬁlha da vítima, Stephanie Veiga, ainda na
noite do dia 21, um sábado.
Ela estava morta dentro do aparta-

mento em que as duas moravam. O imóvel ﬁca no bairro Ponta Negra, Zona Oeste
de Manaus.
À polícia, Stephanie disse que tinha
saído com o namorado, Igor Gabriel Melo
e Silva. Ela aﬁrmou, ainda, que tentou
contato com a mãe duas vezes, por volta
das 22h do dia 21, sem obter sucesso.
Stephanie disse que pediu ajuda ao
porteiro do condomínio, que informou
que ninguém atendia o interfone. O proﬁssional disse à ﬁlha que os veículos estavam todos nas respectivas vagas.
De acordo com o BO, a ﬁlha decidiu
ligar para a mãe depois que recebeu um
alerta no celular.
Ainda conforme o boletim, a jovem
voltou ao apartamento junto com o namorado e encontrou o corpo da mãe estendido no chão da sala, de bruços sobre
uma poça de sangue. O local não tinha sinais de arrombamento e o celular da vítima foi levado.
Silvanilde era diretora da 15ª Vara do
Trabalho de Manaus, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11).
(G1)

De acordo com a polícia, Silvanilde Ferreira (à esquerda) foi
morta pelo vigilante Caio Claudino de Souza (à direita).

No Pará

Geral

PF prende 5 pessoas e investiga comunidade por trabalho análogo
à escravidão, tortura e crimes contra dignidade sexual
Comunidade “que se denomina religiosa” é suspeita de explorar pessoas após promessa de dividir
resultado do trabalho. Operação São Lucas cumpriu mandados em Turucuí e Baião.

Operação investiga trabalho análogo à escravidão, tortura e crimes
contra dignidade sexual de crianças e adolescentes no Pará .
A Polícia Federal prendeu cinco
pessoas nesta quinta-feira (30) na
Operação São Lucas, que investiga
uma comunidade por suspeita de
submeter pessoas à situação de
trabalho análogo à escravidão, tortura e crimes contra dignidade sexual de crianças e adolescentes no
Pará.
Segundo a PF, mandados de
busca foram cumpridos em uma

Pobreza

"comunidade que se denomina
religiosa e existe desde 1997".
"No início, supostamente havia
uma espécie de 'regra igualitária'
em que o resultado do trabalho de
todos seria dividido entre todos os
participantes da comunidade.
Porém, com o tempo, os líderes da
comunidade começaram explorar
o trabalho de todos os demais participantes", informou a PF.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, três de
prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão em
Tucuruí e Baião, no sudeste e nordeste paraense, respectivamente.
Dinheiro e celulares foram
apreendidos.
A operação é uma ação conjunta da PF, Ministério Público Federal, Ministério Público do
Trabalho, Ministério do Trabalho
e outros órgãos federais. A investigação segue em andamento.
Não foi detalhado em qual cidade ﬁca a comunidade investigada, balanço total de itens
apreendidos, se alguém foi resgatado de trabalho análogo à escravidão e há quanto tempo os
crimes ocorriam.
Também não foi informado
quantas pessoas teriam sido vítimas e idades delas, assim como
identidade dos investigados. (G1)

Mais de 33% dos moradores de Manaus, no
Amazonas, vivem com cerca de R$ 300

O valor representa um quarto do salário mínimo no Brasil, que é de R$ 1.212. Manaus está
em oitavo lugar entre as metrópoles com a maior quantidade de pobres.

Bairro de periferia de Manaus (AM), onde crianças e
jovens passam os dias na rua em busca de trabalho.
Mais de 33% dos moradores de
Manaus vivem com menos de 1/4
do salário mínimo por mês, ou
seja, com R$ 303. O dado é da 8ª
edição do Boletim Desigualdade
nas Metrópoles, divulgado em
junho, e que reúne dados do primeiro trimestre de 2022.
Manaus está em 8º lugar no ranking das metrópoles com a maior
quantidade de pessoas vivendo
nessa situação. O número, inclusive, é maior que a média nacional,
que é de 25,2%.
Atualmente, o salário mínimo
no Brasil é de R$ 1.212.
Na casa da doméstica Jocilene

Violência

Ramos de Miranda, moradora de
Manaus, residem sete pessoas. O
marido e o genro dela trabalham
com travessia de peixes, carga e
descarga. No entanto, em parte do
mês, a família sequer tem dinheiro
para comprar comida.
"Tem dias que eles ganham R$
50, tem dias que não ganham
nada. Quando eles chegam tem o
dinheiro. Quando não tem, a gente
vai na casa de algum vizinho pra se
alimentar", contou a doméstica.
Para o economista Marcus
Evangelista a pandemia piorou e
muito a situação das famílias manauaras, pois afetou empregos e

sub-empregos.
"No momento em que a economia retrai, todos empregos e subempregos são afetados, e as
pessoas que trabalham esporadicamente também são afetadas
porque as outras pessoas deixam
de ter o dinheiro na mão e deixam
de fazer alguns serviços, e esses
serviços são buscados, prestados,
por essas pessoas com sub-empregos", explicou.
O sociólogo Francinésio Amaral
aﬁrma que o problema engloba
outros fatores que muitas vezes
são esquecidos pela sociedade.
"O primeiro [fator] é que nós
temos um modelo, uma ideia de
desenvolvimento pautada na desigualdade. Esse modelo sempre
vai gerar empregos precários, poucas oportunidades de ascensão social. E num segundo momento
temos na região uma política que
sempre foi concentrada num
mesmo grupo político que se reveza anos após anos, na governança do estado e das prefeituras
dos municípios amazonenses",
enfatizou.

Taxa de casos de estupro por habitante em Roraima
é segunda maior do país, indica Anuário

Estado tem taxa de 83,3 e só ﬁca atrás de Mato Grosso do Sul, com 86,5. Dados do anuário correspondem a registros de 2021.
Roraima foi o segundo estado com a
maior taxa de estupro e estupro de vulnerável por 100 mil habitantes do país,
com 83,3. Os dados são do Anuário de
Segurança Pública 2022, divulgado
nessa terça-feira (28), e levam em consideração os registros do ano passado.
A taxa só ﬁca atrás de Mato Grosso
do Sul, com 86,5. Em seguida estão os
estados do Acre (64,7) e Amapá (60,5).
No Brasil, a taxa é de 30,9 e aumentou
4,2% se comparada a 2020, quando era
29,7.
Além disso, Roraima registrou um
aumento de 24,7% nos casos em comparação a 2020. No total, conforme o
Anuário, Roraima teve 423 ocorrências
de estupro de vulnerável e 121 de estupro, somando 544 casos.
Em 2020, os números absolutos

14

foram 422, sendo 290 ocorrências estupro de vulnerável e 132 ocorrências
de estupro. Já a taxa por habitante a
taxa foi de 66,9.
As ocorrências de estupro passaram
por uma redução de -11,4%. Por outro
lado, Roraima teve a terceira maior
taxa de crescimento de estupro de vulnerável, com 64,8%.
O crescimento no estado só ﬁca atrás
do Acre com uma variação de 131% e
Paraíba com 52,9%. Os três estados não
são, necessariamente, os que possuem
mais casos de estupro, mas os que tiveram o maior registro de ocorrências.
A taxa dos crimes de estupro por 100
mil habitantes em Roraima ﬁcou em
18,5. O estado também teve a segunda
maior do país, em primeiro está Santa
Catarina (SC), com 19,0.

Macapá(AP), sexta-feira, 1º de julho de 2022

ESTUPROS NO BRASIL
De acordo com o estudo, o Brasil
registrou 66.020 casos de estupro e
estupro de vulnerável em 2021. O
estupro de vulnerável é cometido
contra menores de 14 anos ou com
quem é incapaz de consentir sobre
o ato, seja por conta de sua condição (enfermidade ou deﬁciência)
ou por não possuir discernimento
para tanto.
No país, o número de estupro de
vulnerável foi maior que as ocorrências de estupro. Os crimes tiveram 45.994 e 14.921 registros
respectivamente. O estado com
maior número de ocorrência foi São
Paulo, com 11.762 casos, já Rio
Grande do Norte teve o menor registro, com 519 casos.

TH CONIVÊNCIA residencial Amazonas rua
castanheira número 490 marabaixo 3

#Euapoiofutebolfeminino

Ação do Ypiranga-AP ganha adesão de atletas,
ex-jogadoras
e
inﬂuencers
Campanha busca chamar atenção dos torcedores para importância do apoio nas
Macapá(AP), sexta-feira, 1º de julho de 2022

arquibancadas durante os jogos. Clube da Torre disputa o Brasileirão Feminino A3

A equipe feminina do Ypiranga-AP,
atual campeã amapaense, está nas oitavas de ﬁnal do Campeonato Brasileiro da
Série A3. As meninas do Clube da Torre
eliminaram na primeira fase o Clube do
Remo, um feito histórico para o futebol
no estado.
O Ypiranga-AP enfrenta Paraíso-TO, no
sábado (2), ás 17h, no Estádio Zerão, pela
primeira partida das oitavas do Brasileiro
A3. O jogo terá portões abertos para as
mulheres.
O confronto contra as rivais paraenses,
em estádios praticamente vazios, fez a diretoria do negro-anil desenvolver uma
ação para estimular a participação de torcedores nos estádios para apoio o time

em dia de jogos.
Com isso o Ypiranga-AP lançou a hasteg - #euapoioofutebolfeminino - campanha que iniciou com a participação das
próprias jogadoras, mas que ganhou adesão de outras atletas que já passaram pelo
clube e que hoje estão em clubes como o
Vasco, como é o caso de Talita Castro
Outros nomes como a jogadora Liandra
(ex-Vasco) e Alinne Calandrini, ex-jogadora campeão brasileira por Santos e Corinthians com passagem pela Seleção
Brasileira, também entraram na campanha.
Mas o engajamento não ﬁcou apenas
no mundo do futebol e inﬂuenciadoras
digitais também estraram na ação.

Desavenças e brigas

Despedida de Andreas expõe novo capítulo de caos político
permanente entre Ninho e Gávea no Flamengo

Departamento de futebol deﬁniu contratação em fevereiro e alegou que seria difícil repor pelo
mesmo valor, mas relação com agente e antecipação colocaram Braz e Tostes em rota de colisão

Uma negociação frustrada que teve mais capítulos internos no Flamengo do que para chegar
aos termos ﬁnais da operação. A saída de Andreas
Pereira passa muito por novos rounds da briga
política entre Ninho do Urubu e Gávea, que impediu que o clube colocasse em prática o acerto
feito com o Manchester United no início de fevereiro.
Há quatro meses, os clubes entraram em
acordo para compra de 75% dos direitos econômicos do jogador por 10 milhões de euros, a
serem pagos a partir de 2023. O aperto de mãos
entre Marcos Braz, Bruno Spindel, representantes
do United e os empresários Kia Joorabchian e
Giuliano Bertolucci em restaurante de Londres,
no entanto, representou o início, não o ﬁm da novela.
Com a ação do Banco Central como argumento
inicial, uma série de questionamentos passou a
ser feita nos corredores da Gávea. Informados

Exaltando
Um dos maiores nomes da história da Seleção Brasileira,
Ronaldo Fenômeno rasgou elogios ao técnico Felipão. Campão da Copa de 2002 com o treinador, o ex-atacante classiﬁcou o atual comandante deo Athletico Paranaense como
'genial', em participação no 'PodCopa', da 'ESPN'.- Para mim,
o Felipão é genial em vários aspectos. Não só tecnicamente,
taticamente e estrategicamente. O lado humano dele também é muito especial (...) houve vários episódios que o Felipão se desgastava com a imprensa para nos proteger - disse
Ronaldo Fenômeno, antes de complementar:- A família Scolari veio antes da Copa, com a diﬁculdade que tivemos nas
Eliminatórias. O Felipão é um paizão para todos e um cara
extremamente experiente e inteligente. E principalmente
que banca o seu grupo. O Felipão fazia constantemente resenhas com a gente para fortalecer essa união - completou. Humildade ele tem sim, ﬁz várias entrevistas com ele no Japão
e me atendeu muito bem.

Chico Xavier
Ele não era uma personalidade da música ou da TV, mas
pode, sim, ser visto como um astro pop. Chico Xavier já
deu origem a diversas produções cinematográficas, levando milhares de pessoas aos cinemas do Brasil e do
mundo interessadas em saber mais sobre as histórias que
marcam sua trajetória. Só o filme “Nosso Lar’’, lançado em
2010 e baseado em uma das obras do médium, teve mais
de 4 milhões de espectadores por aqui. Diretor do longa,
Wagner de Assis, de 51 anos, se prepara agora para lançar
pelo menos mais três trabalhos sobre Chico. “Nosso Lar 2
— Os Mensageiros’’ tem previsão de estreia para 2023. Já
dois documentários — um longa de duas horas e uma série
em sete episódios — ganharam o nome de “Chico para
sempre’’ e devem ser disponibilizados ainda neste ano. O
cineasta adianta o que o púbico pode aguardar de conteúdo inédito e impactante:O tamanho do Chico Xavier é

pela pressão da torcida, que tinha o erro na ﬁnal
da Libertadores fresco na memória, dirigentes levantaram dúvidas sobre a lisura da negociação,
os valores envolvidos e, principalmente, os motivos que levaram Braz e Spindel a antecipar em
meses o desfecho.
A relação próxima entre Bertolucci e o departamento de futebol rubro-negro foi pauta em reuniões, e o presidente Rodolfo Landim acabou

imensurável, e ele é cada vez mais atraente. Há muito
Chico ainda espalhado pelo Brasil. Gavetas espalhadas
pelo país com arquivos escondidos. Teve um sótão que desabou depois de uma chuvarada, com caixas e caixas com
originais de livros, o diário de uma viagem que ele fez para
os Estados Unidos...

Pacto democrático
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz
Fux, se reuniu, na última quarta-feira, com o presidente
da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e outros 21
líderes partidários para firmar um "pacto pela democracia"
na disputa eleitoral de outubro. Na contramão do discurso
de fraude repetido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL),
Lira disse a Fux que a Câmara defende o "respeito ao resultado das eleições”. Lira afirmou no encontro que a Casa
não lança dúvidas sobre as urnas eletrônicas e quer a preservação da democracia — apesar de apoiar Bolsonaro, que
permanentemente ataca o sistema eleitoral. "Aconversa foi
no sentido de que houvesse sempre o equilíbrio entre os
Poderes, o respeito aos limites, ao resultado das eleições,
à manutenção do Estado Democrático e à preservação da
democracia", disse o presidente da Câmara, após o café na
manhã no STF.

Medida provisória
Senado aprovou na última terça-feira (28) uma medida
provisória (MP) que auxilia o setor rural na realização de
operações financeiras. Com isso, os produtores rurais passarão a ter menos burocracia na hora de fornecerem garantias para esse tipo de operação. Com a aprovação, a MP
deixa de ter duração limitada e torna suas regras permanentes. Agora, o texto segue para sanção presidencial. A
MP, assinada em março, cria o Fundo Garantidor Solidário
(FGS), que passará a garantir qualquer operação financeira
vinculada à atividade empresarial rural. O fundo abran-

pressionado a postergar a decisão sobre a compra.
Mesmo com o processo do Banco Central equacionado, as vozes contrárias ao acerto com o United cresciam e o vice de ﬁnanças, Rodrigo Tostes,
chegou a comentar que o contrato precisaria ser
analisado “com uma lupa” pelo Conselho Fiscal.
Com o poder de decisão, Landim chegou a
dizer a Andreas que o acordo seria cumprido, mas
o conﬂito político se arrastou, a negociação ﬁcou
em banho-maria, e o prazo chegou ao ﬁm. Braz e
Spindel ainda buscaram alternativas na reta ﬁnal
do contrato, em vão. Com cláusula de 20 milhões
de euros e empréstimo gratuito, a redução pela
metade já era vista como o limite pelos ingleses.
O argumento principal internamente era de
que o Flamengo terá diﬁculdade de encontrar no
mercado um jogador do nível de Andreas e
abaixo de 26 anos por 10 milhões de euros. Nada,
no entanto, foi suﬁciente para levar a diretoria ao
consenso sobre o investimento.

gerá operações de crédito (como empréstimos e financiamentos) e operações no mercado de capitais (como operações com derivativos no mercado futuro).Com o fundo,
espera-se que as exigências de garantias das instituições
financeiras sejam reduzidas e que os produtores rurais tenham mais acesso ao mercado financeiro e de crédito. A
mudança na exigência de segurança das assinaturas ajudará pequenos produtores e suas cooperativas, que têm
até 1º de janeiro de 2023 para obrigatoriamente registrar
Cédulas de Produto Rural (CPR) com valor superior a R$ 50
mil.

Curtinhas
A noite de quarta-feira (29) na orla foi de faturamento
garantido para os empresários dos setores de bares e restaurantes. Durante o jogo do Flamengo pela Libertadores
ficou abarrotado de gente para consumir e assistir o mais
querido do Brasil. XXXX Pré-candidato a deputado estadual Roberto Góes (União Brasil) finalmente vai esquecer
um pouco as vices presidenciais da FAF e CBF e cuidar
100% da sua campanha. Roberto é muito benquista pela
sociedade amapaense em todos os aspectos. Ele me confidenciou que seus candidatos na eleição majoritária aqui
no estado é Jaime Nunes (PSD) para o governo e Davi Alcolumbre (União Brasil) para o senado. Para deputado federal ele vai apoiar seu filho Neto Góes (PSD). XXXX Me
mandaram um vídeo de uma operação da Policia Federal
que fez na residência de um deputado que fiquei revoltado. Gente os policiais abrindo uma caixa de papelão
onde continha pacotes e pacotes de dinheiro, ou seja, uma
fortuna. Isso é um confronto para a população do nosso estado. Onde a maioria vive em situação de pobreza. A próxima tem que ser na residência do chefão da ALAP e tem
que ser antes das eleições. Vou te falar! XXXX Gente por
hoje é o que há, fiquem com Deus e a minha Padroeira Virgem de Nazaré. Tchau.

Paternidade

Programa Pai Presente realiza ação de reconhecimento
de paternidade no Fórum de Macapá
“É uma iniciativa estimulada pelo Conselho Nacional de Justiça”, disse a coordenadora do programa.

Pais participantes do programa 'Pai Presente'.
Apesar de sempre estar presente na vida da minha ﬁlha,
tive diﬁculdade para fazer o registro dela por conta de problemas na minha documentação,

mas corri atrás e hoje estou podendo realizar esse desejo de
adicionar meu nome na certidão
da minha ﬁlha”, aﬁrmou Abimael Gomes, que participou do

Arraiá da Paternidade e reconheceu como sua ﬁlha, Paula de
13 anos. O arraiá da Paternidade
é uma ação do Programa Pai Presente e foi realizado no Fórum
de Macapá, nesta quinta-feira
30, e ajudou a oﬁcializar, de
forma gratuita o registro de paternidade para 15 pessoas.
Coordenadora do programa
há 10 anos, a juíza Stella Ramos
destacou o importante papel do
Pai Presente para a recomposição de famílias. “É uma iniciativa estimulada pelo Conselho
Nacional de Justiça que torna
esse processo de reconhecimento muito rápido, simples e
gratuito para os interessados, e
isso certamente é um ato que inﬂuencia positivamente na vida
de cada pessoa reconhecida,
seja criança ou já adulta”, co-

Decisão
Turma Recursal mantém sentença em favor de paciente que
necessita realizar cirurgia de emergência em outro Estado
O juiz Diogo de Souza Sobraljá havia condenado o Estado do Amapá a fornecer a
cirurgia de transplante de córnea ao paciente.

Turma Recursal manteve a condenação que obriga o
Estado do Amapá a fornecer a cirurgia de transplante.
Em Sessão Ordinária realizada nesta quarta-feira (29),
a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Amapá julgou
o
processo
nº
0041921-43.2021.8.03.0001
movido em desfavor do Estado do Amapá em razão da
demora para concluir o pedido de Tratamento Fora de
Domicílio (TFD) ao paciente
que necessita realizar cirurgia de emergência em outro
Estado da Federação. A
Turma Recursal decidiu
manter a sentença proferida
pelo juiz de Direito Diogo de
Souza Sobral, que condenou
o Estado do Amapá a fornecer a cirurgia de transplante
de córnea devido a sua natureza urgente e pela gravidade da situação do paciente
em questão.
De acordo com os autos do
processo, o paciente está
acometido com ceratocone,
que é uma doença rara que
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afeta a córnea dos olhos causando baixa visão, percepção
de duas imagens ou de imagens múltiplas, fotofobia e,
em casos mais graves, cegueira. No caso do paciente,
a doença se encontra em estado grave (grau 4).
No Estado do Amapá não
há tratamento de ceratocone
em hospitais públicos ou
particulares. Por isso, foi solicitado o serviço de Tratamento Fora de Domicílio serviço em que o Governo
Estadual arca com os custos
médicos, de locomoção e de
estadia de pacientes que necessitam realizar tratamento
sem cobertura no local em
que residem.
Apesar dos documentos e
registros necessários para
efetivação do pedido estarem em ordem, até o início
do processo, o Programa do
TFD não sabia informar o andamento da solicitação para
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o tratamento do paciente.
Em seu recurso inominado, o Estado do Amapá
alegou que a espera decorria
da disponibilidade para
agendamento em hospitais
capacitados para realização
do tratamento solicitado.
A Turma Recursal decidiu,
por unanimidade, manter a
sentença que deﬁniu agendamento urgente da viagem
para o início do tratamento.
Participaram da Sessão
desta quarta-feira os juízes
titulares da Turma Recursal:
Décio Ruﬁno (Gabinete 01),
César Scapin (Gabinete 02),
José Luciano de Assis (Gabinete 3) e Reginaldo Andrade
(Gabinete 04) – esse último
presidente da Turma Recursal.
Com 43 processos em
pauta, a sessão desta terçafeira foi transmitida ao vivo
pelo canal “Turma Recursal
TJAP” no YouTube.

mentou a magistrada.
Após as assinaturas, as averbações são encaminhadas aos
cartórios para serem devidamente registradas, conforme explica a supervisora do programa
Pai Presente, Euzinete Bentes.
“Depois de encaminhadas as solicitações aos cartórios, em um
prazo de 10 dias, que é o tempo
necessário para ﬁnalizar alguns
trâmites burocráticos, as pessoas podem ir até o cartório e receber os registros”, concluiu
Euzinete.
PAI PRESENTE
O Programa Pai Presente é desenvolvido pelo TJAP para atender a demanda de ações
judiciais de investigação de paternidade e maternidade recebidas pelas varas de família, nos

casos em que a parte é beneﬁciária da justiça gratuita. A solicitação para a realização do
exame é feita pelo juiz responsável pelo processo e tramita em
segredo de justiça.
O programa lida com o desejo
do ﬁlho de ter suas origens claras nos documentos. A iniciativa
também busca dar assistência
familiar no sentido de restaurar
e valorizar a relação dos pais
com seus ﬁlhos.
Para fazer o reconhecimento
voluntário da paternidade, é necessário apresentar os seguintes
documentos: certidão de nascimento do(a) ﬁlho(a) a ser reconhecido (original e cópia);
documento pessoal do pai (RG,
CPF, comprovante de residência) original e cópia, cópia do RG
da mãe.

Solidariedade
Associação Casa Padre Luigi Brusadelli recebe
doações arrecadadas em ação junina solidária do TJAP
A ação solidária evidencia o olhar social que
o Tribunal de Justiça do Amapá possui.
“Dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus,
porém, é das artes a mais
bela”, foram com estes versos, cantados pelo interno
Rafael Pereira, 66 anos, que
a equipe do Tribunal de
Justiça do Amapá foi recebida na Associação Casa
Padre Luigi Brusadelli para
fazer a entrega de materiais
de limpeza e higiene pessoal, na manhã desta
quarta-feira, 29. As doações
foram resultado de uma
ação junina solidária que
integrou a programação do
Junho Violeta, mês de Combate à Violência Contra Idosos.
Para a chefe de gabinete
da Corregedoria do TJAP,
Carla Moraes, a ação solidária evidencia o olhar social
que a Justiça do Amapá
possui. “É indescritível
poder ajudar ao próximo,
saber que mesmo que para
nós pareça algo pequeno,
pode fazer muita diferença

na vida de cada pessoa”,
comentou a servidora.
De acordo com o presidente da Associação Casa
Padre Luigi Brusadelli, Jocinaldo Borges, as arrecadações são fundamentais para
a manutenção das atividades dentro do lar de acolhimento que hoje recebe 53
idosos. “São essas atitudes
generosas como esta que
fazem a instituição se manter ativa, e a Justiça do
Amapá sempre tem sido
uma parceira contribuindo
para nossa missão de cuidar
e proteger nossos idosos”,
Para quem quiser fazer
doações à Casa Padre Luigi
Brusadelli, basta entrar em
contato pelo número (96)
98116-8128. A Casa Padre
Luigi Brusadelli aceita
ainda doações via Pix, basta
digitar
a
chave
35.014.202/0001-77 (CNPJ),
ou transferência pelos seguintes dados: Banco Bradesco agência - 0990 /
Conta Corrente 31.015-8.

Servidores do TJAP e internos da instituição
durante entrega dos donativos.

Ministério Público do Amapá e Procon realizam ﬁscalização
em estabelecimentos do Oiapoque

Direito do consumidor

Denúncias de consumidores, enviadas ao MP-AP, alegavam preços abusivos e outras irregularidades.

Na última quarta-feira
(29), o Ministério Público do
Amapá (MP-AP), por meio
da 1ª Promotoria de Justiça
de Oiapoque, em ação conjunta com o Instituto de Defesa
do
Consumidor
(Procon), realizou ﬁscalização em estabelecimentos da
cidade fronteiriça. O objetivo foi atender as denúncias
de consumidores enviadas
ao MP-AP, que alegavam
preços abusivos e outras irregularidades. A operação
contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
e do Comando da Polícia Militar (PM/AP).
A ação foi fruto de ofício
do MP-AP, Nº 000433/2022,
para que o Procon/AP fosse
até Oiapoque apurar a denúncia recebida.
A chefe de secretaria da
1ª Promotoria de Justiça do

Reunião

Fiscalização contou com apoio de vários órgãos públicos.

município, Denise Andrade, participou da ação.
Durante a fiscalização,
foram identificados danos
ao consumidor, como: produtos fora da data de vali-

dade; alimentos sem procedência; e estabelecimentos
com armazenamento impróprio. Todos os empreendimentos foram notificados
pelos órgãos e devem, den-

tro do prazo de dez dias,
realizar os ajustes solicitados.
O trabalho interinstitucional, visa promover resoluções às demandas da

população. De acordo com a
chefe de secretaria, Denise
Andrade, a ação tem o propósito de proteção e defesa
do consumidor no município.
“É essencial o trabalho
conjunto e integração entre
MP-AP e Procon na defesa
do consumidor. Estamos fazendo nosso papel institucional para tratar de
qualquer tipo de ação que
vá de encontro aos direitos
do cidadão nas relações de
consumo”, frisou a chefe de
secretaria, Denise Andrade.
O Ministério Público, por
intermédio da Promotoria de
Oiapoque, possui um procedimento extrajudicial Nº
0000352-66.217.9.04.0009,
que pede ao Poder Executivo
que o município seja contemplado com uma unidade
do Procon/AP na cidade.

Membros do MP-AP participam de Reunião Ordinária do Grupo Nacional de
Direitos Humanos e Grupo Nacional de Defesa do Consumidor, em Vitória (ES)
Objetivo dos encontros foi aprimorar a atuação do Ministério Público brasileiro na
defesa dos direitos fundamentais de toda a coletividade.

Membros do Ministério
Público do Amapá (MP-AP)
participaram, na quarta-feira
(29) e quinta-feira (30), no o
Ministério Público do Estado
do Espírito Santo (MPES), em
Vitória (ES), da II Reunião Ordinária de 2022 do Grupo Nacional de Direitos Humanos
(GNDH); e a I Reunião do
Grupo Nacional de Defesa do
Consumidor (GNDC). O objetivo dos encontros foi aprimorar
a
atuação
do
Ministério Público brasileiro
na defesa dos direitos fundamentais de toda a coletividade.
Pelo MP-AP, estiveram presentes no evento: a coordenadora-geral dos Centros de
Apoio Operacional (CGCAO),
procuradora de Justiça Judith Teles e os promotores de
Justiça Miguel Angel Ferreira, WueberPenafort, Luiz
Marcos, Fábia Nilci, Fábia Regina e Anderson Batista.
Na abertura do evento, a
presidente do GNDH, do
GNDC e procuradora-geral de
Justiça do MPES, Luciana
Andrade, agradeceu a presença de todas e todos e manifestou
alegria
pela
realização do evento no Espí-
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rito Santo. Em discurso, Luciana Andrade salientou a diﬁculdade de cumprimento
da missão ministerial em um
país com desigualdades e injustiças sociais, potencializadas pela pandemia.
Ressaltou também a atua-

ção conjunta e positiva do
Ministério Público, mesmo
diante dos desaﬁos do momento pandêmico. “Daí a relevância de momentos como
estes, que nos permitem dialogar a respeito de temas que
nos são tão caros, e que cer-

Representantes do MP-AP no encontro.
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tamente culminarão na formulação de modelos mais
eﬁcientes de atuação cooperativa, aptos a assegurar a
efetivação dos direitos constitucionais em todo o território nacional”, discursou.
Durante o evento, as sete

comissões permanentes que
integram o GNDH (idoso e
pessoas com deﬁciência,
violência doméstica, meio
ambiente, infância e juventude, direitos humanos em
sentido estrito, saúde e educação), assim como o GNDC
(consumidor), por meio de
estratégias, metas e prioridades de atuação dos membros
ministeriais,
discutiram
temas relevantes para a sociedade, referentes às respectivas atribuições.
De acordo com a procuradora de Justiça do MP-AP, o
evento teve o propósito de
apoiar e potencializar a atividade ﬁnalística na defesa
dos direitos fundamentais
das pessoas e o aperfeiçoamento organizacional do
grupo, em prol de melhorar
ainda mais o trabalho desenvolvido.
“Devemos lutar por um
um Brasil melhor, que respeita e defende os direitos
humanos. Nós, como membros do Ministério Público,
trabalhamos por uma cidadania plena e a garantia de
direitos fundamentais”, ressaltou a procuradora de Justiça Judith Teles.

Geral

Daniella Marques já foi vítima de violência doméstica
e quer força-tarefa contra denúncias de assédio

Nova presidente da Caixa

Daniella, que foi indicada por Paulo Guedes, deve assumir o comando do banco na semana que vem; ela
substitui Pedro Guimarães, que pediu demissão depois de divulgação de denúncias de assédio.

Daniella Marques Consentino, nova presidente da Caixa
Econômica Federal — Foto Valter Campanato-Agência Brasil

A nova presidente da
Caixa, Daniella Marques, já
pediu à diretoria jurídica da
Caixa documentos para analisar quais serão as primeiras
mudanças que tomará assim
que assumir o comando do
banco. A prioridade dela será
preservar a imagem do
banco, assim como buscar
fortalecer a governança do
órgão.
Marques vai passar pelo
comitê de elegibilidade do
banco e, só depois, assume o
comando da Caixa – o que
deve acontecer na semana
que vem.
Daniella, convidada por
Jair Bolsonaro (PL) depois da
saída de Pedro Guimarães do
cargo, quer revisar a gover-

nança da Caixa e, inclusive,
já fez as primeiras consultas
ao Tribunal de Contas da
União (TCU) para que o
órgão compartilhe um programa de prevenção de assédio com a Caixa.
A ideia de Marques é montar uma força-tarefa para
apurar as denúncias de assédio no banco, como as feitas
contra Guimarães e, comprovadas as acusações, fazer
uma “limpa” em todos que
estiverem envolvidos nos
casos.
Segundo integrantes do
Palácio do Planalto, foi garantido a Marques “carta
branca” para fazer mudanças no banco.
Ela chegou ao cargo por in-

dicação de Paulo Guedes, de
quem foi sócia no mercado
ﬁnanceiro. Ela é nome de
conﬁança do ministro da
Economia – que se fortalece
com mais uma indicação
para um cargo importante
nas últimas semanas. Antes,
ele emplacou Caio Paes de
Andrade na Petrobras.
No governo, Daniella tem
um programa nacional de
empreendedorismo feminino com iniciativas em prol
das mulheres. Na Caixa, quer
se colocar como uma aliada
das funcionárias assim que
assumir.
Nos bastidores, Daniella
Marques repete que a “luta
da mulher não é de esquerda
nem de direita”.

Daniella tem um histórico
de vítima da violência contra a mulher também.
Em 2019, ela foi alvo de
violência doméstica por um
ex-companheiro – e entrou
na Justiça pedindo medidas
protetivas, conforme revelou a revista Veja. No entanto, o inquérito foi
arquivado pela Justiça e, em
2020, o ex-marido entrou
com uma petição sigilosa
contra Daniella. O blog procurou a defesa de Daniella,
que disse que “hoje, então,
Daniella é alvo de um inquérito que investiga fatos do
qual foi vítima, renovando a
violência contra a mulher”.

Polícia investiga festa de aniversário de
Filipe Ret após 'open maconha'

Investigação

A festa de aniversário do artista ocorreu no Vivo Rio, na Zona Sul, no dia 23 de junho. O próprio cantor publicou
fotos do que parecem ser cigarros da droga em um balde. Ret será investigado por tráﬁco de drogas.

Filipe Ret, em foto postada na rede social do próprio artista,
aniversário tinha Open Maconha, segundo investigações —

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE)
iniciou uma investigação
contra o cantor Filipe Ret
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por tráﬁco de drogas. O
motivo é uma acusação de
que o cantor teria dado
uma festa com "open ma-
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conha", com distribuição
da droga para os convidados.
A informação foi inicialmente publicada pelo jornal O Dia e conﬁrmada ao
g1 pela Polícia Civil.
A festa de aniversário do
artista ocorreu no Vivo
Rio, na Zona Sul, no dia 24
de junho. O próprio cantor
publicou fotos do que parecem ser cigarros da
droga em um balde. O inquérito foi aberto no último sábado (25).
Em 2021, Ret lançou sua
própria marca de maconha, a RetKush, que estava sendo distribuída na
festa. Recentemente, a
marca da droga foi lançada nos Estados Unidos.
O g1 entrou em contato
com a assessoria do cantor, que não respondeu
até a última atualização
desta reportagem.

Arthur do Val bate boca com ex-deputado
federal em Londrina e é agredido
Cassados e briguentos

Ele discutiu com ex-deputado federal Emerson Petriv, conhecido
como Boca Aberta. Do Val aﬁrmou que foi até a cidade para cobrar o ﬁlho
de Petriv, que foi deputado estadual pelo Paraná, por gastos abusivos do gabinete.
O ex-deputado estadual de 2022), pelo Podemos (2022) e,
São Paulo, Arthur do Val atualmente, está no União
(União Brasil), se envolveu Brasil.
Depois de ganhar notorieem uma confusão em Londrina, no Paraná, na tarde dade no Youtube com o canal
“Mamãe Falei”, onde arrudesta quarta-feira (29).
Ele discutiu com ex-depu- mou várias confusões com
tado federal Emerson Petriv, políticos e adversários imiconhecido
como
Boca tando o estilo dos repórteres
Aberta. A briga ocorreu no do antigo programa "Custe o
meio da rua e terminou em que Custar" (CQC), Arthur do
Val foi eleito para a Alesp em
agressões.
Petriv xinga e bate em Do 2018 com 478 mil votos,
sendo o segundo parlamenVal, que ri das agressões.
Arthur do Val disse que foi tar mais votada da Casa naaté Londrina cobrar o ﬁlho de quele ano.
Empossado, ele protagoPetriv, que foi deputado estadual pelo Paraná, por gastos nizou brigas na Casa contra
abusivos do gabinete. Petriv adversários e aliados do seu
também foi cassado e perdeu antigo partido, o Democratas (DEM), que em novemo mandato.
A briga foi registrada e di- bro de 2019, resolveu
vulgada nas redes sociais. expulsá-lo alegando “inNas imagens, é possível ver compatibilidade de seus
que grupos ligados aos dois atos com os preceitos e deliberações do partido”.
políticos se ofendem.
Ele disse que registrou boEnquanto Boca Aberta fala
em um microfone, Arthur do letim de ocorrência contra o
Val grava o próprio rosto e ex-deputado Emerson Petriv.
Já Petriv, que perdeu o
tenta narrar o que estava
acontecendo. As provoca- mandato de deputado fedeções terminaram com chutes ral no ano passado porque
tinha uma condenação crie pontapés.
Arthur do Val teve o man- minal que o deixava inelegídato cassado em maio deste vel, divulgou um vídeo
ano e perdeu os direitos polí- aﬁrmando que ele e sua faticos por oito anos, segundo mília foram agredidos e
ameaçados por um sujeito
a Lei da Ficha Limpa.
Eleito pelo DEM em 2018, armado. Ele também aﬁrDo Val já passou desde então mou ter feito boletim de
pelo Patriota (de 2020 a ocorrência.

Boa notícia

Geral

Agência Nacional de Saúde Suplementar avalia
incorporar 18 serviços de saúde no rol dos planos
Decisão do STJ que considerou rol taxativo diﬁcultou o acesso a tratamentos não incluídos na lista.

Agência poderá incluir novos procedimentos médicos
e medicamentos no rol dos planos de saúde.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
avalia a autorização para 18 pedidos de
itens como exames, tratamentos e medicamentos que ainda não constam na
lista coberta pelos planos de saúde.
A análise se dá após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), neste
mês de junho, que considerou o rol taxativo. Ou seja, obriga o custeio apenas
dos itens que constam nele e consolida
uma nova jurisprudência sobre o tema.
Desde então, entidades se movimentam para pedir a ampliação da lista de
procedimentos cobertos pelos planos.
Após a decisão do STJ, a Diretoria da
ANS já aprovou a inclusão de tratamentos para transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo, Asperger
e Síndrome de Rett, de medicamentos
para doenças degenerativas e aplicação
de contraceptivo injetável, por exemplo. Atualmente, o rol conta com mais
de 3.360 itens.
Na avaliação da conselheira nacional
de Saúde e coordenadora adjunta da
Comissão Intersetorial de Saúde Suple-
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mentar (Ciss) do Conselho Nacional de
Saúde (CNS), Shirley Morales, a inclusão dos itens após a decisão do STJ deve
ser avaliada de forma ampla.
“A gente sabia que teriam movimentos nesse sentido. Mas isso pode prejudicar a compreensão da sociedade
como um todo sobre a gravidade da decisão do STJ. Essa restrição impossibilita tratamentos para doenças novas
que podem surgir, como foi com a
Covid-19, que você precisava de exame
para diagnóstico, por exemplo.”, pontua.
“Por mais que tenha essa ampliação,
que é muito importante para esses grupos que estão se mobilizando, temos
pessoas com doenças raras que não
conseguem se mobilizar da mesma
forma”.
Um dos grupos que mostra preocupação com o rol taxativo é a Aliança Nacional LGBTI+. À CNN, a entidade
aﬁrmou que a decisão do STJ tem “potencial de lesar pessoas trans que precisam de procedimentos que a cada dia
estão mais complexos e modernos”.
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Em nota, a instituição destacou que se
preocupa com a demora da ANS para
incluir essas técnicas.
A Aliança também ressaltou que
cirurgias para pessoas trans não
devem ser encaradas como estéticas
e que esperam que a abrangência do
rol seja revertida pelo STF ou por lei
aprovada no Congresso. Atualmente,
cirurgias como a neovagina, neofaloplastia, histerectomia, mastectomia,
já estão previstas no rol.
O Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec) ingressou com uma
ação no Supremo Tribunal Federal
(STF) contra a resolução que prevê o rol
de procedimentos de planos de saúde
como taxativo. Ele também participa
de outras ações como parte interessada
ou amigo da corte, mas que ainda precisam ir a julgamento.
O Idec recomenda que um paciente
com indicação médica, que tenha um
tratamento negado, deve buscar o direito ao atendimento na Justiça. Além
disso, recomenda que seja averiguado
se o caso atende a alguma das condições colocadas pelo STF como: inclusão do serviço no rol não tenha sido
negada expressamente pela ANS; tratamento/medicamento seja eﬁcaz e
tenha resultados comprovados; seja
recomendado por órgãos técnicos de
renome nacionais, como CONITEC e
NATJUS, ou estrangeiros;Judiciário
busque, quando possível, informações junto a órgãos técnicos, sem que
isso represente a mudança do andamento do processo para a Justiça Federal.
A CNN buscou a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge)
para pedir um posicionamento sobre

como vê a movimentação contra o rol
taxativo e a possibilidade de clientes se
sentirem lesados pela negativa de tratamentos. Nossa reportagem aguarda
um retorno.
DESDE DECISÃO DO STJ, A AGÊNCIA APROVOU A INCORPORAÇÃO
DOS SEGUINTES ITENS NO ROL:
– Cobertura de qualquer método ou
técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente
que tenha um dos transtornos globais
de desenvolvimento, como autismo e
síndrome de Asperger.

– Medicamento alfacerliponase, para
tratamento de pacientes com lipofuscinose ceroide neuronal (grupo de doenças neurodegenerativas) tipo 2.
– Procedimento para implante do
dispositivo necessário para a administração do medicamento alfacerliponase (implante intracerebroventricular
de bomba de infusão de fármacos).
– Aplicação de contraceptivo hormonal injetável (acetato de medroxiprogesterona + cipionato de estradiol
e algestrona acetofenida + enantato
de estradiol), para mulheres em
idade fértil. (CNN)

Eleições 2022

Geral

TSE deﬁne teto de campanhas em R$ 88,3 milhões
Plenário decidiu, por unanimidade, que o gasto máximo com campanhas neste ano será o mesmo de 2018, atualizado pela inﬂação.

Candidatos vão poder 'torrar' R$ 88 milhões
para 'caçar' votos dos eleitores.

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nesta quinta-feira (30),
que o limite de gastos das
campanhas eleitorais de
2022 será o mesmo de 2018.
Os valores serão atualizados
pela inﬂação, que acumulou
em 26,21% nos últimos quatro anos.
O órgão ainda não divulgou qual será o valor exato
dos novos tetos para 2022,
mas, caso o percentual seja
considerado, o montante estabelecido como limite para
a campanha presidencial
deve passar para R$ 88,3 milhões no primeiro turno, e R$
44,1 milhões no segundo.
Os valores dos gastos de
campanhas deveriam ter
sido deﬁnidos pelo Congresso Nacional em 2021, um
ano antes do período eleitoral. Em dezembro do ano
passado, no entanto, o tribunal decidiu que, caso não
haja lei especíﬁca sobre o
tema, a Corte Eleitoral poderá dispor sobre o assunto.
Neste ano, atividades
como realização de comícios,
distribuição de material gráﬁco, caminhadas ou propagandas na internet passam a
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ser permitidas a partir do dia
16 de agosto.
TETO EM 2018
Em 2018, o limite de gastos
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para a campanha presidencial era de até R$ 70 milhões
para o primeiro turno, acrescidos de R$ 35 milhões em
caso de segundo turno.
Deputados federais tinham limite de gastos ﬁxados em R$ 2,5 milhões nas
últimas eleições. O teto era
de R$ 1 milhão para deputados estaduais ou distritais.
Para os cargos de governador
e senador, o limite foi ﬁxado
de acordo com o eleitorado
em cada estado.
Agora, a previsão é que a
correção do valor deﬁnido
para deputados federais seja
de R$ 3,15 milhões. Para estaduais e distritais, está aprovisionado o montante de R$
1,26 milhão. (METRÓPOLES)

Sabor de mato

Geral

Jovem cientista brasileira é premiada na França por
pesquisas para popularizar consumo de plantas silvestres
Ela foi uma das 15 ganhadoras, selecionadas por um júri de especialistas de vários países,
a receber o prêmio International RisingTalents.

Pernambucana Patrícia Medeiros estuda relações entre pessoas e
plantas e aﬁrma que brasileiro come poucas espécies convencionais.

"Hoje nós comemos pouquíssimas coisas. No Brasil e no mundo,
nossa alimentação é baseada em
poucas espécies convencionais.
Isso é muito negativo do ponto de
vista nutricional. Se conseguirmos fazer novos alimentos chegarem à mesa das pessoas, teremos
uma diversiﬁcação de nutrientes
e de opções alimentares", diz à
BBC News Brasil a etnobióloga
pernambucana Patrícia Medeiros,
que acaba de receber em Paris um
importante prêmio cientíﬁco internacional por suas pesquisas
que visam popularizar o consumo
de plantas silvestres para diversiﬁcar a dieta dos brasileiros.
Ela foi uma das 15 ganhadoras,
selecionadas por um júri de especialistas de vários países, a receber
o prêmio InternationalRisingTalents, concedido a jovens cientistas mulheres pela Fundação
L'Oréal em parceria com a Unesco
(Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cul-

Baixaria

tura). Medeiros recebeu 15 mil
euros (cerca de R$ 84 mil) para investir em seus estudos.
Medeiros, que tem um doutorado pela Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE) e
leciona Agroecologia e Engenharia Florestal na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), estuda
as relações entre as pessoas e
plantas. Ela se interessou pelas
plantas alimentícias não convencionais (as chamadas PANCs) motivada pelo desejo de trabalhar
com as comunidades extrativistas
e auxiliá-las a ampliar sua renda.
As plantas não convencionais
são aquelas que não são conhecidas
nos centros urbanos. Muitas delas
são vendidas em feiras locais, como
no interior do Alagoas, diz ela, mas
nem chegam à capital.
Suas pesquisas têm como base
um tripé que leva em conta aspectos ecológicos (o manejo sustentável das plantas e frutas
silvestres), sociais e nutricionais.

O objetivo é derrubar as barreiras que limitam o consumo de alimentos poucos conhecidos em
centros urbanos ou subaproveitados como o araçá, jenipapo,
taioba, cambuí, ouricori e pimenta rosa, entre outros.
Primeiro, ela identiﬁca, junto às
comunidades locais, quais espécies têm potencial para se tornarem mais populares. Depois,
realiza estudos ecológicos e com
consumidores para descobrir
quais são as plantas silvestres
mais aceitas, qual é o público-alvo
(perﬁl de potenciais compradores), quais as melhores estratégias, inclusive de marketing, para
apresentar esses produtos e para
que eles cheguem aos centros urbanos.
Ela costuma, por exemplo,
fazer associações para entender
como as pessoas escolhem o que
vão comer, se é pelo nome, pela
aparência ou pelo cheiro.
O objetivo de Medeiros é auxi-

Ex-deputados cassados, “Boca Aberta” e Arthur do
Val, o “Mamãe Falei”, brigam em rua no Paraná
Além de Mamãe Falei, outros integrantes do MBL também foram agredidos ao
tentarem entregar uma "nota ﬁscal do povo" no escritório do político.

Os ex-deputados Emerson Emerson
Miguel Petriv (PROS-PR), conhecido
como Boca Aberta e Arthur do Val
(União Brasil) conhecido como Mamãe
Falei, brigaram durante uma manifestação do MBL (Movimento Brasil Livre)
nesta quarta-feira (29) em Londrina, no
Paraná. Do Val registrou um boletim de
ocorrência contra Boca Aberta após o
ocorrido.
Em um vídeo que registra o momento das agressões, é possível ver que
o do Val, que teve seu mandato de deputado estadual cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, levou
tapas, empurrões e chutes do deputado
federal cassado pelo TSE (Tribunal de
Superior Eleitoral) em 2021, Boca
Aberta.
O MBL acusa o ﬁlho do parlamentar
federal cassado, o deputado estadual
Matheus Viniccius Ribeiro Petriv
(PROS-PR), conhecido como Boca
Aberta Junior, de gastos públicos excessivos com aluguel de carro, publici-
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dade, restaurantes, hotéis e informática.
Além de Mamãe Falei, outros integrantes do MBL também foram agredidos ao tentarem entregar uma "nota
ﬁscal do povo" no escritório do político.
Com um microfone na mão, Boca
Aberta, desceu de um caminhão de
campanha eleitoral após ser abordado
e cercado por Mamãe Falei e outros integrantes do MBL, gritou ofensas ao
movimento e ao deputado estadual
cassado e agrediu os manifestantes,
junto com outros homens que o acompanhavam.
O ex-parlamentar desce de um caminhão de campanha eleitoral, após ser
cercado por integrantes do MBL, com
microfone na mão, e diz: "tira a mão de
mim".
Boca aberta começa a narrar a cobrança, chama o MBL de "Movimento
Bosta Livre", e Do Val de "Mamãe Caguei".
Os integrantes do Movimento Brasil
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Livre riem da situação até que Boca
Aberta derruba o celular de um deles, é
quando a confusão generalizada começa.
"Você merece levar tapa na cara,
rapaz", diz Boca Aberta a Mamãe Falei,
enquanto dá um tapa no ex-deputado.
As imagens das agressões e da manifestação foi gravada pelo MBL e divulgada pelo próprio Arthur do Val.
"Nós fomos atrás dele, foi isso que
nós ﬁzemos. Para questioná-lo. E eu
vou mandar um recado para todo político dessa laia, do Brasil inteiro: 'não
ache que você vai calar a gente, você
não vai calar. Muito pelo contrário, isso
dá mais força para a gente continuar fazendo o que a gente tem feito'", disse
Arthur do Val, em vídeo publicado no
YouTube.
No entanto, Boca Aberta também fez
um vídeo dizendo que teria sido agredido. Segundo o ex-deputado, Arthur
do Val teria entrado acompanhado de
outras pessoas no "gabinete da família
Boca Aberta" para ameaçá-los, e foram
retirados do local "escorraçados".
"Vieram aqui ameaçar a família Boca
Aberta. Um dos integrantes da quadrilha, que vieram aqui, estava armado
[...] me acuaram os quatro, invadiram
aqui o caminhão, junto com o Mamãe
Falei, e ameaçaram eu e minha família.
[...] Uma gangue, deram fuga na hora
que eu chamei a polícia pela rua de trás
do gabinete", disse. (YAHOO!)

liar pequenos agricultores a identiﬁcar, divulgar e comercializar
plantas e frutas silvestres.
"A popularização dessas plantas vai ampliar a renda das comunidades", diz a cientista,
acrescentando que ao mesmo

tempo isso permite diversiﬁcar os
nutrientes e as opções alimentares, algo que ela aﬁrma ser fundamental.
"Estudos mostram que os alimentos convencionais têm deﬁciências
de
certos
micronutrientes, como ferro e cálcio, minerais que precisamos na
nossa alimentação. Pesquisas
também indicam que as plantas
silvestres têm muitos micronutrientes. Então seria uma forma
de diversiﬁcar e não de substituir
os produtos tradicionais", aﬁrma
a jovem cientista, de 35 anos.
Os araçás, por exemplo, têm
altos teores de vitamina C. Já o jenipapo é altamente energético e
tem uma quantidade interessante
de certos micronutrientes, como
ferro é cálcio. Além disso, há pesquisas em curso que indicam que
o jenipapo teria propriedades funcionais e auxiliaria a evitar algumas doenças.

Em breve

MUNDO

Vacina universal contra a Covid-19 começará a ser
testada no próximo semestre, diz fabricante alemã
O anuncio foi feito pela BioNTech e Pﬁzer. O novo imunizante será mais eﬁciente contra as mutações do coronavírus.
Os dados da plataforma Vacinômetro, gerenciada pela
Secretaria de Estado de Saúde
Pública do pará(Sespa), indicam que, até a manhã desta
quinta-feira (30), 88,52% da
população paraense está com
o esquema de vacinação completo (com duas doses ou vacina de dose única) contra a
covid-19.
O movimento dos órgãos
de Saúde é para estimular
as pessoas a tomarem as
doses de reforço para fortalecer a barreira de proteção
contra o coronavírus.
As vacinas e as medidas
sanitárias corretas são os
caminhos mais eficazes
para garantir o fim da pandemia. Isto está mais do
que comprovado e reafirmado pela Ciência.
Recentemente, a empresa alemã BioNTech, parceira
da
Pfizer
na
fabricação de vacinas contra a Covid-19, anunciou
que já estão trabalhando na

Vítimas do tráﬁco

Os testes em humanos começam no próximo semestre.

produção de uma vacina
que garante uma maior
proteção contra o coronavírus e suas variantes. A pesquisa
está
adiantada,
inclusive, e os testes em

humanos começam no próximo semestre.
A novidade deste novo
imunizante é que ele permite maior produção de
células T, projetadas princi-

palmente para proteger
contra doenças graves se o
vírus se tornar mais perigoso, e vacinas de pan-coronavírus que protegem
contra a família mais ampla

de vírus e suas mutações.
Os dois parceiros, fabricantes da vacina da Covid-19
mais usada no mundo ocidental, estão atualmente discutindo com os reguladores
versões aprimoradas de sua
vacina estabelecida para melhor proteção contra a variante Ômicron e suas
sublinhagens.
No último sábado (25), a A
Pﬁzer divulgou dados promissores da versão adaptada
da vacina contra a Covid-19
especíﬁca para a variante
Ômicron. De acordo com a
farmacêutica, os dados do estudo de fases 2 e 3 apontaram
que uma dose de reforço de
ambas as vacinas candidatas
adaptadas provocou uma resposta imune substancialmente maior contra a BA.1 da
Ômicron BA.1 em comparação com a vacina atual.
A resposta imune robusta
foi observada em dois níveis de dosagem com 30 e
60 microgramas. (CNN)

Vinte pessoas são encontradas mortas após veículo
quebrar no deserto da Líbia, na África
O veículo veio do Chade, um país vizinho, e viajou cerca de 120 quilômetros em território líbio, onde o carro parou.

Uma equipe de resgate
encontrou, na quarta-feira
(29), 20 pessoas mortas no
deserto da Líbia depois que
o veículo em que estavam
quebrou. Os socorristas
acreditam que as vítimas
morreram de sede.
O veículo veio do
Chade, um país vizinho, e
viajou cerca de 120 quilômetros em território líbio,
até a região de Kufra, onde
o carro parou, informaram
os socorristas.
A equipe de resgate pu-
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Corpos foram resgatados na Líbia, na quarta-feira (29).
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blicou em uma rede social rotas notórias de tráﬁco de
um vídeo que mostra os pessoas e contrabando.
cadáveres se decompondo (CNN)
no deserto, perto de uma
caminhonete.
Esta região pouco povoada registra habitualmente
temperaturas
acima de 40ºC graus no
verão.
A Líbia vive em caos
após as revoltas que derrubaram o ditador MuammarKhaddaﬁ,
e
suas
fronteiras com Chade,
Níger e Sudão tornaram-se

Liberado

MUNDO

Suprema Corte dos EUA diz que Biden pode acabar
com política de imigração da era Trump
Presidente norte-americano recebeu sinal verde para encerrar a controversa política de imigração "Fique no México".

Migrantes em parte da fronteira dos
Estados Unidos com o México.
Nesta quinta-feira (30), a Suprema Corte deu ao presidente Joe
Biden a luz verde para encerrar a
controversa política de imigração
“Fique no México” que se originou
sob o governo do ex-presidente
Donald Trump.
Desde o início de seu governo,
Biden tentou encerrar a política,
que envia certos cidadãos não mexicanos que entraram nos EUA de
volta ao México – em vez de detêlos ou liberá-los nos Estados Unidos
–
enquanto
seus
procedimentos de imigração jogavam Fora.
O placar da decisão foi de 5-4.
Escrevendo para a maioria, o chefe
de justiça John Roberts disse que
“o Congresso conferiu autoridade
de retorno de território contíguo
em termos expressamente discricionários”.
A tentativa de Biden de encerrar
o programa foi contestada no tribunal por uma coalizão de estados
vermelhos liderada pelo Texas,
que argumentou que encerrar o
programa violaria a lei de imigração. Eles também argumentaram
que a administração violou a Lei
de Procedimento Administrativo –
que exige que as agências tomem
certas medidas processuais ao implementar a política – na forma
como desfez o programa, formalmente conhecido como Protocolos de Proteção ao Migrante.
O programa, que foi implementado pela primeira vez em 2019 sob
o então presidente Donald Trump,
foi criticado por defensores dos direitos dos imigrantes, que argumentam que é desumano e que
expõe requerentes de asilo com
reivindicações críveis a condições
perigosas e miseráveis no México.
Antes de o governo Trump implementar o programa “Fique no
México”, nenhum outro governo
havia adotado tal abordagem para
solicitantes de asilo não mexicanos que exigia que permanecessem no México durante o processo
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judicial de imigração nos Estados
Unidos. Biden fez campanha pelo
ﬁm da política e disse que “vai
contra tudo o que defendemos
como nação de imigrantes”.
Biden enfrentou um número
crescente de travessias de fronteira
ao longo de seu governo em meio
à migração em massa no hemisfério ocidental. Desde outubro, as
autoridades de fronteira encontraram migrantes mais de um milhão
de vezes ao longo da fronteira
entre os EUA e o México, embora
muitos tenham sido recusados sob
uma regra separada de emergência pandêmica. O Departamento
de Segurança Interna, no entanto,
sustentou que a política “Fique no
México” tem um alto custo humano e não é um uso eﬁcaz de recursos.
De acordo com o Departamento
de Justiça de Biden, a lei de imigração relevante nunca havia sido interpretada como exigindo que o
governo enviasse migrantes de
volta ao México com processos de
imigração pendentes que não conseguiu manter detidos.
“Toda administração presidencial entendeu que isso é apenas
uma autoridade puramente discricionária. Isso vale para a administração
anterior”,
disse
a
procuradora-geral Elizabeth Prelogar em argumentos orais em abril.
Ela também argumentou que
manter “Fique no México” em
vigor não resolveria o problema
essencial: que o Congresso instruiu que as autoridades de imigração
“deverão”
deter
requerentes de asilo cujos processos estão pendentes, mas que os
legisladores não conseguiram
apropriar recursos suﬁcientes para
essas instalações de detenção.
“O retorno de território contíguo
não pode ser a solução aqui”, disse
Prelogar, observando que quando
o governo Trump estava realizando a política, apenas 6,5% dos
migrantes encontrados na fron-
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teira estavam inscritos no programa.
“Tem restrições inerentes”,
disse Prelogar, apontando para a
adesão que o programa exige do
México, uma nação soberana.
Biden tentou suspender o programa pela primeira vez no dia em
que assumiu o cargo em 2021, provocando o processo dos estados
vermelhos. Em junho daquele
ano, o secretário do Departamento
de Segurança Interna, Alejandro
Mayorkas, emitiu um memorando
encerrando formalmente a política
– mas um juiz federal do Texas bloqueou essa medida em agosto.
Dias depois, a Suprema Corte se
recusou a suspender essa decisão
enquanto o recurso estava em andamento, exigindo efetivamente
que Biden revivesse “Fique no
México”.
Em outubro, Mayorkas emitiu
um novo memorando ordenando
o encerramento do programa, que
buscava resolver as falhas processuais estabelecidas na decisão do
tribunal distrital de agosto. Um
ponto de discórdia no processo do
tribunal inferior foi se aquele memorando de outubro tornou as decisões anteriores discutíveis, com
o 5º Tribunal de Apelações dos
EUA concluindo que não.
A política foi reiniciada em dezembro passado. Mais de 5 mil migrantes foram devolvidos ao
México sob o programa desde
então, segundo a Organização Internacional para as Migrações. Nicarágua, Cuba, Colômbia e
Venezuela estão entre as nacionalidades inscritas no programa.
A questão mais abrangente no
caso foi o nível de discricionariedade deixado ao poder executivo
pelos estatutos de imigração em
questão, que foram alterados em
várias ocasiões ao longo do último
século. Uma disposição da lei diz
que os requerentes de asilo cujos
pedidos ainda estão sendo examinados “deverão” ser detidos enquanto
aguardam
esses
procedimentos.
Outra disposição, adotada em
1996, dizia que o governo federal
“pode devolver” os migrantes que
ainda aguardam seus procedimentos para o território contíguo
de onde entraram. Outra disposição diz que, “caso a caso”, os funcionários da imigração podem
liberar em liberdade condicional
os imigrantes cujos processos
estão pendentes.
Os oponentes do governo Biden
no caso argumentaram que o go-

verno estava liberando imigrantes
em liberdade condicional de
forma categórica que ia além da
base “caso a caso” descrita no estatuto.
“Os peticionários prefeririam
não escolher entre as opções que o
Congresso forneceu – ou seja,

deter, dar liberdade condicional
individualmente ou devolver estrangeiros cobertos”, disse o Texas
em um comunicado. “Em vez
disso, eles buscam o poder de liberar classes de alienígenas nos Estados Unidos em massa”.
(CNN BRASIL)

Desistência

Geral

Datena volta atrás mais uma vez e anuncia que
não será candidato ao Senado
Em 13 de maio e em outras ocasiões, o apresentador de TV anunciou que disputaria o cargo de senador. Datena agradeceu a Bolsonaro
por tê-lo escolhido para a vaga, mas aﬁrmou que prefere continuar defendendo a população da 'tribuna que ocupa há tantos anos'.

O apresentador José Luiz Datena —
Foto Israel Smuk-TV Globo
O apresentador de TV José
Luiz Datena (PSC) aﬁrmou
nesta quinta-feira (30) que não
será mais candidato ao Senado
por São Paulo com o apoio do
presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em 13 de maio e em outras
ocasiões, Datena anunciou que
disputaria o cargo de senador.
Em seu programa na TV
Band, Datena agradeceu a Bolsonaro por tê-lo escolhido para
a vaga, mas aﬁrmou que prefere
continuar defendendo a população da "tribuna que ocupa há
tantos anos".
"Em primeiro lugar, eu queria
deixar minha palavra de carinho para com o presidente da

Fundo Clima

República, que hoje de manhã
deu uma declaração que tinha
me escolhido como candidato
ao Senado em São Paulo. E foi
isso mesmo que foi acordado.
Mas eu pensei bem, e resolvi seguir o meu caminho, mas obrigado a ele por ter conﬁrmado o
acordo que aconteceu, não foi
por parte dele que não deu
certo", disse.
"De novo, eu conﬁrmei que
não tenho dúvida mesmo que
posso e devo continuar a defender a população da tribuna que
eu ocupo há tantos anos, sempre em nome dela e sempre vivi
por ela, vivo por ela, e assim decido continuar vivendo. Aque-

les que me convidaram e chegaram a me entusiasmar me entenderão. A política não é meu
espaço natural, é possível eu
lutar pelo bem comum em muitas arenas que existem aí, estarei sempre com meu público",
completou.

correr ao Senado na chapa do
governador Rodrigo Garcia
(PSDB), mas migrou a filiação
para o PSC e iniciou a aproximação com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos)
para ter o apoio de Bolsonaro
no estado de São Paulo.

Histórico de desistências
O apresentador da TV Bandeirantes já foi ﬁliado a vários
partidos nos últimos anos e já
foi cotado para concorrer a diversos cargos, sempre desistindo da candidatura na reta
ﬁnal das alianças políticas.
Em 2015, por exemplo, ele
chegou a ser anunciado como
pré-candidato do Partido Progressista (PP) à Prefeitura de
São Paulo, mas desistiu da corrida eleitoral em janeiro do ano
seguinte.
No ano de 2018, o apresentador chegou a lançar a candidatura dele ao Senador pelo
antigo Partido Democratas
(DEM), hoje União Brasil, na
chapa que elegeu João Doria
(PSDB) ao governo paulista,
mas também desistiu da candidatura menos de um mês depois do anúncio.
Neste ano, Datena estava filiado ao União Brasil para con-

Último voto em Lula
Apesar de agora receber
apoio do atual presidente da
República para entrar de vez na
política, Datena disse em entrevista ao UOL no último dia
28 de março que não votou em
Bolsonaro em 2018, justificando o voto naquele ano.
Na última vez que participou
de uma eleição para presidente, Datena disse que votou
em Lula (PT) e “não é responsável por boa parte do Brasil

Maioria do STF considera que governo
deve enviar recursos para Fundo Clima

Ministros analisaram ação de partidos que questiona ações e omissões do governo
na gestão dos recursos para estudos e projetos contra mudanças climáticas.

A maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu nesta quinta-feira (30)
que o governo federal tem o
dever de fazer funcionar e destinar recursos ao Fundo Nacional sobre mudança do Clima.
No entendimento da Corte, a
verba destinada ao setor não
pode sofrer contingenciamento.
O Fundo do Clima faz parte
da Política Nacional sobre Mudança do Clima e tem como objetivo
ﬁnanciar
projetos,
estudos e empreendimentos
que levem à redução de emissões de gases de efeito estufa e
à adaptação aos efeitos da mudança do clima. O Fundo foi
criado, por lei, em dezembro de
2009.
Os ministros analisam uma
ação de um grupo de partidos —
PSB, Rede, PSOL e PT — contra
o que consideram omissões da
União que, na prática, teriam le-
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vado ao não funcionamento do
Fundo Clima, o que, segundo
eles, viola direitos fundamentais da Constituição.
O julgamento está sendo realizado em plenário virtual, formato de deliberação em que o
tribunal analisa processos apresentando votos em um sistema
eletrônico, sem a necessidade
de uma sessão presencial ou
por videoconferência.
Voto do relator
Prevalece o voto apresentado
pelo relator do caso, o ministro
Luís Roberto Barroso.
O ministro propôs a ﬁxação
do entendimento de que o Executivo “tem o dever constitucional de fazer funcionar e
alocar anualmente os recursos
do Fundo Clima, para ﬁns de
mitigação das mudanças climáticas, estando vedado seu contingenciamento, em razão do
dever constitucional de tutela
ao meio ambiente (CF, art. 225),
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de direitos e compromissos internacionais assumidos pelo
Brasil (CF, art. 5º, par. 2º), bem
como do princípio constitucional da separação dos poderes
(CF, art. 2º c/c art. 9º, par. 2º,
LRF)".
No voto, Barroso apresentou
dados sobre o desmatamento.
Segundo o ministro, em 2019,
"o desﬂorestamento por corte
raso foi de 10.129 km2, um aumento de 34% em relação ao
ano anterior em que o índice já
estava alto por conta da tendência de subida havida entre 2013
e 2018".O ministro disse ainda
que "em 2021, o desmatamento
aumentou mais 22% e alcançou
uma área de 13.235 km2, a
maior em 15 anos , representando aumento de 76% no desmatamento anual em relação a
2018, e de quase 190% em relação a 2012".
"Para o ano de 2022, a ferramenta de inteligência artiﬁcial
PrevisIA, prevê desmatamento
na Amazônia Legal da ordem de
15.391 km2, o que representaria
um aumento de 16% em relação
a 2021", escreveu o ministro.
Com base nos dados, Barroso
aﬁrmou que o Brasil "caminha,
em verdade, no sentido contrário aos compromissos assumidos" e que "a situação se
agravou substancialmente nos
últimos anos".

que está aí”, em crítica aberta
ao governo de Bolsonaro.
“Não votei em ninguém [em
2018]. O último cara que votei
foi o Lula e depois do Lula não
votei mais em ninguém. Só justifiquei. Eu não sou responsável por boa parte do Brasil que
está aí”, afirmou.
Na mesma entrevista, Datena chegou a dizer que foi o
único apresentador do Brasil
que chamou Bolsonaro de
“bundão” no ar.
“Eu fui o único cara a dizer
para o Bolsonaro, no dia seguinte, que bundão era ele,
Jair. Quando ele chamou a
gente de ‘bundão’, fui o único
cara que disse claramente a ele
que ‘bundão’ era ele. Disse
uma vez, duas vezes, que Jair
era o bundão”, declarou.

Juíza negra

Geral

Ketanji Brown toma posse como primeira juíza
negra da Suprema Corte dos EUA
Ex-defensora e com longa experiência no sistema penal norte-americano, Brown foi indicada de Biden para o caro e assume em um
Ketanji Brown Jackson, a
primeira juíza negra da história da Suprema Corte dos
Estados Unidos, tomou
posse do cargo nesta quintafeira (30). Ela assume o posto
na mais alta corte do país em
um momento de decisões
polêmicas tomadas por magistrados
conservadores,
como a cassação do direito
constitucional ao aborto e a
ampliação da posse de armas
no país.
"Com o coração cheio,
aceito a solene responsabilidade de apoiar e defender a
Constituição dos Estados
Unidos e de administrar a
justiça sem medo ou favor",
declarou, em um comunicado, a nova magistrada.
Indicada pelo presidente
do país, Joe Biden, Ketanji
Brown Jackson já havia sido
aprovada para o cargo pelo
Senado em abril, mas só poderia tomar posse com a
saída do juiz Stephen Breyer,
que deixou o posto também
nesta quinta-feira.
A indicação de uma mu-

lher negra para a Suprema
Corte era uma promessa de
campanha de Biden.
Jackson, de 51 anos, será
uma das poucas magistradas
da Suprema Corte com
ampla experiência no sistema penal norte-americana. Antes de tomar posse
no novo cargo, ela foi juíza
da 2ª instância nos Estados

Unidos e defensora pública,
representando réus pobres.
Filha de professores, a juíza
cresceu no estado da Florida
e estudou na Universidade
Harvard, onde se formou
com excelentes notas.
A entrada da nova juíza
marca também um recorde
no número de mulheres na
Suprema Corte dos EUA:

Emissões de carbono

Suprema Corte dos EUA reduz poder do governo para
cortar emissões de carbono de centrais de energia
Nova decisão diﬁculta planos de Joe Biden para lutar contra o aquecimento globo.
Nos últimos dias, magistrados conservadores cassaram direito ao aborto e ampliaram
acesso às armas e à liberdade religiosa de funcionários do governo.

Manifestantes se reúnem do lado de fora da Suprema Corte em Washington
em protesto contra decisão que proíbe direito constitucional ao aborto no
país, em 24 de junho de 2022. — Foto Jacquelyn Marti

A Suprema Corte dos Estados Unidos emitiram sentença
nesta quinta-feira (30) que limita os poderes do governo
norte-americano para reduzir
as emissões de carbono de
centrais de energia.
A decisão, na prática, vai
tornar inviável boa parte do
plano do presidente do país,
Joe Biden, de redução do
aquecimento global.
Por seis votos contra três - o
mesmo placar das votações da
decisão que cassou o direito
constitucional ao aborto no
país e ampliou o acesso de cidadãos a armas -, os magistra-
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dos resolveram restringir o
poder da Agência de Proteção
Ambiental, parte do governo
norte-americano.
A agência mede e regulamenta a emissão de gases do
efeito estufa em centrais elétricas do país. Pela nova decisão,
o
poder
de
regulamentação ﬁca reduzido,
o que compromete os planos
de Washington para reduzir as
emissões de carbono no país.
O enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para as mudanças
climáticas, Michael Bloomberg, criticou a decisão.

Macapá(AP), sexta-feira, 1º de julho de 2022

"É a segunda vez em uma
semana que a Suprema Corte
voltou para os tempos sombrios que trazer implicações
perigosas para a saúde pública. A decisão de se alinhar
a poluidores contra o público
custará vidas de americanos
e causará um enorme sofrimento que poderia ser evitado, com o maior fardo
caindo sobre as comunidades negras e de baixa renda",
declarou Bloomberg.
Nos últimos dias, magistrados conservadores da Suprema Corte - três deles
indicados pelo ex-presidente
Donald Trump - conseguiram derrubar o direito constitucional ao aborto no país,
ampliar o porte de armas de
cidadãos em espaços públicos e aumentar a liberdade
de funcionários públicos
para seguir rituais religiosos
nos locais de trabalho.
A decisão desta quintafeira (30) deve limitar também o poder de outras
agências reguladoras do governo dos Estados Unidos
porque determina que reduz
a autonomia desses órgãos
para tomar "grandes decisões".

agora são quatro magistradas, de um total de nove.
Momento conturbado
Ketanji Brown assume o
cargo em um momento con-

turbado para a Suprema
Corte, que vem aprovando
decisões polêmicas aprovadas por juízes conservadores.
Só nas duas últimas semanas, os magistrados conservadores
três
deles
indicados pelo ex-presidente
Donald Trump - conseguiram derrubar o direito constitucional ao aborto no país,
ampliar o porte de armas de
cidadãos em espaços públicos e aumentar a liberdade
de funcionários públicos
para seguir rituais religiosos
nos locais de trabalho.
Nesta quinta-feira, a Corte,
a mais alta instância da Justiça norte-americana, emitiu
ainda uma sentença que limita os poderes do governo
norte-americano para reduzir as emissões de carbono
de centrais de energia.

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

Muitas felicidades a amiga de
longas datas Elaine Pantoja.
Feliz aniversário!

Felicidades a Mário Mazurek.
Feliz aniversário.

Na noite de ontem aconteceu a comemoração dos 90 anos
da Professora Terezinha Lobato Lima, a comemoração foi
em uma casa de eventos entre amigos e familiares conﬁra.
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