
União 

Com inscrições abertas até o dia 20 de
julho, a expectativa é que 35 casais realizem
a união civil no evento.

Na próxima quinta-feira (7),
a empresária Kelly Dantas vai
assumir a presidência da exe-
cutiva estadual do PTB do
Amapá. Kelly ficará no lugar do
empresário Paulo Paranaguá.
Segundo o o presidente nacio-
nal do partido, Kassyo Ramos,
o objetivo é ter alguém dedi-
cado exclusivamente a gestão
do partido, já que Paulo Para-
naguá é pré-candidato a depu-
tado estadual.

De Terça a Sábado: R$ 2,00
Aos Domingos: R$ 3,00
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A igreja Cidade do Fogo, co-
mandada pela ex-deputada e
pastora Flordelis e seus fi-
lhos, tinha outras cinco filiais
e um templo em construção
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Ano XXll Nº 7.915Há mais de 20 feridos, de acordo com a polícia.
O suspeito ainda não foi detido, mas um fuzil foi
encontrado e apreendido.

TJAP inicia inscrições para 
a 3ª edição do Casamento 
Homoafetivo na Comunidade

Decadência 
Última igreja da pastora Flordelis
fecha as portas em São Gonçalo (RJ)

Tragédia 

Seis morrem após tiros em desfile de 4
de Julho perto de Chicago, nos EUA
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Motorista de veículo envolvido no acidente
fugiu antes da chegada da polícia. Caso foi re-
gistrado na manhã desta segunda-feira (4), na
Zona Norte.

Morte no trânsito 

Ciclista de 55 anos morre atropelada por
carreta na Rodovia AP-070, em Macapá

PÁGINA     12

Uma das grandes inovações dessa edição foram as cadeiras
anfíbias adquiridas pela Prefeitura de Macapá, que 
também possibilita banho de rio para pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida.

Prefeito Furlan
inova na 

programação 
do Macapá

Verão com praia
acessível
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O senador Lucas Barreto destinou R$1.6 milhão de
emenda parlamentar para unidade de tratamento on-
cológico - UNACON, o que permitirá a realização de
mais exames e diagnósticos, além de cirurgias. “Essa
ação já possibilitou o atendimento de mais de 300 pes-
soas, que estavam na fila desde o início da pandemia,
e que necessitavam de tratamentos para diversos tipos
de câncer”, disse o senador.

R$ 1,6 milhão para a UNACON
Gazetilha 
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A Amazônia voltou a ser destaque
pelo aumento dos “focos de calor”,
que na imprensa viram “queima-
das”. Em audiências, ambientalistas
já externaram preocupação com a
tradução que chamam de equivo-
cada.

Gabriel Colombo (PCB) tem 3% em
SP e Altino Junior (PSTU), 2%. Em
2018, o PSTU obteve 0,08% dos
votos e o PCB não teve candidato.

Em Minas Gerais, candidatos do
PSTU e PCB têm somados 5% ou 6%
dos votos, segundo o Datafolha, a
depender do cenário.

STF ainda ignora 
perdão a Silveira, 
73 dias depois

Assessores próximos do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) já suspei-
tam que o Supremo Tribunal
Federal (STF) continua ignorando o
decreto de graça ou perdão ao de-
putado Daniel Silveira (RJ), 73 dias
depois de sua assinatura, além de
ignorar pedidos para a extinção da
pena, porque apostaria na derrota
do chefe do governo, em outubro,
para que o sucessor anule a medida
de 22 de abril. Silveira ainda recebe
do STF tratamento de condenado e
de investigado no inquérito das
fake news.

Cumpra-se

Bolsonaro assinou o decreto in-
dultando Silveira no dia seguinte à
sua condenação, no STF, de 8 anos e
9 meses de prisão em regime fe-
chado.

Solicitado a se manifestar, o procu-
rador-geral da República, Augusto
Aras, considerou que o decreto, cons-
titucional, deve ser cumprido.

Enquanto o País discutia a dosi-
metria desproporcional e as mano-
bras para se chegar à sentença,
Bolsonaro assinou o decreto fulmi-
nante.

A Proposta de Emenda à Constitu-
cional que veda subsídio para ex-
chefes de poderes está na gaveta do
Congresso há 11 anos e a de licença
maternidade em casos de bebê pre-
maturo, há sete.

A sensação de que a campanha
acontece há mais tempo do que
sugere o calendário da Justiça
Eleitoral é justificado: indecisos,
diz a Potencial Inteligência são
apenas 6,6% e votos brancos e
nulos 5,5% da pesquisa.

Datafolha x Realidade

Prioridades
Enquanto se discute CPI do MEC e

Petrobras, e novas ameaças de ação
para o STF atuar como tutor, o Con-
gresso tem uma fila de ao menos 39
comissões prontas para os trabalhos,
mas dormitando na gaveta.

Ficou a 
dúvida

Incompreensível

O momento informal entre Tucker
Carlson e Eduardo Bolsonaro foi pu-
blicado no Twitter pelo próprio de-
putado, que no final do papo diz:
“Aqui [no Brasil] temos uma vanta-
gem”, antes de cortar o vídeo.

Ao citar queda dos preços da gaso-
lina, R$5,97, e do etanol, R$3,97, em
Campinas (SP), Rogério Marinho es-
pera que a governadora potiguar Fá-
tima Bezerra (PT) desista da ação no
STF. “Ajude o povo”, disse.

Alhos e 
bugalhos

Agenda ‘difusa’

Pensando 
bem...

Ao mesmo tempo em que a Câ-
mara se debruça sobre a PEC do Alí-
vio para brasileiros mais
necessitados e a regulamentação do
teletrabalho, os parlamentares gas-
tam um tempo precioso com revisão
da Lei Pelé.

... só no Brasil a maioria de 11 é
maior que a maioria de 594.

Bateção de cabeça
Primeiro foi a mediação de André

Mendonça sobre ICMS a 17%, que
não agradou a governadores. Eles
buscaram a mediação de Gilmar
Mendes em busca de desrespeitar
uma lei aprovada no Congresso e
sancionada pelo presidente. Agora,
foi a vez de Rosa Weber também en-
trar no caso.

Extrema-esquerda 
ganha súbita força 
no Datafolha

Ainda apostando na vitória de
Lula (PT) no primeiro turno contra
Jair Bolsonaro (PL), o Datafolha
apresentou números em São Paulo,
Rio de Janeiro, e Minas Gerais que
são reveladores de uma curiosa sur-
presa nos três maiores Estados bra-
sileiros: pontos elevados de
pré-candidatos de partidos da ex-
trema-esquerda, como PCB e PSTU.
Desconhecidos na política, no noti-
ciário e até mesmo nas redes sociais,
esses nanicos radicais superam até a
rica pré-candidatura de Simone
Tebet, do MDB.

Mais que 
histórico

No Rio, Eduardo Serra, do velho
“partidão”, teria 6% dos votos. Com
os 5% de Cyro Garcia, a dobradinha
PCB-PSTU tem 11%, diz o Datafolha.
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O patético ataque psicótico mundial

Decreto 
fulminante

Desde Dilma

Lados consolidados

O ataque psicótico é mundial. Surto
geral. Deu a louca e o mundo começou a
rodar ao contrário, engatou a ré, está vi-
rando o pescoço e vomitando bílis, domi-
nado pelas forças do mal. Chamem um
exorcista – que isso tudo não é de cramu-
lhão bonitinho de novela – para enfrentar-
mos o segundo semestre que começa
semana que vem, a carruagem está bem
desgovernada e a gente não quer que re-
colham nossa viola. Quer?

Já que agora virou moda e todos que
aprontam feio, matam, espancam, estu-
pram, babam se justificam com momen-
tos de surto, engano, ideologia ou, pior,
ataque psicótico, o mundo resolveu co-
piar. Senão, como explicar as duas últi-
mas decisões da Suprema Corte dos
Estados Unidos, uma liberando o porte de
armas em locais públicos – uma ode ao
bangbang, ao faroeste; outra, suspen-
dendo o direito ao aborto após 49 anos? –
deixem o corpo e as decisões das mulhe-
res em paz! Deixem-nos viver em paz.
Aqui, lá, acolá.

Como explicar mais de 120 dias de des-
truição, em plena Europa, essa guerra

cruel que sacode os alicerces do planeta,
aumentando a fome e ampliando toda
sorte de consequências e medo?

Como explicar toda essa série de ordens
sem sentido? Decisões controversas? Atos
violentos? Falas deploráveis? Será 2022 o
Ano da Besta? Aqui temos uma (besta)
para chamar de nossa, nacional, bem
grande, inspirada nos moldes da ignorân-
cia, e que faz parte dessa absurda guinada
que soterra todos os avanços da tecnolo-
gia, da Ciência e do bom senso, e que ao
menos estamos querendo soterrar,
mesmo que com tão poucas opções, e em
uma escolha única quase que obrigatória
dadas as forças políticas em combate,
mais uma vez apenas dual.

Não há otimismo que se sustente
quando se tem um mínimo de consciên-
cia das mudanças e fatos, e desde que,
claro, nos mantenhamos informados,
mesmo que pouco, pela imprensa que
ainda nos resta, mesmo aos trancos e bar-
rancos, ela mesma desgraçada, e que
agora, para piorar, as pesquisas demons-
tram que grande maioria esteja fugindo
do noticiário, preferindo viver sem saber

– uma das coisas mais perigosas que pre-
sencio em toda minha vida, jornalista que
sou há 46 anos. Observem as redes sociais
e vejam que presenciamos ali os debates
mais miseráveis, pobres, perdidos, des-
propositados; até nojentos, se me permi-
tem definir. Nos portais, a busca pelos
cliques em frufrus, a superfície, patéticas
confissões pessoais e sexuais, onde todos
querem ser pioneiros do que sempre exis-
tiu e que tinha melhor qualidade.

A juíza que pergunta à criança estu-
prada e grávida se ela suportaria mais um
pouco, querendo colher dali mais um des-
necessário ser infeliz. Ver que há quem
justifique isso porque o estuprador tam-
bém era uma outra criança, aliás, mais
uma sem a orientação sexual, silenciada,
essa educação fundamental a eles ne-
gada, por religiões e homens. O homem
que entra armado com faca e do nada
mata três pessoas dentro de um ônibus de
uma pacata cidade do interior, e o caso
tem menor repercussão do que qualquer
massacre com menos requintes coberto
ao vivo em outro continente.

Não há mais parâmetros, inclusive na

cobertura jornalística. Parece tudo se re-
sumir a informar que o que houve foi um
ataque psicótico, que a Justiça é assim
mesmo, que a corrupção nunca será ven-
cida, que há fome de milhões, que morre-
ram mais outros que tentavam modificar
a situação, que o homem falará ou fará
uma besteira ainda mais cabeluda ama-
nhã, que um dia apaga o outro, que o
crime organizado domina, que soluções
não solucionam. As manchetes de pri-
meira página dos jornais impressos já nas-
cem velhas e desinteressantes – olhe
todos nas bancas. Eu, que ao sair desço as
escadas, as leio jogadas nos capachos das
portas de meus vizinhos, assinantes.
Chego ao térreo desconsolada, sempre
lembrando de algum dia vivido em tem-
pos áureos, de edições extras, jornais es-
gotados, manchetes inesquecíveis.

Assim, vamos em frente com essa co-
municação truncada, e uma infeliz cons-
tatação: aconteça o que for, a
mediocridade continuará – já a conhece-
mos bem, e às suas propostas, vindas de
quaisquer direção, ditadas por lideranças
que não se renovam.

Xeque-mate

Crime de 
opinião

MARLI GONÇALVES, Jornalista, consultora de
comunicação, editora do Chumbo Gordo, au-
tora de Feminismo no Cotidiano – Bom para

Durante algumas semanas, mi-
nistros do STF discutiram inter-
namente formas de anular o
decreto presidencial, mas não
havia o que fazer.

‘Força’ local

02 Macapá(AP), terça-feira, 05 de julho de 2022 



O prefeito de Macapá, Dr. Fur-
lan, anuncia hoje, terça-feira (5), às
8h30, a contratação de cerca de 150
vigilantes para atuarem nas esco-
las municipais. Os vigilantes vão
atuar em 72 postos e reforçar a se-
gurança no espaço público. Com as
novas contratações, os guardas
civis que atuavam nesses locais
vão realizar segurança ostensiva
em Macapá, em conjunto com ou-
tros órgãos da segurança pública
do estado.

Gazetilha
agazeta.ap@uol.com.br

O senador Lucas Barreto destinou
R$1.6 milhão de emenda parlamen-
tar para unidade de tratamento on-
cológico - UNACON, o que permitirá
a realização de mais exames e diag-
nósticos, além de cirurgias. “Essa
ação já possibilitou o atendimento
de mais de 300 pessoas, que esta-
vam na fila desde o início da pande-
mia, e que necessitavam de
tratamentos para diversos tipos de
câncer”, disse o senador.

Direitos para os autistas 

Curso para candidatos

Vigilantes para as escolas municipais

R$ 1,6 milhão para a UNACON

O TRE-AP promove de 6 a 8 de
julho, no auditório da Escola Judi-
ciária Eleitoral, a "Capacitação para
membros de partidos políticos e
pretensos candidatos”. O evento
vai tratar sobre assuntos pertinen-
tes a campanha eleitoral, tais como
Propaganda Eleitoral e Desinfor-
mação; Registro de candidatura;
Segurança no processo eleitoral e
Prestação de contas.A participação

é livre e gratuita. Inscrições podem
ser feitas nas redes sociais do TRE
Amapá e da EJE.

Brasília será a primeira cidade
brasileira a contar com tecnologia
de quinta geração de internet
móvel, o 5G. A ativação será na
quarta-feira (6), a informação é do
conselheiro da Agência Nacional
de Telecomunicações, Moisés Mo-
reira, que preside e coordena o
Gaispi, grupo criado pela Anatel
para cuidar da implantação da in-
ternet 5G no país na faixa de 3,5 gi-
gahertz, a principal leiloada em

novembro do ano passado. Tam-
bém compõem o grupo as opera-
doras vencedoras do leilão e o
Ministério das Comunicações.

Kelly Dantas nova presidente do PTB do Amapá
Na próxima quinta-feira (7), a

empresária Kelly Dantas vai assu-
mir a presidência da executiva es-
tadual do PTB do Amapá.Kelly
ficará no lugar do empresário
Paulo Paranaguá.Segundo o o pre-
sidente nacional do partido, Kas-
syo Ramos, o objetivo é ter
alguém dedicado exclusivamente
a gestão do partido, já que Paulo
Paranaguá é pré-candidato a de-
putado estadual.
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A Comissão em Defesa dos Direitos da pessoa com Transtorno do Espectro
Autista da OAB, em parceria com a Comissão de Acessibilidade e Inclusão
do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e o Exército Brasileiro, realizou o
seminário “A inclusão do autista na rede de ensino pública e particular”.O
evento aconteceu no plenário do TRE-AP e contou com a participação de
educadores, profissionais da área da saúde, acadêmicos, pais e tutores, in-
teressados nos direitos de acesso à educação, terapias e novidades nos es-
tudos médicos relacionados ao autismo.

A um dia de tomar posse oficial
como nova presidente da Caixa
Econômica Federal (CEF), Daniella
Marques Consentino afirmou ter
afastado ao menos seis pessoas que
faziam parte da cúpula de Pedro
Guimarães. A chefe de gabinete do
antigo presidente e seis consulto-
res estratégicos, que não tiveram
os nomes revelados.O número
pode chegar a 20 após a saída de

Guimarães, acusado de assédio
moral e sexual contra funcionárias
da instituição.

Oportunidade 

Acidente 
A coordenação da Marcha Liberta

Amapá (LMA) que aconteceu no úl-
timo sábado (2), em Macapá infor-
mou através de nota que o trio
elétrico que causou acidente durante
a programação foi disponibilizado
pelo governo do Estado e estava com
problemas técnicos.A LMA também
diz que está acompanhando o Estado
de saúde da missionária Jocimara.
"Tendo-se colocado à disposição para
auxiliar no tratamento médico que
ela está passando, o quadro dela

nesse momento é estável, porém,
ainda necessita de cuidados e por
isso, pedimos oração".

Começou nesta segunda-
feira (4) o prazo das inscrições
para o concurso público da Re-
ceita Estadual do Amapá, que
oferta 250 vagas para auditores
e fiscais, todas para formação
de cadastro reserva. Para se
candidatar, basta ser formado
em qualquer área do ensino
superior.O certame, organi-
zado pela Fundação Carlos
Chagas, foi dividido em 4

fases: prova objetiva, exame
documental, exame de saúde e
o programa de formação.

5G no Brasil

O Senado pretende analisar até o
fim deste ano uma PEC que sugere
o fim da reeleição aos cargos de
presidente, governador e prefeito,
além de estabelecer que o mandato
dos chefes de Executivo seja am-
pliado de quatro para cinco anos. A
tendênciaé que o tema entre na
pauta após as eleições e, caso seja
aprovado, valha a partir de 2026.A
PEC foi apresentada em junho pelo
senador Jorge Kajuru (Podemos-
GO). O parlamentar defende a ex-
tinção da possibilidade de

recondução ao Executivo por en-
tender que quem está no exercício
do cargo tem vantagem em relação
aos demais candidatos.

Sem reeleição 

Afastamento 



Os trabalhadores com
conta no Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)
deverão receber, até o final
de agosto, uma parcela do
lucro obtido pelo Fundo em
2021.

O valor que será distri-
buído neste ano, no entanto,
ainda não foi definido. Em
2021, foi aprovado o repasse
de mais de R$ 8,12 bilhões
aos trabalhadores.

O Conselho Curador do
FGTS -- que é formado por
representantes do governo,
das empresas e dos trabalha-
dores -- é quem irá definir o
valor que será distribuído
para os trabalhadores. Antes
disso, porém, é preciso que
sejam aprovadas as demons-
trações financeiras consoli-
dadas do fundo em 2021.

"Será realizada uma Reu-
nião Extraordinária, em

julho, para deliberar sobre as
Demonstrações Financeiras
de 2021, e outra uma Reu-
nião Ordinária, em agosto,
para deliberar sobre a Distri-
buição de Resultados, oca-
sião em que esse dado, caso
mantido o cronograma, deve
ser oficialmente divulgado",
informou, em nota, o Minis-
tério do Trabalho e Previ-
dência.

Pela lei, a distribuição do
lucro deve ocorrer até 31 de
agosto. O pagamento é feito
"mediante crédito nas contas
do FGTS que tinham saldo 31
de dezembro de 2021.

A rentabilidade do FGTS é
fixa, de 3% ao ano, porém,
desde 2017 os trabalhadores
recebem parte dos lucros do
Fundo de Garantia, que re-
sultam dos juros cobrados de
empréstimos a projetos de
infraestrutura, saneamento

e crédito da casa própria. A
distribuição melhora o ren-
dimento dos recursos depo-
sitados no fundo.

No ano passado, foi apro-
vada a distribuição de R$
8,12 bilhões . O valor repre-
sentou 96% do lucro líquido
registrado em 2020. Já em
2020, o FGTS distribuiu
cerca de R$ 7,5 bilhões aos
trabalhadores, o que corres-
pondeu a 66,2% do lucro de
2019.

Vale destacar que o recebi-
mento de parte do lucro do
FGTS pelos trabalhadores
não muda as regras para
saque dos valores. As retira-
das só podem ser feitas nas
condições fixadas em lei,
como demissão, aposenta-
doria, saque aniversário,
compra da casa própria,
entre outras modalidades de
saque.

Lucro do FGTS: trabalhadores devem 
receber rentabilidade até 31 de agosto

Caixa Econômico

Seu dinheiro

Contas ativas e inativas no FGTS terão direito à distribuição 
dos lucros obtidos pelo fundo em 2021.

Economia

Consultas à conta do FGTS podem ser realizadas no aplicativo FGTS, da Caixa.

Cobrado sobre opera-
ções de crédito e de câm-
bio, o Imposto sobre
Operações Financeiras
(IOF) está sendo usado por
criminosos para enganar
tomadores de emprésti-
mos. A Receita Federal
emitiu um alerta sobre es-
telionatários que se pas-
sam por supostas
empresas para condicionar
a liberação do crédito ao
pagamento antecipado de
IOF via Pix.  

Segundo o Fisco, os
fraudadores fornecem do-
cumentos falsos de notifi-
cação e de arrecadação
que induzem o cidadão a
recolher taxas inexistentes
para a liberação do di-
nheiro. A vítima repassa o
suposto IOF por meio de
transferências Pix para
pessoas físicas.

Em comunicado, a Re-

ceita Federal informa que
jamais fornece dados para
recolhimento de tributos
ou de taxas via transferên-
cia. Segundo o órgão, os
servidores do Fisco não
prestam serviços de em-
préstimo à população nem
entram em contato para
cobrar pagamentos.

Embora alguns tributos
possam ser pagos via Pix, a
Receita esclarece que o IOF
só pode ser quitado por
meio de Documento de Ar-
recadação de Receitas Fe-
derais (Darf), pago pela
instituição que concede o
empréstimo, não pelo to-
mador. Caso desconfie ser
vítima de um golpe, a Re-
ceita Federal orienta que o
cidadão procure imediata-
mente a polícia, munido
de todas as provas possí-
veis, e registre um boletim
de ocorrência.

Perigo

Receita alerta para golpe do 
falso IOF antecipado via Pix

Estelionatários simulam liberação de empréstimos
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Boleto usado no golpe condiciona transferência de empréstimo a 
pagamento adiantado de IOF por Pix - Divulgação/Receita Federal

A economista Daniella
Marques Consentino teve o
nome aprovado pelo Comitê
de Elegibilidade da Caixa
Econômica Federal e assinou
o termo de posse. Ela assu-
mirá oficialmente o cargo na
próxima terça-feira (5), em
cerimônia oficial no Palácio
do Planalto.

Ex-secretária especial de
Produtividade e Competiti-
vidade do Ministério da Eco-
nomia, Daniella Consentino
substituirá Pedro Guimarães,
que pediu demissão nessa
quarta-feira (29), após de-
núncias de assédio sexual
que estão sendo investiga-
das pelo Ministério Público
Federal e pelo Ministério Pú-

blico do Trabalho. Ele negou
as acusações na carta de re-
núncia.

No governo desde janeiro

de 2019, Consentino foi
chefe da Assessoria Especial
de Assuntos Estratégicos do
Ministério da Economia.

Uma das principais assesso-
ras do ministro Paulo Gue-
des, ela assumiu a Secretaria
Especial de Produtividade e

Competitividade no início
do ano.

Com formação em Admi-
nistração de Empresas pela
Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro
(PUC-RJ), a nova presidente
da Caixa tem MBA em Finan-
ças pelo Ibmec e uma car-
reira no mercado financeiro.
Foi diretora-executiva da
Oren Investimentos e dire-
tora de Risco e Compliance,
sócia e gestora de Renda Va-
riável da Mercatto Investi-
mentos. Antes de entrar no
governo, foi sócia do minis-
tro Guedes na Bozano Inves-
timentos, onde foi diretora
de Compliance e Operações
e Financeiras.  

Nova presidente da Caixa assume 
cargo nesta terça-feira (5)

Daniella Consentino assinou o termo de posse na semana passada.

Economista Daniella Marques Consentino é a
nova presidente da Caixa Econômica Federal



Prefeito Furlan inova na programação do 
Macapá Verão com praia acessível

Atores e produtores culturais
voltaram a pedir, em audiência
pública na Comissão de Cultura
da Câmara, nesta segunda-feira
(4) que o Congresso Nacional
rejeite os vetos do presidente
Jair Bolsonaro (PL) a dois proje-
tos que estabelecem assistência
financeira ao setor cultural.

Esta é a terceira vez que a Co-
missão de Cultura da Câmara
dos Deputados recebe repre-
sentantes do setor para debater
a derrubada dos vetos dos tex-
tos conhecidos como Lei Paulo
Gustavo e nova Lei Aldir Blanc.

Os projetos foram aprovados
pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado em março deste
ano e enviados à sanção de Bol-
sonaro, que decidiu vetar inte-
gralmente as propostas. O
presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), convocou
sessão conjunta do Congresso
para a análise de vetos nesta
terça-feira (5).

“Estamos aqui hoje para de-
fender a cultura, a arte, os artis-
tas e os profissionais da
indústria cultural. Estamos

aqui pelo reconhecimento de
que, sem o compromisso polí-
tico com o direito à cultura e à
arte, o nosso país e o nosso
povo estão em risco. Espera-
mos que as senhoras e senho-
res representantes do povo
brasileira nesta Casa, cientes
disso, façam a sua parte”, afir-
mou a atriz Vera Fischer.

Ao todo, 36 vetos do presi-
dente Jair Bolsonaro aguardam
apreciação por parte dos con-
gressistas – entre eles os vetos
às leis Aldir Blanc e Paulo Gus-
tavo, que já ultrapassaram o
prazo-limite previsto na Cons-
tituição para a deliberação e, no
momento, trancam a pauta do
Congresso até a apreciação.

Para que o veto presidencial
seja derrubado pelos parlamen-
tares, é necessário que haja
maioria absoluta dos votos de
deputados (257 votos) e de se-
nadores (41 votos).

Segundo a autora da nova Lei
Aldir Blanc e coordenadora da
audiência, deputada Jandira
Feghali (PCdoB-RJ), Pacheco se
comprometeu, nesta segunda,

a não adiar mais uma vez a ses-
são do Congresso destinada aos
vetos. No entanto, ainda não
está fechado um acordo.

“Fizemos o acordo de votar
amanhã e também o compro-
misso do acordo da derrubada
dos dois vetos. Esse acordo está
em construção. A gente sabe
que ainda não está fechado.
Pela informação que a gente
tem do líder [do governo no
Congresso] Eduardo Gomes
(PL-TO), ele está, neste mo-

mento, numa reunião no Palá-
cio do Planalto com ministros e
técnicos tentando buscar este
acordo”, disse Jandira.

Projetos vetados
Batizada em homenagem ao

ator Paulo Gustavo, vítima da
covid-19, a Lei Paulo Gustavo,
aprovada em março, prevê o re-
passe de R$ 3,86 bilhões em re-
cursos federais a estados e
municípios para reduzir os im-
pactos da pandemia da covid-

19 no setor cultural.
Do total, R$ 2,79 bilhões se-

riam destinados a ações no
setor audiovisual. Outros R$
1,06 bilhão, para ações emer-
genciais no setor cultural.

A nova Lei Aldir Blanc, tam-
bém aprovada em março, esta-
belece um repasse anual de R$
3 bilhões aos governos esta-
duais e municipais, durante
cinco anos, para o financia-
mento de iniciativas culturais.

Esta é a segunda lei de auxí-
lio ao setor cultural a receber o
nome do músico Aldir Blanc,
que morreu em 2020 por com-
plicações da Covid. A primeira
lei, aprovada em 2020, desti-
nou R$ 3 bilhões emergenciais
a iniciativas de cultura, em um
momento no qual as restrições
de circulação impediam a
maioria das exibições e espetá-
culos.

Ao vetar os projetos, o presi-
dente Jair Bolsonaro argumen-
tou que os textos contrariam o
“interesse público” e não apre-
sentam previsão de compensa-
ção financeira.

O Macapá Verão voltou após
dois de paralização das ativi-
dades presenciais. A abertura
na noite desta sexta-feira (1º),
no balneário da Fazendinha,
reuniu público detodas as ida-
des e contou com shows,
venda de comida típicas, bebi-
das e artesanatos.

Na primeira 'domingueira'
desta edição do evento acon-
teceu uma feira que ofertou
produtos de "moda praia" para
o público que foi até a Praia da
Fazendinha. 

A chuva que insistiu em cair
não atrapalhou a programação
no balneário da Fazendinha.
Durante toda extensão da
praia, os visitantes puderam
presenciar e participar de
jogos de salão e brincadeiras
tradicionais como dama, do-
minó, ludo, futebol de botão,
corrida do saco, tacobol, quei-
mada, pula corda, torneio de
voleibol de praia e futebol de
areia.

A concha acústica foi o
palco para as atrações musi-
cais de todos os ritmos. Na
areia a população aproveitou
para se divertir jogando bola e,
principalmente, tomando
banho de rio.

Praia acessível 
Uma das grandes inovações

dessa edição foram as cadeiras
anfíbias adquiridas pela Pre-
feitura de Macapá, afinal
quem não quer desfrutar de

um banho no Rio Amazonas?
Agora, essa realidade é possí-
vel também para pessoas com
deficiência ou com mobili-
dade reduzida. 

No domingo o prefeito de
Macapá, Dr. Furlan, lançou o
programa ‘Praia Acessível’,
que disponibiliza cadeiras an-
fíbias para crianças e adultos
terem acesso às águas com se-
gurança e conforto.

“É nosso dever garantir po-
líticas públicas que alcancem
a todos. É a primeira vez que
Macapá tem um programa
como esse, que entrega uma
rampa de acessibilidade à
praia e oferece cadeiras que
permitam as pessoas com de-
ficiência desfrutarem do Rio
Amazonas e terem seu mo-
mento de lazer”, disse o pre-
feito.

As cadeiras anfibias estarão

disponíveis para uso das 9h às
12h durante a programação do
Macapá Verão, no balneário da
Fazendinha. A partir delas, o
usuário poderá contemplar o
rio Amazonas mais de perto.

A fisioterapeuta GyslaineS-
chwertz aproveitou para levar
seu filho, o pequeno Thiago
Levi, de 11 anos, para conhecer
a praia. “Que emoção trazer
meu filho para tomar banho
de rio. É muito difícil eles
terem oportunidade de lazer,
por isso, quero agradecer a
Prefeitura de Macapá por pen-
sar com carinho nesse público.
Agora, o banho de rio se tor-
nou uma realidade, é a concre-
tização de um sonho”,
comemorou.

A iniciativa do programa
”Praia Acessível” é da Secreta-
ria Municipal de Saúde
(Semsa) com o apoio das pas-

tas de Mobilização e Participa-
ção Popular, Habitação e Or-
denamento Urbano, Zeladoria
Urbana, Meio Ambiente, Com-
panhia de Trânsito e Trans-
porte de Macapá e Guarda
Civil Municipal.

Além de promover a inclu-
são, a iniciativa da Prefeitura
de Macapá permite, também,
a melhoria da qualidade de
vida, como a socialização e a
inclusão desse público aos es-
paços e programações.

De acordo com números do
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), quase
7% dos brasileiros têm algum
tipo de deficiência. Os direitos
da pessoa com deficiência são
assegurados pelo artigo 4º do
Decreto nº 3.298, de 20 de de-
zembro de 1999.

Musa verão
Na segunda-feira (4), as ins-

crições para o concurso Musa
Verão 2022 foram abertas. Par-
ticipantes de 17 a 30 anos
podem se inscrever até o pró-
ximo dia 8 de julho. As elimi-
natórias iniciam no domingo
(10), com a etapa final prevista
para o dia 24 de julho. 

“O Musa Verão é um evento
tradicional que ocorre durante
o calendário de programação
do Macapá Verão, consoli-
dando-se ao longo dos anos. O
nosso objetivo é valorizar a be-
leza das mulheres da capital”,
explica o diretor-presidente

do Instituto Municipal de Tu-
rismo (Macapatur), Benício
Pontes.

Para participar, é necessário
preencher a ficha de inscrição,
presencialmente na sede do
MacapaTur, localizado na
Avenida Antônio Coelho de
Carvalho, nº 319, bairro Santa
Rita. O ingresso na disputa
também poderá ser feito nos
balneários da Fazendinha,
Jandiá e Araxá, ou nas agên-
cias distritais, no caso das co-
munidades do interior.

As mulheres selecionadas
terão direito à produção para
eventos do concurso, com a
oferta de serviços estéticos
como cabelo e maquiagem, bi-
quíni ou maiô (padrão), faixas
de identificação, ensaio foto-
gráfico, além da oferta de
transporte, alimentação e par-
ticipações em programas de
TV e Rádio.

Entre os critérios do con-
curso está não ter sido campeã
nas edições anteriores e parti-
cipar assiduamente dos com-
promissos propostos. As
candidatas menores de idade
precisam ter autorização de
algum responsável legal. As
três primeiras colocadas tam-
bém serão premiadas, sendo
que a campeã receberá um
smartphone, a segunda colo-
cada uma smart TV 32 polega-
das, e a candidata escolhida
para o 3º lugar receberá uma
caixa de som JBL.

GeralEm Macapá/AP

Artistas voltam a defender derrubada de vetos de Bolsonaro à cultura
Colegiado discute projetos que previam ajuda financeira à cultura, como a Lei Paulo Gustavo e a nova Aldir Blanc.

Comissão da Câmara

Uma das grandes inovações dessa edição foram as cadeiras anfíbias adquiridas pela Prefeitura de Macapá, que também 
possibilita banho de rio para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Emoção contagiou a todos durante o lançamento do projeto
que promove a inclusão Foto Adevaldo Cunha-PMM

Artistas em audiência pública da Comissão de Cultura da Câmara
dos Deputados nesta segunda-feira (4). — Foto: Kevin Lima/g1
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O primeiro domingo (3) do Ma-
capá Verão 2022 foi marcado por
muita música, gastronomia, com-
petições esportivas e diversão. Vá-
rias famílias estiveram no
balneário da Fazendinha, o que
deixou o dia ainda mais bonito.
Para recepcionar os macapaenses,
a Prefeitura de Macapá organizou
uma programação que incentiva
o lazer e o empreendedorismo.

Durante toda extensão da praia,
os visitantes puderam presenciar
e participar de jogos de salão e
brincadeiras tradicionais como
dama, dominó, ludo, futebol de
botão, corrida do saco, tacobol,
queimada, pula corda, torneio de
voleibol de praia e futebol de
areia.

A concha acústica foi o palco
para as atrações musicais de todos
os ritmos. Na areia a população
aproveitou para se divertir jo-
gando bola e, principalmente, to-
mando banho de rio.

“Estamos gerando um fo-
mento na cultura, no empreen-
dedorismo com empregos
diretos e indiretos. Essa é uma
oportunidade que muitas pes-
soas encontram para trabalhar e
fazer uma renda e a Prefeitura
está dando os subsídios. Além
de incentivar a nossa cultura e o
nosso jeito de iniciar o verão”,
conta o diretor-presidente da
Fundação Municipal de Cultura
(Fumcult), Olavo Almeida.

A administradora Eliana Tava-
res aproveitou o último dia do
final de semana para almoçar com
os amigos. Ela aprovou a organi-
zação do evento. “A estrutura da

festa tá muito boa, não temos do
que reclamar. É muito tranquilo
para trazer a família”, ressaltou.

Para muita gente a programa-
ção foi a oportunidade para gerar
renda extra e apresentar o seu
produto para o público. A Daniele
Lopes é dona de uma linha de
óculos escuros e trouxe sua cole-
ção para expor no Macapá Verão.
A tenda é dividida com outras
duas amigas empreendedoras, e
juntas querem ampliar suas carte-
las de clientes durante os fins de
semana.

“Participar desse momento é
muito importante para nós em-
preendedores, mulheres, guerrei-
ras, que buscam um espaço para
trabalhar. Depois de dois anos es-
tamos aqui novamente para ven-
der nossos produtos e alavancar o
nosso negócio”, diz, entusias-
mada.

A programação do Macapá
Verão vai durar todo o mês de
julho, com várias atrações mu-
sicais nacionais e locais, com-
petições esportivas e a escolha
da Musa Verão 2022. Mas o
único concurso que o Lourival
Fernandes, conhecido como
chef Burico tem interesse é a es-
colha do melhor camarão no
bafo. Campeão dos anos de
2018 e 2019, ele diz estar prepa-
rado para conquistar o terceiro
título.

“Eu trabalhei como garçom
aqui na Fazendinha por 18 anos e
tenho restaurante há 6 anos,
tenho a experiência e dois títulos,
esse ano vamos buscar mais uma
vitória”, afirma.

A Prefeitura de Macapá vem
investindo na rede de atendi-
mento para pacientes cardioló-
gicos, o que permitiu que em
apenas 2 meses, fossem realiza-
das mais de 740 consultas da
especialidade. A quantidade re-
presenta 74% de um total de
mais de 1 mil pessoas que
aguardavam atendimento.

O aumento da oferta de con-
sultas só foi possível graças à
implementação do programa
‘Avança Coração’, que atendeu
mais de 500 pacientes durante
quatro mutirões realizados
desde o mês de maio e que en-
cerrou no último sábado (25).
As ações contaram com
emenda de R$ 3 milhões, desti-
nada pelo senador Randolfe Ro-

drigues.
O Município também inaugu-

rou no início de junho, a pri-
meira Clínica Cardiológica, que
funciona no Centro de Especia-

lidades Dr. Papáleo Paes, na
zona norte de Macapá. O espaço
conta com uma equipe multi-
profissional, composta por
cinco cardiologistas, além da

oferta de exames de eletrocar-
diograma, ecocardiograma,
monitorização ambulatorial de
pressão arterial (Mapa), holter e
teste ergométrico.

A clínica funciona de se-
gunda a sexta-feira, no horário
das 8h às 12 e das 14h às 18h, e
em sábados alternados no
turno da manhã. Os pacientes
atendidos são encaminhados
pelas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) por meio da Cen-
tral de Regulação do município.

Os dois projetos fazem parte
das ações desenvolvidas para
pacientes com sequelas pós-
Covid-19 e que integram um pa-
cote de 20 medidas anunciadas
pela gestão municipal: o Pro-
grama Saúde Para Todos. Se-

gundo a secretária municipal de
Saúde (Semsa), Erica Aymoré,
essas iniciativas contribuíram
para aumentar a agilidade dos
atendimentos em cardiologia,
diminuindo o tempo de espera
para uma consulta com profis-
sionais da área.

“Sabemos que o tempo de
atendimento é essencial para
garantir a saúde de qualquer
paciente, mas isso é especial-
mente importante para pacien-
tes cardiológicos. Com as ações
nos mutirões, conseguimos di-
minuir a fila para que essas pes-
soas possam a partir de agora,
ser atendidos através da Clínica
Cardiológica sem demora”, ex-
plica a secretária municipal de
Saúde, Erica Aymoré.

Em dois meses, Prefeitura de Macapá atende 74% 
da demanda de consultas cardiológicas

Programação acontecerá durante todo o mês de julho.

Atendimentos foram realizados durante quatro mutirões do "Avança Coração".

Avanço na Saúde MACAPÁ

Diversão

Projeto desenvolvido pela Semmopp, no bairro Coração, contribui para uma cidade mais limpa.

Lixeiras de madeira reciclada incentivam
práticas sustentáveis em Macapá

Um gesto simples, mas de
grande ajuda ao meio am-
biente, tem ganhado força
no bairro Coração, na zona
oeste da cidade. A arte de
transformar madeira reci-
clada em lixeiras sustentá-
veis tem ajudado os
moradores a manter o local
mais limpo. O projeto é de-
senvolvido pela Secretaria
Municipal de Mobilização e
Participação Popular (Sem-
mopp) e objetiva contribuir
e incentivar boas práticas
ambientais.

‘’Os agentes distritais rea-
lizam este contato próximo
com as comunidades, para
levantarmos as demandas.
No bairro Coração, por
exemplo, estamos desenvol-
vendo projetos que promo-
vam o bem-estar e que
incentivem a sustentabili-
dade, para assim manter a
cidade mais bela, respei-
tando também o meio am-
biente’’, destaca a secretária
municipal de Mobilização,
Caroline Almeida.

De acordo com o agente
distrital Cinevaldo da Silva,
que acompanha os trabalhos
de perto, das 24 comunida-

des que compõem o bairro,
já foram contempladas com
as lixeiras sustentáveis as lo-
calidades conhecidas por
KM 9, Jardim de Deus, Es-
conderijo do Altíssimo, Ilha
Redonda, a sede do Coração
e mais a redondeza, nas pro-
ximidades da estrada de
ferro.

‘’Pegamos madeiras em
boas condições, que podem
ser recicladas, para transfor-
mar em lindas lixeiras. A dis-
tribuição é direcionada às
famílias de baixa renda e o
nosso trabalho ajuda a man-
ter o bairro Coração como
modelo para Macapá’’, ex-
plica.

Mais limpeza e lazer
Formada por 24 comuni-

dades, a vila do Coração, an-
teriormente distrito de
Macapá, foi elevada à cate-
goria de bairro por lei assi-
nada em 31 de dezembro de
2020, mas oficializada em
setembro de 2021. No local,
a Semmopp, em conjunto
com as pastas que prestam
serviço à população, desen-
volveu ações direcionadas
para programas de recicla-

gem das lixeiras, mutirões e
incentivo a limpeza das
áreas de lazeres das comuni-
dades.

‘’No mês de maio, por
exemplo, a agência distrital
esteve também na comuni-
dade São José do Porto do
Céu, com a liderança e mo-
radores em um mutirão de
limpeza e conservação do
campo esportivo’’, comple-
menta Cinevaldo da Silva.

Além disso, em maio de
2022, a Prefeitura de Macapá
inaugurou um parquinho in-
fantil no bairro. O espaço de
lazer conta com brinquedos
de gangorra, balanços, es-
corregador e área de esca-
lada, construídos com
madeira. O projeto de lazer
da Semmopp, foi feito em
parceria com as secretarias
municipais de Obras e Infra-
estrutura Urbana (Semob),
Meio Ambiente (Semam) e
Iluminação Pública (Semip),
e também abrange outros
pontos da cidade. Ele foi
custeado com recursos en-
viados pelo senador Lucas
Barreto, por transferência
especial em 2021, no valor
de R$ 200 mil.

Primeiro domingo de Macapá Verão
incentivou o empreendedorismo e o lazer

Lixeiras sustentáveis ajudam a manter cidade
limpa | Foto: Semmopp/PMM

Iniciativas do Município atendem pacientes
cardiológicos | Foto: Arquivo PMM

Mulheres jogam na areia | Foto:
Rogério Lameira/PMM
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O Festival Municipal de Fol-
guedo Junino, chamado de Festi-
val Junino Municipal Sandro
Rogério, chega à terceira edição
em 2022. A competição vai pre-
miar os melhores grupos de qua-
drilha junina de Macapá. A
programação iniciou na segunda-
feira (4) e segue até esta terça-feira
(5), a partir das 20h.
O vencedor do festival pode ga-

nhar um prêmio de até R$ 3 mil, de
acordo com a categoria.
O primeiro festival aconteceu

em 2018 de forma presencial e o
segundo foi em 2021, de forma on-
line. Neste ano são 13 grupos esti-
lizados e 2 quadrilhas tradicionais
que disputam a melhor apresenta-
ção.
O 1º lugar na categoria estilizada

leva o prêmio de R$ 3 mil. E na ca-
tegoria quadrilha tradicional, o
grupo vencedor recebe o prêmio
simbólico no valor de R$ 1 mil. A
premiação vai ser anunciada no 2º
e último dia de evento.
Além disso também serão pre-

miados os vencedores nas catego-
rias: melhor marcador, melhor
miss caipira, melhor indumentá-
ria, melhor casal de noivos e me-
lhor dançarino.

A última edição, que aconteceu
em 2021, premiou como a campeã
do festival a quadrilha Movimento
Folclórico e Cultural Cruzeiro do
Sul.(G1)

Programação (por ordem de
apresentação dos grupos)
5 de julho (terça-feira)
1.Guerreiros da Juventude
2.Coração Caipira
3.Atração Junina
4.Os Bagunçados dos Matutos

(tradicional)

5.Pequena Dama
6.Renovação Junina
7.Reino de São João
Serviço
3º Festival Junino Municipal San-

dro Rogério
Data: 4 e 5 de julho (segunda e

terça-feira)
Local: praça Raimundo Adamor

Picanço (quadra do Superfácil Zona
Sul), no bairro Beirol.
Hora: a partir das 20h
Entrada: R$ 10 (ingresso); R$ 20

(ingresso área VIP)

Quadrilha junina Macapá(AP), terça-feira, 05 de julho de 2022 

Festival de quadrilha junina em Macapá vai
premiar grupo vencedor com R$ 3 mil
Apresentações seguem até esta terça-feira (5), no estilo tradicional e estilizada.

Apresentações serão no estilo tradicional e estilizadas 

Festival de quadrilhas 



•Áries: 21 de março a 19 de abril
Muita energia de ação e iniciativa essa semana,

ariano. Bom momento para os estudos e viagens cur-
tas. Sol eLua iluminam a casa da família podendo
trazer assuntos ligados à casa e parentes próximos.

Aproveite a retrogradaçãode Netuno para repensar assuntos
internos.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
Taurinos têm uma boa semana para assuntos

materiais e valores. Vale investir no que já estava
planejado. A luanova na casa dos estudos e via-

gens favorece iniciativas nessas áreas. Atenção com a ener-
gia que você internaliza e nãopõe pra fora. Praticar algum
esporte ou exercícios podem auxiliar.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
Ótima semana para os geminianos e geminianas,

com enfoque nas conversas e relacionamentos. Você
estaráatraindo as atenções. Assuntos materiais tam-
bém estão favorecidos, porém há risco de excessos,

esteja atento. Criatividade na profissão está em alta, cuide ape-
nas para não perder o foco.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Sol e Lua estão no signo do mês, Câncer,

dando as boas vindas aos aniversariantes e tra-
zendo novas possibilidades. É um novo ciclo

que se inicia e a oportunidade de olhar mais para si e rea-
justar a rota. Muita energia para iniciarprojetos ligados
à carreira. 

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
Momento de auditoria na vida em prepara-

ção para o novo ciclo que logo irá se iniciar,
leonino. Ao mesmo tempoé um bom mo-

mento para amizades e as conversas tendem a fluir.
Esteja perto dos que te querem bem. 

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
Assuntos profissionais estão em alta essa se-

mana, virginianos. Vocês estarão mais eloquen-
tes e com a imagembeneficiada. Poderá contar

com a ajuda de amigos, esteja aberto a ouvir conselhos.
Cuidado extra com desperdício derecursos.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Librianos têm uma boa semana para focar

nos estudos ou planejar aquela viagem de fé-
rias esperada. Assuntosde carreira estão ilu-

minados, mas com marte na casa dos relacionamentos
convém evitar tomada de decisões precipitadas ou no
calor do momento envolvendo sócios e pares.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Boa semana para colocar energia em re-

solver os problemas do cotidiano, escor-
piano. Aproveite para organizar e agendar

tudo o que precisa para os próximos dias. Viagens
e cursos estão favorecidos, bem como as finanças
conjuntas. 

•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Sagitarianos tem uma semana interes-

sante para cuidar de assuntos internos, vale
até começar aquela terapia.Os relaciona-

mentos tem maior intensidade nesses dias e as con-
versas tendem a ser produtivas. 

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
Capricornianos tem bons dias pela frente

para cuidar da rotina e da saúde. Vale fazer
aqueles exames quetinham ficado para

trás, marcar alguma consulta, resolver pendências.
Os relacionamentos estão em pauta.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Bom momento para olhar para si, aqua-

riano. Se dedicar aos seus hobbies ou até
mesmo encontrar algum novo, fazer o que te

agrada e deixa feliz. A lua nova ilumina a casa do dia-
a-dia. Se há algo para resolver essa é a semana

ideal pois o trabalho tende a fluir. 

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Semana ótima para dar atenção à família e

à casa, piscianos. Boa também para ativar a
criatividade, dar atençãoaos prazeres pes-

soais, hobbies, namoro. Netuno que é o seu regente
fica retrógrado essa semana então também é o início
de um momento para rever padrões e comportamen-
tos que não cabem mais sua vida e fazer ajustes

Horóscopo semanal 

Capítulo 085, 4 de julho
Juma vai se casar com Jove e terá que sair da tapera para

viver com o marido na fazenda de José Leôncio. Por outro
lado, ela encontrará resistência para sair do lugar onde foi
o lugar que seus pais moraram por muito tempo.A prin-
cípio, Jove vai ceder e ficará com Juma na tapera, mas,
devido as péssimas condições da cabana, ele come-
çará a ficar irritado. Desse modo, eles passarão a pro-
tagonizar algumas brigas e o casamento entrará em
crise. Inclusive, o filho de Zé Leôncio chegará a co-
nhecer uma outra mulher durante esse tempo.

Capítulo 145, 4 de julho
Januárioé perdidamente apaixonado porLindinha, a

ponto de fechar os olhos e não perceber o verdadeiro ca-
ráter da jovem. E quem acabará lhe mostrando a ver-
dade será alguém de caráter tão questionável quanto
o da caipira, o seu pai, Joaquim.Ele revelará já ter se
unido à mulher para destruir Petruchio e que já fez
dela capacho de todo o seu dinheiro. O caipira, por
outro lado, dirá que continua apaixonado pela mu-
lher, o que fará Joaquim insistir.

A Favorita
Em A Favorita, após Flora se revelar a verdadeira

vilã da novela, ela conseguirá o que mais queria na
vida: ser milionária e assumir a presidência do
Grupo Fontini. Para ocupar esse posto, no en-
tanto, a megera eliminará Gonçalo, que morrerá
após passar por um terror psicológico orques-
trado pela loira. Na sequência, Flora comprará
o rancho por R$ 30 milhões e será a nova dona
do local que por anos pertenceu a família Fon-
tini. A princípio, ela usará um cúmplice para
fazer a compra da mansão. Após Ireneassinar
os documentos da venda, a personagem de Pa-
trícia Pillar chegará para humilhar a todos.

RESUMO DE PANTANAL

Cara e Coragem
Rebecafará de tudo para ficar com a guarda de Chiqui-

nho. Para quem não sabe, ela abandonou o filho no pas-
sado, deixando sob os cuidados de Moa, para fugir com
Danilo.Aliás, ela terá a seu favor um acidente que o me-
nino acabou sofrendo. Por conta disso, ele teve que ser
levado às pressas ao hospital e precisou ficar com o braço
imobilizado. Rebeca conseguirá gravar um vídeo do
momento no qual o herdeiro conta como o acidente
aconteceu.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

RESUMO A FAVORITA 
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RESUMO CARA E CORAGEM 



A cachorrinha Gisele Pinscher já é bem conhecida nas redes de sua dona.

Viviane Araújo dá detalhes sobre 
a reta final da gravidez

Luisa Sonza choca web ao revelar que contratou
equipe para gerenciar contas de suas cachorrinhas

Larissa Manoela e André Luiz Frambach reatam
relacionamento 8 meses após término

Bianca Andrade comenta repercussão de situação na
'Farofa': "É o preço que se paga por ser livre"

Os dois compartilharam algumas fotos fofas juntos e ao lado de amigos 
durante o fim de semana, no Rio de Janeiro

A cantora LuisaSonza chocou a
web ao revelar que suas três cachor-
rinhas possuem uma equipe especia-
lizada para cuidar de suas redes.
Segundo a cantora, o objetivo é colo-
car a voz que elas teriam em suas
próprias redes. Gisele, Britney e
Duda Beat Pinschers são as filhas de
Luisa, ou melhor, são as “donas” da
cantora. Além das três, a gata Rita
Lee também mora na mesma casa, e
compartilha cliques nas redes so-
ciais. A musa ainda contou detalhes
sobre a vida digital das cadelinhas. 

Luisa afirmou que quem responde
as perguntas nas contas de seus bi-
chinhos é uma equipe responsabili-
zada por cuidar da vida social deles.
Ela brincou que a pessoa desconta

suas raivas em seres humanos en-
quanto responde pelas cadelinhas.
Segundo ela, o responsável reproduz
a personalidade de Gisele por com-
pleto. “Se ela falasse, seria ela”, de-
clarou.  

Ela comentou que quando come-
çou com o projeto de Instagram para
as cachorras, fez com que todos en-
tendessem a personalidade de cada
uma, para reproduzir exatamente a
sensação e jeito delas. A intenção de
Luisa é que as redes sociais das bi-
chinhas reflitam o pensamento
delas, e seja como se elas estivessem
se comunicando com o mundo. “Eu
tenho uma equipe para cuidar do
Instagram das minhas cachorras.
Sim, eu tenho”, afirmou.
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Influenciadora teve a gravidez de seu primeiro filho, Cris, vazada na mídia.

Larissa Manoela e André Luiz
Frambach já não escondem mais a
reconciliação. Os dois terminaram
o relacionamento em outubro do
ano passado, mas assumiram, no
domingo (3), que estão juntos de
novo.

A revelação aconteceu após a
atriz compartilhar uma sequência
de fotos em uma praia do Rio de Ja-

neiro. Em uma das imagens, ela e o
ator aparecem abraçadinhos como
um novo casal.

Ele também postou alguns cli-
ques ao lado de alguns amigos e um
sorrindo com a amada.

Vale lembrar que Frambach che-
gou a assumir um relacionamento
com Duda Reis tempos depois, mas
o romance não durou muito.

A atriz Viviane Araújo deu alguns
detalhes sobre a reta final da sua gra-
videz. Em seu perfil do Instagram, a
artista conversou com os seguidores
sobre o assunto, e revelou que está
muito ansiosa para o momento em
que irá conhecer o rosto do seu pri-
meiro filho.

“Nessa reta final a ansiedade é
muito grande, perdendo horas de
sono porque acordo de madrugada
para fazer xixi. O sono vai embora. Faz
parte, estou amando. Tenho todos os
receios, tudo é novo e diferente. Ma-
ternidade para mim é um mundo novo
que quero viver da maior e melhor
forma que eu puder. Ser a melhor mãe
que eu puder ser para o Joaquim”, de-
clarou.

Viviane também revelou que seu
plano inicial é ter seu bebê com o

parto normal, apenas se houver al-
guma complicação ela irá fazer uma
cesárea: “Não pretendo fazer cesárea.
Minha ideia é ter parto normal, minha
médica apoia. A gente não sabe… Na
hora, vamos sentir como vai ser. Se
tudo certo certo, vou querer ter parto
normal. Se tiver alguma complicação,
é lógico que vou fazer uma cesárea.
Não quero ter aquela exaustão. Se em
um momento eu perceber que não vai
rolar, a gente faz a cesárea”, afirmou.

A atriz ainda contou que devido a
gravidez ganhou 9 quilos extras, mas
garantiu que não está se importando
com isso: “Estou me amando com
minha barriga. É lindo demais. O
corpo muda, mas é incrível. Antes de
eu engravidar, eu estava pesando 65
quilos. Ontem me pesei e estou com
74 quilos”, disse ela.

A influenciadora e empresária
Bianca Andrade comentou sobre a re-
percussão de um comentário feito du-
rante sua participação no Poccast. Na
ocasião, Bianca relembrou um mo-
mento marcante que aconteceu na pri-
meira ‘Farofa da GKay’, em que ela se
envolveu amorosamente com um
casal, em 2018. Para ela, a situação
aconteceu de forma natural, e a reação
das pessoas às declarações foi desne-
cessária. “Se fosse um homem não
iriam comentar assim”, declarou. 

Bianca comentou que esse assunto
não é público, e sim bem íntimo. Ela
não tem problemas em assumir ou
falar sobre a questão, mas acha que a
sociedade como um todo trata esse
tipo de coisa como um tabu. Ela afir-

mou à revista Marie Claire, que isso
não a faz mais ou menos mãe ou em-
presária, e que essa é uma questão dela
com a liberdade dela. “Esse é o preço
que uma pessoa livre paga por ser
quem é”, declarou. Ela ainda desaba-
fou sobre o fato de homens não recebe-
rem o mesmo tratamento. Para ela,
quando a situação se inverte, e um
homem assume algo do tipo, ninguém
se espanta e fica tudo bem normal. 

A empresária confirmou durante sua
participação no Poccast, de Lucas Gue-
dez e Rafa Uccman, que ficou com di-
versos famosos durante a famosa
‘Farofa da Gkay’, e que na ocasião se
sentiu à vontade para participar das in-
timidades de Marina Ferrari, com seu
namorado da época. 

Em conversa na internet com seguidores, atriz deu contou 
detalhes da experiência pessoal.



A polícia dinamarquesa excluiu a
tese de motivação terrorista no ataque
desse domingo (3) em um centro co-
mercial de Copenhague. O jovem sus-
peito da autoria do ataque já estava já
identificado pelos serviços de saúde
por registrar antecedentes psiquiátri-
cos. O tiroteio deixou três mortos,
além de feridos graves.  

Identificado como dinamarquês, o
suspeito tem 22 anos. Ele não tinha li-
cença para portar as armas usadas no
ataque. As autoridades acreditam que
tenha disparado aleatoriamente.

"A nossa avaliação é que essas são
vítimas aleatórias", afirmou SorenTho-
massen, inspetor-chefe da polícia de
Copenhague. "Era conhecido dos ser-
viços de saúde mental por ter antece-
dentes de doença de foro
psiquiátrico",acrescentouThomassen
em entrevista.

Testemunhas contam que mais de
100 pessoas correram para as portas de
saída do centro comercial, enquanto

outras tentavam refugiar-se dentro de
um restaurante e em lojas após os pri-
meiros tiros terem sido ouvidos. Os
funcionários do recinto colocaram bar-
ricadas nas portas e assim permanece-
ram por cerca de 45 minutos.

O suspeito foi detido às 17h48 (hora
local), enquanto carregava a arma, dis-
seram os investigadores. Foi lançada
uma operação de busca em toda a re-
gião local da Zelândia no início da
noite de ontem, para descartar a pos-
sibilidade da existência de cúmplices.

"Vou esperar para comentar sobre o
motivo, vingança ou não", disse o ins-
petor Thomassen, que também obser-
vou: "Não há indicação de que o
suspeito tenha trabalhado com outras
pessoas".

O suspeito deve comparecer ao tri-
bunal para uma audiência preliminar
nas 24 horas após o ataque e será for-
malmente acusado de homicídio, in-
formou a polícia.

Hoje, a polícia confirmou o número

de vítimas: três pessoas mortas - um
dinamarquês de 17 anos, uma dina-
marquesa de 17 e um homem de 47
anos com cidadania russa que residia
no país.

Mais quatro pessoas baleadas foram
identificadas como duas cidadãs dina-
marquesas, uma mulher de 40 anos e
uma de 19, e dois cidadãos suecos, um
homem de 50 anos e uma menina de
16 anos. Estão todos em estado grave.

Reações
"A Dinamarca foi atingida por um

ataque cruel na noite de domingo. Vá-
rios mortos. E mais feridos. Famílias
inocentes a fazerem compras ou a
comer fora. Crianças, adolescentes e
adultos”, disse a primeira-ministra
MetteFrederiksen em comunicado. "É
incompreensível, chocante, sem sen-
tido. A nossa bela e geralmente tão se-
gura capital foi alterada numa fração
de segundo", acrescentou.

A família real também reagiu em co-
municado conjunto. "Os nossos pensa-
mentos e a mais profunda solidariedade
estão com as vítimas, os seus parentes
e todos os afetados pela tragédia", ex-
pressaram a rainha Margrethe, o prín-
cipe herdeiro Frederik e a princesa
Mary. "A situação exige unidade e cui-
dado e gostaríamos de agradecer à po-
lícia, aos serviços de emergência e às
autoridades de saúde pelos esforços rá-
pidos e eficazes durante essas horas".

O cantor britânico Harry Styles can-
celou o concerto de domingo que es-
tava programado para a Royal Arena, a
menos de 1,6 quilômetros do centro
comercial. O musico escreveu no
Snapchat: "A minha equipe e eu reza-
mos por todos os envolvidos no tiro-
teio no shopping de Copenhague.
Estou chocado".

Aumentou para 20 o número
de montanhistas desapareci-
dos após o rompimento de
parte de uma geleira em Mar-
molada, nos Alpes italianos,
nesse domingo (3). O acidente
deixou seis mortos e nove feri-
dos, informaram os serviços
de socorro.  

As operações de busca conti-
nuam. Durante a noite, as au-
toridades usaram aparelhos
voadores não tripulados (dro-
nes), equipados com câmeras
de visão noturna, para tentar
localizar as pessoas que ainda
se encontram perdidas.

As condições meteorológi-
cas são determinantes para a
continuidade dos trabalhos de
resgate na área. O frio e as bai-
xas temperaturas são funda-
mentais para que seja
garantido o mínimo de segu-
rança, já que podem ocorrer
outras quedas de geleiras. Os
socorristas receiam que as pes-
soas desaparecidas possam
não ter sobrevivido devido à
violência da avalanche de gelo,
neve e rochas que chegou a
atingir 200 quilômetros por

hora após a derrocada de um
serac, termo utilizado para de-
nominar as fraturas nas gelei-
ras. 

Até o momento, o balanço de
vítimas indica que morreram
seis pessoas - três italianos,
um cidadão tcheco, além de
um homem e uma mulher
cujas identidades ainda não
foram apuradas.

As autoridades investigam
os parques de estacionamento
da área de onde partem as ca-
bines do teleférico para Mar-

molada. Estão nesses parques
16 automóveis cujos proprietá-
rios não regressaram após o
desastre. 

O rompimento de parte da
geleira ocorreu após vários
dias de altas temperaturas na
região, onde os termômetros
atingiram os 10 graus centígra-
dos. 

A tragédia nos Alpes italia-
nos provoca sérias reflexões
sobre o aquecimento global,
que está fazendo desaparecer
geleiras alpinas. 

De acordo com Roberto Co-
luci, especialistas do Centro
Italiano de Investigação (CNR)
fenômenos iguais podem vol-
tar a ocorrer.

Um estudo recentemente
publicado por Coluci indica
que "dentro de 25 ou 30 anos o
glaciar de Marmolada deixará
de existir".  

"A essa velocidade provavel-
mente vai acontecer antes. A
projeção global indica que em
2100, na melhor das hipóteses,
vão desaparecer 70% das gelei-
ras dos Alpes, e na pior, 96%.

Acidente

Aumenta para 20 número de desaparecidos nos Alpes italianos
Parte de uma geleira caiu nesse domingo (3), deixando seis mortos e nove feridos.

Testemunhas contam que mais de 100

pessoas correram na hora do ataque

Jovem com antecedentes psiquiátricos
é acusado de tiroteio

Polícia excluiu tese de motivação terrorista.O suspeito tem 22 anos. Ele não 
tinha licença para portar as armas usadas no ataque
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GeralCopenhague

Derrocada de parte de um glaciar em
Marmolada, nos Alpes italianos.
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Pelo menos 6 pessoas
morreram, e ao menos 24
estão seriamente feridas de-
pois que tiros foram dispara-
dos durante uma parada de 4
de Julho (dia da indepen-
dência dos Estados Unidos)
nesta segunda-feira em
Highland Park, perto de Chi-
cago, no estado de Illinois.

As informações são de um
comunicado da polícia. O
texto não deixa claro se
entre os 24 que foram leva-
dos ao hospital estão os 6
mortos.

Um porta-voz do hospital
deu números um pouco dife-
rentes: segundo ele, foram 31
feridos.

A polícia ainda está procu-
rando um suspeito e consi-
dera que ainda é um
incidente ativo.

Segundo a polícia, aparen-
temente o atirador estavam
em um telhado quando fez
os disparos. Um fuzil foi en-

contrado e apreendido.
O desfile foi interrompido

cerca de 10 minutos depois
de começar às 10h (hora
local), quando começou o
ruído que soava como tiros.

O prefeito pediu para que
as pessoas fiquem dentro de
casa. Ele afirmou que o FBI
está auxiliando no trabalho
da polícia.

A polícia foi acionada de-

pois que o barulho de tiros
fez com que pessoas que as-
sistiam ao desfile de 4 de
Julho corressem para se pro-
teger.

Um repórter do jornal
"Chicago Sun-Times" relatou
que viu cobertores cobrindo
o que seriam três corpos en-
sanguentados e outras cinco
pessoas feridas e ensanguen-
tadas perto do palco do des-

file. Várias testemunhas dis-
seram que ouviram vários
tiros disparados. Uma teste-
munha disse que contou
mais de 20 tiros.

Uma jornalista da rede
CBS assistia ao desfile. Ela
contou que estava perto da
cena quando ouviu o que pa-
recia ser um tiroteio. Ela e
sua família se deitaram no
chão e rapidamente corre-
ram para o carro em uma ga-
ragem próxima.

"Todos correram, se es-
condendo e gritando", disse
ela. "Foi extremamente ater-
rorizante. Foi muito assusta-
dor. Temos muita sorte,
saímos muito rapidamente."

Presidente Biden
O presidente Joe Biden di-

vulgou um comunicado
sobre o ataque. Ele afirmou
estar chocado "pela violên-
cia armada sem sentido que
novamente trouxe pesar a

uma comunidade americana
neste Dia da Independên-
cia".

Biden disse que ofereceu o
apoio total do governo fede-
ral às autoridades da cidade
e do estado. "Eu também
movimentei as forças poli-
ciais federais para ajudar na
busca urgente pelo atirador",
disse ele.

4 de Julho
O dia 4 de julho é data de

uma das maiores festas na-
cionais dos Estados Unidos.

Os americanos celebram
seu "Independence Day"
com diferentes atividades,
sendo uma das mais popula-
res a queima de fogos, que
acontece por todo o país.

As comemorações reme-
tem ao 4 de julho de 1776,
data em que foi publicada a
Declaração de Independên-
cia, quando se considera que
nasceu o país.

Seis morrem após tiros em desfile de 4 de Julho 
perto de Chicago, nos EUA

Há mais de 20 feridos, de acordo com a polícia. O suspeito ainda não foi detido, mas um fuzil foi encontrado e apreendido.

Tragédia 

Homenagem póstuma 

Saúde

Steve Jobs está entre os
17 americanos que serão
homenageados pelo pre-
sidente Joe Biden nesta
quinta-feira (7) com a
Medalha Presidencial da
Liberdade, a mais alta
honraria civil dos Esta-
dos Unidos. A Casa
Branca fez o anúncio na
última sexta-feira (1º).

De acordo com o comuni-
cado, a homenagem será
para pessoas que fizeram
contribuições exemplares
para a prosperidade, valo-
res ou segurança dos Esta-
dos Unidos, paz mundial ou
outros empreendimentos
sociais, públicos ou priva-
dos significativos.

"Esses dezessete ame-
ricanos demonstram o
poder das possibilidades
e encarnam a alma da
nação — trabalho duro,
perseverança e fé", diz o
comunicado.

"Eles superaram obstá-
culos significativos para
alcançar realizações im-
pressionantes nas artes e
ciências, dedicaram suas
vidas a defender os mais
vulneráveis entre nós e
agiram com bravura para
impulsionar mudanças
em suas comunidades —

e em todo o mundo — en-
quanto abrem trilhas
para as próximas gera-
ções".

Steve Jobs morreu de
câncer aos 56 anos no dia
5 de outubro de 2011. Ele
foi cofundador, execu-
tivo-chefe e presidente
da Apple, CEO da Pixar e
ocupou um cargo de lide-
rança na Walt Disney
Company.

"Sua visão, imaginação
e criatividade levaram a

invenções que mudaram e
continuam a mudar a ma-
neira como o mundo se
comunica, além de trans-
formar as indústrias de
computadores, música, ci-
nema e wireless", afirmou
a Casa Branca.

O ator Denzel Washington,
o falecido congressista John
McCain, a jogadora de fute-
bol Megan Rapino e e a gi-
nasta Simone Biles também
serão homenageados.

Denzel Washington,

duas vezes vencedor do
Oscar, é conhecido por
seus papéis em "Malcolm
X" e "Philadelphia". Re-
centemente, estrelou "A
tragédia de Macbeth",
lançado em 2021, que lhe
rendeu mais uma indica-
ção à estatueta de ouro.

Megan Rapinoe, estrela
da seleção de futebol fe-
minino dos Estados Uni-
dos, é "comprometida
com a igualdade salarial
de gênero, justiça racial e

direitos LGBTQI+",
afirma a nota.

Entre os escolhidos
também se destaca Si-
mone Biles, "a ginasta
americana mais condeco-
rada da história" e
"grande defensora" da
saúde mental de atletas e
vítimas de agressão se-
xual, informou a Casa
Branca.

Ela é uma das vítimas
de Larry Nassar, ex-mé-
dico da equipe de ginás-
tica feminina americana
condenado por agredir
sexualmente mais de 250
ginastas, a maioria delas
menores de idade.

John McCain, candi-
dato presidencial em
2008 e congressista repu-
blicano por décadas, que
morreu em 2018, será ho-
menageado postuma-
mente, assim como Steve
Jobs.

Gabrielle Giffords, so-
brevivente de um tiroteio
que fez campanha por
uma regulamentação rí-
gida das armas, também
receberá este prestigioso
prêmio, no momento em
que o governo Biden
tenta combater a violên-
cia armada no país.

Criador da Apple, Steve Jobs receberá homenagem 
póstuma com a mais alta honraria civil dos EUA

Medalha Presidencial da Liberdade será entregue nesta quinta-feira (7) na Casa Branca. Outros 16 americanos, entre
eles o ator Denzel Washington e a ginasta Simone Biles, serão homenageados por contribuições extraordinárias.

Steve Jobs — Foto ASSOCIATED PRESS

Policiais fazem busca por suspeito em Highland Park, nos
EUA, em 4 de julho de 2022 — Foto WLS-ABC7-Via Reuters



Uma ciclista, identificada como
AuriceliaXimendes de Aguiar, de 55
anos, morreu atropelada por uma
carreta na Rodovia AP-070, a Rodo-
via do Curiaú, na Zona Norte de Ma-
capá. O caso aconteceu na manhã
desta segunda-feira (4).

O Centro Integrado de Operações
de Defesa Social (Ciodes) foi acio-
nado por populares às 6h, que des-
creveram à polícia que o condutor da
carreta fugiu do local antes da che-
gada da equipe.

A vítima teve parte do corpo dila-
cerado em função do atropelamento
e por isso a morte foi instantânea. A
Polícia Científica (Politec) foi acio-
nada para realizar uma perícia do
local do acidente. (g1)

Um detento do regime domici-
liar, de 31 anos, foi baleado na
nuca por outro homem no do-
mingo (3). A vítima tem passa-
gens pelo Instituto de
Administração Penitenciária do
Amapá (Iapen) por furto e roubo
e a polícia suspeita que o ataque
foi um acerto de contas.

O Centro Integrado de Opera-
ções em Defesa Social (Ciodes)
registrou o caso por volta de 22h,
na Rua Iracema Castro Santos, no
bairro Novo Horizonte, na Zona
Norte de Macapá. Alencar estava
acompanhado de uma mulher,
que fugiu após o crime.

O atirador também fugiu e não
foi encontrado pelas equipes do
2º Batalhão da Polícia Militar (2º
BPM), responsável pelo atendi-

mento da ocorrência.
Após ser baleado, Alencar foi

socorrido pelo Corpo de Bombei-
ros e levado em estado grave para
o Hospital de Emergência (HE) da

capital. Até a publicação desta re-
portagem, não havia informações
oficiais atualizadas sobre o es-
tado de saúde da vítima. 
(g1)

Morte no trânsito 

Preso do regime domiciliar é baleado na nuca, em 
Macapá; PM suspeita de acerto de contas

Acerto de contas

Ataque aconteceu no domingo (3) no bairro Novo Horizonte.

Macapá(AP), terça-feira, 05 de julho de 2022 

A Polícia Civil do Amapá, por meio
da Delegacia Especializada em Re-
pressão de Crimes Contra a Criança e
Adolescente (DERCCA), indiciou um
professor de 30 anos de idade, pela
prática do crime de estupro de vul-
nerável.

De acordo com o Delegado Ro-
naldo Entringe, a vítima é um ado-
lescente de 14 anos, portador do
transtorno do espectro autista (TEA).

"O boletim de ocorrência foi regis-
trado pela mãe da vítima, em junho
desse ano. Segundo a comunicante
do fato, a vítima estava apresen-
tando um comportamento estranho
há dois meses. Em uma determinada
noite, a vítima disse à mãe que o pro-
fessor havia pegado em sua parte ín-
tima. Além disso, informou também,
que o indiciado abaixou o zíper e bei-

jou a sua genitália", explicou o Dele-
gado.

Em interrogatório, o indiciado

negou as acusações imputadas con-
tra ele.O inquérito policial foi con-
cluído e encaminhado à Justiça.

Abuso de menor

De acordo com o Delegado Ronaldo Entringe, a vítima é um adolescente de 14 anos, 
portador do transtorno do espectro autista (TEA).

Professor é indiciado por estupro de vulnerável 

Ciclista de 55 anos morre atropelada por 
carreta na Rodovia AP-070, em Macapá

Delegado Ronaldo Entringe

Sede do 2 Batalhão da Polícia Militar, na Zona
Norte de Macapá — Foto PM-Divulgação

Ciclista morre atropelada na Rodovia do
Curiaú, em Macapá — Foto Reprodução

Motorista de veículo envolvido no acidente fugiu antes da chegada da polícia. Caso foi 
registrado na manhã desta segunda-feira (4), na Zona Norte.



Na tarde desse domingo (3), dois
adolescentes foram mortos a tiros e
uma criança de oito anos ficou ferida
durante um jogo de futebol no bairro
Primavera Bom Jesus, em São Luís.

De acordo com a Polícia Civil, por
volta das 15h45, homens armados
saíram do matagal que fica nos arre-
dores do campo de futebol e efetua-
ram vários disparos de arma de fogo
contra as pessoas que estavam jo-
gando na partida.

Luís Fernando Abreu Fernandes,
de 15 anos, foi a óbito no local. Josias
Alberto Santos Diniz, de 16 anos, foi
atingido na região da cabeça por um
dos disparos e chegou a ser encami-
nhado para o Hospital Municipal
Djalma Marques (Socorrão I), mas
também não resistiu aos ferimentos.
A criança de oito anos foi alvejada na
perna e passa bem.

De acordo com o delegado Ivônio

Ribeiro, da Superintendência de Ho-
micídios e de Proteção à Pessoas
(SHPP), os jovens que estavam no
jogo eram membros de uma igreja
adventista e iam semanalmente ao
campo de futebol.

Os policiais militares que atende-
ram a ocorrência fizeram buscas na

região, mas não conseguiram locali-
zar os autores do crime. A investiga-
ção foi repassada ao Centro
Integrado de Operações de Segu-
rança (CIOPS) da Polícia Civil e a Di-
retoria de Inteligência e Assuntos
Estratégicos (DIAE) para as provi-
dências cabíveis.

No Maranhão

Dois adolescentes são mortos a tiros, e criança de oito anos
fica ferida durante jogo de futebol em São Luís

Macapá(AP), terça-feira, 05 de julho de 2022 

Os pais de uma menina de quatro anos foram
levados para a delegacia depois que a criança foi
deixada de castigo ajoelhada no cimento, com as
mãos para trás do corpo e com o rosto virado para
a parede, neste domingo (3), em Cariacica, na
Grande Vitória.

Os vizinhos chamaram o Conselho Tutelar e a
Polícia Militar.

A Polícia Civil informou que a mãe, de 22 anos,
e o pai, de 39, assinaram um termo circunstan-
ciado por maus-tratos e foram liberados após as-
sumirem o compromisso de comparecer em juízo.
Ainda de acordo com a polícia, não foi identificada
agressão física.

A menina contou aos conselheiros e policiais
que o castigo foi passado pelo pai dela. O motivo
seria um empurrão dado pela garota em um dos
irmãos.

"Uma criança estava brincando com o irmão,
um empurrou o outro, caiu e se machucou... isso
não é motivo para pai nenhum pegar uma criança

e colocar em um castigo desse", disse o conse-
lheiro tutelar Marcos Paulo Fonseca.

De acordo com o Conselho Tutelar, a menina
disse que o mesmo castigo já havia acontecido ou-
tras vezes.

"Ao conversar com a criança, ela contou que não
era a primeira vez que ela ficou de castigo, desse
jeito. Dos outros irmãos, a mais velha relatou que

também já ficou de castigo. Quando a criança
falou para mim que ela já vinha sendo agredida
outras vezes e colocada de castigo outras vezes,
tem a violência psicológica que pode acarretar
prejuízo por toda vida", disse o conselheiro.

Segundo o conselheiro, a menina não apresen-
tava marcas no corpo. Ainda assim, a criança foi
encaminhada pra exame de corpo de delito.

"Se ela tivesse sem calça de moletom, com cer-
teza teria ficado escoriações, hematomas", afir-
mou o conselheiro.

A menina e os dois irmãos foram entregues a
um dos avôs.

A polícia disse ainda que a família agora vai ser
acompanhada pela rede de proteção do municí-
pio, com atendimento psicossocial para identifi-
cação de violência psicológica ou traumas nas
crianças. O avô, que está com as crianças, foi noti-
ficado a comparecer no conselho para dar anda-
mento ao atendimento dentro dos trâmites legais
que devem definir o destino dos menores.

Menina é deixada a joelhada no cimento com mãos
para trás e pais são suspeitos de maus-tratos

Vizinhos chamaram o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Pais foram encaminhados para delegacia 
e assinaram termo por maus-tratos. Menina e irmãos foram deixados com um avô.

No Espirito Santo

De acordo com a Polícia Civil, homens armados saíram do matagal que fica nos arredores do campo de futebol e efetuaram 
vários disparos de arma de fogo contra as pessoas que estavam jogando na partida.

Um homem foi preso pela Polícia Mi-
litar apontado como autor de agressão e
estupro contra uma mulher, que voltava
de moto do trabalho em Novo Progresso,
sudoeste do Pará. O caso gerou revolta
na cidade. A vítima foi derrubada do veí-
culo, espancada e estuprada no sábado
(2).

A prisão foi no domingo (3). A polícia
usou imagens de câmeras de segurança
para identificar o carro usado pelo sus-
peito. Ele foi abordado na casa onde
mora, e onde também estava escondido
o veículo descrito no dia do crime.

A viatura da PM foi acompanhada por
outros motoristas até a unidade de Polí-
cia Civil, responsável pelas investiga-
ções. O veículo chegou a ser atingido por
pedras e dois policiais ficaram feridos,
sem gravidade, segundo a PM local.

A população revoltada com o crime
queria invadir a delegacia no momento
da prisão. Vídeos mostram que a fa-
chada da unidade chegou a ser depre-

dada - assista abaixo. Os agentes preci-
saram usar equipamentos não letais
para dispersar a população.

A polícia não informou detalhes sobre
o depoimento do suspeito, que foi preso

em flagrante por estupro e lesão corpo-
ral. O g1 tentava localizar a defesa do
preso até a publicação da reportagem.

"As investigações seguem a fim de elu-
cidar o caso e identificar se outras pes-
soas estariam envolvidas nos crimes",
informou a polícia.

O crime ocorreu de madrugada,
quando a motociclista, que teve a iden-
tidade preservada pela reportagem, foi
perseguida por um carro na estrada.

Segundo testemunhas, o carro teria se
aproximado dela e a derrubado. Ela foi
socorrida após ser encontrada com o
corpo ensanguentado.

A vítima foi levada ao Hospital Muni-
cipal de Novo Progresso. De acordo com
a prefeitura da cidade, o quadro de
saúde dela é estável e não corre risco de
morte.

A Prefeitura de Novo Progresso fez um
apelo para que as imagens da vítima não
sejam compartilhadas pelas redes so-
ciais e alerta que isso também é crime.

Homem é preso após derrubar mulher de moto e estuprá-la; 
revoltada com crime, população depreda fachada de delegacia
Agressor estava de carro e ainda teria espancado a vítima, que voltava do trabalho, em Novo Progresso, 
sudoeste do estado. Na prisão, dois policiais foram feridos e moradores tiveram que ser dispersados.

No Pará 

Polícia prende homem que teria derrubado
mulher de moto, depois a espancado e estuprado
no Pará. — Foto Reprodução-TV Liberal

Menina ficou ajoelhada de frente para parede —
Foto Reprodução-TV Gazeta



TH CONIVÊNCIA residencial Amazonas rua 
castanheira número 490 marabaixo 3

Uma equipe do 1º Bata-
lhão da Polícia Militar
(1ºPM-AC) foi chamada para
atender uma ocorrência de
violência doméstica no
bairro Mocinha Magalhães,
em Rio Branco, e acabou
apreendendo drogas e pro-
dutos que foram roubados
dos Correios há cerca de dois
meses.

O caso foi registrado na
madrugada deste domingo
(3). Uma mulher, de 21 anos,
foi presa e uma adolescente,
de 17, foi apreendida por
porte ilegal de arma de fogo,
tráfico de drogas e recepta-
ção. A PM-AC não especifi-
cou se ficou comprovada a

violência doméstica.
A PM-AC informou que

um policial olhou por cima
do muro quando chegou na
casa. Foi visto um homem
pulando o muro e fugindo.
Nesse momento, uma das
mulheres apareceu na porta
e a polícia pediu para ela ir
para a parte da frente.

A equipe entrou e sentiu o
forte cheiro de maconha
dentro da residência. Uma
das jovens confessou que
havia drogas e armas no in-
terior da casa.

Ainda segundo a PM-AC,
foi apreendidos drogas,
armas de fogo, entre elas es-
copeta, munições, dinheiro,

balaclava, celulares e capas
de coletes.

Além do material ilícito, as
equipes acharam diversos
produtos como tênis, televi-
são, bolsas, roupa de cama,
suplementos, relógios, entre
outros que teriam sido rou-
bados dos Correios.

Todo o material foi
apreendido e levado para a
Delegacia de Flagrantes
(Defla). As duas mulheres
também foram conduzidas
para a delegacia e confessa-
ram o nome do homem que
a polícia viu fugindo e tam-
bém que havia um segundo
suspeito na casa, mas tam-
bém tinha se evadido.

Acre Geral
PM é chamada para atender violência doméstica e
encontra produtos roubados dos Correios no Acre
Droga, armas, munições, balaclava e outros ilícitos também foram apreendidos em uma casa no bairro

Mocinha Magalhães, em Rio Branco. Caso foi registrado na madrugada deste domingo (3).

Material teria sido roubado dos Correios há cerca de dois meses —
Foto Primeiro Batalhão da Polícia Militar do Acre

Um homem de 18 anos
foi assassinado na noite
deste domingo (3) na re-
gião sul de Palmas. Se-
gundo a Polícia Militar
(PM), ele foi atingido por
um tiro na cabeça. Teste-
munhas disseram que a
vítima foi morta na
frente do irmão quando
os dois estavam sentados
em uma calçada.

O crime aconteceu por
volta de 18h na quadra T

20, no setor Taquari. No
local os policiais encon-
traram a vítima caída ao
chão com uma perfura-
ção na cabeça provocada
por arma de fogo.

Segundo informações
de testemunhas, a vítima
e o irmão estavam senta-
dos na calçada quando
um homem em uma mo-
tocicleta branca parou e
fez dois disparos. Um
deles acertou a cabeça da

vítima. O Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência SAMU esteve
no local, mas a vítima já
estava sem vida.

O suspeito fugiu após o
crime e não foi locali-
zado.

O local do crime foi
isolado para realização
da perícia e o corpo da
vítima foi levado ao Ins-
tituto Médico Legal
(IML).

Jovem de 18 anos é assassinado em calçada na frente
do irmão na região sul de Palmas

Crime aconteceu no setor Taquari. Suspeito não foi localizado.

Tocantins 

Corpo do jovem foi encaminhado para o IML

14 Macapá(AP), terça-feira, 05 de julho de 2022 



Ypiranga-AP e Paraíso-TO empatam no 1º jogo do 
"mata-mata" pelas oitavas do Brasileirão Feminino A3

A primeira parte do confronto
"mata-mata", pelas oitavas de final
do Campeonato Brasileiro Femi-
nino A3, entre Ypiranga-AP e Pa-
raíso-TO, terminou com empate
por 0 a 0, neste sábado (2), no Está-
dio Zerão, em Macapá.

Com o resultado a definição de
quem segue na competição será no
próximo sábado (9), no Estádio Pe-
reirão, na cidade de Paraíso de To-
cantins.

Para as campeãs amapaenses,
que jogaram em casa, o resultado
não foi bom mas mantém o time
vivo para decidir a classificação no
território adversário.

Já a equipe do Paraíso, que segu-
rou o Ypiranga-AP, espera que em

seus domínios o resultado seja fa-
vorável.

Itamaraty 
O Itamaraty tem se mantido alheio à ideia de uma PEC

que transita no Senado desde outubro de 2021, que objetiva
permitir que parlamentares assumam a chefia de embai-
xadas mundo afora, sem perderem seus postos nas casas
legislativas. A PEC 34/2021, apresentada pelo senador Davi
Alcolumbre (União-AP), vem sendo criticada pela possibi-
lidade de politizar o Ministério das Relações Exteriores. O
receio é que a nomeação de deputados e senadores para
cargos de embaixador possa servir de moeda de troca para
o governo. Segundo informa a Folha de S. Paulo, do lado
do Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Carlos
França, teve apenas uma rápida conversa de menos de dez
minutos com a relatora do projeto, Daniella Ribeiro (PSD-
PB), em março. Na ocasião, fez apenas perguntas genéricas
sobre o tema. Não houve contato presencial do ministro ou
auxiliares com a senadora especificamente para tratar do
tema.

Regulação
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato

da coligação PT-PSB à Presidência nas eleições deste ano,
retomou de forma mais constante a defesa de uma ban-
deira que o acompanha desde a primeira vez que disputou
o cargo, em 1989: a regulação dos meios de comunicação
— também tratada no jargão da esquerda como controle so-
cial da mídia. Em declarações recentes, ele voltou a criticar
a concentração econômica do setor. Na quarta-feira da se-
mana passada, em entrevista, Lula declarou que esse as-
sunto deverá ser objeto de debates com a sociedade civil e
com o Poder Legislativo, reduzindo o papel do chefe do
Executivo. "Quem vai regular é a sociedade brasileira, não
será o presidente da República", disse. Mas, em agosto do

ano passado, em entrevista concedida em São Luís, Lula
declarou "compromisso público de que vamos fazer um
novo marco regulatório dos meios de comunicação".

Outra contratação
O Flamengo tem o "sim" de Luís Henrique desde a última

quinta-feira, quando Marcos Braz, vice de futebol do
Rubro-Negro, fez uma reunião por videoconferência com
o atleta. Desde então, com um acordo verbal com o ata-
cante, o Flamengo tenta junto ao Olympique de Marselha,
e a transação está perto de ser fechada.O time francês topou
liberar Luís Henrique ao Flamengo por entender que o jo-
gador pode voltar a demonstrar um bom futebol e, conse-
quentemente, se valorizar novamente. Além disso, a saída
do atacante, que está em baixa atualmente, significa em
abrir vaga de estrangeiro no elenco. Flamengo e Olympique
de Marselha possuem um bom relacionamento, após a ne-
gociação envolvendo Gerson. Ou seja, o otimismo é grande
para que a operação seja finalizada nesta semana. O Bota-
fogo chegou a demonstrar interesse por Luís Henrique, mas
o atacante optou pelo projeto rubro-negro, mesmo sendo
cria da base alvinegra.

Luto
Autor da lei que beneficia a cultura no Brasil, o diplomata

e ex-ministro da Cultura Sergio Paulo Rouanet morreu no
último domingo, 3, no Rio de Janeiro, aos 88 anos. A infor-
mação, confirmada pelo Instituto Rouanet, revelou que o
intelectual foi vítima do avanço da síndrome de Parkin-
son’s. Ele deixa a mulher, a filósofa alemã Barbara Freitag,
e três filhos: Marcelo, Luiz Paulo e Adriana."É com muito
pesar e muita tristeza que informamos o falecimento do
Embaixador e intelectual Sergio Paulo Rouanet, no pela

manhã do dia 3 de julho. Rouanet batalhava contra o Par-
kinson’s, mas se dedicou até o final da vida à defesa da cul-
tura, da liberdade de expressão, da razão, e dos direitos
humanos. O Instituto carregará e ampliará seu grande le-
gado para futuras gerações", diz a nota do instituto. Esse ci-
dadão tinha uma personalidade pura. 

Curtinhas
Bandidos entraram na residência da professora Raquel

Capiberibe no final de semana. Bateram na família atrás
de dinheiro e joias. Isso é lamentável, nem dentro da
nossa própria casa temos segurança. XXXX A Legislação
Eleitoral mandou suspender toda a publicidade dos ór-
gãos governamentais e municipais na mídia das emisso-
ras de rádio, televisão e jornais impressos. Essa
recomendação deve-se a eleição que se avizinha. XXXX
Diretoria do Flamengo abrindo os cofres rubro-negro e
fazendo uma série de contratações milionárias. Para
você ter uma ideia com a contração de Arturo Vidal só
com vendas de camisas o clube deve faturar mais de R$
10 milhões. Esse Rodolfo Landim é um super empreen-
dedor quando se trata de negócios financeiros. XXXX
Futebol feminino do Ypiranga Clube empatou com a
equipe de Tocantins no último sábado aqui no Meio do
Mundo em 0 X 0. Pela desenvoltura do time amapaense
temos grandes possibilidades de se classificar para outra
fase. A partida derradeira será no próximo sábado dia 09
em Palmas. XXXX Vice-presidente da FAF Neto Góes es-
teve prestigiando o jogo de sábado das meninas ypiran-
guistas. Neto apesar de muito jovem é um visionário que
merece todo o crédito da sociedade amapaense. XXXX
Gente por hoje é o que há, fiquem com Deus e a minha
Padroeira Virgem de Nazaré. Tchau.  

A amapaense, Evelyn do Vale, da
Seleção Brasileira Juvenil de Taek-
wondo, estreou subindo ao pódio
em competições internacionais. A
atleta conquistou a medalha de
bronze no Pan-Americano Cadete e
Juvenil, disputado até sexta-feira (1),
na cidade de Heredia, Costa Rica.

“Foi minha primeira competição
internacional, queria muito ter con-
quistado a medalha de ouro e sonhei
muito com isso, mas sei que dei o
meu melhor no tatame e também
que tudo tem o seu momento certo
de acontecer”, disse a atleta.

Ao todo a Seleção Brasileira con-
quistou 18 medalhas no Pan-Ameri-
cano da Costa Rica. Na categoria

Juvenil (15 a 17 anos), além do bronze
de Evelyn, também saíram outros
três bronzes no feminino e três no
masculino. Na categoria cadete (12 a
14 anos), houve duas pratas e outros
nove bronzes.

Não foi apenas no tatame que o
Amapá teve novamente represen-
tante em competições internacionais
de taekwondo. O técnico e mestre
Bruno Igreja também integrou a Co-
missão Técnica do Brasil.

Brasileirão feminino A3

Amapaense Evelyn do Vale conquista medalha de
bronze no Pan-Americano de Taekwondo

Conquista Macapá(AP), terça-feira, 05 de julho de 2022 

paYpiranga-AP perdeu a chance de garantir vantagem no confronto
jogando em casa — Foto Félix Alencar-Arquivo Pessoal

Atleta da Seleção Brasileira Juvenil estreou subindo ao pódio em eventos internacionais

Partida em Macapá terminou 0 a 0 e decisão da vaga ficou para o próximo sábado (9) em Paraíso

Amapaenses no Pan-Americano, Evelyn e o técnico da Seleção
Brasileira, Bruno Igreja — Foto Evelyn do Vale-Rede Social



Iniciativa foi realizada para a comunidade de forma gratuita em conjunto pelo Tjap e TCE. 

O Tribunal de Justiça do
Amapá (TJAP), em parce-
ria como o Conselho Esta-
dual dos Direitos da
População LGBT do

Amapá (CELGBT), iniciou,
na sexta-feira (1), as inscri-
ções para a 3ª edição do
Casamento Homoafetivo
na Comunidade. Com ins-

crições abertas até o dia 20
de julho, a expectativa é
que 35 casais realizem a
união civil no evento,
agendado para 27 de
agosto, no prédio da Se-
cretaria Extraordinária de
Políticas Públicas para a
Mulher.

As inscrições para o Ca-
samento Homoafetivo na
Comunidade são realiza-
das presencialmente, das
8h às 12h, no prédio do
Conselho Estadual dos
Direitos da População
LGBT, localizado na Rua
Claudomiro de Moraes,
1079 A - Novo Buritizal,
em frente ao Superfácil.

Os casais interessados
em oficializar a união
devem portar documento
de identidade, CPF, Certi-
dão de Nascimento e
comprovante de residên-
cia.

Para Simone de Jesus,
integrante do CELGBT, o
programa cumpre um
importante papel na luta
pela igualdade de direi-
tos para pessoas
LGBTQIA+. “Esta ação é
um marco histórico para
o movimento LGBTQIA+.
Um Casamento Homoa-
fetivo na Comunidade
com parcerias como o
Tribunal de Justiça re-

presenta os avanços que
a comunidade conseguiu
alcançar”, destaca Si-
mone.

A celebração de casa-
mentos homoafetivos
tem respaldo jurídico em
decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e na
Resolução nº 175, de 14
de maio de 2013 do Con-
selho Nacional de Justiça
(CNJ) – ambas obrigam os
cartórios de todo o Brasil
a aceitarem a realização
de casamentos civis de
casais do mesmo sexo ou
permitir a conversão de
união estável homoafe-
tiva em casamento.
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Uma parceria entre o
Tribunal de Justiça do
Amapá (TJAP) e o Tribu-
nal de Contas do Amapá
(TCE-AP) uniu, na última
sexta-feira, 1º de julho,
50 casais do município
de Mazagão. A ação faz
parte do Projeto Casa-
mento na Comunidade,
que integrou a programa-
ção do TCE na Comuni-
dade (em sua 4ª edição),
pela primeira vez reali-
zada no município. 

Maria Joana de Freitas
Flexa, de 66 anos, e Fran-
cisco Borges da Rocha, de
75 anos, foram um dos ca-
sais que disseram o tão so-
nhado SIM durante
cerimônia comunitária.
“Não existe uma idade
certa para amar. Enquanto
estivermos juntos vivere-
mos esse amor. Agora ofi-

cialmente casados”, disse
o casal que está junto há
três anos.

O desembargador
Carmo Antônio de Souza,
que foi o idealizador do
Projeto Casamento na Co-
munidade, ressaltou a
importância da celebra-
ção gratuita que o Tribu-
nal de Justiça,
Assembleia Legislativa e
os Cartórios proporcio-
nam a cada casal. “O Ca-
samento na Comunidade
é uma ótima opção para
quem sonha com o matri-
mônio, mas não tem con-
dições financeiras para
arcar com todos os gastos
do casamento civil. Ao
longo de 25 anos de exis-
tência, o programa já ofi-
cializou 22 mil uniões”,
destacou o magistrado.

O conselheiro Michel

Harb, presidente do TCE,
disse que esta é a 4ª edi-
ção do TCE na Comuni-
dade, e a equipe que
organiza sempre traz
algo a mais. “Nessa edi-
ção, o TJAP, em parceria
com o TCE, trouxe o ca-
samento comunitário e
de imediato nós nos sen-
timos honrados em re-
cebê-los e poder fazer
parte desse momento es-
pecial na vida de cada
casal”, ressaltou o presi-
dente.

No Programa Casa-
mento na Comunidade, a
cerimônia é livre de cus-
tos para o casal. A emis-
são gratuita das certidões
é garantida por meio da
parceria entre as Centrais
de Conciliação e Cartó-
rios parceiros. Nesta edi-
ção, o parceiro do evento
é o Cartório de Mazagão.

A cerimônia contou
com a participação do
desembargador Carmo
Antônio de Souza; do
coordenador adjunto do
Casamento na Comuni-
dade, juiz de Direito
Fábio Santana; do presi-
dente do Tribunal de
Contas do Amapá, Michel
HouatHarb; da titular do
Cartório de Mazagão, ta-
beliã Kátia Rodrigues e
do prefeito de Mazagão,
Dudão Rocha.

TJAP inicia inscrições para a 3ª edição do Casamento
Homoafetivo na Comunidade

50 casais dizem “sim” no Casamento 
Comunitário realizado em Mazagão

Cerimônia

Presidente do TJAP recebe diretoria 
do Sindicato dos Serventuários da 
Justiça para diálogo institucional
Sindicato apresentou pautas e reinvindicações da categoria 

para encaminhamentos junto ao órgão.

Direitos da categoria

O presidente do Tri-
bunal de Justiça do
Amapá, desembarga-
dor Rommel Araújo re-
cebeu a diretoria do
Sindicato dos Serven-
tuários da Justiça do
Amapá, nesta segunda-
feira (4).  Entre as pau-
tas abordadas, o
sindicato apresentou
um novo plano de car-
gos e salários para o
servidor do Judiciário
amapaense. O magis-
trado ouviu todas as
demandas e reivindica-
ções e ficou acordado
que ele dará os devidos
encaminhamentos.

O desembargador-

presidente explicou
que é fundamental a
proximidade com a ca-
tegoria, e que cada rei-
vindicação é válida.

O presidente interino
do Sinjap, Ney Parente
agradeceu o diálogo
permanente com o pre-
sidente do TJAP, e ava-
liou de forma positiva a
reunião.

“Sempre fomos bem
recebidos com muito
respeito e empatia pelo
desembargador Rom-
mel, e assim nossa luta
pelos direitos da cate-
goria será sempre in-
tensificada no estado”,
enfatizou.

Presidente do Tjap e diretoria de sindicato dos serventuários

Maria Joana de Freitas Flexa, de 66 anos, e
Francisco Borges da Rocha, de 75 anos

Cerimônia está agendada para o dia 27 de agosto

Com inscrições abertas até o dia 20 de julho, a expectativa é que 35 casais realizem a união civil no evento.



A coordenadora do Centro
de Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional (CEAF) do
Ministério Público do Amapá
(MP-AP), procuradora de Jus-
tiça Socorro Milhomem
Moro, representou a procura-
dora-geral de Justiça do MP-
AP, Ivana Cei, na solenidade
de entrega do título honorí-
fico “Medalha Cidade de Ma-
capá” ao promotor de Justiça
Roberto Alvares. O evento foi
realizado no plenário da Câ-
mara Municipal de Macapá
(CMM), na última sexta-feira
(1).

A honraria foi entregue
pelo parlamentar Edinoelson
Careca, após Alvares comple-
tar mais de cinco anos no co-
mando da Promotoria de
Justiça de Defesa da Educa-
ção (PJDE). A aposentadoria
dele foi concedida e oficiali-
zada na portaria N° 891/2022
- GAB-PGJ/MP-AP, publicada
no dia de 30 de junho de
2022.

Na ocasião, estiveram pre-
sentes: o ouvidor do MP-AP,
promotor de Justiça Marcelo
Moreira; os vereadores Mar-
celo Dias, presidente da
CMM, e Zeca Abdon; as Equi-
pes da PJDE e do Centro de
Apoio Operacional da Educa-
ção (CAO-EDU), bem como a
família do membro do MP-
AP.

Edinoelson Careca destaca
que a comenda é um gesto
singelo do mandato e de toda
a Câmara Municipal de Ma-
capá, em homenagem aos re-
levantes serviços que o
promotor de Justiça Roberto
Alvares desenvolveu em prol
da educação municipal.
“Trata-se de um promotor
comprometido e respaldado
na defesa de um ensino de
qualidade, amplo e plural
para todos os estudantes da
rede municipal”, afirma.

“O promotor Roberto vai
fazer muita falta, mas, a me-
dalha que ele recebe reforça o
quanto foi merecido o traba-
lho feito que ajudou a trans-
formar a educação de
Macapá. Junto com sua
equipe, fez da Promotoria da
Educação a fortaleza que é
hoje. Sua forma de trabalhar
sempre foi alegre, e sempre
teve uma coragem de trans-
formação”, destacou o ouvi-
dor do MP-AP, promotor de
Justiça Marcelo Moreira.

Marcelo Dias fez as consi-
derações sobre a entrega da
honraria. “As mudanças que
a Promotoria da Educação
conseguiu reflete na mu-

dança da vida das crianças. A
Câmara está muito feliz por
realizar esta homenagem ao
Dr. Roberto”, ressaltou.

“Desejo sucesso nesta
nova jornada e parabenizo o
promotor Roberto Alvares e
equipe pelas brilhantes
transformações na educação
graças ao trabalho da Promo-
toria”, reforçou Abdon.

Segundo Roberto Alvares,
“a honraria recebida não per-
tence somente a mim. É um
reflexo direcionado a um tra-
balho feito por toda a equipe
maravilhosa da Promotoria
de Justiça de Defesa da Edu-
cação. Sem a soma do traba-
lho de cada integrante,
afirmo, com plena certeza
que o andar da carruagem
educacional não teria ido tão
longe. Sem eles, o sucesso

desta Promotoria talvez fosse
uma falácia. Dedico esta va-
liosíssima homenagem a
Deus, a minha família, aos
amigos e a todos os integran-
tes do Ministério Público do
Estado do Amapá, seja na
condição de membro, servi-
dor ou colaborador. Saio do
Ministério Público para a ina-
tividade, com a convicção de
que os próximos colegas que
venham a assumir a PJDE,
farão trabalhos bem melho-
res e grandiosos para o atingi-
mento da tão sonhada
educação de qualidade”,
agradeceu o homenageado.

“O promotor Roberto é um
homem que teve uma traje-
tória brilhante no Ministério
Público do Amapá. Foi chefe
de Gabinete e procurador-
geral. Um homem expe-

riente, que se destacou muito
nessa temática da educação.
Se identificou muito com
essa causa maravilhosa. Ele
está de parabéns por esse tra-
balho em prol da educação
amapaense. Temos que res-
peitar a decisão dele e torcer
para que seja tão bem suce-
dido lá fora quanto foi no MP
do Amapá”, manifestou a
procuradora de justiça So-
corro Milhomem Moro.

Breve histórico da Promo-
toria da Educação

Durante a liderança de
Roberto Alvares, a Promo-
toria de Defesa da Educação
experimentou inúmeras
evoluções e mudanças sig-
nificativas.

Criado em 2017, o "Gabi-
nete nas Escolas" é um pro-

jeto executado nas escolas
estaduais e municipais de
Macapá. Consiste em co-
nhecer de perto as necessi-
dades enfrentadas
rotineiramente por alunos,
professores, técnicos, pais e,
também, visava realizar tra-
balho integrado com diver-
sas instituições públicas
responsáveis pela fiscaliza-
ção da educação na capital
amapaense.

Na prática, era uma ferra-
menta de controle e com-
bate às práticas corruptivas.
Ao final das visitas técnicas,
eram produzidos relatórios
detalhados, que subsidia-
ram as ações.

Além disso, a Promotoria
realizou Inspeções Ordiná-
rias e Extraordinárias, que
não faziam parte do Gabi-
nete nas Escolas. E, parale-
lamente, havia uma rotina
interna de reuniões e au-
diências com os órgãos liga-
dos à educação, do Estado
do Amapá e do município de
Macapá.

Outra iniciativa de su-
cesso foi a criação de uma
Planilha de Matrícula, que
compartilha em tempo real
as informações sobre os
atendimentos de matrícula,
realizados na Promotoria de
Justiça da Educação, com as
Secretarias Municipal e Es-
tadual de Educação.

Segundo o analista minis-
terial da PJDE, ZadirSêna,
criador da planilha, “a ideia
é que o atendimento seja le-
vado imediatamente aos ór-
gãos competentes para
realizar o trabalho o mais rá-
pido possível, substituindo
listagens que dificultavam o
trabalho daquelas secreta-
rias, apesar de alguns dados
serem organizados”, explica.

Sobre o título honorífico
“Medalha Cidade de Ma-
capá”

O título honorífico "Meda-
lha Cidade de Macapá" foi
criado por meio de Projeto
de Decreto Legislativo, de
autoria de Marcelo Dias, para
homenagear pessoas físicas,
entidades com personali-
dade jurídica legalmente
constituídas, por reconheci-
mento do seu ato de bravura
e/ou relevantes serviços
prestados à comunidade ma-
capaenses em sua área de
atuação. A matéria abrange
também personalidades “In
memoriam”. Cada vereador
pode conceder a honraria
apenas uma vez ao ano.

Promotor de Justiça do MP-AP recebe honraria 
“Medalha Cidade de Macapá”

Roberto Alvares completou mais de cinco anos no comando da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (PJDE).

Reconhcimento

Promotor de Justiça do MP-AP recebe honraria Medalha Cidade de Macapá

Promotor de justiça Roberto Alvares

17 Macapá(AP), terça-feira, 05 de julho de 2022 



Crime em São Gonçalo Geral

A PM Rhaillayne Oliveira de
Mello, presa em flagrante pelo
próprio marido após matar
uma das irmãs, Rhãyna, a
tiros na manhã de sábado (2),
tinha agredido outra irmã,
grávida, horas antes do crime.
Ela também atirou para o alto
ao ser barrada num bar.

O crime foi em um posto de
gasolina no bairro Camarão,
em São Gonçalo, depois de
uma briga. Parentes da poli-
cial militar afirmam que ela já
estava bêbada horas antes do
assassinato. Neste domingo
(3), Rhaillayne teve a prisão
em flagrante convertida em
preventiva.

A TV Globo teve acesso aos
depoimentos na 73ª DP
(Neves) sobre a noite e a ma-
drugada da tragédia.

Segundo o marido de Rhail-
layne, o também policial mili-
tar Leonardo de Paiva
Barbosa, a mulher saiu de casa
entre 20h30 e 21h para uma
festa de família. Na saída,
Rhaillayne pegou um carro de
aplicativo com outra irmã,

Thaillayne, e a mãe, Patrícia —
a vítima ainda não estava com
elas.

“A briga começou no re-
torno da festa de família (...).
O motivo foi o comporta-
mento de Rhaillayne com o
motorista de Uber, uma vez
que ela o considerou suspeito,
e Patrícia e Thaillayne teriam
repreendido”, narra o termo
de declaração de Leonardo.

Gabriel de Souza Motta, pai
do filho de Thaillayne e cu-
nhado de Rhãyna e de Rhail-
layne, contou que estava com
Rhãyna quando ela foi avisada
da briga no carro de aplicativo.

“Rhãyna chegou a lhe mos-
trar uma foto, daquelas que o
app só permite uma visualiza-
ção apenas, de Thaillayne
com diversos arranhões”, diz
o depoimento do cunhado.

Apesar disso, já na madru-
gada do crime, Rhãyna rece-
beu uma mensagem de
Rhaillayne convidando-os
para beber. Eles encontraram
Rhaillayne “bebendo sozinha
e mostrando sinais de que es-

taria sobre o efeito do álcool”.
“Quando o bar fechou,

Rhaillayne quis retornar ao es-
tabelecimento para usar o ba-
nheiro, mas foi impedida
pelos funcionários e pelo pro-
prietário do bar”, narrou Ga-
briel. “Rhaillayne tentou
forçar a entrada e intimidar o
proprietário do bar e chegou a
dar um tiro para o alto”, des-
tacou.

Depois que saíram do bar,
todos foram para um posto de
gasolina. “Diante do compor-
tamento de Rhaillayne,
Rhãyna chegou a ligar para
Leonardo para que levasse a
PM para casa”, disse.

“Rhaillayne e Rhãyna se de-
sentenderam e começaram a
discutir. Leonardo chegou no
posto e tentou acalmar a si-
tuação; mesmo assim, a briga
entre as duas piorou”, prosse-
gue o termo.

“Rhaillayne agrediu Rhãyna
primeiro, desferindo-lhe um
soco no cabeça; Rhãyna revi-
dou, agredindo Rhaillayne ao
ponto dela se desequilibrar e
cair no chão. No momento em
que Rhaillayne começou a le-
vantar, ela sacou a sua pistola
da cintura e começou a dispa-
rar na direção de Rhãyna”, de-
talhou.

Rhaillayne errou os primei-
ros disparos, mas conseguiu
acertar Rhãyna, que caiu no
chão ferida e sangrando, mor-
rendo instantes depois.

Rhaillayne é policial do
7°BPM e foi encaminhada
para a Delegacia de Homicí-
dios de Niterói.

Oportunidade

Começou nesta segunda-feira
(4) o prazo das inscrições para o
concurso público da Receita Es-
tadual do Amapá, que oferta 250
vagas para auditores e fiscais,
todas para formação de cadastro
reserva. Para se candidatar,
basta ser formado em qualquer
área do ensino superior.

São 100 vagas para a função
de auditor e 150 vagas para fis-
cal. Para ambos os cargos, os sa-
lários são de R$ 22.019,25. As
inscrições seguem até 14h do

dia 8 de agosto. A taxa é de R$
170 para ambos os cargos.

O edital foi lançado na
quinta-feira (30). O certame, or-
ganizado pela Fundação Carlos
Chagas (FCC), foi dividido em 4
fases: prova objetiva, exame
documental, exame de saúde e
o programa de formação.

A prova objetiva será dividida
em dois dias, um para cada fun-
ção: o exame para fiscal aconte-
cerá no dia 18 de setembro; e
para auditor, 25 de setembro. A

aplicação acontece pela manhã
e à tarde.

A FCC é a mesma organiza-
dora dos outros dois concursos
do governo do estado com edi-
tal publicado e inscrições aber-
tas: para soldado combatente
da Polícia Militar (PM) e Corpo
de Bombeiros (CBM).

O governo anunciou comis-
sões para outros dois editais,
que ainda não foram divulga-
dos: educação e oficiais comba-
tentes da PM e Bombeiros.

Cronograma
Prazo de inscrições: até 8 de

agosto
Período para pedir isenção no

pagamento de taxa: até 8 de
julho

Prova Objetiva para fiscal: 18
de setembro

Prova Objetiva para auditor:
25 de setembro

Publicação do Resultado
Final da 1ª Fase para fiscal: 3 de
novembro

Publicação do Resultado
Final da 1ª Fase para auditor: 4
de novembro

Abertas as inscrições para o concurso da Receita 
do Amapá; salários são de R$ 22 mil

São 250 vagas para os cargos de auditores e fiscais, em cadastro reserva. Para concorrer, 
basta ter formação em ensino superior em qualquer área.

Antes de matar irmã, PM agrediu outra irmã, grávida, 
e deu tiros para o alto ao ser barrada em bar

Vacinação antirrábica: confira os pontos
itinerantes de 4 a 8 de julho em Macapá
Imunizante também é ofertado gratuitamente no Canil e Vigilância Ambiental.

Para cães e gatos

A Secretaria Municipal de
Saúde (Semsa) avança com a
imunização itinerante de
cães e gatos em Macapá
entre os dias 4 a 8 de julho,
de 9h às 13h, nos ramais Ale-
mão e Vista Alegre. Além
disso, é possível aplicar a
dose da vacina nos pontos
fixos localizados na zona sul
da cidade.

O imunizante é ofertado
gratuitamente para animais
acima de três meses de idade
e que estejam saudáveis. Para
recebimento da dose, é ne-
cessária a apresentação do
cartão de vacinação. A vacina
é obrigatória e protege cães e
gatos contra raiva animal.

Ponto itinerante:
Ramal do Alemão e ramal

Vista Alegre, na Rodovia Jos-
mar Chaves Pinto (antiga JK),
no bairro Fazendinha

Pontos fixos:
•Canil Municipal
Endereço: Rodovia Josmar

Chaves Pinto (antiga JK), em
frente ao Parque de Exposi-
ções da Fazendinha

Horário: 8h às 13h e das 14h
às 17h

•Departamento de Vigilân-
cia Ambiental

Endereço: Alameda Campo
Belo, nº 207-11, no bairro Ca-
bralzinho

Horário: 8h às 13h

Rhaillayne foi presa em flagrante pelo próprio marido, depois de atirar  contra uma das irmãs, que morreu na hora.

Rhaillayne foi presa em flagrante
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A vacina é obrigatória e protege cães e gatos contra raiva animal.

São 100 vagas para a função de auditor e 150 vagas para fiscal 



Principal operador do
escândalo do mensalão, o
empresário Marcos Valé-
rio Fernandes de Souza
detalhou em sua delação
premiada o escândalo
sobre as relações entre
petistas e os criminosos
do PCC (Primeiro Co-
mando da Capital), que
lhe foram confirmadas
pelo então tesoureiro do
PT Silvio Pereira.  As in-
formações foram divulga-
das pela revista veja.

Valério, que foi conde-

nado a 37 anos de prisão,
maior pena imposta pelo
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) no esquema en-
volvendo pagamentos a
parlamentares em troca
de apoio no Congresso ao
governo Lula, fez as reve-
lações em depoimento à
Polícia Federal, em dela-
ção homologada pelo mi-
nistro Celso de Mello
(STF).

Além da relação com o
PCC, Valério explicou que
o empresário Ronan

Maria Pinto chantageava
Lula para não revelar os
detalhes do esquema de
arrecadação ilegal para fi-
nanciar políticos petistas.
As chantagens também
foram reveladas por Síl-
vio Pereira em conversa
com Valério.

“De acordo com o dela-
tor, o então secretário-
geral petista o informou
que Ronan ameaçava re-
velar que o PT recebia
clandestinamente di-
nheiro de empresas ôni-
bus, de operadores de
transporte pirata e de bi-
ngos e que, neste último
caso, os repasses finan-
ceiros ao partido seriam
uma forma de lavar re-
cursos do crime organi-
zado. Valério é claro ao
explicar a quem se referia
ao mencionar, generica-
mente, crime organizado:
o PCC.”, diz a reportagem
da veja.

Valério também fala
sobre a existência de um
dossiê com detalhes
sobre quem entre os pe-

tistas era financiado ile-
galmente pelo dinheiro
do PCC e das empresas de
ônibus controladas por
Ronan. O dossiê, diz Valé-
rio, foi produzido pelo
então prefeito de Santo
André, Celso Daniel, mis-
teriosamente assassinado

em janeiro de 2002.
Segundo o depoi-

mento, Celso Daniel não
sabia, infelizmente, que o
dinheiro ilegal não ia ape-
nas para a cúpula do par-
tido e o dossiê sumiu.
“Ninguém achou esse
dossiê mais”, disse.

PT Geral
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Valério confirma à Polícia Federal relações 
entre governo Lula, PT e o PCC

Tesoureiro do mensalão do governo Lula revela que Celso Daniel fez dossiê sobre petistas e foi assassinado



A Força Aérea Brasileira
(FAB) interceptou no do-
mingo (3), em Mato Grosso
do Sul, um avião de pequeno
porte que entrou no espaço
aéreo brasileiro sem autori-
zação. Na operação, foram
usadas duas aeronaves de
defesa aérea Super Tucano
(A-29). Os pilotos da FAB fi-
zeram contato, mas não obti-
veram resposta.  

A partir de então, a avião
foi considerado suspeito,
sendo ordenadas a mudança
de rota e o pouso obrigatório
em aeródromo específico.
Como o piloto ignorou
ordem dada, foi realizado
um tiro de aviso. Ainda sem
retorno, a aeronave foi consi-
dera hostil, sendo feitos os
procedimentos de tiro de de-
tenção.

Pouso forçado
Após o tiro de detenção, o

avião, que entrou no espaço
aéreo do Brasil pela fronteira
de Mato Grosso do Sul, fez
um pouso forçado no estado
de São Paulo, entre as cida-
des de Jales e Pontalinda.

Acionada, a Polícia Federal
foi até ao local indicado
pelos pilotos da FAB, mas só
encontrou o avião abando-

nado, e, em seu interior,
foram vistos cerca de 500
quilos de pasta base de co-
caína. O piloto e mais um
homem fugiram do local,
antes da chegada dos poli-
ciais federais.

“De acordo com o Co-
mando de Operações Aeroes-
paciais (Comae), os radares
identificaram a aeronave en-
trando no espaço aéreo bra-
sileiro. O avião, sem contato
com o controle, descumpriu
todas as medidas de policia-
mento realizadas, mos-
trando-se hostil. A ação faz
parte da Operação Ostium,
visando coibir ilícitos trans-
fronteiriços, na qual atuam
em conjunto a Força Aérea
Brasileira e a Polícia Fede-
ral”, informou a FAB.

GeralInterceptação

O piloto e mais um homem fugiram do local, antes da chegada dos policiais federais.
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FAB intercepta avião com 500 quilos de cocaína

Operação foi realizada em Mato Grosso do Sul



O número de registros de
maus-tratos em crianças e ado-
lescentes subiu 21,3% em 2021
no país, de acordo com dados
do Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública. Foram 19.136 ví-
timas de 0 a 17 anos, sendo que
36% delas têm de 5 a 9 anos e
26%, de 0 a 4 anos. Em 2020
eram 15.846 ocorrências nessa
faixa etária.

A taxa, que era de 29,8 vítimas
por 100 mil habitantes no país,
subiu para 36,1. Para Sofia Rei-
nach, pesquisadora associada do
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública e gerente sênior de pro-
gramas de prevenção e enfrenta-
mento a violências da Vital
StrategiesBrazil, a pandemia
contribuiu para subnotificações
do crime, sobretudo quando o
isolamento por causa da Covid-
19 estava mais rígido.

"A subida tão expressiva
desse número se deve à queda
significativa dos registros em
2020. Isso não significa que
tenha sido um ano de baixa vio-
lência, mas sim que os casos
não chegaram às delegacias. Es-
tamos recuperando os níveis de
2019 e vendo o aumento devido
a esse período que as crianças fi-
caram em isolamento social,
mais distantes da escola. Pre-
sença na escola é um fator im-
portante para que os crimes
cheguem à polícia", afirma.

Para o cientista social Lucas
Lopes, especialista em direitos
humanos e políticas públicas,
coordenador da Agenda 227, a
pandemia foi um catalisador de
violência contra crianças e ado-
lescentes.

"Há casos subnotificados, já
que escolas e espaços educativos
deixaram de fazer as denúncias.
Professores são responsáveis por
identificar não só as marcas físi-
cas, mas também as mudanças
de comportamento da criança.
Elas tendem a procurar um
adulto de confiança para revelar
a violência sofrida e isso traz res-
ponsabilidade para a notificação",
relata. 

Hoje as crianças e adolescentes
no Brasil são em maior número
vítimas de violência sexual, se-
gundo o estudo. Na sequência,
estão os maus-tratos. Crimes que
ocorrem dentro das residências.

Recentemente, o país ficou
chocado com o caso de estupro
de uma menina de 11 anos que
engravidou após a violência em
Santa Catarina. A gestação foi

mantida até a 29ª semana,
quando foi dada a autorização
judicial para o aborto.

"É um retrato do perfil das ví-
timas de violência sexual no
Brasil. Entre 10 e 14 anos está a
maior parte das vítimas de estu-
pro e, majoritariamente, do
sexo feminino. De maus-tratos o
perfil varia mais: a maioria é
masculina, mas não tão expres-
siva, e atinge muito crianças de
0 a 4 anos", afirma Sofia Rei-
nach.

São crimes cometidos por
pessoas conhecidas das vítimas.
Ainda assim, os boletins de
ocorrência não trazem detalhes
dos agressores, não têm campos
preenchidos, o que prejudica o
entendimento das circunstân-
cias do crime. 

Abandono de incapaz
O abandono de incapaz teve

alta de 11,1% nas taxas por 100
mil pessoas. Em 2020, foram
7.145 registros desse tipo de
crime com vítimas de 0 a 17
anos no país. Esse número sal-
tou para 7.908 em 2021. A maior
taxa está entre 5 e 9 anos.  

São situações em que a
criança ou o adolescente sofreu
algum tipo de negligência, nor-
malmente de pais ou responsá-
veis. Um dos casos que o Brasil
acompanhou foi o do menino
Miguel, que foi deixado sozinho
dentro de um elevador pela pa-
troa da mãe, Sari Corte Real.

O garoto de 5 anos caiu do
prédio de luxo em Recife, em
junho de 2020. Sari foi conde-
nada a oito anos e seis meses de
prisão por abandono de incapaz
com resultado morte.

De acordo com o levanta-
mento do anuário, "as principais
vítimas são os não tão jovens
sobre os quais há maior controle
e nem as mais velhas, que têm
condições de se defender dos
riscos".

Há ainda o abandono mate-
rial. O crime apresenta baixa in-
cidência, com 801 registros em
2020 e 763 em 2021, queda de
4,3% na taxa por população de
100 mil.

"Nota-se, assim, uma menor
incidência de registros de aban-
dono material para as crianças
mais novas. Ou seja, na medida
em que as crianças vão ficando
mais velhas, pais e mães, na
grande maioria das vezes os pri-
meiros, têm menos pudor em
deixar de garantir a subsistência

a seus filhos", analisaram as pes-
quisadoras no anuário.

Maus-tratos e lesão corporal
O documento aponta alta nos

registros de lesão corporal em
contexto de violência domés-
tica, passando de 18.180 vítimas
de 0 a 17 anos em 2020 para
18.461 em 2021. A taxa entre ví-
timas de 15 a 17 anos é maior
que 100 casos por 100 mil habi-
tantes.

Os crimes têm maior incidên-
cia em Mato Grosso (193), Santa
Catarina (82,9), Rondônia (68) e
Mato Grosso do Sul (60,8), bem
acima da taxa nacional, que foi
de 34,9.

O ex-vereador do Rio de Ja-
neiro Jairinho e Monique Me-
deiros, padrasto e mãe da
criança, foram indiciados como
os principais suspeitos da morte
do menino Henry Borel. O crime
aconteceu em 8 de março de
2021 no apartamento onde mo-
rava. O laudo apontou hemorra-
gia interna e ferimentos graves
no fígado que ocasionaram a
morte da criança de 4 anos.

"As crianças são vítimas de
crimes domésticos que se agra-
vam e viram crime letal, como é
o caso do Henry Borel. Violên-
cias domésticas sucessivas que
acabam no pior tipo de violên-
cia. Será que era possível a gente
ter evitado esse crime se essas
violências tivessem sido identi-
ficadas antes?", questiona a pes-
quisadora.

Estupro de vulnerável
Os casos de estupro de vulne-

rável chegaram a 45.076 regis-
tros em 2021. De acordo com o
estudo, a taxa de incidência é de
96,8 pessoas a cada 100 mil
nessa faixa etária. Apenas as
crianças com até 13 anos totali-
zam 35.735 vítimas no ano pas-
sado.

Lucas Lopes lembra que, nos
casos de violência sexual, os
agressores são, na maioria, co-
nhecidos das vítimas. "A violên-
cia intrafamiliar reduz as
chances de a criança pedir ajuda
ou de revelar espontaneamente
que foi vítima. Com o confina-
mento, isso se tornou ainda
mais complicado", enfatiza. 

De acordo com Sofia Reinach,
esta é a primeira vez que um le-
vantamento nacional de crimes
contra crianças e adolescentes é
feito e o anuário aborda tam-
bém ocorrências de pornografia
infanto-juvenil e exploração se-
xual infantil.

"Crimes de exploração sexual
e pornografia infantil têm pou-
cos registros. A gente espera
que, cada vez mais, levantando
essa estatística, a gente chame
atenção para esses números e
tenha mais crimes sendo regis-
trados para que possam entrar
em todo o sistema de Justiça",
destaca Sofia Reinach.

Segundo o estudo, foram
1.767 vítimas de pornografia in-
fanto-juvenil em 2020 e 1.797
em 2021, Mais da metade das ví-
timas tem entre 10 e 14 anos. Os
casos de exploração sexual tam-
bém aumentaram: em 2020

foram 683 registros contra 733
em 2021. 

"Esse resultado indica mais
um esforço institucional insufi-
ciente por parte das polícias em
investigar e combater esse tipo
de delito do que necessaria-
mente uma baixa ocorrência
dos fatos criminosos na reali-
dade social. O próprio relatório
da PRF indica mais de 3.651
pontos vulneráveis nas rodovias
federais", escreveram as pesqui-
sadoras. 

Assassinatos
O anuário revela que, em

2021, sete crianças ou adoles-
centes foram vítimas de violên-
cia letal por dia no Brasil. Foram
2.555 assassinatos na faixa de 0
a 17 anos. O indicador foi o
único de queda em relação a
2020, quando foram registradas
3.001 mortes.

Para o cientista social, é im-

portante ressaltar que a análise
da redução no número de homi-
cídios não deve ser feita apenas
em uma leitura otimista porque
a pandemia impactou os dados.
Houve menos óbitos uma vez
que as pessoas circularam
menos pelas ruas e cidades.

Os adolescentes do sexo mas-
culino são 87,8% das vítimas
entre 12 e 17 anos.

"Os adolescentes morrem aos
milhares no Brasil, majoritaria-
mente meninos, negros, que são
vítimas da violência urbana, em
geral, vítimas de arma de fogo",
descreve Sofia Reinach. Ela
complementa: "Mesmo entre as
crianças, a desigualdade já se
faz presente: 66,3% das vítimas
são negras e 31,3% brancas.
Entre os adolescentes, essa
hiper-representatividade de ví-
timas negras salta para espanto-
sos 83,6%".

Maus-tratos contra crianças e adolescentes 
crescem 21,3%, mas mortes caem no país

Foram 19.136 vítimas de 0 a 17 anos
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Dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Foram 19.136 ocorrências 
de maus-tratos em menores de idade em 2021.



SENAI Amapá está com edital aberto para empresas
que desejam reservar vaga de aprendiz

O SENAI Amapá lançou
edital de Processo Seletivo
para reserva de vagas nos
cursos do Programa de
Aprendizagem Industrial de
Macapá. No total são 210
vagas direcionadas ao aten-
dimento das demandas de
empresas industriais contri-
buintes e não contribuintes.
Além de cumprir a cota es-
tabelecida em lei, por meio
do certame a entidade auxi-
lia na inserção dos jovens
no mercado de trabalho.

As empresas interessadas
têm até o dia 21 de julho para
entrar em contato, mediante
preenchimento de formulá-

rio. Uma vez relacionado o
número de vagas que deseja,

o responsável deve entregar o
documento na Secretaria do

Centro de Formação Profissio-
nal Macapá, localizado na Av.
Pe. Júlio Maria Lombaerd,
2000, Santa Rita ou via e-mail:
escolasenai@ap.senai.br.

Após a efetivação da re-
serva, as empresas deverão
encaminhar o candidato se-
lecionado à secretaria da
Unidade do SENAI em Ma-
capá. Para garantir a vaga,
os aprendizes deverão ser
encaminhados para efetiva-
ção da matrícula no período
de 21 a 29 de julho. Todas as
orientações constam no edi-
tal 2022/6.

Para maiores informações
ou dúvidas, as empresas po-

derão procurar diretamente
a Escola do SENAI, pelo en-
dereço de e-mail ou pelo
WhatsApp (96) 98406-1825.

Geração de emprego

Interessados tem até 21 de julho para encaminhar candidato selecionado.

O Tribunal de Contas da União
(TCU) abriu apuração sobre as
denúncias de assédio sexual
contra o ex-presidente da Caixa,
Pedro Guimarães.

O TCU atendeu a pedido do
Ministério Público de Contas,
feito pelo subprocurador Lucas
Rocha Furtado.

Segundo a representação,
“quando praticado no âmbito da
administração pública, o assédio
gera a percepção, na sociedade,
de que as instituições estatais não
se pautam em valores morais
nem são conduzidas segundo ele-
vados padrões de conduta”.

No processo que abre a apura-
ção, O TCU diz que as denúncias
podem configurar violão ao prin-
cípio da moralidade na adminis-
tração pública, previsto na
Constituição.

“Apurar as notícias de que o sr.
Pedro Guimarães, no exercício
da presidência da Caixa Econô-
mica Federal, cometeu assédio
sexual e moral contra emprega-
das e empregados daquela insti-
tuição financeira pública, o que,
além de caracterizar prática cri-

minosa, configura flagrante vio-
lação ao princípio administrativo
da moralidade, previsto expres-
samente no caput do artigo 37 da
Constituição”, afirma o docu-

mento.
O subprocurador diz ainda

que “o sr. Pedro Guimarães, no
exercício da presidência da Caixa
Econômica Federal, cometeu as-

sédio sexual e moral contra em-
pregadas e empregados daquela
instituição financeira pública, o
que, além de caracterizar prática
criminosa, configura flagrante
violação ao princípio adminis-
trativo da moralidade”.

Relatos
Funcionárias da Caixa Econô-

mica Federal relataram à TV
Globo denúncias de assédio se-
xual contra o presidente do
banco, Pedro Guimarães.

Elas contam, por exemplo, que
o presidente da Caixa pedia abra-
ços em contextos constrangedo-
res e deixava a mão escapar para
passar por partes íntimas dos
corpos delas.

As funcionárias falaram sob a
condição de anonimato.

"Eu considero um assédio. Foi
em mais de uma ocasião. Ele tem
por hábito chamar grupo de em-
pregados para jantar com ele. Ele
paga vinho para esses emprega-
dos. Não me senti confortável,
mas, ao mesmo tempo, não me
senti na condição de me negar a

aceitar uma taça de vinho. E de-
pois disso ele pediu que eu le-
vasse até o quarto dele à noite
um carregador de celular e ele
estava com as vestes inadequa-
das, estava vestido de uma ma-
neira muito informal de cueca
samba canção. Quando cheguei
pra entregar, ele deu um passo
para trás me convidando para
entrar no quarto. Eu me senti
muito invadida, muito desres-
peitada como mulher e como al-
guém que estava ali para fazer
um trabalho. Já tinha falado que
não era apropriado me chamar
para ir ao quarto dele tão tarde e
ainda me receber daquela forma.
Me senti humilhada".

Outra funcionária afirmou que,
às vezes, o constrangimento era
feito na frente de outros colegas:

"Por exemplo, pedir para abra-
çar, pegar no pescoço, pegar na
cintura, no quadril. Isso aconte-
cia na frente de outras pessoas.
E, às vezes, essas promessas
eram no pé de ouvido e na frente
de outras pessoas, mas de forma
com que outras pessoas não ou-
vissem."
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Crime Geral

TCU abre apuração sobre denúncias de assédio 
sexual do ex-presidente da Caixa

Tribunal entendeu que os relatos podem configurar 'flagrante violação ao princípio da moralidade', previsto na Constituição.

Funcionárias fazem novos relatos de assédios e
denúncias de intimidação na Caixa

No total, são 210 vagas



Após derrota por 3 x 1 sobre o
Botafogo-SP, o Campinense
teve o estádio Renatão invadido
na noite de domingo (3/6). O
local funciona como centro de

treinamento e sede do clube em
Campina Grande. Segundo a
nota lançada pelo clube, ao
menos quatro carros foram ata-
cados pelos vândalos, que esta-

vam armados e chegaram a ren-
der o vigilante.

O grupo era formado por
cerca de 10 homens. De acordo
com o comunicado, a institui-
ção afirma não reconhecer
“essas pessoas como torcedores
e sim como bandidos. A torcida
tem o direito de protestar sobre
os resultados, desde que de
forma civilizada. O Clube regis-
trou boletim de ocorrência e se
coloca à disposição das autori-
dades públicas para identifica-
ção e punição aos envolvidos”,
diz em um trecho.

O resultado da partida tam-
bém resultou no término da
parceria com o técnico Ra-
nielle Ribeiro. O treinador não
faz mais parte do clube, que
anunciou Flávio Araújo em
substituição.

O último templo da igreja
“Cidade do Fogo’, do Minis-
tério Flordelis, foi fechado
após quase um ano da prisão
da pastora e ex-deputada fe-
deral. A unidade ficava no
Mutondo, em São Gonçalo,
região metropolitana do
Rio.

Segundo o jornal O Globo,
além desse templo, Florde-
lis tinha outras cinco unida-
des e um templo em
construção antes do assassi-

nato do pastor Anderson do
Carmo, em 2019. Era ele o
responsável pela adminis-
tração dos templos. A ex-
deputada é acusada como a
mandante do crime.

Com a notícia do suposto
envolvimento da pastora e
de seus filhos na morte de
Anderson, os fiéis e até
membros de sua família,
foram esvaziando a igreja. As
unidades do Jardim Cata-
rina, em São Gonçalo, Pen-

dotiba e Piratininga, em Ni-
terói, foram as primeiras a
fecharem as portas. Em se-
guida, a filial de Itaboraí e
Itaipuaçu, em Maricá, tam-
bém encerraram as ativida-
des. Agora foi a vez a sede,
no Mutondo.

Debandada
Mãe de mais de 50 filhos,

entre biológicos e adotivos,
os próprios filhos de Florde-
lis deixaram as igrejas para
abrirem outras, levando os
membros da Cidade do
Fogo. Inclusive, um dos
pontos foi passado para
uma Assembleia de Deus.

Gerson da Conceição, o
Gerson Baiano, filho de con-
sideração da ex-deputada,
foi o último a seguir esse ca-
minho. Ele estava no co-
mando da sede do Mutondo
até o seu fechamento,
mesmo após a prisão de
Flordelis.

Agora, Gerson é dono de
sua própria igreja, a Comu-
nidade Evangélica Manas-
sés, localizada a 1 km da
antiga sede.

A Assembleia de Deus Mi-
nistério Saracuruna, que as-
sumiu o ponto do Mutondo,
chegou a negociar a venda
de todo o mobiliário e equi-
pamentos do Ministério
Flordelis.

O novo templo chegou a
funcionar por algumas se-
manas, mas eles acabaram
desistindo do negócio. O
local onde funcionava a
igreja, agora é uma fábrica
de lajes.

Decadência Geral

Flordelis é acusada de ser mandante
do assassinato do marido

Caso aconteceu após derrota do Campinense pelo placar de 3 x 1 para o 
Botafogo-SP pela Série C do Brasileirão

Última igreja da pastora Flordelis fecha as 
portas em São Gonçalo (RJ)

Invasão 

A igreja Cidade do Fogo, comandada pela ex-deputada e pastora Flordelis e seus filhos, tinha outras cinco filiais e um templo em construção
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Dez homens invadem centro de treinamento do
Campinense e rendem vigia

Carros foram alvos dos invasores (Foto Campinense Clube)



Para valorizar ainda mais a
beleza da mulher maca-
paense, a Prefeitura abriu

nesta segunda-feira (4), as
inscrições para o concurso
Musa Verão 2022. Participan-

tes de 17 a 30 anos podem se
inscrever até o próximo dia 8
de julho. As eliminatórias ini-
ciam no domingo (10), com a
etapa final prevista para o dia
24 de julho. 

“O Musa Verão é um
evento tradicional que
ocorre durante o calendário
de programação do Macapá
Verão, consolidando-se ao
longo dos anos. O nosso ob-
jetivo é valorizar a beleza das
mulheres da capital”, explica
o diretor-presidente do Insti-
tuto Municipal de Turismo
(Macapatur), Benício Pontes.

Para participar, é necessá-
rio preencher a ficha de ins-

crição, presencialmente na
sede do MacapaTur, locali-
zado na Avenida Antônio
Coelho de Carvalho, nº 319,
bairro Santa Rita. O ingresso
na disputa também poderá
ser feito nos balneários da
Fazendinha, Jandiá e Araxá,
ou nas agências distritais, no
caso das comunidades do in-
terior.

As mulheres selecionadas
terão direito à produção para
eventos do concurso, com a
oferta de serviços estéticos
como cabelo e maquiagem,
biquíni ou maiô (padrão), fai-
xas de identificação, ensaio
fotográfico, além da oferta de

transporte, alimentação e
participações em programas
de TV e Rádio.

Entre os critérios do con-
curso está não ter sido cam-
peã nas edições anteriores e
participar assiduamente dos
compromissos propostos. As
candidatas menores de idade
precisam ter autorização de
algum responsável legal. As
três primeiras colocadas
também serão premiadas,
sendo que a campeã receberá
um smartphone, a segunda
colocada uma smart TV 32
polegadas, e a candidata es-
colhida para o 3º lugar rece-
berá uma caixa de som JBL.

Mais de 900 pessoas,
entre estudantes e servido-
res, serão beneficiadas com
a entrega da reforma da Es-
cola Municipal de Ensino
Fundamental (Emef) Wilson
Malcher, localizada no
bairro Jardim Equatorial. A
obra contempla a revitaliza-
ção das salas de aula, blocos
administrativos e quadra es-
portiva e está em 65% de
conclusão.

A unidade escolar acolhe
894 estudantes e 75 funcio-
nários, com turmas do en-
sino fundamental I e
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA). A revitalização
total da escola atende os pe-
didos da população local,
que reivindicava por melho-
res condições de atendi-
mento há anos. Com a
reforma, os estudantes fre-
quentarão espaços moder-
nos e adequados para o

ensino.
Serão contemplados com

os serviços os blocos admi-
nistrativos e quadra espor-
tiva. No espaço, já foram
realizadas a troca do piso,
forro, obras hidráulicas e
elétricas. Além disso, serão
efetuadas obras de paisa-
gismo na entrada, para pro-
mover o bem estar da
comunidade escolar. A obra
está 65% concluída, com al-
guns blocos já em etapa de
finalização.

A expectativa é que a obra
seja entregue em agosto.
Para isso, a equipe trabalha
incansavelmente todos os
dias. Franci Vagno, 26 anos,
diz que é muito gratificante
trabalhar em obras que vai
beneficiar tantas pessoas.

“Tenho colegas que os fi-
lhos deles estudam na es-
cola, então saber que eles
terão um espaço aconche-

gante, é gratificante. Mais
gratificante ainda, é saber
que eu contribui para isso”,
conta satisfeito o trabalha-
dor.

Investimento
A Prefeitura de Macapá

investe mais de R$ 850 mil
na reforma da escola Wilson
Malcher, com recurso do Te-
souro Municipal e do Fundo
de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(Fundeb).

Ao todo, 23 escolas da
rede municipal passam por
reformas, em um investi-
mento de cerca de R$ 23 mi-
lhões. As reformas fazem
parte do pacote de ações do
Programa de Saúde e Assis-
tência ao Cidadão (Pro-
bem/Educação), que prevê a
garantia de direitos básicos.

Tradição Geral

Em Macapá, 900 alunos e servidores
serão beneficiados com reforma da 

Escola Wilson Malcher

Inscrições para o concurso Musa Verão 2022
iniciam nesta segunda-feira (4)

Após dois anos sem a realização do evento, por conta da pandemia, as seletivas acontecem em Macapá e principais distritos.

Mais estrutura

Capacitar pessoas en-
volvidas no processo
eleitoral é o maior obje-
tivo da Capacitação para
Membros de Partidos
Políticos e Pretensos
Candidatos, realizada
nos dias 6, 7 e 8 de julho,
das 16h às 20h, presen-
cialmente no auditório
da Escola Judiciária Elei-
toral (EJE), localizada na
sede do TRE Amapá. O
curso acontecerá em 3
(três) dias, na modali-
dade presencial, sendo 2
(dois) módulos por dia,
abordando os temas pro-
paganda, registro de
candidaturas, segurança
do processo eleitoral,
prestação de contas e
desinformação. Inscri-
ções estão abertas e são
feitas na plataforma
S y m p l a
(https://bit.ly/3Qgq34y),

de forma gratuita.
O evento é realizado

desde 2015 e reúne pre-
tensos candidatos,
membros de partidos,
advogados, contadores e
filiados. Em 2020 acon-
teceu de forma virtual e
retorna para mais uma
edição presencial em
2022, com certificado de
participação.

“A gente está com o
objetivo de recrutar o
maior número de pes-
soas possível para que
os envolvidos no pro-
cesso eleitoral tenham
ciência do que pode ou o
que não pode, quais são
os seus direitos os deve-
res e assim a gente con-
duzir um pleito eleitoral
de forma tranquila e
dentro da legalidade”,
afirma o coordenador da
EJE, Rinaldo Farias.

Eleições 2022

TRE-AP promove curso 
de capacitação para 

candidatos e membros de partidos
Evento presencial e gratuito deve reunir pretensos 

candidatos, membros de partidos, advogados, 
contadores e filiados na sede do TRE-AP.

Podem se inscrever mulheres de 17 a 30 anos
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Obra foi orçada em mais de R$ 850 mil e vai renovar toda a estrutura da unidade.

Reforma da unidade já está 65% concluída

capacitação será realizada nos dias 6, 7 e 8 de julho



Houve uma mudança na
carga tributária sobre a gaso-
lina. A Assembleia Legislativa
do Amapá (Alap) aprovou no
sábado (2) e o governo publi-
cou no diário oficial no
mesmo dia a redução da alí-
quota do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) sobre os com-
bustíveis, de 25% para 18%.

A medida segue a lei fede-
ral que impôs um teto para o
imposto estadual com o obje-
tivo de conter a inflação e o
impacto dos preços altos aos
consumidores. Com isso, os

combustíveis, a energia e o
gás passaram a ser considera-

dos produtos essenciais.
O barateamento do pro-

duto no Amapá precisava de
uma mudança na legislação
estadual também, mas alguns
postos de combustíveis já ha-
viam aplicado desconto no
litro na semana passada.

O projeto foi encaminhado
para a Alap na semana pas-
sada e os deputados esta-
duais aprovaram a proposta
no sábado, em sessão extraor-
dinária, já durante o recesso
de julho.

No sábado, a lei no diário
oficial do estado alterou a lei
estadual do Código Tributá-
rio: "18% nas operações com

petróleo, combustíveis líqui-
dos ou gasosos e gás liquefeito
de petróleo". Além disso, foi
acrescentada uma alínea defi-
nindo 17% nas operações com
óleo diesel e lubrificantes.

Mais da metade do país já
aderiu à mudança. No en-
tanto, 11 estados e o Distrito
Federal entraram com uma
ação no STF contra a lei que
reduz o ICMS. Eles alegam
que terão perdas bilionárias
de receita que podem com-
prometer investimentos
obrigatórios em saúde e
educação. (g1)

Carga tributária Geral

Lei diminui alíquota do ICMS sobre a gasolina 
no Amapá, de 25% para 18%

Medida segue lei federal que implementou teto. As alíquotas das operações com óleo diesel e lubrificantes foram fixadas em 17%.

Desenvolver constantes me-
lhorias no sistema eleitoral
para assegurar que todo o elei-
torado brasileiro possa exercer
o direito de escolha de repre-
sentantes de forma ágil e se-
gura é uma das missões da
Justiça Eleitoral. Com o intuito
de promover a inclusão e facili-
tar a votação de pessoas com
deficiência auditiva, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) apri-
morou os softwares já existen-
tes e instalou novos recursos de
acessibilidade nas urnas eletrô-
nicas que serão utilizadas nas
Eleições Gerais de 2022.

Agora, todos os aparelhos
preparados para o pleito de ou-
tubro contarão com tradução
na Língua Brasileira dos Sinais
(Libras). A novidade foi lançada
na sessão desta sexta-feira (1º)
pelo presidente da Corte Eleito-
ral, ministro Edson Fachin, que
ressaltou o compromisso da
Justiça Eleitoral com a evolu-
ção das urnas eletrônicas.

“Uma delas é o aprimora-
mento da sintetização de voz,
voltada às eleitoras e aos eleito-
res com deficiência visual. A
segunda novidade beneficiará
as pessoas com deficiência au-
ditiva: uma intérprete de Libras
na tela da urna indicará qual
cargo está em votação”, anun-
ciou o ministro.

Mais acessibilidade
Surda profunda desde os três

anos de idade, a professora de
Libras do Instituto Federal de

Brasília (IFB), Maria de Fátima
Félix Nascimento, contou que
já teve dificuldade na hora de
votar devido à ausência de re-
cursos de acessibilidade espe-
cíficos para atendê-la. “As
urnas não indicavam em qual
cargo estou votando, se era de-
putado distrital, federal ou pre-
sidente”, relatou.

A reivindicação da docente e
de quase 85 mil eleitores com
deficiência auditiva foi acatada
pela Justiça Eleitoral, que pro-
moveu mudanças no software
da urna para que o projeto “In-
clusão plena de eleitores sur-
dos”, idealizado pela servidora
aposentada do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Mato Grosso do
Sul (TRE-MS) Tânia Regina No-
ronha Cunha e pela advogada
da União Jerusa Gabriela Fer-
reira, pudesse ser colocado em
prática.

A partir das Eleições 2022,
um vídeo feito por uma intér-
prete de Libras será apresen-
tado em todas as 577.125 urnas
eletrônicas preparadas para o
pleito. Na filmagem, exibida na
tela do aparelho, a tradutora in-
dicará à eleitora ou ao eleitor
qual cargo está em votação no
momento, nesta sequência: de-
putado federal, deputado esta-
dual ou distrital, senador,
governador e presidente.

O maior desafio para a im-
plantação da proposta, se-
gundo o chefe da Seção de Voto
Informatizado do TSE, Rodrigo
Coimbra, foi introduzir um me-

canismo que permitisse a re-
produção de vídeos e anima-
ções no equipamento. “Para
isso, foi necessário substituir
toda a infraestrutura necessá-
ria para a construção das telas
da urna”, explicou.

A gravação da intérprete de
Libras será apresentada na tela
das 224.999 novas urnas eletrô-
nicas modelo 2020 (UE 2020) e
nas versões mais antigas do
aparelho (UE 2009, UE 2010,
UE 2011, UE 2013 e UE 2015).

Todas as eleitoras e todos os
eleitores que adentrarem a ca-
bine eleitoral terão acesso à fer-
ramenta, sem a necessidade de
realizar cadastro prévio ou
pedir a ativação do recurso aos
mesários.

Outros recursos
Vale lembrar que as urnas

também estão adaptadas para
receber as mais de 154 mil pes-
soas com deficiência visual
aptas a votar no Brasil. Além do
sistema Braille e da identifica-
ção da tecla 5 nos teclados do
aparelho, também são disponi-
bilizados nas seções eleitorais
fones de ouvido para que elei-
tores cegos ou com baixa visão
recebam sinais sonoros com a
indicação do número escolhido
e o retorno do nome da candi-
data ou do candidato em voz
sintetizada.

Para o assessor técnico da Di-
retoria de Tecnologia Assistiva
da Secretaria Extraordinária da
Pessoa com Deficiência do Dis-
trito Federal (SEPD), Higor Car-
valho, os recursos são
importantes para garantir que
esse público possa votar com
segurança e tranquilidade.

“As ferramentas de acessibi-
lidade representam um marco
no contexto eleitoral, pois,
através destas, somos iguais na
manutenção de um ambiente
eleitoral salutar, isonômico e
adequado, colocando-nos em
condições plenas com relação
às demais pessoas semdefi-
ciência”, diz.

Inclusão

Urnas eletrônicas terão vídeo gravado
por intérprete de Libras

Urnas eletrônicas terão vídeo gravado por intérprete de Libras 

Gasolina tem ICMS reduzido no Amapá 
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Novo recurso de acessibilidade foi anunciado na sessão de sexta-feira (1º) 
pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin.
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Feliz aniversário ao amigo José Nunes,
na foto com a esposa Raquel.Felicidades!

Rose Oliveira, uma querida!

A cena de hoje é dela, Márcia Rodrigues.

O registro da Jornalista
Roseane Cutrim na social.


