
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta terça-feira (5)
projeto que regulamenta a profissão de gari e estabelece piso salarial
de R$ 1.850 mensais para a categoria. O projeto de lei, do senador
Paulo Paim (PT-RS), teve parecer favorável, com emendas, do senador
Lucas Barreto (PSD-AP), e segue agora para a Câmara dos Deputados,
caso não haja recurso para votação em Plenário.

Operação 'Fegatello' cumpriu 11 mandados de busca e apreensão. Em duas semanas, 
esta foi a terceira investigação da PF que veio a público com foco em indícios de crimes 

praticados em gabinetes de deputados estaduais do Amapá.

O promotor de justiça Alberto Eli Pinheiro de
Oliveira, do MPAP, mandou dar ciência ao ex-
prefeito Roberto Góes sobre o arquivamento
do inquérito (de 2014) que apurou possível
ato de improbidade ao não fornecer informa-
ções para a equipe de transição do prefeito
Clécio.

Gazetilha
Processo arquivado 

Antônio Cristóvão Neto, conhe-
cido como Queiroguinha, é acu-
sado de percorrer municípios
prometendo liberação de verbas
da Saúde
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Saúde bucal
UBSs de Macapá registram mais de 800 atendimentos
odontológicos de emergência no período noturno
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PF apura emissão de notas fiscais falsas para
cota de gabinete do deputado Jaci Amanajás
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No Amapá
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Sem corrupção 

Queiroga nega corrupção e diz
que filho só “fez visitas ao pai”
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Tem jornalão que garante que o
STF “evitou” a posse da nova presi-
dente Rosa Weber na semana do 7 de
setembro por “receio de atos de teor
golpista”, mesmo com o fim do man-
dato do antecessor dia 10, sábado.

Paulo Guedes disse que ‘sabia’ da
invasão após livro sobre Putin. “Re-
comendo, tem em português”, pro-
vocou França, que domina meia
dúzia de idiomas.

Guedes atribui a França a visita
oficial à Rússia. Acertada em de-
zembro, a visita em fevereiro coin-
cidiu com o agravamento da crise
na Ucrânia.

TSE flana o 
mês inteiro em 
pleno ano eleitoral

A produção de piadas prontas
no Brasil continua inesgotável:
em pleno ano eleitoral, o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) não
abriu mão do recesso de meio do
ano, garantindo folga remune-
rada a suas excelências. A folga
começou quando faltavam 90
dias para a eleição. O TSE já co-
municou a chamada “suspensão
dos prazos processuais” durante
o recesso, todo o mês de julho,
até o dia 31. Que vergonha.

Ninguém 
tasca

Juram que irão trabalhar no re-
cesso André Mendonça, Cármen
Lúcia, Ricardo Lewandowski, Ale-
xandre de Moraes e Gilmar Mendes.

No STF, cinco ministros “trabalha-
rão durante o recesso”. Isso impede
decisões de urgência da presidência
sobre processos que relatam.

Toffoli, Luís Barroso, Edson Fa-
chin e Nunes Marques vão viajar, por
isso, no recesso, questões urgentes
podem ser decidias pelo presidente.

Não ganhou destaque nas man-
chetes os mais de 100 focos de incên-
dio registrados na Itália, ontem (4).
Na Grécia, foram 52 focos de incên-
dio em 24h. É que, lá, as florestas e
chefes de governo têm outro nome.

A nova foto falsificada, publi-
cada por Lula, com pessoas mul-
tiplicadas artificialmente em
Salvador, devolveu à tona a dis-
cussão: a Justiça Eleitoral, se é
cega mesmo, considera fake
news uma foto adulterada?

Sabe da nada

Coisa de quadrilha
Além de reforçar as suspeitas de

que Celso Daniel, prefeito de Santo
André foi morto por queima de ar-
quivo, Marcos Valério revelou à PF
haver movimentado mais de R$100
milhões de dinheiro sujo do PT.

Dados (reais) são outros

‘Selo de aprovação’

O presidente da China, Xi Jinping,
foi a Wuhan, epicentro da pande-
mia, afirmar que a política de fecha-
mento total das cidades para conter
o vírus foi “correta e eficaz”. Atual-
mente é o único país que ainda faz
‘lockdown’.

A Comissão de Direitos Humanos
do Senado reuniu “especialistas” para
falar de urna eletrônica. Entre eles,
ValeirErtle, representante da CUT e
bacharel em Direito, para quem o sis-
tema eleitoral é “super confiável”.

Ativismo 
imparável

Ninguém 
merece

Pensando 
bem...

Ao defender a PEC que limita re-
cursos em ações no STJ, a deputada
Bia Kicis (PL-DF) deu números: a
Corte julgou 3.711 em 1989, primeiro
ano do STJ, passou para 128.042 em
1999 e, em 2021, chegou a 560.405.

...se fotos adulteradas não são fa-
kenews, memes não são atos antide-
mocráticos.

Coligação PCC-PT
O deputado Carlos Sampaio (PSDB-

SP), que também é procurador, vai
protocolar pedido de CPI para investi-
gar novas denúncias de Marcos Valério
à Policia Federal. O ex-tesoureiro do
mensalão do governo Lula confirmou
a aliança de petistas com organizações
criminosas tipo PCC.

Hostilidades 
de Guedes criam 
‘climão’ no governo

Atitudes hostis de Paulo Guedes
(Economia), agora contra Carlos
França (Relações Exteriores), ajuda
a piorar o clima no governo Bolso-
naro. França tem sido alvo de “plan-
tações”, atribuídas por diplomatas a
Guedes, após o Itamaraty não avali-
zar a adesão do Brasil a documento
da OCDE, sobre a guerra da Ucrânia,
sem questionar. Guedes, que já teve
embates com colegas como Roberto
Campos Neto (Banco Central), prega
obediência cega para agilizar o in-
gresso do Brasil na OCDE.

Manada, 
não

O tzar da economia não sabe que a
diplomacia brasileira, admirada em
todo o mundo, jamais aderiu a docu-
mentos sem negociar seus termos.
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Mais uma civilizada demonstração de rejeição social

Ninguém 
é de ferro

Queimadas na Europa

Tem consequência?

Eis que outro evento jurí-
dico programado para a en-
cantadora cidade de
Gramado/RS recebeu o tes-
temunho da rejeição social à
atual composição do STF
brasileiro. Três patrocinado-
res retiraram apoio ao
evento, embora a participa-
ção da ministra Cármen
Lúcia vá ocorrer de modo
virtual.

Aquela mídia que o minis-
tro Alexandre de Moraes
considera impecável, con-
fiável e democrática, atri-
buindo-lhe o nome de
“mídia tradicional” critica
duramente o que denomina
ação de “grupos de direita”,

como se isso fosse pejora-
tivo, e como se a ampla
maioria do STF não fosse
um grupo de esquerda,
aprovado nos rigorosos fil-
tros de Lula, Dilma e José
Dirceu.

Esse ativismo afeta a de-
mocracia porque envolve
explícita rejeição às posi-
ções conservadoras e libe-
rais consagradas nas urnas
de 2018 e inclui evidente
perseguição a muitos de
seus apoiadores. Graças a
essa composição do STF,
que se vê como poder mo-
derador, mas é fake, o Brasil
passou a ter presos políti-
cos, exilados, censura, in-

quéritos do fim do mundo e
tropelias processuais que
afrontam a melhor ciência e
escandalizam as melhores
consciências jurídicas do
país.

Reações como as ocorri-
das em Gramado e Bento
Gonçalves nunca ocorreram
antes porque nunca antes a
sociedade se viu constran-
gida a ir às ruas pedir justiça
ao topo do sistema judiciá-
rio nacional, sempre em
vão, e nunca antes o senso
comum de justiça inerente
às consciências bem forma-
das foi tão afrontado e se fez
tão ausente na suprema
corte brasileira.

Um jornalismo que recria
os fatos, que fecha os olhos
e tapa os ouvidos ao que
não quer ver nem ouvir, que
silencia ante a injustiça e os
abusos de poder jamais en-
tenderá que pessoas de bem
(expressão usada com des-
prezo por uma colunista de
ZH) não queiram pôr di-
nheiro em eventos a que
esses ministros compare-
çam. Contudo, trata-se de
conduta civilizada, demo-
crática, própria de indiví-
duos livres que têm olhos
para ver e ouvidos para
ouvir, fora do circuito lau-
datório e orquestrado da
“mídia tradicional”.

Plantões 
quinzenais

Caxias 
em ação

Percival Puggina, membro da Academia 
Rio-Grandense de Letras, é arquiteto, empresário e

escritor e titular do site www.puggina.org,

No Supremo e demais tribunais, o
presidente e o vice se revezam em
plantões quinzenais. O plantão do
ministro Luiz Fux começa no dia 17.

Repetindo
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Os pré-candidatos que aderiram
à coleta de dinheiro para campa-
nha por meio do sistema de vaqui-
nhas virtuais, precisam ficar
atentos para as regras impostas
pela lei eleitoral. Apenas pessoas
físicas podem fazer as doações e,
embora não haja limite de valores,

as doações acima de R$ 1.064,10
devem ser feitas por meio de trans-
ferência eletrônica ou cheque cru-
zado e nominal. As vaquinhas
podem ficar abertas até o dia da
eleição, 2 de outubro. Pré-candida-
tos que desistirem da disputa de-
verão devolver os recursos.

Gazetilha
agazeta.ap@uol.com.br

A esperança de que com a
Equatorial Energia os proble-
mas iriam acabar parece que
chegou ao fim. Nessa terça-
feira (05), vários bairros de Ma-
capá ficaram sem energia. A
reclamação ganhou as mídias
sociais e a população mostrou
a sua revolta. Com a palavra os
administradores da empresa
que, ao que parece, não tem o
que falar.

Recursos para o Amapá

Projeto aprovado 

Eleições 2022

Cadê a Equatorial Energia?

A Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) aprovou nesta terça-feira (5)
projeto que regulamenta a profis-
são de gari e estabelece piso sala-
rial de R$ 1.850 mensais para a
categoria. O projeto de lei, do sena-
dor Paulo Paim (PT-RS), teve pare-
cer favorável, com emendas, do
senador Lucas Barreto (PSD-AP), e
segue agora para a Câmara dos De-
putados, caso não haja recurso
para votação em Plenário.

O promotor de justiça Alberto
Eli Pinheiro de Oliveira, do
MPAP, mandou dar ciência ao
ex-prefeito Roberto Góes sobre
o arquivamento do inquérito
(de 2014) que apurou possível
ato de improbidade ao não for-
necer informações para a
equipe de transição do prefeito
Clécio.

Alerta 
A Confederação Nacional dos Mu-

nicípios alerta que as medidas fede-
rais do Legislativo, do Executivo e do
Judiciário que afetam as finanças
municipais somam impacto imediato
de R$ 73 bilhões ao ano para os Muni-
cípios. Segundo dados da CNM, o im-
pacto, caso pautas ainda em
tramitação sejam aprovadas, pode
chegar a R$ 250,6 bilhões. Os valores
são referentes à redução de receitas,
aumento de despesas e liminares que
impedem redistribuição de recursos.
O estudo foi divulgado nesta se-

gunda-feira, 4 de julho, véspera de
mobilização municipalista em Brasí-
lia contra pautas que reduzem a arre-
cadação e aumentam as despesas dos
Entes locais.
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O senador Randolfe Rodrigues in-
formou, em postagens nas mídias
sociais, a liberação de emendas par-
lamentares, de sua autoria, para o
Amapá, “recebemos a informação
de que cerca de R$3,8 milhões em
emendas nossas foram liberados
para investimentos nos municípios
de Macapá, Santana, Mazagão, Vitó-
ria do Jari, Calçoene e Tartarugalzi-
nho.Vamos acompanhar a aplicação
desses valores para que os benefí-
cios cheguem até a população.

A campanha ‘’Doe um livro e
ganhe uma entrada grátis’’, do Bio-
parque da Amazonia, objetiva in-
centivar o hábito da leitura. A
arrecadação acontecerá todas às
quartas-feiras de julho (dias 6,13,
20 e 27), das 9h às 16h20, horário de
funcionamento do parque. Quadri-
nhos em geral, livros infantis e de
meio ambiente podem ser trocados
na bilheteria do local. O ingresso é
individual e vale apenas para o dia
da programação. Lembrando que

toda a quarta-feira o Bioparque
promove a meia-entrada no valor
de R$ 5,00 para todos os públicos.

Parceria 

Assalto 
A Polícia continua investigando o

assalto ocorrido na madrugada de sá-
bado na residência da professora Ra-
quel Capiberibe. Bandidos invadiram
a casa na Raimundo Alvarez da Costa
e fizeram reféns com muita violência
querendo dinheiro e joias. Agrediram
a filha da professora, deram coronha-
das na cabeça do marido e quebraram
um dedo da professora Raquel, além
de ameaçarem um dos netos. Os ban-
didos ficaram mais de duas horas

dentro da casa e saíram levando di-
nheiro e algumas joias.

O pré-candidato ao GEA, Jaime Nunes,
falou sobre a parceria que mantem com o se-
nador Lucas Barreto, “Lucas é um grande par-
ceiro no trabalho para mudar o Amapá, saber
que posso contar com ele me traz uma satis-
fação imensa.É um parlamentar honrado, que
não mede esforços para trazer recursos para o
nosso estado. Aliar o trabalho sério e compe-
tente de um gestor de verdade com a dedica-
ção do Senador Lucas é a minha
proposta.Essa parceria e projetos futuros
estão incluídas em meu plano de governo”,
disse Jaime.

Processo arquivado 

A Fundação Carlos
Chagas confirmou para
domingo, 17 de julho, a
prova objetiva do con-
curso público, promo-
vido pelo governo do
Amapá, para um sol-
dado da praça da polí-
cia militar combatente.
A prova terá duração
total de quatro horas.

Concurso público 

Incentivo a leitura 



O salário médio de contra-
tação no país em empregos
com carteira assinada voltou
a cair em maio e acumula
uma queda de 5,6% em 1 ano,
segundo dados do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados
e Desempregados), do Minis-
tério do Trabalho e Previdên-
cia.

Em maio, o salário médio
real de admissão foi de R$
1.898, contra um valor de R$
1.916 em abril, e de R$ 2.010
em maio do ano passado, em
valores corrigidos pela infla-
ção medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao
Consumidor (INPC).

Nos cinco primeiros meses
de 2022, apenas em abril o sa-
lário de admissão registrou
aumento real. O valor médio

de R$ 1.898 registrado em
maio é o mais baixo desde de-

zembro de 2021.
De acordo com os dados do

governo federal, foram cria-
dos 277 mil empregos com
carteira assinada em maio no
Brasil. No ano acumulado no
ano, foram 1,05 milhão de
vagas formais a mais.

Os números do Caged mos-
tram, porém, que os salários
médios iniciais continuam
encolhendo. Em outras pala-
vras, a recuperação do mer-
cado de trabalho e a queda do
desemprego ainda não refle-
tem em uma melhora da
renda – que segue sendo cor-
roída pela inflação nas alturas
e pelo elevado número de
brasileiros em busca de uma
ocupação.

"Essa queda no salário de
admissão já foi até pior. Mas
isso não significa que o salá-
rio daqui a pouco vai come-

çar a apresentar ganho. Pro-
vavelmente, não vai. Quem
está entrando no mercado de
trabalho, está predominan-
temente aceitando um salá-
rio menor do que se pagava
12 meses atrás", afirma Fabio
Bentes, economista da Con-
federação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), destacando
que o país ainda reúne 10,6
milhões de desempregados
em busca de uma vaga no
mercado de trabalho.

Levantamento feito recen-
temente pela CNC mostrou
que, entre as 140 profissões
com maior volume de con-
tratações, em apenas 8 o sa-
lário de admissão conseguiu
bater a inflação no último
ano.

Salário médio de contratação com carteira assinada
cai 5,6% em 1 ano; veja remuneração por setor

CNM

Queda da remuneração

Em maio, salário médio real de admissão foi de R$ 1.898 – em maio do ano passado, foi de R$ 2.010. 

Economia

Inflação de dois dígitos e desemprego ainda elevado
pressionam valores pagos pelos empregadores.
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Um estudo divulgado pela
Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) estima
que as medidas aprovadas e
adotadas neste ano pelos po-
deres Executivo, Legislativo
e Judiciário já têm um im-
pacto anual de R$ 73 bilhões
para os cofres dos prefeitos.

Esse impacto pode ser
ainda maior e chegar a R$
250,6 bilhões ao ano caso
todas as medidas em discus-
são sejam aprovadas e leva-
das adiante.

Publicado nesta segunda-
feira (4), o levantamento da
CNM mapeou como os mu-
nícipios são e podem ser afe-
tados tanto pela redução de
arrecadação como pelo au-
mento das despesas.

Em ano eleitoral, governo
federal e Congresso têm se
valido de várias mudanças,
sobretudo na área fiscal,
numa tentativa de estimular
a economia e reduzir a infla-
ção.

A CNM diz que as medidas
adotadas reduzem a arreca-
dação dos prefeitos com re-
ceitas próprias - por meio do
Imposto sobre Serviços (ISS)
e do Imposto de Renda (IR) -
e também com perdas em
transferências - via Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM) e cota-parte do Im-
posto sobre Circulação de
Mercadoria ou Serviços
(ICMS).

Do lado do gasto, há um
aumento com a despesa com
pessoal diante da imposição
de piso salarial para diversas
categorias. (Veja as medidas
ao fim da reportagem)

Com base no discurso de

deterioração das contas pú-
blicas, os prefeitos fazem
uma mobilização em Brasília
nesta terça-feira (5). O ato
está programado para come-
çar às 9h. A CNM diz que os
serviços públicos essenciais
oferecidos pelos municípios
podem ser afetados nesse
cenário de perda de arreca-
dação e aumento de gastos.

"A redução permanente da
arrecadação de impostos
municipais, logo, pode gerar,
em um futuro próximo, em
caso de reversão do desem-
penho da arrecadação, difi-
culdade do cumprimento
dos compromissos com os
serviços essenciais pelos
entes subnacionais", desta-

cou a entidade no estudo.
De acordo com a CNM, no

cenário que contempla um
impacto de R$ 250,6 bilhões,
as pautas já adotadas e que
ainda estão em discussão
podem levar a um aumento
de despesa de até R$ 176,8
bilhões ao ano e reduzir a de
arrecadação anual em R$
51,6 bilhões. O caixa dos mu-
nícipios ainda deixaria de re-
ceber R$ 22,2 bilhões por ano
com medidas que alteram a
distribuição de receitas.

O impacto em detalhes
No documento divulgado,

a CNM detalhou o impacto
anual e já contabilizado para
as finanças municipais. Veja
abaixo detalhes das medi-

das:

Projetos do Poder Legisla-
tivo

•R$ 1,13 bilhão. Regra de
transição para a cobrança do
diesel entre julho e dezem-
bro de 2022;

•R$ 22,06 bilhões. Mu-
dança na cobrança de ICMS
sobre combustíveis, comuni-
cação e energia elétrica. O
impacto vem pela redução
do repasse do ICMS;

•R$ 1,97 bilhão. Aumento
de despesa com o reajuste do
piso salarial para agentes co-
munitários de saúde e agen-
tes de combate às endemias;
e

•R$ 9,41 bilhões. Criação

do piso salarial nacional da
enfermagem.

Projetos do Poder Execu-
tivo

•R$ 30,46 bilhões. Rea-
juste em 33,24% do piso do
magistério; e

•R$ 6,75 bilhões. Perda de
arrecadação com a redução
do Imposto sobre Importa-
ção (IPI) em até 35%. O im-
pacto se dá via redução do
FPM.

Projetos do Poder Legisla-
tivo

•R$ 1,21 bilhão. Definição
de que a regra de transição
estabelecida para o diesel
deve ser adotada no caso dos
demais combustíveis.

Medidas adotadas pelos três poderes em 2022 já têm impacto
anual de R$ 73 bilhões para os cofres dos municípios, diz CNM

Medidas já aprovadas e adotadas pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário reduzem arrecadação e levam ao aumento de gastos dos prefeitos. 

Impacto pode chegar a R$ 250 bilhões se
todos os projetos em discussão forem aprova-



PF apura emissão de notas fiscais falsas para
cota de gabinete de deputado Jaci Amanajás

A Empresa de Mineração e
Pesquisa do Amapá, EMPA
GOLD AMAPÀ, é considera a 4ª
potência em Patrimônio Mine-
ral no Brasil, está localizada no
Estado do Amapá, o meio do

Mundo, local ideal para obter a
projeção no mercado Mineral e
no Mundo dos negócios globa-
lizados. O Amapá é, estrategi-
camente, o ponto mais perto
para os continentes e mercado

do consumo Mineral. 
A EMPA GOLD AMAPÁ, é

uma empresa familiar, essa é a
terceira geração que que está à
frente da administração.

O processo minerário da
EMPA iniciou em 1982 e está
com processo de lavra, na
ANM com número
850.817/1982 com licença de
operação com número
006/2018 está instalada no Dis-
trito de Lourenço, Município
de Calçoene e está com todas
as licenças necessárias pra
executar extração do minério
de ouro. 

A empresa está totalmente
operacional gerando emprego
e renda ao Distrito do Lou-
renco. A empresa se preocupa-
com a parte social e ambiental
sendo que a estrutura é toda
interligada ao sistema nacional
de energia elétrica sua planta
têm capacidade de produção
de 80 toneladas por hora.
A EMPA GOLD AMAPÁ tem à

frente da administração o Sr.
Marcos Sayd, o diretor em
Lourenço é Glauco Sayd,
“temos responsabilidade so-
cial e nos preocupamos com o
bem estar dos nossos colabora-
dores e com a comunidade do
entorno onde estamos instala-
dos. A EMPA é a única empresa
amapaense que tem uma por-
taria de lavra e todo esse pro-

cesso de legalização até o fun-
cionamento iniciou com meu
avô, o seu Juca, que é o grande

pioneiro dessa história toda”,
disse Glauco Sayd, diretor da
empresa.

A Polícia Federal (PF) de-
flagrou nesta terça-feira (5) a
operação "Fegatello", que in-
vestiga esquema de desvio
de cota parlamentar da As-
sembleia Legislativa do
Amapá (Alap) por meio da
emissão de notas fiscais fal-
sas.

Foram cumpridos 11 man-
dados de busca e apreensão
em Macapá. As buscas ocor-
reram em residências, em-
presas e no gabinete de um
deputado estadual. De
acordo com informações ob-
tidas pelo A Gazeta, esse
parlamentar seria Jaci Ama-
najás, que tomou posse em
março, substituindo a depu-
tada Marilia Góes (PDT), que
renunciou ao mandato para
ocupar a vaga de conselheira
no Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE).

A "Fegatello" é um desdo-
bramento da operação "En
Passant", deflagrada no ano
passado e que apurou desvio
de R$ 1 milhão e esquema de
"rachadinha" no gabinete de
outro parlamentar ama-
paense.

De acordo com a PF, as
empresas, algumas adminis-
tradas por parentes dos in-

vestigados, emitiam as notas
fiscais por serviços não pres-
tados ou prestados a menor
preço. Com isso, o grupo
pedia o ressarcimento dos
valores por meio da cota par-
lamentar em favor do depu-
tado.

Com a quantia recebida,
ainda segundo a PF, os in-
vestigados se apropriavam
ou desviavam o dinheiro da
cota parlamentar da Alap. A
operação descobriu ainda
que o sobrepreço nas notas
fiscais falsas variava de 10%
a 13% em comparação ao
valor real do serviço pres-
tado.

Empresas de diversos
ramos e até mesmo de fa-
chada eram utilizadas por
intermediários do deputado
estadual para realização do
esquema, informou a PF. A
equipe do parlamentar deci-
dia, inclusive, o que consta-
ria na descrição das notas
fiscais.

Os materiais apreendidos
nesta quinta-feira vão subsi-
diar o inquérito aberto pela
PF. Os investigados poderão
responder pelos crimes de
peculato, falsidade ideoló-
gica, organização criminosa
e lavagem de dinheiro. So-
madas, as penas pelos cri-

mes podem chegar a 33 anos
de prisão.

O nome "Fegatello" faz re-
ferência a uma defesa no xa-
drez, já que a operação En
Passant também foi denomi-
nada por conta de um movi-
mento no jogo de tabuleiro.

Outras operações 
Em duas semanas, esta foi

a terceira investigação da PF
que veio a público com foco
em indícios de crimes prati-
cados em gabinetes de de-
putados estaduais do
Amapá.

Em junho, a PF já tinha de-
flagrado a operação "Gam-

betto", que também apurou
emissão de notas fiscais fal-
sas para justificar gastos do
gabinete de uma parlamen-
tar estadual.

Na ocasião, foram cumpri-
dos 11 mandados de busca e
apreensão.

Na semana passada, a cor-
poração também cumpriu
mandado de busca e apreen-
são no gabinete de outro de-
putado estadual suspeito de
emitir notas fiscais falsas em
postos de combustíveis. A
investigação fez parte da
operação "Petrov". (Com in-
formações do g1/AP)

GeralNo Amapá

Conheça a EMPA GOL AMAPÁ, empresa de extração mineral e pesquisa
A EMPA tem à frente da administração o Sr. Marcos Sayd, o diretor em Lourenço é Glauco Sayd

EMPA GOLD AMAPÁ

Deputado Jaci Amanajás foi o alvo da operação da PF PF cumprindo mandado de busca e apreensão

Presidente da EMPA, Marcos Sayd

Diretor da EMPA, Glauco Sayd

Planta de beneficiamento de ouro

Colaboradores da empresa
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Operação 'Fegatello' cumpriu 11 mandados de busca e apreensão. Em duas semanas, esta foi a terceira investigação da PF que
veio a público com foco em indícios de crimes praticados em gabinetes de deputados estaduais do Amapá.



Após anos com problemas es-
truturais que prejudicavam a ro-
tina das aulas, a comunidade da
Escola Municipal de Ensino Fun-
damental (Emef) Prof. Odete Al-
meida Lopes, localizada no bairro
São Lázaro, na zona norte de Ma-
capá, poderá finalmente contar
com um prédio revitalizado. O es-
paço já passou por troca do te-
lhado, obras hidráulicas, elétricas
e adequação das janelas. Além
disso, a Prefeitura construiu novos
banheiros para a comunidade,
ampliando a acessibilidade.

A escola também terá um novo
refeitório e cobertura para a en-
trada. A instituição é uma das 23
unidades de ensino que a Prefei-
tura da Macapá reforma e até o
momento a obra está com 60%
dos trabalhos concluídos.

O espaço atende 530 estudan-
tes, em turmas do ensino funda-
mental I e Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e conta com 60 fun-
cionários entre professores, me-
rendeiras e auxiliares.

Amailza da Costa é auxiliar de
secretaria da Emef Odete Lopes e
conta que esta é a primeira vez

que vê uma reforma desse porte
na unidade. As condições nas
quais o prédio estava afetavam
muito o ensino.

“A gente está esperando a re-
forma com muita ansiedade.
Quando os estudantes chegarem,
no segundo semestre, sei que os
olhinhos vão brilhar. Fazemos
tudo por eles, que com certeza vão
ficar muito alegres”, comemora a
auxiliar.

Investimento
A Prefeitura de Macapá investe

mais de R$ 800 mil na reforma da
Emef Odete Lopes com recursos
do Tesouro Municipal e do Fundo
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb).

Ao todo, 23 escolas da rede mu-
nicipal passam por reformas, em
um investimento de cerca de R$ 23
milhões. As reformas fazem parte
do pacote de ações do Programa
de Saúde e Assistência ao Cidadão
(Probem/Educação), que prevê a
garantia de direitos básicos.

Há pouco mais de um mês
as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) Perpétuo So-
corro e Marcelo Cândia pas-
saram a oferecer
atendimento odontológico
de urgência e emergência no
turno da noite. Desde então,
830 pacientes já foram aten-
didos. A iniciativa é uma das
20 medidas do programa
Saúde Para Todos, lançado
em maio pela Prefeitura de
Macapá.

As Unidades de Saúde têm
priorizado os atendimentos
de urgência e emergência,
visando minimizar ou evitar
os riscos de agravamento das
demandas odontológicas
que necessitam de atendi-
mento imediato no período
da noite e finais de semana.
Com isso, são atendidos
casos de infecção dentária,
problemas de dor de dente,
hemorragias gengivais após
extração dentária e traumas.
Futuramente, esses procedi-

mentos também serão ofer-
tados na UBS Marabaixo, e a
previsão é que o serviço ini-
cie ainda na primeira quin-
zena de julho.

O coordenador de Saúde
Bucal do município, Patrick
Alfaia, explica que é impor-

tante fazer o atendimento
odontológico no período da
noite, uma vez que a popula-
ção pode acessá-lo com mais
facilidade.

“Esse serviço em horário
diferenciado possibilita aos
trabalhadores a oportuni-

dade da realização do aten-
dimento bucal após o expe-
diente e a população, que
sofre com dores, por exem-
plo, tenha um serviço emer-
gencial à disposição”, diz.

Durante o dia, todas as
UBSs de Macapá, incluindo

as que estão localizadas nos
distritos, ofertam os serviços
básicos de odontologia. Para
ter acesso a qualquer trata-
mento em unidade, o muní-
cipe deve verificar os dias de
marcação de consulta em
cada unidade e realizar o
procedimento de posse do
cartão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e da Carteira de
Identidade.

Serviço
A UBS Marcelo Cândia fun-

ciona na Rua Vereador Júlio
Maria Pereira, no bairro Jar-
dim Felicidade I, e os atendi-
mentos no período noturno
acontecem das 19h até 1h da
manhã.

Já a UBS Perpétuo Socorro
está localizada na Rua Rio
Xingu, bairro Perpétuo So-
corro, e durante a semana os
atendimentos acontecem
das 19h às 7h e aos fins de se-
mana o serviço está disponí-
vel 24h.

UBSs de Macapá registram mais de 800 atendimentos
odontológicos de emergência no período noturno

Prédio já passou por troca do telhado, obras hidráulicas, elétricas e adequação das janelas.

Serviço está disponível nas unidades Perpétuo Socorro e Marcelo Cândia.

Saúde bucal MACAPÁ

Educação

Trabalho é realizado diariamente pela Prefeitura de Macapá.

Macapá Verão 2022: trabalho contínuo 
garante balneários limpos após eventos

Zeladoria Urbana

Para garantir que os bal-
neários e outros espaços
com programações do Ma-
capá Verão 2022 permane-
çam sempre limpos, a
Prefeitura programou para
que os serviços de manu-
tenção sejam realizados
continuamente. Dessa
forma, a Secretaria Munici-
pal de Zeladoria Urbana
montou um cronograma
exclusivo de limpeza para o
balneário da Fazendinha,
onde acontecem grande
parte dos eventos.

Os serviços de limpeza e
varrição são realizados dia-
riamente e começam logo
após o término dos eventos.
O secretário municipal de
Zeladoria Urbana, Jean Pa-
trick Farias, diz que ao
longo do espaço foram ins-
taladas lixeiras para que o
público não jogue lixo nas
vias ou dentro do rio.

“Fizemos nossa parte e
estamos incentivando o
descarte correto. Nesse pri-
meiro fim de semana de
programação, observamos

que a população tem nos
atendido”, comentou o
chefe da pasta.

Os trabalhos também não
param no Complexo do Jan-
diá e Araxá, onde limpeza
ocorre todos os dias. As ter-
ças-feiras, um grupo de tra-
balhadores faz a roçagem
dos dois locais.

Além dos balneários loca-
lizados na capital, também
recebem limpeza os das co-
munidades do Lontra da
Pedreira, Abacate da Pe-
dreira, Santo Antônio da Pe-
dreira, Corre Água, São
Joaquim do Pacuí, Santa
Luzia do Pacuí, Tracaja-
tuba, Carmo do Maruanum,
Conceição do Maruanum e
Areial do Matapi.

As secretarias municipais
de Obras e Infraestrutura,
Iluminação, Meio Ambiente
e Mobilização e Participa-
ção Popular ainda atuam
em uma força-tarefa de or-
ganização para o Macapá
Verão, que movimenta o tu-
rismo, lazer e economia do
município.

Reforma da Escola Municipal Odete Lopes amplia acessibilidade
com novos banheiros e refeitório, em Macapá

Trabalhadores da Zeladoria Urbana durante limpeza no 
balneário da Fazendinha, após programação de domingo.

Investimento para reforma da escola
é de mais de R$ 800 mil

UBSs atendem casos de infecção dentária, hemorragias
gengivais após extração dentária, traumas e outros

Foram construídos novos banheiros, refeitório e
uma cobertura para a entrada da escola
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Com 26 anos de trajetória, a Cia
Nu Escuro (GO) chega a Macapá
para mais uma etapa do projeto de
circulação que inclui o Amapá, Ro-
raima e Alagoas, além da Paraíba e
Pará. Em Macapá, a Companhia se
apresenta no CEU das Artes, no
bairro Infraero 2, a programação se
inicia na quarta-feira (6) com a Ofi-
cina Musicalidade Teatral – no tea-
tro de bonecos. Já na quinta (07) e
sexta-feira (08) é apresentado o es-
petáculo “O Cabra que Matou as Ca-
bras”, sempre às 19h.
Após dois anos desenvolvendo

ações virtuais em decorrência da
pandemia, a Cia de Teatro Nu Es-
curo volta aos palcos e praças com
o sentimento de reestreia do traba-
lho do grupo. Para os artistas, a cir-
culação presencial é a realização de
um sonho, por poderem relatar em
suas histórias que se apresentaram
em todas as capitais brasileiras,
pois no roteiro desta circulação
além de retornar a cidades que a Cia
já esteve, ela irá se apresentar nas
três capitais, Macapá (AP), Boa
Vista (RR) e Maceió (AL), onde
ainda não haviam se apresentado,
além de buscar abrir uma ponte
com a América Latina com apresen-
tações em duas cidades na Argen-
tina.

A Oficina “Musicalidade Teatral”
Ministrada por Izabela Nascente,

a oficina é direcionada a pessoas in-
teressadas em conhecer a musicali-
dade voltada para o teatro de
bonecos e para a compreensão da
música como dramaturgia no teatro
de animação. Com duração de três
horas, a atividade é uma vivência
técnica sobre animação e manipu-

lação de formas animadas.
“Nosso objetivo é ver os aspectos

da musicalidade no teatro de ani-
mação. Nela trataremos de assun-
tos como ritmo de fala, corpo e
materialidade; música como dra-
maturgia, pulsação, foco bem como
discutir os processos composicio-
nais de uma cena com bonecos e
objetos”, complementa a atriz Iza-
bela Nascente.

O espetáculo “O Cabra que
Matou as Cabras”
Estreada em 2004, a peça conta a

história de Pathelin, um advogado
vigarista que sobrevive dando pe-
quenos golpes em seus clientes,
mas se vê envolvido em um caso de
assassinatos de cabras e bodes.

Uma trama cheia de traições, trapa-
ças e reviravoltas, onde uma esposa
maliciosa engana seu marido advo-
gado que engana um comerciante
ganancioso que engana seu empre-
gado que engana um juiz que quer
enganar todo mundo.
Inspirada na peça medieval fran-

cesa “A Farsa do Advogado Pathe-
lin”, a montagem recebe
influências dos cordéis nordesti-
nos, esquetes de picadeiro, fábulas
medievais, ditos populares e vários
elementos da cultura popular brasi-
leira, destaca Hélio Fróes, diretor
da peça.
Através da circulação, o grupo

visa consolidar o diálogo estético,
através da troca de experiência e de
técnicas cênicas entre os grupos
teatrais das cidades visitadas e
principalmente com a plateia pre-
sente. Este projeto foi contemplado
no edital do Fundo de Arte e Cul-
tura do Estado de Goiás (2017) e
apoiado pela Prefeitura Municipal
de Macapá através da Fundação
Municipal de Cultura e CEU das
Artes, todas as atividades são de
acesso livre e gratuito.

Serviço
Projeto: “Dentro e Fuera”
Oficina: “Musicalidade no Teatral

– no teatro de bonecos”
Data: 6 de julho, 18h às 21h, aos

inscritos previamente.
Local: CEU das Artes (Infraero 2).
Inscrição:
https://forms.gle/Aw3aJtwGs-

pSEaZ658
Espetáculo: O Cabra que Matou

as Cabras
Data: 07 e 08 de julho, às 19h.
Local: CEU das Artes (Infraero 2).
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Companhia Nu Escuro chega ao Amapá para 
oficina e apresentações teatrais

Evento é realizado nos dias 6, 7 e 8 de julho, no CEU das Artes da Zona Norte.

Cia de Teatro Nu Escuro volta aos palcos

Projeto Dentro e Fuera.



•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 087, 6 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 princípio, Jove vai ceder e ficará
com Juma na tapera, mas, devido as péssimas
condições da cabana, ele começará a ficar irri-
tado. Desse modo, eles passarão a protagonizar
algumas brigas e o casamento entrará em crise.
Inclusive, o filho de Zé Leôncio chegará a conhe-
cer uma outra mulher durante esse tempo.

Capítulo 147, 6 de julho
Jove e Juma irão se casar e, logo em seguida, a selva-

gem dará à luz a uma menina, fruto do relaciona-
mento dos dois. O bebê, vale lembrar, será a
reencarnação de Maria Marruá, que morreu nos pri-
meiros capítulos.Na reta final da novela, Zé Leôncio
ficará emocionado por ganhar uma netinha e en-
trará no quarto do casal para pegar o bebê no colo.
“É filha de onça”, dirá a personagem de Alanis Guil-
len. “E ela já morde, Juma?”, brincará o fazendeiro.
“Não… mas se precisar ela aprende”, brincará a prota-
gonista.

Capítulo 038, 6 de julho
Zé Bob criará uma cadela linda chamada

Vilma. Por outro lado, se a Globo não cortar, o
animal vai morrer após Dodicolocar veneno
em sua ração para se vingar do bonitão.Em
cenas previstas para irem ao ar na reta final da
novela, Dodi, a mando de Flora, tentará atingir
o Ze Bob acabando com a vida de Vilma. O ma-
landro, após invadir o apartamento do jorna-
lista, dará comida envenenada para a cachorra,
que comerá tudo.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 034, 6 de julho
Não demorará muito para que o beijo entre

Moa e Pat venha a ser descoberto nos próximos
capítulos. Isso porque a informação sobre o
ocorrido chegará aos ouvidos de Alfredo,
quetentará se controlar, mas, no final das
contas, ficará possesso. E isso só acontecerá
porque Sossô dirá ao pai a notícia que Chi-
quinho terá lhe repassado: a de que viu a
loira beijando o ex-marido de Rebeca no
hospital. Apesar de chocado, Alfredopedirá
a filha para que ela não comente com mais
ninguém sobre esse assunto.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

RESUMO A FAVORITA 
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RESUMO CARA E CORAGEM 



Aos 13 anos, Doninha desejava ficar seis meses pelo país 
europeu para se aprofundar bastante no assunto.

Elliot Page mostra foto nova de passaporte
18 meses depois de se assumir transgênero

Filha de Marcos Mion vai para internato na Suíça
estudar liderança: Pedido de Natal

Anitta solta o verbo, detalha gastos e surpreende ao expor situação
financeira: “tá achando que meu dinheiro é infinito, é?”

Ana Furtado abriu o jogo ao falar
sobre o 'Dança dos Famosos'

Sem papas na língua e bem sincerona, cantora protagoniza mais um 
episódio polêmico por meio de suas redes sociais.

O novo contratado da Globo pos-
tou um textão para contar como foi
toda a jornada e como serão os pró-
ximos dias da família nessa viagem,
já que ele próprio está de férias do
programa que apresenta aqui no Bra-
sil.

Hoje a minha princesa ganhou
assas próprias, começou Mion. Foi
seu pedido de Natal: fazer um inter-
nato na Suíça pra estudar Leadership

(liderança). Com 13 anos!
Doninha, como é carinhosamente

chamada, desejava ficar seis meses
pelo país europeu para se aprofun-
dar bastante no assunto, mas com
tão pouca idade e sendo a primeira
vez que ficaria longe dos pais, Mar-
cos não aceitou especificamente
esse pedido, e conta que foi por puro
egoísmo mesmo de não querer ver a
princesinha longe dos braços do pai.
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Apresentadora faz desabafo sobre participação no 
'Dança dos Famosos' após críticas: "Difícil”.

Anitta, a dona do sincericídio
quando o assunto é relacionamento
com fãs, protagonizou mais uma dis-
cussão por meio do Twitter. Tudo co-
meçou quando um  fã da cantora
compartilhou um trecho do clipe que
ela vai lançar em parceria com o Free-
Fire, o conhecido jogo para celulares. O
fã legendou: "É esse tipo de clipe que
queremos, Anitta, com muita quali-
dade e cenários".

E não demorou muito até que a pu-
blicação chamasse a atenção de Anitta,
que rebateu o internauta e explicou o
custo da produção: “Infelizmente, não
vai acontecer, meu amor. O dinheiro
gasto nesse clipe dava pra eu gravar de
6 a 8 clipes. Agradeço ao FreeFire que
não economizou em nada e não fez exi-
gências no clipe, então, tudo pode ser
feito exatamente como eu pedi.  [...]
Com o dinheiro desse, clipe dava pra
eu ter construído 2 cenários diferentes
de tour com trocas de figurinos pra
mim e pro ballet inteiro, mais 2 clipes,
mais 6 ensaios fotográficos. Tipo... É

pra colocar na balança".
Tudo poderia ter terminado por aí, se

não fosse uma outra fã que sugeriu a
Anitta que investisse dinheiro do pró-
prio bolso nos clipes e ainda disparou
críticas sobre o trabalho da cantora:
“Gasta do seu próprio bolso amor, até
porque você vai continuar ganhando, se
entregar sempre qualidade muita gente
vai se interessar e ver e vai te dar um re-
torno esperado, acho que o problema as
vezes é uns clipes básicos que não tem
nada de novo e por isso não gera inte-
resse de ver”, opinou a seguidora.

Ao que Anitta prontamente respon-
deu em tom irônico: “Pois tu acha que
eu faço o que? É do meu bolso mesmo
(risos). Tá achando que meu dinheiro é
infinito, é? (risos). Tu acha que não
tenho jatos e joias e mansões por aí por
quê? (risos). Foi tudo nas entregas de
artista de milhões". E finalizou com
bom humor: “Se não fosse todos esses
babados eu já tava era de jato pra tudo
quanto é canto só esbanjando férias
(risos)".

Através de uma postagem no
Instagram o artista, que no final da
última semana havia dito que en-
trou para um aplicativo de na-
moro, compartilhou mais um
momento de felicidade em sua
nova fase da vida, a foto de seu
novo passaporte, agora com o
nome e gênero com os quais ele se
identifica. O look escolhido foi bá-
sico, apenas uma camiseta lisa e
um cordão, mas parece ter deixado
o Elliot mais do que feliz.

“Nunca achei que eu fosse amar

uma foto de passaporte”, escre-
veu.

A postagem recebeu milhares de
comentários positivos, demons-
trando todo apoio a Page nessa
nova fase de sua vida, além dele já
ter recebido todo apoio da própria
equipe de produção da série The
UmbrellaAcademy anteriormente.
Vale lembrar que Elliot, de 35 anos
de idade, se assumiu transgênero
em dezembro de 2020 e se separou
de sua ex-esposa no início do
mesmo ano. 

Ana Furtado abriu o coração no úl-
timo domingo (3). Pouco depois do en-
cerramento do programa Domingão
com Huck, a apresentadora foi até as
redes sociais para fazer um desabafo e
comentou o resultado da ‘Dança dos
Famosos’. Ela e o coreógrafo Leandro
Azevedo conquistaram o terceiro lugar
na grande final.

“Tchau, palco! Foi muito bom en-
quanto durou. Fui muito feliz nesse
palco e eu vou continuar dançando.
Agora, vamos para a próxima aula?“,
afirmou a famosa em vídeos publica-
dos pelos stories Instagram. Ela tam-
bém publicou uma grande reflexão

sobre a competição em seu perfil.
Na sequência, Ana Furtado apareceu

em entrevista nos bastidores da TV
Globo e falou novamente o assunto.
“Foi muito bom, foi difícil, doído, do-
lorido. Eu saio muito feliz e muito sa-
tisfeita”, declarou ela.

“Agora, se vocês acham que eu vou
parar de dançar, a gente já tem treino
marcado para terça-feira”, reforçou en-
quanto recebia elogios do professor
por conta de seu esforço e dedicação.

O segundo lugar da competição ficou
com Vitão e Gabe Cardoso, enquanto a
grande vitória foi conquistada por Vi-
tória Strada e Wagner Santos.

Postagem no Instagram recebeu comentários positivos de diversos seguidores.



Os mais de 30 mil inscritos
no concurso público da Polí-
cia Militar (PM) do Amapá
foram convocados nesta se-
gunda-feira (4) para a 1ª fase
do certame que oferta 2,5 mil
vagas para o cargo de sol-
dado combatente. Os candi-
datos já podem consultar o
local no site www.concur-
sosfcc.com.br.

O concurso oferta as vagas
no formato de cadastro re-
serva. O governo estadual
anunciou, no entanto, que

prevê chamar 600 candida-
tos aptos para constituírem a
1ª turma do Curso de Forma-
ção.

A concorrência ficou em
12,3 candidatos por vaga,
contando todos os cadastros
reserva; e 51,4 candidatos
por vaga se contar só os 600
que devem ser chamados
para a 1ª turma de formação.

A prova é organizada pela
Fundação Carlos Chagas
(FCC) e as inscrições encer-
raram em junho. 

Os aprovados no certame
vão receber R$ 2.827,00
como soldado de 2ª classe
durante o Curso da Forma-
ção. Já os classificados no
curso, receberão o salário de
R$ 5.313,18 como soldado 1ª
classe.

Neste ano foram aprova-
das novas regras para in-
gresso de aprovados, entre
elas, a altura mínima exi-
gida.

O concurso foi dividido
em 6 etapas, todas de caráter
eliminatório.

A primeira é a prova obje-
tiva, que será realizada em 17
de julho. O caderno terá 60
questões que envolvem dis-
ciplinas básicas e específi-
cas. Não haverá aplicação de
prova de redação.

As outras etapas são:
exame documental, avalia-
ção de capacidade física,
avaliação psicológica, exame
de saúde e investigação so-
cial. (g1)

Batizada como a “vovó das
rodovias federais”, a BR-156,
que liga os municípios de La-
ranjal do Jari a Oiapoque, fi-
nalmente terá iniciada a obra
de pavimentação de um dos
quatro lotes entre o extremo
sul do estado e a capital Ma-
capá. Esse lote foi entregue
por convênio de delegação
do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Trans-
porte (DNIT) ao Exército.

Após forte articulação da
bancada federal do Amapá,
encabeçada pelo senador
Davi Alcolumbre (UNIÃO
/AP), o Ministério da Defesa
autorizou o deslocamento
das tropas do 8º Batalhão de
Engenharia e Construção, de
Santarém até Macapá. Era
uma estratégia de ganhar
tempo até a aprovação do
projeto executivo da obra. A
operação recebeu o nome de
Matapi.

O fato é que desde a che-

gada dos operários e máqui-
nas militares ao canteiro da
obra, em maio de 2021,
houve uma enorme expecta-
tiva quanto ao início dos tra-
balhos na estrada, o que até
agora não tinha efetiva-
mente acontecido, pela falta
da efetiva documentação da
Diretoria de Engenharia do
Exército e o próprio projeto
estrutural.

Manutenção
O atual comandante do 8º

BEC, tenente-coronel Lu-
ciano Flávio Almeida de
Lima, que está em Macapá,
disse que até então os traba-
lhos se concentraram na
montagem do acampamento
e instalação do canteiro de
obras, mas também da reali-
zação de importantes servi-
ços de manutenção da via,
além do emprego da tropa
em ações paralelas como a
própria ação de presença e
no atendimento a vítimas da
enchente do Rio Jari, no Sul
do Amapá.

Nos próximos dias, com a
publicação do projeto execu-
tivo e a formalização de ou-
tras atividades de
manutenção preventiva o
ritmo das obras deverá se in-
tensificar, coincidindo com a
chegada o verão amazônico
na região que ainda registra
muitas chuvas. (DA)

Obra

Exército Brasileiro mobiliza tropa do 8º BEC
para iniciar pavimentação da BR-156
Operários e máquinas do batalhão que foi transferido de Santarém estão desde 

maio do ano passado no canteiro da obra.

A prova objetiva está marcada para 17 de julho.

Amapá convoca 30 mil inscritos para 
a 1ª fase do concurso da PM

São ofertadas 2,5 mil vagas de cadastro reserva. Governo prevê que 
600 candidatos aptos devem ser chamados na 1ª turma.
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Geral2,5 mil vagas

Serviço será realizado na BR-156, que liga os
municípios de Laranjal do Jari a Oiapoque.
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O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, afirmou,
nesta terça-feira (5/7), que
seu filho Antônio Cristóvão
Neto, conhecido como Quei-
roguinha, não está envolvido
em esquemas de corrupção
no órgão. Em relação à pre-
sença do filho em agendas do
governo, Queiroga disse que
foram apenas “visitas ao tra-
balho” do pai. A declaração
foi dada durante audiência
na Câmara dos Deputados.

Mesmo sem ser servidor
do governo federal, Queiro-
guinha, que também é mé-
dico e tem 23 anos, é acusado
de utilizar a influência do pai
para prometer verbas da
Saúde a prefeitos. Reporta-
gem publicada pelo jornal O
Globo aponta que Queirogui-
nha estaria percorrendo mu-
nicípios do interior da
Paraíba com a promessa de

liberação de recursos para
aquisição de aparelhos de
raios-x e ambulâncias às pre-
feituras.

A ação seria uma tentativa
de angariar apoio pela sua
condução à disputa por uma
cadeira da Câmara dos Depu-

tados nas eleições deste ano.
Reportagem do jornal O
Globo aponta que o filho do
ministro esteve ao menos 30
vezes na sede do Ministério
da Saúde ou no Planalto.

Nesta terça, o ministro
disse que o caso é uma “nar-

rativa que se sustenta”.
“Qual é o problema em um
filho visitar o pai no local de
trabalho?”, questionou. Se-
gundo o cardiologista, todos
os recursos liberados pelo
Ministério da Saúde são ava-
liados pela equipe técnica da
pasta.

“Tenho a consciência tran-
quila, ajo dentro da lei. Não
há nenhum centavo de re-
curso público liberado sem
avaliação técnica. Meu filho
é filiado ao PL, estamos em
uma época de pré-campa-
nha. Igualmente os senhores
têm o direito de assumir
compromisso em nome da
sua população. Em nome do
governo [ele] não fala”, disse
aos parlamentares.

Audiência pública
Cinco comissões da Câ-

mara dos Deputados ouvem,

nesta terça-feira (5/7), o mi-
nistro da Saúde, Marcelo
Queiroga. Os grupos querem
esclarecimentos sobre diver-
sos temas.

Além da Comissão de Tra-
balho, Administração e Ser-
viço Público, outros quatro
grupos participam do debate
com o ministro: de Defesa
dos Direitos da Mulher; do
Direitos do Consumidor; de
Fiscalização Financeira e
Controle; e de Seguridade
Social e Família.

Os deputados pedem es-
clarecimentos sobre as atua-
lizações da Caderneta da
Gestante e da nova Rede de
Atenção Materna e Infantil
(Rami). O ministro também
será questionado sobre a si-
tuação das santas casas e
hospitais filantrópicos, e
sobre o fim da emergência
sanitária imposta pela Covid.

Queiroga nega corrupção e diz que filho só “fez visitas ao pai”
Antônio Cristóvão Neto, conhecido como Queiroguinha, é acusado de percorrer 

municípios prometendo liberação de verbas da Saúde

Sem corrupção 

Escândalo do MEC

Saúde

O ministro da Educação,
Victor Godoy, disse nesta
terça-feira (5) que apenas
Milton Ribeiro, ex-ministro
da pasta investigado por su-
posto envolvimento em um
esquema de liberação de
verbas no Ministério da
Educação (MEC), “pode
dizer o que aconteceu” no
caso chamado de escândalo
do MEC.

A declaração foi dada du-
rante uma audiência pública
das comissões de Educação
e Fiscalização e Controle da
Câmara. O ministro-chefe da
Controladoria-Geral da
União (CGU), Wagner Rosá-
rio, também estava presente.

Os ministros foram convi-
dados a apresentar esclareci-
mentos sobre o suposto
tráfico de influência e cor-
rupção para liberação de re-
cursos públicos no
Ministério da Educação du-
rante a gestão de Milton Ri-
beiro.

Godoy foi questionado
pelo deputado federal
Aureo Ribeiro (Solidarie-
dade-RJ) se colocaria a
“mão no fogo” pelo ex-mi-
nistro, em referência ao pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL),
que disse colocar a “mão no
fogo” por Milton Ribeiro no
último mês.

“Minha relação com o mi-
nistro sempre foi de cordia-
lidade, de respeito
profissional. Espero que ele
esclareça tudo o que aconte-
ceu. Só ele pode dizer o que

aconteceu. Meu secretário-
executivo não acompanha
10% das minhas agendas,
porque ele tem as agendas
dele. Era exatamente a
forma como eu trabalhava
com o ex-ministro Milton",
disse Godoy.

"Espero que ele esclareça
tudo que aconteceu. Sem-
pre tive com ele uma relação
muito profissional, de cor-
dialidade, nunca tendo ele

me solicitado qualquer prá-
tica de ato irregular dentro
do MEC”, afirmou o minis-
tro, que antes do pedido de
demissão de Ribeiro, em
março, ocupava o cargo de
secretário-executivo da
pasta, número dois na hie-
rarquia do ministério

Milton Ribeiro é investi-
gado pela participação em
um suposto esquema de li-
beração de verbas no Minis-

tério da Educação.
O Ministério Público Fede-

ral (MPF) sustenta que há in-
dícios para que o ex-ministro
seja investigado por corrup-
ção passiva, prevaricação,
advocacia administrativa e
tráfico de influência.

Em um áudio divulgado
pelo jornal “Folha de
S.Paulo”, o então ministro
Ribeiro afirma, em conversa
com prefeitos e pastores,

que, a pedido do presidente
Jair Bolsonaro (PL), priori-
zava a liberação de verbas
indicadas pelos pastores
Gilmar Santos e Arilton
Moura.

Milton pediu demissão
do cargo ainda em março.
No último dia 22, foi preso
pela Polícia Federal e, pos-
teriormente, solto após de-
cisão da Justiça Federal de
Brasília.

‘Só Milton Ribeiro pode dizer o que aconteceu’, 
diz atual ministro da Educação

Ex-ministro da Educação Milton Ribeiro é investigado por suposto envolvimento em 
um esquema de liberação de verbas do MEC.

Victor Godoy Veiga, novo ministro da Educação, em comissão da Câmara nesta terça-feira (5). — Foto: Alan Rones/Câmara dos Deputados

Marcelo Queiroga



A Polícia Civil do Amapá, por meio
da Delegacia de Polícia de Vitória do
Jari, prendeu um homem em fla-
grante por tráfico de drogas.

De acordo com o Delegado Erivel-
ton Clemente, o acusado foi preso
com drogas e dinheiro em uma festa
que ocorria ao lado da Delegacia.

"O acusado foi abordado por Poli-
ciais Civis após uma denúncia de
que estaria comercializando drogas
na festa do Produtor Rural, que
acontecia no Centro Comunitário, lo-
calizado ao lado da Delegacia. Com o
suspeito, foram encontradas seis
porções de maconha e crack e o valor
de R$ 361,00. O suspeito alegou que
a quantia era proveniente de seu tra-
balho como catraieiro, porém não

sabia informar o valor correto que
havia em seu bolso; que não é trafi-
cante e que havia comprado para um
amigo, não sabendo informar a iden-

tidade dos possíveis envolvidos",
disse o Delegado.

O homem preso foi encaminhado
à audiência de custódia.

Os mais de 30 mil inscritos no con-
curso público da Polícia Militar (PM)
do Amapá foram convocados nesta
segunda-feira (4) para a 1ª fase do
certame que oferta 2,5 mil vagas para
o cargo de soldado combatente. Os
candidatos já podem consultar o
local onde farão a prova objetiva,
marcada para 17 de julho.

O concurso oferta as vagas no for-
mato de cadastro reserva. O governo
estadual anunciou no entanto que
prevê chamar 600 candidatos aptos
para constituírem a 1ª turma do
Curso de Formação.

A concorrência ficou em 12,3 can-
didatos por vaga, contando todos os
cadastros reserva; e 51,4 candidatos
por vaga se contar só os 600 que
devem ser chamados para a 1ª turma
de formação.

A prova é organizada pela Funda-
ção Carlos Chagas (FCC) e as inscri-
ções encerraram em junho. Clique
aqui para ir até a página do concurso.

Os aprovados no certame vão rece-

ber R$ 2.827,00 como soldado de 2ª
classe durante o Curso da Formação.
Já os classificados no curso, recebe-
rão o salário de R$ 5.313,18 como sol-
dado 1ª classe.

Neste ano foram aprovadas novas
regras para ingresso de aprovados,
entre elas, a altura mínima exigida.

O concurso foi dividido em 6 eta-
pas, todas de caráter eliminatório.

A primeira é a prova objetiva, que
será realizada em 17 de julho. O ca-
derno terá 60 questões que envol-
vem disciplinas básicas e
específicas. Não haverá aplicação de
prova de redação.

As outras etapas são: exame docu-
mental, avaliação de capacidade fí-
sica, avaliação psicológica, exame de
saúde e investigação social.

Vitória do Jari

Passageiro é morto com 11 tiros durante corrida 
por aplicativo em Manaus

Manaus-AM

Convocação saiu nesta segunda-feira (4). São ofertadas 2,5 mil vagas de cadastro reserva. Governo
prevê que 600 candidatos aptos devem ser chamados na 1ª turma.
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Após matar a irmã a tiros na manhã
do último sábado (2/7), a PM Rhail-
layne Oliveira de Mello, presa em fla-
grante pelo marido, que também é
militar, “bateu com as algemas na
própria testa” diversas vezes. Se-
gundo laudo do Instituto Médico
Legal (IML), ela também arrancou “as
unhas dos dedos mínimos da mão”.

De acordo com o jornal O Globo, o
laudo do exame de corpo de delito
realizado na mulher aponta que ela
apresentou um comportamento “su-
gerindo psicose ou estado pós-trau-
mático”.

Rhaillayne atirou na irmã, a comer-
ciante Rhayna Oliveira de Mello, du-
rante uma discussão. O crime aconte-

ceu em um posto de gasolina, em São
Gonçalo, na região metropolitana do
Rio.

Em depoimento à polícia, o marido
da PM afirmou que ela demonstrava
estar “claramente sem paciência” nos
últimos tempos.

Segundo a perícia feita pelo IML,
Rhayna morreu em decorrência de
um tiro no tórax, que levou a uma he-
morragia interna e lesões pulmonar e
vascular.

Na noite de domingo (3/7), Rhail-
layne teve a prisão em flagrante con-
vertida em preventiva pela Justiça do
Rio.

Surto psicótico 

Segundo laudo, a policial apresentou comportamento "sugerindo psicose ou estado 
pós-traumático". Ela está presa preventivamente

Após matar irmã, PM bateu com algemas 
na testa e arrancou as unhas

Homem é preso por tráfico de drogas 
em Vitória do Jari

Rhaillaine Oliveira estava emriagada
quando matou a irmã

Homem foi morto durante viagem por aplicativo. —
Foto: Leandro Guedes/Rede Amazônica.

De acordo com o Delegado Erivelton Clemente, o acusado foi preso com drogas e dinheiro 
em uma festa que ocorria ao lado da Delegacia.



A 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte)
cumpre, na manhã desta terça-feira (5/7), oito
mandados de busca e apreensão contra um
grupo acusado de fraudes eletrônicas. Os
mandados são cumpridos nas cidades de
Cuiabá (MT), Araçatuba (SP), Glicério (SP), Bi-
rigui (SP) e Coroados (SP). A operação conta
com o apoio das Polícias Civis de São Paulo
(PCSP) e de Mato Grosso (PCMT).

Segundo informações da Polícia Civil do
Distrito Federal (PCDF), na mesma operação,
foram cumpridas três ordens de sequestro de
valores em contas bancárias dos responsá-
veis pelo recebimento do dinheiro desviado.

Diferentemente do esquema padrão de
clonagem de WhatsApp, os golpistas de-
monstraram maior ousadia ao aplicarem o
golpe contra uma família do Distrito Federal.
Primeiro, fizeram contato com um parente,
usando um número de celular com a foto da
vítima.

Com o argumento de que aquele seria o
novo número, o criminoso solicitou a um dos
familiares que o inserisse nos grupos de pes-
soas mais próximas. Depois, ao se infiltrar no
WhatsApp, coletou informações para dar cre-
dibilidade na história e passou a solicitar em-
préstimos em mensagens privadas.

Inicialmente, solicitou um Pix de R$ 20 mil
à irmã da vítima. Depois, abordou a mãe e

pediu mais R$ 2.580. Por fim, mandou men-
sagem ao pai, pedindo outros R$ 10 mil.

Com essa estratégia, o criminoso conse-
guiu três transferências via Pix, totalizando
um desvio de R$ 32, 5 mil da mesma família.
Quando a verdadeira vítima percebeu que al-
guém se passava por ele, já era tarde. Os va-
lores já haviam sido transferidos.

Buscando dificultar que o crime fosse des-
coberto, o grupo agia em diferentes cidades
e estados. Contudo, a investigação compro-
vou que as mensagens se originaram da casa
de um dos investigados, em Cuiabá. As con-
tas usadas para receber os depósitos eram de
pessoas do interior de São Paulo.

A investigação também chegou aos bene-
ficiários finais dos valores desviados. Após

serem recebidos em contas de laranjas, o di-
nheiro era imediatamente enviado para os
chefes do esquema.

Todos os identificados acabaram indicia-
dos por associação criminosa, fraude eletrô-
nica e lavagem de dinheiro, com penas que
podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

Novas tecnologias
De acordo com o delegado da 9ª DP, Erick

Sallum, a investigação dimensiona a atual
realidade das fraudes eletrônicas e a dificul-
dade nessas investigações, pois os crimino-
sos moram em outras unidades da
Federação, demandando profunda atividade
de inteligência e cooperação entre as Polícias
Civis.

“É importante notar que aplicativos de
chat e de transferência bancária são ferra-
mentas novas. Veja que o WhatsApp foi lan-
çado em 2009, e o Pix, em 2020. Sendo
assim, as atuais vítimas desses golpes vive-
ram a maior parte de suas vidas numa época
em que não existiam essas tecnologias. Nessa
lógica, as pessoas precisam ter calma quando
receberem solicitações de dinheiro. Façam
da maneira antiga, converse pessoalmente,
ligue e escute a voz do solicitante, verifique
antes de fazer transferências. Não se deixe
conduzir pela pressa do criminoso”, orienta
o titular da 9ªDP.

Fraude 

Clonagem do WhatsApp causa prejuízo
de R$ 32,5 mil a família do DF

Macapá(AP), quarta-feira, 06 de julho de 2022 

A Polícia Civil investiga o assassi-
nato de um taxista de 47 anos em
Paragominas, sudeste do Pará, na
noite de segunda-feira (4). Ele es-
tava no estacionamento em frente
ao terminal rodoviário da cidade
quando foi alvo de disparos. Ne-
nhum suspeito foi preso até esta
terça (5).

O crime foi por volta das 21h. De
acordo com informações de teste-
munhas, o taxista estava encostado
no veículo de trabalho quando um
criminoso chegou em outro carro e
disparou.

José Pedro Vale Maia era conhe-
cido na cidade e há cerca de 1 ano
atuava como taxista na rodoviária.
A família está inconformada: "Uma
crueldade, única palavra que a
gente para classificar isso", disse
Carlos Maia, irmão da vítima.

A vítima não teve chances de se
defender e morreu ainda no local.

Na fuga, mais disparos foram feitos,
atingido o pára-brisa táxi. Outros
táxis estava próximos.

A Polícia Civil procura por suspei-
tos e investiga as possíveis motiva-
ções do crime.

"Diligências estão sendo realiza-

das para coletar maiores informa-
ções sobre o caso e identificar os
envolvidos. Informações que auxi-
liem nas investigações podem ser
repassadas via Disque-Denúncia,
número 181", informou a polícia em
nota.

Taxista é assassinado a tiros em frente à rodoviária 
de Paragominas, no Pará

Polícia Civil investiga o caso e procura por suspeitos. Vítima estava trabalhando quando foi alvejada.

Assassinato

A 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) cumpre oito mandados de busca e apreensão em cidades de Mato Grosso e do interior de SP

Um assalto com refém dentro de
um ônibus interditou as duas vias
na avenida Almirante Barroso, na
noite desta segunda-feira (4), no
bairro do Souza, em Belém. Dez
pessoas estavam no veículo no
momento do assalto e uma mu-
lher grávida ficou diretamente sob
a mira de uma arma.

Segundo informações, um
homem subiu sozinho no ônibus
da linha Tapanã Ver-O-Peso e sen-
tou na última fileira do coletivo, ao
lado de uma mulher. Passados al-
guns minutos, a passageira come-

çou a gritar por socorro e o homem
anunciou o assalto.

O fato ocorreu por volta das 21h,
quando o ônibus estava próximo
ao Conjunto Imperio Amazônico.
Cerca de 40 agentes da Polícia Mi-
litar participaram da ação.

A negociação durou aproxima-
damente uma hora e os reféns
foram liberados sem ferimento. O
assaltante foi encaminhado para a
delegacia da Sacramenta.

Por volta das 22h, o tráfego nos
dois sentidos da Almirante Bar-
roso foi liberado.

Passageiros são feitos reféns durante assalto a ônibus na avenida em Belém
Negociação durou aproximadamente uma hora e os reféns foram liberados sem ferimento, entre eles uma grávida.

Assalto 

Assalto a ônibus na Almirante Barroso
— Foto Reprodução



TH CONIVÊNCIA residencial Amazonas rua 
castanheira número 490 marabaixo 3

A reconstituição dos assas-
sinatos de Bruno Pereira e
Dom Phillips foi concluída no
domingo (3) com uma coleta
de amostras em duas canoas
que pertencem à família de
Amarildo da Costa Oliveira,
um dos suspeitos do crime. A
reconstituição começou na
terça-feira (28).

Na última da reconstitui-
ção, um outro suspeito de
participação nas mortes, Je-
ferson da Silva Lima, o "Pe-
lado da Dinha", foi levado
pela polícia para a área pró-
xima ao local onde ocorreu o
crime.

Já pela noite, a equipe de
peritos do Instituto Nacional
de Criminalística e da Supe-
rintendência da Polícia Fede-
ral do Amazonas coletaram
amostras nas canoas da famí-
lia de Amarildo.

Os agentes usaram luminol

e fizeram uma raspagem para
saber se existia sangue de
Bruno e Dom nas embarca-
ções. A Polícia Federal quer
saber se as canoas foram usa-
das para transportar as víti-
mas.

Apreendidas na semana
passada, as duas embarca-
ções estavam guardada em
um galpão, na cidade de Ata-
laia do Norte.

Com a finalização dos tra-
balhos de reconstituição do
caso, os peritos retornam
para Manaus e Brasília nesta
segunda-feira (4).

Semana de reconstituição
A reconstituição dos fatos

relacionados ao crime come-
çou na terça-feira (28),
quando a PF fez uma simula-
ção com a lancha utilizada
por Bruno e Dom e com a em-
barcação usada pelos suspei-
tos, no dia do crime.

Na quarta-feira (29), se-
gundo dia da reconstituição,
Amarildo e Jeferson foram le-
vados à casa de Oseney da
Costa de Oliveira, o "Dos San-
tos", irmão de Amarildo. A re-
sidência fica perto da área
onde os corpos de Bruno e
Dom foram encontrados.

Também há relatos da par-
ticipação de uma testemunha
no segundo dia de reconsti-
tuição. Na ocasião, os peritos
refizeram o momento em que
Amarildo e Jeferson perse-
guiram e alcançaram a lancha
que transportava Bruno e
Dom, no Rio Itacoaí, e atira-
ram nas vítimas.

Já na quinta-feira (30), Je-
ferson da Silva Lima foi le-
vado novamente ao local
para a continuidade da re-
constituição. Em entrevista à
Rede Amazônica, o delegado
Domingos Sávio Pinzon, da
Polícia Federal, disse também
na quinta, que todos os auto-
res que já confessaram o
crime serão levados até os lo-
cais onde ocorreram os fatos.

"No inquérito policial
temos confissões dos autores
dos homicídios e também
confissão dos autores do
crime de ocultação de cadá-
ver. Todos esses suspeitos
que já confessaram serão le-
vados ao local dos fatos para
que a reconstituição seja rea-
lizada", disse.

Morte de ambientalistas Geral
Caso Bruno e Dom: último dia de reconstituição

tem coleta de amostras em canoas
Jeferson da Silva Lima, o 'Pelado da Dinha', foi levado para a área próxima ao local onde ocorreu o crime.

Polícias investigam se canoas foram usadas para
transportar os corpos de Bruno e Dom. 

Acusada de envolvimento na
execução do ex-namorado, a
blogueira Isabela Gomes Pe-
reira, de 29 anos, teve a prisão
em flagrante convertida em pre-
ventiva após audiência de cus-
tódia na última quinta-feira
(30).A informação foi confir-
mada ao Estado de Minas na se-
gunda-feira (4) pela assessoria
do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG).

Conhecida como Isa Gomes, a
influenciadora digital e outras

duas pessoas foram presas na
madrugada de 28 de junho sob
suspeita de participação no ho-
micídio de Leandro Rezende
Morais, de 36, em Contagem, na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

De acordo com a Polícia Mili-
tar, Isa é apontada como man-
dante do crime.

Em depoimento à PM, Isa
disse que a intenção era dar um
susto no ex-companheiro, pois

descobriu uma traição dele com
uma amiga e marcou um encon-
tro para discutir a relação.

Nervosa com a situação, ela
foi até uma praça, onde conhe-
ceu os suspeitos, que, segundo
ela, se ofereceram para “dar um
susto” em Leandro.

Porém, depois de os suspeitos
invadirem sua casa, ele foi en-
contrado pelos militares com as
mãos e os pés amarrados e uma
blusa cobrindo o rosto.

Os dois suspeitos relataram à
polícia que ela também partici-
pou do ato dando chutes no ex
quando ele já estava desacor-
dado.

Leandro Rezende tinha passa-
gens pela polícia por agressão
contra Isa.

Por meio de nota, a Polícia
Civil informou que Isabela e os
dois homens foram presos em
flagrante por roubo qualificado.

As investigações contra os
três por homicídio qualificado
seguem em curso por meio da
4ª Delegacia do órgão, em Con-
tagem, que instaurou um inqué-
rito.

Blogueira Isa Gomes tem prisão
preventiva decretada

Outras duas pessoas também foram presas sob suspeita de participação no 
homicídio de ex-namorado da influenciadora.

Investigação

Isa é apontada como mandante do crime.
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Márcio Ticoto encara Kevin Moreyra na co-luta principal do desafio Brasil x Peru

O amapaense Márcio Ticoto, 24 anos,
será um dos representantes do esqua-
drão brasileiro no INKA FC 34, desafio
Brasil x Peru. O lutador encara o peruano
Kevin Moreyra na segunda luta mais im-
portante do evento que acontece, no pró-
ximo domingo (10), no Coliseo do Colégio
Mariano Melgar, em Lima. no Peru.

O evento, que terá na luta mais impor-
tante do evento o também amapaense
Genison Lima contra o peruano, ex-UFC,
Jesus Pinedo, marca a estreia de Ticoto
em combates fora do país.

“Tenho mais um desafio pela frente,
agora fora do Brasil. Irei fazer como sem-
pre, dar o meu melhor, e com muita fé
em Deus sair com mais uma vitória”, de-
clarou Márcio Ticoto.

Com 12 vitórias na carreira e apenas
uma derrota, o amapaense quer seguir na

sequência de bons resultados no ano que
iniciou no Favela Kombat 37, em março,
e seguiu no JungleFight 107, no mês de
maio, onde bateu Tiago Terra Nova, por
finalização no 1º round, no evento em

São Paulo.
Em 2022, Márcio Ticoto, também con-

tabiliza triunfos em eventos de boxe
amador, jiu-jitsu e na Luta Livre Espor-
tiva onde conquistou o título mundial.

Filme
Os fãs de Adriano Imperador já estão na contagem regres-

siva. O documentário sobre o ex-jogador, que estreia no pró-
ximo dia 21, tem como foco principal sua vida além dos
campos de futebol. A infância pobre na comunidade da Vila
Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, as conquistas financeiras, os
conflitos pessoais, seus relacionamentos amorosos, a depres-
são que Adriano enfrentou e a recusa de contratos milionários
para poder viver no Brasil, próximo da família e dos amigos
Jogadores como Ronaldo Fenômeno, Leo Moura e Petkovic
gravaram depoimentos para o documentário, que será nar-
rado em primeira pessoa pelo próprio Adriano Imperador,
entrevistado diversas vezes para o projeto.O projeto, que será
exibido em formato de série documental na Paramount, é di-
rigido por Susanna Lira, que tem no currículo trabalhos como
"Casão, num jogo sem regras", do Globoplay, "Torre das don-
zelas" e "Clara estrela". Adriano deve faturar mais de R$ 2 mi-
lhões com esse filme. 

Tite
O ataque do Brasil é considerado um dos setores mais for-

tes da equipe de Tite. No entanto, alguns torcedores e analis-
tas esportivos acreditam que ainda falte um "autêntico
camisa 9" para a Seleção. No entanto, Tite afirmou que já vê
no grupo que tem convocado um atleta com essas caracte-
rísticas. "Para mim, é o Richarlison. Ele tem um pouquinho
de lado, que ele usou tanto no Fluminense. Eu fico lem-
brando sempre do Abel, porque ele veio numa convocação
depois que o Pedro machucou. E numa conversa com o Abel,
ele me disse assim: ‘Tite, ele tem uma força incrível. Se pre-
cisar de nove, ele consegue", disse.Richarlison, de 25 anos, foi
revelado pelo América-MG e defendeu o Fluminense de 2016
a 2017. No futebol inglês desde que deixou o Tricolor, o ata-

cante atuou pelo Watford e recentemente foi vendido pelo
Everton ao Tottenham.

Cardeal
A Arquidiocese de São Paulo comunicou na segunda-feira

(4) a morte do cardeal Cláudio Hummes, arcebispo emérito
da capital paulista e prefeito emérito da Congregação para o
Clero. O religioso lutava contra um câncer já há algum tempo.
"Comunico, com grande pesar, o falecimento do eminentís-
simo cardeal Cláudio Hummes [...] após prolongada enfer-
midade, que suportou com paciência e fé em Deus. O médico
dr. Rodrigo Paulino constatou a morte do cardeal, ocorrida
um pouco após às 9h da manhã de 04/07/2022", diz a nota as-
sinada pelo atual arcebispo paulista, cardeal Odílio Pedro
Scherer, e publicada pelo portal católico "Vatican News”.
Dom Hummes teve uma vida dedicada aos mais pobres e
também às causas da natureza e trabalhou no Vaticano entre
2006 e 2011, ao lado do Papa Bento 16, como prefeito da Con-
gregação para o Clero. Já no Brasil, atuou como presidente da
Comissão Episcopal para a Amazônia da Confederação Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB) e foi escolhido pelo Papa
Francisco, em junho do ano passado, como presidente da
recém-criada Conferência Episcopal da Amazônia.

Robinho
O jogador Robinho, de 38 anos, revelou que abandonou a

carreira. Condenado pelo estupro coletivo de uma jovem al-
banesa dentro de um clube noturno de Milão, o atacante se
afastou dos gramados e não encontrou mais interessados em
seu futebol. Agora, ele quer distância da imprensa. "Não
quero dar nenhuma entrevista. Se puder deixar eu e minha
família em paz, fica agradecido", disse Robinho. "Não jogo
mais! Não público minha vida na internet e continuam fa-

lando de mim. Tem muitas pessoas querendo dar entrevista
e eu só quero que vocês me deixem em paz", completou Ro-
binho, em entrevista concedida ao UOL. Segundo o depoi-
mento da vítima e a reconstrução dos fatos, a jovem que tinha
22 anos na época estava na mesma boate que Robinho e um
grupo de amigos, em janeiro de 2013, mas só se juntou a eles
após a esposa do jogador voltar para casa. Eles então teriam
oferecido bebida à vítima até "deixá-la inconsciente e incapaz
de se opor". Esse cidadão com esse ato deixou tudo a perder
na sua carreira futebolística. Se sair do Brasil vai preso pela
Interpol. 

Curtinhas
Deputado federal Acácio Favacho (MDB) se recuperando

de covid-19 no hospital São Camilo. Nossos votos de boa re-
cuperação. XXXX Menos de três meses para a eleição de ou-
tubro os pré-candidatos ao governo o ex-prefeito Clécio Luís
(Solidariedade) e o vice-governador Jaime Nunes (PSD) estão
concentrados agora na capital em suas campanhas. Eles são
sabedores que 78% dos eleitores residem na bela morena Ma-
capá. XXXX Hoje tem Flamengo pela Libertadores diante do
Tolima da Colômbia no Maracanã. Um simples empate clas-
sifica o mais querido para outra fase do certame continental.
No vestiário rubro-negro vai estar lá a imagem do Santo Pa-
droeiro do Clube. São Judas Tadeu. XXXX Moradores do mu-
nicípio paraense Afuá estão em contagem regressiva para o
Festival do Camarão que não tem a dois anos. XXXX Progra-
mação da festa junina do Município de Laranjal do Jari teve
aval do senador Davi Alcolumbre (União Brasil). Serão três
dias de festejos em louvor a São João. Segundo os organiza-
dores estão sendo esperados mais de 50 mil pessoas. XXXX
Gente por hoje é o que há, fiquem com Deus e a minha Pa-
droeira Virgem de Nazaré. Tchau. 

Os desdobramentos do caso de ra-
cismo do ex-piloto da F1 Nelson Piquet
continuam. O tricampeão, que chamou
o britânico Lewis Hamilton de "negui-
nho" e proferiu ofensas de cunho homo-
fóbico contra o heptacampeão agora é
alvo de denúncia no Ministério Público
e de ações públicas por danos morais
cuja indenização solicitada é de R$ 10
milhões. As informações foram dadas
pela Folha de S. Paulo e confirmadas
pelo ge.

O Núcleo de Enfrentamento à Discri-
minação (NED) do MPDFT corroborou o
recebimento da queixa, que segue em
análise, mas não deu detalhes da acusa-
ção. Três deputadas federais, segundo a
Folha, são as autoras da denúncia.

O caso tomou notoriedade mundial no
começo da última semana, quando o tre-

cho de uma entrevista feita com Piquet
no fim de 2021 foi divulgado nas redes.
No recorte, o piloto se refere a Hamilton
como "neguinho" por pelo menos duas
vezes ao avaliar a batida do britânico
com Max Verstappen - genro do tricam-
peão - na edição passada do GP da Ingla-

terra.
Já as ações públicas foram protocola-

das por entidades de defesa aos direitos
da população negra e da comunidade
LGBTQIA+, como a Aliança Nacional
LGBTI, o Centro Santos Dias de Direitos
Humanos, A Associação Brasileira de Fa-
mílias Homotransafetivas (Abrafh) e a
EducAfro.

- As Associações Autoras requerem re-
paração de dano moral coletivo e dano
social infligidos à população negra, à co-
munidade LGBTQIA+, e ao povo brasi-
leiro de modo geral, em razão das graves
ofensas racistas e homofóbicas vocifera-
das pelo réu, com a responsabilidade de
quem porta a imagem pública de espor-
tista tricampeão mundial de Fórmula 1
brasileiro - declara a petição pública à
qual Piquet também passa a responder.

INKA FC 34

Piquet é denunciado ao MP por fala racista contra Hamilton
Racismo Macapá(AP), quarta-feira, 06 de julho de 2022 

Márcio Ticoto vem de vitória no Jungle Fight, em São Paulo
— Foto Divulgação-JF

Ministério Público confirmou recebimento de queixa, sob análise; ex-piloto também é alvo de ação 
pública por entidades devido a falas racistas e homofóbicas contra Hamilton, heptacampeão da F1

Amapaense estreia em eventos internacionais, defendendo o esquadrão brasileiro, 
no próximo domingo (10), querendo a 12ª vitória em 14 lutas no MMA

Nelson Piquet, tricampeão da F1, no Circuito de 
Spa-Francorchamps, na Bélgica — Foto Joe Portlock



Expansão

Desde a última segunda-
feira (04), o Juizado Cível e
Criminal da Comarca de San-

tana passou a utilizar o sis-
tema Processo Judicial Ele-
trônico (PJe). Os processos

que foram distribuídos antes
da implantação do PJe conti-
nuarão nos respectivos siste-

mas até que esteja autori-
zada a plena migração para o
PJe pela Presidência do Tri-
bunal de Justiça do Amapá.

De acordo com a juíza Car-
line Nunes, titular do Jui-
zado Cível e Criminal da
Comarca de Santana, toda a
equipe da unidade passou
por treinamento para utilizar
o novo sistema. “Durante
uma semana, estivemos em
treinamento intenso para
que possamos atuar de ma-
neira eficiente dentro da
nova ferramenta de traba-
lho”, afirmou. 

Ainda conforme a magis-
trada, a implementação do
sistema PJe, que é recomen-
dada pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ),
auxiliará no objetivo de in-
terligar os tribunais de todo
o Brasil. “É uma alegria
poder receber essa expan-
são do sistema PJe no Judi-
ciário amapaense aqui em
nossa unidade, fato que cer-

tamente nos trará muitos
benefícios, tanto em nosso
serviço, como para o cida-
dão”, concluiu a juíza Car-
line Nunes. 

Para fazer uma consulta,
será possível acessar o PJe
por meio de identificação
com código de usuário e
senha, exceto para: assina-
tura de documentos e arqui-
vos e operações que acessem
serviços com a exigência de
identificação por certificação
digital. 

Para os usuários internos,
que foram cadastrados pre-
viamente no sistema, será
necessário gerar uma nova
senha de acesso ao PJe, bem
como é dever do usuário
zelar pela segurança e confi-
dencialidade das informa-
ções a que tiver acesso. 

Para cadastramento on-
line de usuários externos, o
primeiro acesso ao PJe de-
verá ser efetuado por meio
de certificado digital.

O Conselho Nacional de
Justiça realizará nos dias 3
e 4 de agosto de 2022 o En-
contro Nacional de Juí-
zes(as) de Cooperação
Judiciária e Reunião dos
Núcleos e Juízes(as) de
Cooperação, para debater
o cumprimento da Resolu-
ção CNJ 350/2020, que es-
tabelece diretrizes e
procedimentos sobre a
cooperação judiciária na-
cional entre os órgãos do
Poder Judiciário outras
instituições e entidades,
bem como promover a dis-
seminação de conheci-
mento e de boas práticas
sobre a matéria. Para par-
ticipar, as pessoas interes-
sadas podem se inscrever
até 29 de julho, por meio
de formulário eletrônico.

Serviço:
Ciclo de Debates da Co-

missão Permanente de Po-
líticas Sociais e de

Desenvolvimento do Cida-
dão do CNJ

Data: 3 e 4 de agosto de
2022

Horário: das 9h às 12h30
Local: canal do CNJ no

YouTube
Público-alvo: Núcleos e

Magistrados(as) de coope-
ração, bem como even-
tuais interessados na
matéria.

Link para inscrições:
https://formularios.cnj.jus
.br/encontro-juizes-e-reu-
niao

CNJ realizará encontro nacional de juízes para debater coo-
peração entre órgãos do Poder Judiciário

Juizado Cível e Criminal de Santana recebe
implementação do sistema PJe

Boas práticas

Interessados podem se inscrever até 29 de julho, por meio de formulário eletrônico.

Implementação do sistema auxiliará no objetivo de interligar os tribunais de todo o Brasil.

Evento será realizado nos dias 3 e 4 de agosto.

Toda a equipe da unidade passou por treinamento para utilizar a nova plataforma.
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A equipe da 3ª Promo-
toria de Justiça de Famí-
lia, Órfãos e Sucessões
da Comarca de Macapá
visitou a residência de
uma idosa de 105 anos,
moradora do Conjunto
São José, Zona Sul da ca-
pital, para averiguar as
condições em que vive.
O principal objetivo da
ação é verificar o cum-
primento das obrigações
pelo seu curador, pessoa
incumbida judicial-
mente dessa função.

O titular da 3ª Promo-
toria de Família, promo-
tor de Justiça Flávio
Cavalcante, informou se
tratar de um trabalho em
construção para aprimo-
rar a atuação do Ministé-
rio Público do Amapá
(MP-AP), como fiscal da
ordem jurídica, nas
ações judiciais de inter-

dição de idosos.
“Iniciamos hoje esse

acompanhamento direto
dos casos de interdição
de idosos, para evitar in-

justiças e também garan-
tir a proteção a essas pes-
soas incapazes. É um
projeto em construção
para melhorar nossas

atividades nessa área”,
afirmou Flávio Caval-
cante.

A PGJ manifestou total
apoio ao trabalho ini-

ciado. “A nossa adminis-
tração vai viabilizar toda
estrutura necessária para
a continuidade deste
projeto”, declarou Ivana
Cei.

Participaram da inspe-
ção, além do promotor
Flávio Cavalcante, a
equipe da 3ª Promotoria
da Família: servidor
Jorge Nunes; assessora
Janiza Bezerra; assis-
tente administrativa Ana
Clara; e o estagiário Jean
Bezerra.

Curatela
A curatela é um insti-

tuto jurídico por meio do
qual busca-se proteger
os interesses de uma
pessoa considerada inca-
paz pela lei civil, com a
designação de um cura-
dor para gerenciar seus
bens e assistir às suas ne-
cessidades (Projuris).

Defesa de incapaz: MP-AP visita idosa de 105 anos para
verificar cumprimento das obrigações do seu curador

Denominada curatela, a medida busca proteger os interesses de uma pessoa considerada incapaz pela lei civil.

Inspeção

Promotoria visita idosa na zona sul de Macapá
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Membros do MP-AP recebem homenagem “Amigo da Capitania 2022”
Nesta terça-feira (5), o

chefe de gabinete da Pro-
curadoria-Geral do Minis-
tério Público do Amapá
(MP-AP), em exercício,
promotor de Justiça
Paulo Celso Ramos, re-
presentou a procuradora-
geral de justiça do MP-AP,
Ivana Cei, na cerimônia
de aniversário da Capita-
nia dos Portos do Amapá
com homenagens a auto-
ridades do Estado. Na so-
lenidade, realizada no
auditório da corporação,
em Santana, o promotor
de Justiça Nilson Costa,
coordenador das Promo-
torias de Justiça no muni-
cípio, recebeu o diploma
e medalha "Amigo da Ca-
pitania/2022", em reco-
nhecimento ao apoio para
a execução das atividades
da Marinha do Brasil no
Estado.

As honrarias foram en-
tregues pelo comandante
da Capitania dos Portos
do Amapá, capitão de Mar
e Guerra Kaysel Costa Ri-
beiro, como forma de

agradecimento ao traba-
lho conjunto com as insti-
tuições públicas e
privadas realizado junto à
sociedade, em prol do de-
senvolvimento local e da
segurança marítima.

O promotor de Justiça
André Barreto, da 1ª Pro-
motoria de Justiça Cível e
de Fazenda Pública de
Santana, foi indicado para
receber a homenagem,
mas não pode compare-

cer ao evento que agra-
ciou também outras auto-
ridades e contou com a
participação do coman-
dante da 22ª Brigada de
Infantaria de Selva, gene-
ral de Brigada João Ro-

berto AlbimGobert; presi-
dente da Associação Ami-
gos da Marinha (Soamar),
Glauco Cei; presidente da
Fecomércio-AP, Ladislao
Monte; conselheiro do
Tribunal de Contas do
Amapá (TCE/AP), Ami-
raldo Favacho, dentre ou-
tros.

Em nome da PGJ do
MP-AP, o promotor de
Justiça Paulo Celso
Ramos frisou a importân-
cia do evento e parabeni-
zou a Capitania dos
Portos.

"O Ministério Público é
um parceiro da Marinha
do Brasil apoiando no de-
senvolvimento de proje-
tos e ações. E, é muito
gratificante esse reconhe-
cimento ao trabalho, prin-
cipalmente dos membros
do MP-AP que foram
agraciados com essa hon-
raria de Amigos da Capi-
tania em uma data
histórica de criação da
unidade marítima no Es-
tado", pontuou Paulo
Celso Ramos.

Reconhecimento

As hornrarias foram entregues como agradecimento ao trabalho conjunto.



Meio Ambiente Geral

Apenas 8% das ações den-
tro do programa do Ministé-
rio Público Federal (MPF) de
combate ao desmatamento
ilegal na Floresta Amazô-
nica, o Amazônia Protege,
puniram desmatadores.

Isso é o que revela um le-
vantamento inédito divul-
gado nesta terça-feira (5)
pelo Instituto do Homem e
Meio Ambiente da Amazô-
nia (Imazon), e que leva em
conta resultados de proces-
sos encaminhados entre
2017 e 2020.

O programa do MPF,  que
é considerado inovador,  foi
lançado em 2017 e utiliza
imagens de satélite e  cruza-
mento de bancos de dados
públicos para punir respon-
sáveis por áreas desmata-
das, permitindo a
identificação desses infrato-
res por meio dessas provas
obtidas remotamente.

A pesquisa, que analisou
3.561 processos movidos
pela instituição nos nove es-
tados que compõem a Ama-
zônia Legal, mostrou que
esses procedimentos têm o
objetivo de responsabilizar
desmatadores ilegais pela
derrubada de 231.456 hecta-
res de floresta, com pedidos
de indenizações que somam
R$ 3,7 bilhões.

Porém, desse número,
apenas 650 ações civis pú-
blicas (18%) tinham sen-
tença em primeira instância
até outubro de 2020.

Entre essas ações, apenas
8% (51 casos) puniram des-
matadores, quando juízes
consideraram procedentes

um ou mais pedidos do
MPF, além de uma ação
onde houve a assinatura de
um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC), instru-
mento extrajudicial onde as
partes se comprometem a
resolver um determinado
problema ou compensar
danos

“A inovação do MPF em
usar dados remotos que
comprovam o dano ambien-
tal já possui jurisprudência
favorável do STJ", afirma Je-
ferson Almeida, pesquisa-
dor do Imazon.

"A expectativa, agora, é
que esse entendimento seja
adotado de forma mais cé-
lere nas decisões em pri-
meira instância para que
mais processos resultem em
condenação e na obrigação
de pagamento de indeniza-
ção pelo dano ambiental
causado à toda sociedade
com o desmatamento da flo-
resta Amazônica”, com-
pleta.

O estudo identificou
ainda que, em primeira ins-
tância, a grande maioria dos
processos, 506 casos (78%),
foi extinta “sem resolução
do mérito”, quando os juí-
zes entenderam que o MPF
não apresentou elementos
suficientes para a tramita-
ção das ações.

A segunda maior fatia, de
80 casos (12%), correspon-
deu aos processos em que os
magistrados determinaram
o envio para julgamento da
Justiça Estadual. Os outros
13 casos (2%) foram de sen-
tenças improcedentes, em
que os juízes negaram todos
os pedidos do MPF.

Ainda de acordo com o es-
tudo do Imazon, entre 2017
e 2020, apenas duas das 51
ações que resultaram em
condenação com indeniza-
ções que foram efetiva-
mente pagas, um valor que
soma cerca de R$ 42 mil.
Outras condenações ainda
aguardam a fase de cumpri-

mento de sentença ou julga-
mento de recursos.

Além disso, a pesquisa
mostrou que os magistrados
reduziram os valores pedi-
dos pelo MPF para indeniza-
ção por danos materiais e
morais ambientais. No caso
do dano ambiental material,
o valor médio pedido foi de
R$ 10.843,00 por hectare
desmatado, mas os magis-
trados determinaram o pa-
gamento de em média R$
5.209,00, menos da metade.

Já em relação ao dano am-
biental moral, as indeniza-
ções pedidas foram de R$
5.306,90 por hectare, mas os
juízes definiram em média
R$ 2.277,43.

“A redução dos valores de
indenizações por desmata-
mento ilegal mostra a neces-
sidade de mais discussão
técnica com o poder Judi-
ciário para quantificar o
dano ambiental, mesmo que

o MPF tenha apresentado
uma nota técnica feita com
o Ibama sobre a metodolo-
gia de cálculo. Vemos que é
uma demanda na qual o
Conselho Nacional de Jus-
tiça poderia ter um papel,
de ajudar a definir parâme-
tros técnicos para essas de-
cisões”, aponta Jeferson.

Para agilizar as punições
no Judiciário, o estudo su-
gere que o MPF passe a soli-
citar sanções de aplicação
imediata, que podem ser de-
terminadas pelos juízes no
início do processo.

A análise dos técnicos do
Imazon aponta ainda que
uma boa estratégia é a reali-
zação de treinamentos por
magistrados sobre respon-
sabilização ambiental e ju-
risprudências mais recentes
sobre o tema, como a vali-
dade do uso de provas obti-
das de forma remota.

Receba! 

Receba! Iran Ferreira, mais
conhecido como Luva de Pe-
dreiro, está de casa nova. O
influenciador, que antes mo-
rava em Quijingue, no inte-
rior da Bahia, agora está no
Recife, a capital de Pernam-
buco. O imóvel de alto pa-
drão foi alugado pelos atuais
empresários do jovem, entre
eles o ex-jogador e lenda do

futsal Falcão. 
"Graças a Deus pai. Na

minha nova casa só existe
uma regra: liberdade. E
daqui pra frente ninguém
mais vai me calar! Hoje estou
podendo dar conforto para
os meus pais, retribuir a luta
deles de todos esses anos de
batalha…", escreveu Luva de
Pedreiro em publicação no

Instagram.
"Obrigado pelo apoio de

todos durante esses dias di-
fíceis, vocês são minha
tropa, fazem parte de todas
as minhas conquistas e sem-
pre vão fazer, sem vocês o
cara da Luva de Pedreiro não
existe. Jamais vão calar
nossa voz, somos INCALÁ-
VEIS. RECEBA!", completou
o influenciador. 

Com cerca de 30 milhões
de seguidores nas redes so-
ciais, Luva de Pedreiro ter-
minou as relações com o
empresário Allan Jesus após
ambos entrarem em rota de
colisão por questões finan-
ceiras. Apesar de ter fechado
acordos milionários, com
empresas como a Amazon e
a Pepsi, o influenciador teria
naconta-corrente somente
R$ 7.500.

Luva de Pedreiro divulga imagens de sua nova casa

Apenas 8% das ações do MPF contra desmatamento na Amazônia
resultaram na punição de infratores, aponta levantamento

Análise do Imazon leva em conta ações do Programa Amazônia Protege, que utiliza imagens de satélite e cruzamento de bancos de dados públicos.

Objetivo do estudo é punir responsáveis por áreas desmatadas.
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O imóvel de alto padrão foi alugado pelos atuais empresários do jovem.

Localizado no Recife, o imóvel de alto padrão tem até vista para o mar e 
foi alugado pelos novos empresários do influenciador.



O Tribunal de Justiça de Goiás
deu parecer favorável ao cantor Ga-
briel Levy, da banda Isqueminha, e
proibiu que a dupla Zé Neto e Cris-
tiano use as marcas "Esqueminha"
e "Esqueminha com ZNC".
Gabriel tem o registro da marca

Isqueminha desde 2019 no Insti-
tuto Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPI).
Zé Neto e Cristiano anunciaram

no início de 2020 um projeto de
turnê chamada Esqueminha, em
parceria com uma marca de bebi-
das. A série de shows, começaria
em março daquele ano, quando
todos os eventos do Brasil foram
cancelados por conta da pandemia.
A liminar em favor de Gabriel foi

concedida no dia 1º de julho de
2022 e impede a dupla de usar a
marca sob multa de R$ 1 mil. En-

tenda o que aconteceu até agora:
Gabriel Levy tem vídeos em

que se apresenta como Isquemi-
nha em seu canal do YouTube
desde 2012.
Gabriel pediu em novembro de

2017 o registro do nome da banda
Isqueminha no INPI. O registro
foi autorizado em julho de 2019.
A banda Isqueminha tem 14 mil

seguidores no Instagram e sua
música mais acessada no You-
Tube é "Vai tomar Pitú", com 163
mil views no canal FitDance.
Em fevereiro de 2020, Zé Neto e

Cristiano anunciaram o projeto
promocional Esqueminha, que
seria uma série de shows intimis-
tas em parceria com uma empresa
de bebidas.
Chegou a ser divulgado o pri-

meiro show com a marca. Mas

logo depois todos os eventos no
Brasil foram proibidos no início
da pandemia. O show que abriria
o projeto foi cancelado.
Em setembro de 2020 foi feito

um pedido no INPI do registro
das marcas "Esqueminha" e "Es-
queminha com ZNC". O pedido foi
feito pela produtora Diverti, que
já fez grandes eventos, inclusive
de Zé Neto e Cristiano e da marca
parceira do projeto. Gabriel se
opôs aos registros e eles foram
negados em julho de 2021.
Ao negar os pedidos, o INPI

disse que a marca "Esqueminha"
no campo do entretenimento era
"suscetível de causar confusão ou
associação com marca alheia", em
referência à banda Isqueminha.
A empresa Diverti entrou com

recurso em setembro de 2021,
mas o INPI ainda deu resposta.
Gabriel Levy entrou na justiça

contra Zé Neto e Xristiano em
maio de 2022 para impedir o uso
da marca Esqueminha pela dupla.
No dia 1º de julho de 2022, o

juiz Gilmar Luiz Coelho, da 10ª
Vara Cível de Goiânia, determi-
nou que a marca não seja mais
usada em qualquer contexto co-
mercial ou de divulgação, sob
pena de multa de R$ 1 mil até o li-
mite do valor dado à causa, de R$
50 mil.
A assessoria de imprensa de Zé

Neto e Cristiano disse ao g1 que a
própria dupla nunca fez uso da
marca.
O g1 não encontrou registro de

evento realizado por Zé Neto e
Cristiano usando a marca, além

dos shows anunciados em 2020 e
cancelados.
O advogado de Gabriel Levy,

Luiz Vasconcelos, disse que en-
viou uma notificação extrajudi-
cial para a produtora de Zé Neto e
Cristiano antes de entrar com a
ação.
O g1 perguntou a Luiz Vascon-

celos se o músico vai buscar
algum tipo de indenização pelo
uso anterior da marca nos anún-

cios da turnê que iria acontecer,
ou se pretende apenas evitar a
utilização da marca em futuros
eventos.
"Além do pedido de proibição

de utilização do nome, os tribu-
nais brasileiros costumam esta-
belecer indenizações quando há
utilização ou divulgação de mar-
cas previamente registradas sem
a devida autorização do titular",
disse o advogado.

'Esqueminha' Geral
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Zé Neto e Cristiano são proibidos de usar marca 
'Esqueminha' após ação da banda baiana Isqueminha

Banda baiana tem registro desde 2019. Turnê 'Esqueminha' foi anunciada por Zé Neto e Cristiano em 2020, mas foi cancelada 
no início da pandemia. Juiz concedeu liminar para que nome não seja usado.

Zé Neto e Cristiano e Gabriel Levy, do Isqueminha —
Foto Divulgação



José Reginaldo Duarte Rodrigues tem
48 anos e é o mais novo professor con-
cursado da rede municipal de ensino de
Macapá. Lotado na Escola Municipal de
Ensino Fundamental (Emef) Izabel
Furtado Negrão, ele se adapta e con-
quista os estudantes com sua aula dinâ-
mica e divertida. Quem vê o sorriso
largo do professor na sala, não imagina
o quanto ele batalhou para estar nesse
ambiente. 

“A minha trajetória foi muito árdua,
como sou do interior, da roça, tive que
fazer uma escolha: ou eu estudava ou
trabalhava. Infelizmente eu tive que es-
colher o trabalho para me sustentar”,
declara o professor.

Natural da Ilha de Santana, Reginaldo
precisou priorizar a fonte de renda em
detrimento dos estudos para sobreviver
e na quarta série do ensino fundamen-
tal, teve que largar a escola para apren-
der o ofício de mecânico e reciclagem
de lixo. 

Por volta dos 20 anos, durante um
trabalho braçal removendo madeira, re-
fletiu e decidiu que no dia que tivesse a
oportunidade de voltar a estudar, não
pensaria duas vezes e faria isso com de-
dicação. Foi quando retornou à sala de
aula e concluiu os estudos na Educação
de Jovens e Adultos (EJA). 

No entanto, a vida lhe apresentava
altos e baixos e entre 2001 e 2016 ele es-
teve afastado dos estudos, o foco era ga-
rantir seu sustento. Até que em 2016
reuniu forças e conseguiu iniciar a fa-
culdade de pedagogia.

“Minha história na faculdade foi bem
crítica porque nos dois primeiros meses
era integral e eu passava o dia todo sem
comer, só ia jantar em casa. Mas mesmo
assim, estava determinado a continuar
minha trajetória pois eu queria ser pro-
fessor a todo custo”, conta.

E assim o fez, quando Reginaldo
soube do concurso para educação de
2018, se dedicou nas madrugadas, que
era o único tempo que tinha livre. Com

isso, adaptou sua rotina para estudar
diariamente 8h por dia, de 1h às 8h.

Os estudos deram resultado e ele foi
classificado entre os 100 primeiros lu-
gares. Mas um detalhe o impediu de
assumir, Reginaldo ainda não havia
concluído sua formação, estava no
sexto semestre e solicitou a reclassifi-
cação. Foi quando aconteceu a 5° cha-
mada do processo seletivo da
Educação, feito pela Prefeitura de Ma-
capá em 2022.

“Eu senti um alívio, uma sensação
de conquista. Durante essa trajetória,
que foi muito árdua, eu posso dizer
que toda a luta, todos os obstáculos
que passei valeram a pena, porque eu
fui coroado com o concurso. Tudo
valeu a pena, valeu apostar nisso”, re-
força Reginaldo.

Compromisso
O secretário municipal de Educa-

ção, Rodrigo Gomes, diz que a convo-
cação dos profissionais se deu em
função de suprir as demandas e, tam-
bém, colocar em funcionamento as
novas escolas que serão inauguradas.

“Logo que chegamos na secretaria,
vimos a necessidade de fazer o cha-
mamento dos concursados, porque
havia uma carência de muitas turmas
que precisavam ser ocupadas e tam-
bém levamos em consideração as inú-
meras inaugurações”, explica o gestor.

Atualmente, além das escolas do
ensino fundamental, a Prefeitura de
Macapá tem em atividade nove cre-
ches, e a contratação de novos profis-
sionais se tornou uma necessidade
nos espaços urbano e rural.

GeralMagistério

José Reginaldo foi convocado na quinta e última chamada do concurso da Educação, que zerou a lista de reclassificados.
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Da reciclagem ao magistério: a trajetória de um professor até 
a aprovação no concurso da Educação de Macapá

Reginaldo precisou largar os estudos para trabalha



Leo Lins foi demitido do
SBT. Segundo informações
do portal Em Off, o humo-
rista teria sido desligado da
emissora de Silvio Santos
após ter feito uma ‘piada’
com uma criança com hidro-
cefalia durante um show de
stand up.

No vídeo que viralizou nas
redes sociais, Lins começa
citando o “Teleton”, que ar-
recada fundos ajudando
crianças com problemas de
saúde, e comentou sobre a

história de um menino que
vive no interior do Ceará.

“Eu acho muito legal o Te-
leton, porque eles ajudam
crianças com vários tipos de
problema. Vi um vídeo de
um garoto no interior do
Ceará com hidrocefalia. O
lado bom é que o único lugar
na cidade onde tem água é a
cabeça dele. A família nem
mandou tirar, instalou um
poço. Agora o pai puxa a
água do filho e estão todos
felizes”, disse Leo Lins.

Na tarde da segunda-feira
(04), o setor de recursos hu-
manos da emissora convo-
cou Lins para informa-lo
sobre sua demissão. “Ele não
tem mais contrato conosco”,
diz a nota da emissora en-
viada ao site Metrópoles.

De acordo com o Em Off, a
decisão do SBT, que foi auto-
rizada por Silvio Santos e a
alta cúpula da empresa, é ir-
reversível, já que a família
Abravanel é responsável
pelo Teleton, arrecadação

beneficente que mantém as
unidades da Associação de
Assistência à Criança Defi-
ciente (AACD) abertas em
todo o país.

Após a fala do ‘come-
diante’, alguns internautas
detonaram ele na web: “Meu
Deus, que vontade de cho-
rar. Como pode isso gente?
Como alguém ri disso?”,
questionou uma seguidora.
“Como pode chegar a esse
ponto? Não tem lógica um
tipo de ‘piada’ dessa… Deus
do céu, toma conta porque tá
cada dia mais sem noção e
empatia esse mundo”, rea-
giu outra.

Hidrocefalia é uma condi-
ção que se caracteriza pelo
acúmulo do líquido nas cavi-
dades internas do cérebro. O
fluido extra exerce pressão
sobre o cérebro e pode cau-
sar danos cerebrais. É mais
comum em crianças e ido-
sos. A hidrocefalia é caracte-
rizada pela dilatação da
cabeça nos bebês.

“Irreversível”
Após fazer ‘piada’ com criança com hidrocefalia, 

Léo Lins é demitido do SBT
O humorista fazia parte do elenco do programa “The Noite com Danilo Gentili”.

A polícia de Chicago, nos
Estados Unidos, informou
na segunda-feira (4) que
prendeu Robert E. Crimo 3º,
de 22 anos, acusado de ser o
responsável pelo ataque a
tiros que deixou pelo menos
seis mortos e mais de 30 fe-
ridos durante uma celebra-
ção de 4 de julho (Dia da
Independência) nos arredo-
res da cidade.

As motivações por trás do
ataque são desconhecidas.

Em coletiva de imprensa,
a polícia disse que ele foi
capturado no norte de Chi-
cago depois que um policial
tentou, sem sucesso, detê-lo
durante uma blitz de trân-
sito. O jovem tentou fugir,
mas foi preso pouco depois
perto de Lake Forest, no Es-
tado de Illinois.

O FBI (a polícia federal
americana) inicialmente
disse considerar Crimo "sus-
peito". Posteriormente, o
responsabilizou pelo ataque
a tiros.

O jovem foi entregue à po-
lícia de Highland Park —
onde ocorreu o tiroteio.

A captura de Crimo pôs
fim a horas de longas bus-
cas. A polícia havia compar-
tilhado detalhes e
descrições do jovem e de
seu carro e pedido às pes-
soas que se afastassem dele
por considerá-lo "um
homem armado e perigoso".

Perseguição
A polícia de Chicago levou

quase oito horas para en-
contrar Crimo.

As autoridades relataram
que o jovem estava diri-
gindo um Honda Fit com
placa de Illinois. Sua descri-
ção era de "um homem
magro, branco, com olhos
castanhos e cabelos casta-
nhos, pesando cerca de 55
quilos".

Ele tem várias tatuagens,
incluindo uma na bochecha
de quatro listras cruzada por
outra listra. Ele também

tinha outras tatuagens — de
rosas vermelhas e folhas
verdes no pescoço e de le-
tras cursivas acima da so-
brancelha esquerda.

A imprensa americana
disse que Crimo é morador
de Chicago e posta em suas
redes sociais músicas de rap.

Um perfil com seu nome
na plataforma IMDB, espe-
cializada em cinema e as-
suntos ligados à indústria
do entretenimento, diz que
"Bobby Crimo (...) é um rap-
per, cantor, compositor, ator
e diretor americano de Chi-
cago". As autoridades não
confirmaram oficialmente
se o perfil é de fato dele.

O que mais se sabe sobre
Bobby Crimo

Vários videoclipes com
seu nome aparecem em di-
ferentes plataformas e redes
sociais, mostrando um
jovem com características
físicas semelhantes às foto-
grafias mostradas pela polí-
cia.

Em vários dos vídeos,
Crimo parece fazer apologia
a armas e tiroteios em esco-
las.

Em um dos vídeos, intitu-
lado Onmy Mind ("Na Minha
Cabeça"), ele é visto com
um colete e um capacete de
operações militares em uma
sala de aula.

Em determinado mo-
mento da gravação, ele enfia
a mão em uma mochila e,
após um corte para uma tela

preta, a sala de aula é vista
em caos. O jovem então
sorri com malícia.

"Minhas ações serão cora-
josas e meu pensamento é
desnecessário. Sei o que
tenho que fazer, sei o que
isso significa, não só para
mim, mas para todos os ou-
tros", canta ele em uma das
músicas.

Em outra das músicas,
Are YouAwake ("Você Está
Acordado?"), ele diz que co-
meteria "um ato que defini-
ria sua vida além de sua
capacidade de se conter" e
inclui uma imagem de um
recorte de jornal sobre Lee
Harvey Oswald, o atirador
que assassinou o presidente
John F. Kennedy.

O que aconteceu
O ataque a tiros ocorreu

durante um dos tradicionais

desfiles do Dia da Indepen-
dência dos EUA, comemo-
rado em 4 de julho.

A imprensa local diz que
centenas de pessoas lotaram
as calçadas da cidade para
assistir a carros alegóricos,
bandas de música e apre-
sentações.

O atirador abriu fogo do te-
lhado de uma loja de mate-
rial de acampamento por
volta das 10h15 no horário
local, poucos minutos após o
início do evento. Acredita-se
que ele tenha disparado com
um rifle de alta potência.

Segundo as autoridades,
ele subiu no telhado por
uma escada em um beco nos
fundos do prédio.

Os policiais formaram um
perímetro ao redor do centro
de Highland Park e afirma-
ram ter encontrado provas
de uma arma de fogo.
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GeralAtaque

Depois de quase oito horas foragido, o suspeitopelos seis mortos e mais de 30 feridos foi capturado.

O que se sabe sobre Robert Crimo, o jovem rapper
preso pelo ataque a tiros perto de Chicago

Ataque deixou seis mortos e mais de 30 feridos



Bolsonaro sanciona, com veto, lei que autoriza empresas 
a remarcar até 2023 eventos cancelados na pandemia

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) sancionou, com um veto, a
proposta que prorroga, até o
fim de 2023, o prazo para em-
presas oferecerem crédito ou
remarcação para shows, festi-
vais e reservas turísticas cance-
lados ou adiados devido à
pandemia da Covid-19.

Pelo texto, a empresa deve
assegurar a remarcação dos ser-
viços ou a disponibilização em
crédito para compras futuras.
Se isso acontecer, a empresa
não precisa oferecer o reem-
bolso em dinheiro como opção.

A proposta vale para adia-
mentos ou cancelamentos de
serviços, de reservas e de even-
tos – como shows e espetáculos
– que estavam marcados para o
período entre 1º de janeiro de
2020 a 31 de dezembro de 2022.

O reembolso aos consumido-
res só é obrigatório caso a em-
presa não consiga oferecer a

remarcação dos serviços ou a
disponibilização do crédito nos
seguintes prazos:

•até 31 de dezembro de 2022,
para os cancelamentos realiza-
dos até 31 de dezembro de 2021;
e

•até 31 de dezembro de 2023,
para os cancelamentos realiza-
dos de 1º de janeiro a 31 de de-
zembro de 2022.

Caso o consumidor tenha ad-

quirido o crédito até 21 de feve-
reiro de 2022, data da publica-
ção da MP, poderá ser usado até
o fim de 2023 – ainda que o can-
celamento tenha sido realizado
em 2021.

O texto foi apresentado como
medida provisória pelo governo
em fevereiro deste ano, e atua-
liza uma lei sancionada em
2020 pelo presidente Jair Bolso-
naro que originalmente vincu-

lava as regras ao decreto de ca-
lamidade pública, que perdeu a
eficácia no dia 31 de dezembro
de 2020.

A Câmara incluiu no texto a
previsão de que a lei seja ado-
tada sempre que a União reco-
nheça emergência de saúde
pública de importância nacio-
nal. O presidente, porém, vetou
esse trecho.

O argumento é que as medi-
das adotadas durante a pande-
mia de covid-19 foram
específicas para o enfrenta-
mento dessa doença. "Ao per-
mitir que as mesmas
disposições sejam utilizadas em
contextodiverso, sem conhecer
os desafios e as necessidades
futuras, haveria o risco de não
beneficiarem os consumidores",
argumentou o presidente.

Artistas e palestrantes
As regras também valem para

artistas, palestrantes e outros
profissionais de conteúdo con-
tratados entre 1º de janeiro de
2020 e 31 de dezembro de 2022
que precisaram adiar ou cance-
lar seus eventos.

Nesse caso, os profissionais
também estão dispensados da
obrigação de reembolsar os ca-
chês, desde que o evento seja
marcado até o fim de 2023.

Política

Medida retira obrigação de que organizadores façam reembolso em dinheiro para os consumidores nesse período. 

O Ministério Público do
Trabalho (MPT) começou a
tomar depoimentos sobre as
denúncias de assédios se-
xual e moral na Caixa envol-
vendo o ex-presidente Pedro
Guimarães e outros ex-diri-
gentes. No MPT, a investiga-
ção é de cunho trabalhista e
deve contar com o comparti-
lhamento de provas do Mi-
nistério Público Federal,
onde cerca de 10 vítimas já
foram ouvidas.

O primeiro depoimento foi
ouvido nesta segunda-feira
(4). É mantido sob sigilo e,
segundo a Globonews apu-
rou, foi de uma funcionária
que ainda não tinha falado
com a imprensa. Ela relatou
detalhes sobre assédio se-
xual e também assédio
moral envolvendo Pedro

Guimarães.
O MPT está na fase de co-

leta de provas. O procurador
Paulo Neto fez uma inspeção
na sede do banco em Brasília
nesta segunda (4). Segundo
ele, o objetivo da inspeção
foi conhecer o espaço físico
da Caixa, onde, segundo as
denúncias, ocorreram os epi-
sódios de assédio.

"O objetivo da inspeção foi
verificar o espaço físico,
onde esses supostos assé-
dios estão ocorrendo. Foi
construído um quadro fático
e durante o depoimento das
testemunhas é importante
que a gente tenha essa ideia
de como é o espaço físico aí
dentro, quais setores se rela-
cionam, onde funciona a
presidência e a vice-presi-
dência", afirmou o procura-

dor
O procurador explicou

como é a atuação do MPT no
caso: “Temos o relato que a
imprensa conseguiu colher e
a apuração do assédio sexual
no Ministério Público Fede-
ral. O MPT vai focar no assé-
dio moral, sem embargo da
apreciação do assédio se-
xual, porque o assédio se-
xual e o moral andam em
conjunto", pontuou.

O MPT deu 10 dias para
que a Caixa e Pedro Guima-
rães se manifestem sobre as
denúncias.

Segundo Paulo Neto, a
partir da resposta da Caixa, o
MPT fará uma análise para
decidir se a investigação pre-
liminar vai ser convertida em
inquérito civil e adotar ou-
tras providências.
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Investigação Geral

Ministério Público do Trabalho inicia fase de 
depoimentos sobre assédios na Caixa
Depoente foi uma funcionária que relatou ter sofrido assédio sexual e moral do ex-presidente da Caixa.

Primeiro depoimento, mantido em sigilo, 
foi tomado na segunda-feira (4).

Cinco dos sete componentes do
Iaemp contribuíram para a alta.



O ex-secretário especial de
Cultura do governo Jair Bol-
sonaro, Mario Frias segue
"em recuperação e sem ins-
tabilidade" no Hospital Santa
Lúcia, da Asa Sul. As infor-
mações são do boletim mé-
dico divulgado na tarde
desta terça-feira (5). Mário
Frias foi internado na noite
de segunda-feira (4), com
quadro de "infarto agudo do
miocárdio" e passou por um
cateterismo e angioplastia,
para desobstrução das arté-

rias coronárias.
O hospital informou que

ele está internado em UTI,
em unidade especializada
em doenças coronarianas. A
cirurgia ocorreu "sem inter-
corrências", mas não há pre-
visão de alta. Por conta disso,
ele informou que cancelou a
agenda dos próximos dias.

Esta é, pelo menos, a ter-
ceira vez que o secretário é
internado na capital com
um quadro similar. Em maio
de 2021, ele passou por um

cateterismo, após ter um
princípio de infarto. Cinco
meses antes, ele já tinha
passado pelo mesmo proce-
dimento, também por esse
motivo.

Mario Frias foi exonerado
da Secretaria Especial de
Cultura em 31 de março,
para concorrer às eleições
deste ano. No lugar dele, o
cargo foi assumido por
Hélio Ferraz de Oliveira, até
então secretário nacional do
audiovisual e nº 2 da pasta.

Irmã de Ronaldo Caiado
Filho, Marcela Caiado, publicou
uma ‘carta aberta’ como forma
de homenagem após a morte do
irmão. A carta e um vídeo (as-
sista acima) feitos pela jovem
foram compartilhados pela pri-
meira-dama de Goiás, Gracinha
Caiado, em suas redes sociais,
nesta terça-feira (5).

Ronaldo Ramos Caiado Filho
morreu no domingo (3), dia do
aniversário da irmã, Maria
Caiado, e teve seu corpo cre-
mado na segunda-feira (4). As
causas da morte ainda não
foram divulgadas.

"Partilhar a vida com você, foi
sem dúvidas nenhuma o me-
lhor presente de Deus, e a isso
eu serei eternamente grata", es-
creveu Marcela.

Ele era o segundo filho do go-
vernador com a professora. O
político recebeu a notícia da
morte do filho enquanto parti-
cipava de uma missa da Roma-

ria do Divino Pai Eterno, em
Trindade, Região Metropolitana
da capital. Um vídeo mostra
quando ele a primeira-dama,
Gracinha Caiado, deixam a cele-
bração rapidamente (veja
abaixo).

O velório aconteceu na noite
de domingo, em Goiânia.
Caiado chegou muito emocio-
nado, chorando, e recebeu
abraço de amigos e políticos. O
corpo do administrador foi cre-
mado na segunda-feira (4).

Perfil
Tímido, discreto, esforçado e

próximo à família. É assim que
amigos e pessoas próximas des-
crevem Ronaldo Caiado Filho.
Ele nasceu em Goiânia no dia 5
de março de 1982. Ele é o se-
gundo filho de Caiado com
Thelma Gomes, professora de
história da rede municipal e es-
tadual em Aparecida de Goiâ-
nia, no Colégio Estadual Vida

Nova.
Por muitos anos, Ronaldo di-

vidiu sua vida entre Goiás e São
Paulo, mas, há pouco mais de
um ano, o administrador se
mudou de vez para Nova Cri-
xás. Na cidade goiana, ele cui-
dava da fazenda da família.

Leia a carta na integra 
Querido irmão,
Hoje escrevo uma carta

aberta para você, com o coração
que já nem sei mais se bate
igual, mas para não perdermos
o nosso costume, vamos aqui
transformar toda essa saudade
em gratidão!

Gratidão seria uma palavra
linda para começar falando de
você! Você que é o menino mais
doce, alegre, amigo, divertido!
Partilhar a vida com você, foi
sem dúvidas nenhuma o me-
lhor presente de Deus, e a isso
eu serei eternamente grata!

Nunca estamos preparados
para nos despedir de quem
tanto amamos, talvez um
grande egoísmo da nossa parte,
mas quem irá saber!

Em você encontrava acon-
chego, nossas conversas de
horas pareciam segundos! Meu
pai sempre perguntava: o que
tanto vocês dois conversam aí?
E a gente se olhava e ninguém
conseguia responder com uma
palavra, pois eram tantas tantas
coisas, que então sempre res-
pondíamos: sobre a vida!

E você era isso meu irmão:
vida, alegria, piadas e tiradas,
beijos e abraços! Você conse-
guiu tocar e ascender sua luz

por onde passava e com quem
falava (e olha que você amava
conversar)

Hoje me despeço (no plano fí-
sico e terrestre) desse irmão tão
maravilhoso, com o coração
apertado, triste, mas com a fé
que sua missão aqui foi cum-
prida! Eu daqui estou buscando
forças para segurar nossa famí-

lia nesse momento de tamanha
dor, mas você sabe que eu sou a
nega dura, e vou conseguir!

"Pais de joelhos filhos de pé",
è como deveria ser, mas agora
chegou minha hora de ajoelhar
e erguer nossa família que você
tanto amou e cuidou, e eu como
sempre estarei aqui pra você e
por você!

Despedida Geral

Marcela Caiado homenageia Ronaldo Caiado Filho
em Goiânia, Goiás — Foto Reprodução-Instagram

Segundo boletim médico, ex-secretário de Cultura do governo federal está na UTI especializada
em doença coronariana do hospital Santa Lúcia, desde noite de segunda (4).

Irmã de Ronaldo Caiado Filho publica ‘carta aberta’ após a morte
do irmão: 'Partilhar a vida com você foi o melhor presente'

Em recuperação 

Filho do governador de Goiás morreu aos 40 anos e foi encontrado em uma fazenda de Nova Crixás. As causas da morte ainda não foram divulgadas.
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Mario Frias está 'em recuperação' após infarto
agudo do miocárdio, diz hospital



A demanda por voos do-
mésticos teve queda de 2,5%
em maio, na comparação
com o mesmo mês de 2019,
aponta a Associação Brasi-
leira das Empresas Aéreas,
com base nos relatórios da
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac). O dado é medido
em passageiros por quilôme-
tro transportados (RPK).  

A oferta, por sua vez, teve
alta de 6%. Ela é calculada
em assentos por quilômetro
oferecidos (ASK). A taxa
média de ocupação das aero-
naves, portanto, ficou em

75,1%, o que representa um
recuo de 6,6 pontos percen-
tuais em relação a maio de
2019. Foram transportados
6,4 milhões de passageiros,
10% a menos do que o ano
base de comparação.

No mercado internacional, a
queda da demanda chegou a
31,1% na comparação com
2019 e, na oferta, a redução foi
31,2%. O aproveitamento das
aeronaves teve leve variação
positiva de 0,2 ponto percen-
tual, ficando em 85,7%. Foram
transportados 1,2 milhão de
passageiros, 36,5% a menos.

Na comparação com abril,
os resultados no mercado
doméstico são positivos,
com aumento de 3,4% na de-
manda e de 7,9% na oferta.
Nos voos internacionais,
houve crescimento de 6,4%
na demanda e de 3,5% na
oferta.

Em relação ao transporte
aéreo de carga e correio, foi
registrada queda de 6,1% em
maio na comparação com o
mesmo mês de 2019. Já na
demanda internacional, essa
atividade cresceu 24,7% no
mesmo período.

Um relatório do Banco Mun-
dial afirma que a pandemia
atrasou o desenvolvimento
das crianças brasileiras em
uma década.

Ao analisar perdas de habili-
dades do nascimento até os 18
anos, o estudo concluiu que as
atuais condições de educação
e saúde brasileiras só vão per-
mitir o desenvolvimento de
50% do potencial de quem

nasceu no ano passado. Em
2019 esse percentual era de
60%.

Segundo o Banco Mundial, o
Brasil precisa de 60 anos para
alcançar o nível dos países de-
senvolvidos. Para acelerar essa
recuperação, recomenda o for-
talecimento da Educação, do
Sistema Único de Saúde e de
programas de transferência de
renda.

Mercado nacional Geral

Pandemia atrasou o desenvolvimento das crianças
brasileiras em uma década, diz Banco Mundial

Demanda por voos domésticos tem queda 
de 2,5% no Brasil em maio

A oferta de viagens teve alta de 6% em relação a maio de 2019.

Educação

A Receita Federal tem
alertado os brasileiros
sobre a existência de gol-
pes com base em uma su-
posta regularização do
CPF. Segundo a Receita,
vários contribuintes têm
recebido mensagens por
SMS, WhatsApp ou e-
mails informando sobre
uma situação irregular a
ser resolvida. Essas men-
sagens, no entanto, tra-
zem links que induzem a
pessoa a pagar uma taxa
falsa com a finalidade de
regularização do CPF.  

Foram registrados
casos de pessoas que pa-
garam o valor, foram à
Receita depois e desco-
briram que não havia
qualquer pendência. Em

outros casos, havia pen-
dências, como ausência
de declaração e multas
por atraso, de modo que o
valor pago, no caso, R$
275,00, de nada serviu.

Outra vítima pagou a
taxa falsa, o serviço não
foi executado e ele procu-
rou a instituição. Ao fazer
a pesquisa, a declaração
entregue estava total-
mente zerada. A empresa
teria afirmado para ele
que a retificação custaria
mais R$ 170.

A regularização de CPF,
no entanto, é gratuita e
deve ser feita pelo site
oficial da Receita Federal.
Além disso, os alertas en-
viados pela Receita não
trazem qualquer link de

acesso. “Ao entrar, o con-
tribuinte deve selecionar
a opção ‘Meu CPF’, em
que encontrará orienta-
ções sobre como corrigir
sua situação cadastral de
acordo com a irregulari-
dade no sistema”, expli-
cou a Receita.

Golpe
A abordagem dos cri-

minosos nas mensagens
traz a identificação como
“Receita” e utilizando o
termo IRPF, assim como
as cores da entidade e da
bandeira nacional. Esses
detalhes levam a vítima a
acreditar que se trata de
uma mensagem de um
órgão oficial do governo
federal, o que é falso.

Alerta

Receita alerta para golpes envolvendo
a regularização de CPF

Mensagens induzem as pessoas a pagar taxas para golpistas, com mensagens 
traz a identificação como “Receita” e utilizando o termo IRPF.

Foram transportados 6,4 milhões de passageiros,
10% a menos do que o ano base de comparação.
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Relatório concluiu que as atuais condições de educação e saúde brasileiras só vão 
permitir o desenvolvimento de 50% do potencial de quem nasceu no ano passado.

Foram registrados casos de pessoas que pagaram o valor e depois e descobriram que não havia qualquer pendência.



O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) apresen-
tou, na última segunda-
feira (4), aos veículos de
comunicação o projeto de
divulgação dos resultados
da apuração dos votos das
eleições de outubro.  

Durante a reunião, os
técnicos do TSE explica-
ram aos profissionais de
tecnologia de informação
das empresas jornalísti-
cas modo de funciona-
mento dos mecanismos
de recebimento e trans-

missão dos dados da tota-
lização de votos.

A ligação entre o sis-
tema do tribunal e as
emissoras de rádio e tele-
visão, além das agências
de notícias, permitirá que
a população tenha
acesso, em tempo real, à
apuração dos votos que
foram destinados aos
candidatos no mesmo dia
do pleito. Em geral, com o
sistema eletrônico de vo-
tação, antes da meia-
noite do dia de votação, o

eleitor pode conhecer os
candidatos mais votados.

O primeiro turno será
realizado no dia 2 de ou-
tubro, quando os eleito-
res vão às urnas para
eleger o presidente da
República, governadores,
senadores, deputados fe-
derais, estaduais e distri-
tais. Em um eventual
segundo turno para a dis-
puta presidencial e aos
governos estaduais, a vo-
tação será em 30 de outu-
bro. 

Eleições Geral

TSE apresenta à imprensa projeto 
de divulgação da totalização de votos

Mecanismo permitirá que a população tenha acesso, em tempo real, à apuração dos votos que foram destinados aos candidatos.

Brasília será a primeira capi-
tal do país a ter a rede 5G em
funcionamento na telefonia
móvel. Segundo o conselheiro
e vice-presidente da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel), Moisés Moreira, o
sinal será liberado em Brasília
nesta quarta-feira (6).  

Em participação no evento
Teletime Inc, em São Paulo, o
grupo técnico da Anatel encar-
regado de avaliar a desocupa-
ção da faixa de 3,5 gigahertz
(GHz) aprovou a ativação do

sinal 5G na capital federal na se-
gunda-feira (4). Segundo Mo-
reira, as próximas capitais a
terem a tecnologia liberada
serão Belo Horizonte, Porto
Alegre e São Paulo, sem data
prevista por enquanto.

Moreira preside o grupo da
Anatel responsável pela libera-
ção das frequências 3,5 GHz,
por onde transitará o sinal da
telefonia 5G. Atualmente, essa
faixa ainda está ocupada por
empresas de antena parabólica
que operam com a tecnologia

Banda C e estão atrasadas com
a migração para outra frequên-
cia, chamada de Banda Ku.

Originalmente, o edital do
leilão do 5G, realizado em no-
vembro do ano passado, previa
que todas as capitais deveriam
ser atendidas pela telefonia 5G
até 31 de julho. No entanto, pro-
blemas com a escassez de chips
e com atrasos na produção e na
importação de equipamentos
eletrônicos relacionados à pan-
demia de covid-19 provocaram
atrasos no cronograma.

O prazo para o funciona-
mento do 5G em todas as capi-
tais passou para 29 de
setembro. Segundo Moreira, o
lançamento da rede 5G em Bra-
sília servirá como teste, com a
Anatel e as operadoras insta-
lando filtros anti-interferência.
Também está prevista a distri-
buição de decodificadores da
Banda Ku à população de baixa
renda que usa antenas parabó-
licas antigas que operam na
Banda C.

O Instagram negou que
esteja trabalhando em um
recurso que permite ao
usuário saber quem visitou
o seu perfil. O rumor circu-
lou nas redes sociais nos úl-
timos dias, mas é falso.

"Informamos que os ru-
mores do Instagram mos-
trar as pessoas que
visitaram os perfil na aba
'Atividade' não são verda-
deiros", afirmou um porta-
voz da Meta, controladora

da rede social.
O boato começou com

uma imagem compartilhada
no Twitter que imitava uma
tela do Instagram. Ela mos-
tra a tela de notificações do
aplicativo, com um trecho
indicando as pessoas que
teriam visitado o perfil do
usuário.

No entanto, o trecho
sobre a suposta novidade é
resultado de uma edição de
imagem. O autor da foto

usou uma letra parecida
com a do aplicativo do Ins-
tagram para escrever a noti-
ficação que estaria sendo
liberada pela rede social.

O rumor sobre o recurso
que mostra quem visuali-
zou o perfil levou alguns
usuários a compararem a
rede social com o LinkedIn
e até mesmo o Orkut. Mas,
para a sorte de alguns, o re-
curso não está sendo desen-
volvido pelo Instagram.

Tecnologia

Sinal 5G começará a funcionar em 
Brasília na quarta-feira (6)

Lançamento da rede 5G em Brasília servirá como teste.

Profissionais da imprensa conheceram
modo de funcionamento do sistema.
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Informação foi confirmada por vice-presidente da Anatel. O prazo para o funcionamento
do 5G em todas as capitais passou para 29 de setembro.

Rede social

Instagram desmente boato de que 
revelará quem visitou perfil dos usuários

Imagem que mostra suposta mudança na tela de notificações deixou alguns usuários em dúvida. 
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Recebendo o nosso carinho e felicitações o querido amigo
Roni Figueiredo pela passagem de mais uma primavera. Este

Colunista deseja felicidades e vida longa. Feliz aniversário!

Parabéns para Esllen Silva, pela troca de idade.
Parabéns pra você nessa data querida.

Parabéns especial da coluna para a pequena Anita, filha do 
prefeito Dr. Furlan e de Rayssa Furlan, que mudou de idade no

dia 30 de julho. Este colunista deseja felicidades. 

Parabéns a Cícero Bordalo
Neto. Feliz aniversário.


