
"Por mais mulheres no futebol",
Ypiranga-AP lança camisa com
lema de apoio ao futebol feminino
Recursos serão destinados a equipe do
Clube da Torre que disputa as oitavas do
Brasileirão A3

Segundo polícia da Austrália, os 12 membros de
grupo religioso negaram tratamento médico à
menina por seis dias.

Balanço atualizado nesta segunda-feira (4)
aponta que registros estão espalhados por
21 cidades. Não há casos confirmados da
doença no país

De Terça a Sábado: R$ 2,00
Aos Domingos: R$ 3,00Filiado

@gazetamcp      agazeta.ap@uol.com.br      Jornal a Gazeta

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

19 12 26 29 46 47 19 27 30 41 66

Mega-Sena/Concurso 2498 (06/07/22) Quina/Concurso 5890 (06/07/22)

A primeira dama do município de
Macapá, Rayssa Furlan, consegue
agregar cada vez mais pessoas atra-
vés de suas postagens positivas nas
mídias sociais. Sua última postagem
diz, “Não há limites para o que nós,
como mulheres, podemos alcançar.
Eu acredito muito nisso e vocês? Só
depende da gente”.
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Prevenção à Covid-19: TJAP reforça
cuidados e precauções à Covid-19

Tratamento negado

PÁGINA     23

Membros de grupo religioso são presos por
negar insulina à menina diabética que morreu

F
orças policiais foram acionadas para o Iapen na
tarde de quarta-feira (6). Ciodes informou que 6
presos foram atingidos no tiroteio. PÁGINA     12

Ministério Público do Amapá alinha cooperação com
o MP-RN para execução do projeto SUAS no Estado

PÁGINA     17

SP investiga 32 casos suspeitos de
hepatite de causa desconhecida

Casos suspeitos 

A médica destacou ainda o valor social de
sensibilizar a população para a vacinação.
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Tiros em rebelião de facções dentro
de penitenciária em Macapá/AP

deixa mortos e feridos
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Um dos vetos presidenciais que
trancam a pauta do Congresso é o
que exclui 13 trechos da lei que pri-
vatizou a Eletrobras, quase todos
com regalias para funcionários da es-
tatal, até mesmo para quem foi de-
mitido.

Outros convidados, como o jurista
Ives Gandra Martins, de 87 anos, par-
ticiparam por videoconferência. De-
mocraticamente.

Somente duas horas após o início
da reunião, no Senado, a assessoria
de Barroso avisou que o ministro
não iria.

Na prática, adiamento ‘mata’
CPI do MEC e outras

A decisão dos líderes do Se-
nado, anunciada pelo presi-
dente da Casa, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), de deixar para depois
das eleições a instalação da Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito para investigar as denúncias
contra o ex-ministro da Educa-
ção Milton Ribeiro, na prática,
“mata” a comissão. A CPI teria
apenas 40 dias úteis após o fim
do segundo turno, em outubro.
A CPI da Pandemia durou seis
meses.

Vitória 
prática

Estavam prontas para começar as
investigações as CPIs para investigar
ONGs/Desmatamento; Obras Inaca-
badas; Narcotráfico; e Queimadas.

A decisão de postergar a CPI, que se
transformou numa coqueluche da
oposição nas últimas semanas, é uma
vitória do governo no Senado.

O regimento determina que CPIs
só podem funcionar até o fim do
ano. Quando a Legislatura chega ao
fim, todas as comissões são encerra-
das.

Presidente da comissão que discu-
tiu o ativismo judicial no Senado,
Reguffe (UB-DF) agradeceu a boa
educação do ministro aposentado do
STF Francisco Rezek, único ausente
“que gentilmente respondeu”.

O ativismo do STF, amplificado
pelo não comparecimento de mi-
nistros, fez o senador Lasier Mar-
tins (Pode-RS) afirmar que o
Senado precisa dar uma resposta
à sociedade e “discutir mudanças
no Supremo”.

Esforço 
feito

Deboche no BC
Após três meses de greve caviar,

servidores marajás do Banco Cen-
tral, com salário inicial de quase
R$20 mil, decidiram encerrar a folga,
mas só para inglês ver. Agora irão
fingir que trabalham, em “operação
padrão”.

Ineditismo

Futuro chegou

Levantamento TicketLog regis-
trou pela primeira vez na série his-
tórica o preço do diesel acima da
gasolina. O preço médio fechou o
mês de junho em R$ 7,87, alta de
36,4% no ano, contra R$ 7,56 da ga-
solina.

O ministro Fábio Faria (Comunica-
ções) é um dos mais animados com a
ativação do 5G, em grande parte por
sua atuação. Segundo ele, serão 670
mil empregos e impacto de “US$ 1,2
trilhão (R$6,4 trilhões) no PIB”

Tem 
de tudo

Opinião do jurista

Pensando
bem...

Um dos convidados da comissão e
grande crítico do ativismo judicial, o
jurista Ives Gandra Martins senten-
ciou no debate sobre ativismo judi-
cial, no Senado: “A verdade é que
temos tido invasão de competência”.

...a última palavra sobre comissão
“parlamentar” de inquérito não tem
sido dada pelo Parlamento.

Geddel 
com Lula

O deputado Luiz Lima (PL-RJ) con-
sidera apoio a Lula de Geddel Vieira
Lima, aquele das malas com R$51 mi-
lhões em espécie, como grande vitória
de Bolsonaro. “É fácil para todo
mundo escolher um lado”, disse.

STF desafia 
Senado e ignora 
debate sobre ativismo

Os senadores da comissão de
Transparência e Fiscalização leva-
ram um “bolo” dos ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF) Luís
Roberto Barroso e Alexandre de Mo-
raes, que nem sequer se deram o tra-
balho de justificarem a ausência. Os
senadores debateram ativismo judi-
ciário e a separação dos Três Pode-
res. “Preferem dar entrevistas fora
do país para fazer críticas que faltam
com a verdade com seu conteúdo,
mas se recusam a prestar contas ao
Senado”, afirmou Espiridião Amin
(PP-PR).

Pressão 
aumentará

A presença dos ministros poderia
ajudar a reduzir a pressão por CPI do
Ativismo ou sobre vários pedidos de
impeachment de ministros do STF.
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Um novo modelo

É a 
regra

Recado dado

Mudar é preciso

Inicia-se, em algum juizado
deste país, dada audiência. Lá
estão o Estado, através do
Poder Judiciário e do Ministé-
rio Público, o acusado e sua de-
fesa. Não nos esqueçamos,
evidentemente, das testemu-
nhas. Não estamos a falar de
um ato de custos reduzidos.
Dos servidores aos advogados,
do juiz ao membro do Ministé-
rio Público, passando pelas par-
tes e testemunhas, são pesados
os custos.

Esta audiência não consumiu
apenas recursos materiais e hu-
manos. Sua preparação deman-
dou tempo entre atos
preparatórios e os inevitáveis
adiamentos. Contribuiu, no mí-
nimo, para a manutenção do

impacto da morosidade sobre a
economia.

Ao longo do processo o acu-
sado se declarou culpado. Mas
e daí? Afinal, dizem nossas leis
processuais que devemos ouvir
todas as testemunhas e colher
todos os elementos de prova
possíveis.

É assim que as testemunhas
serão novamente ouvidas (já o
foram na Polícia). Os mesmos
fatos, as mesmas perguntas. Al-
gumas, dado o passar do
tempo, se confundem sobre
pequenos detalhes, acabando
por criar tumultos indesejá-
veis. Nesta audiência, como
antes, o acusado reafirma sua
culpa.

Após cumpridas todas as for-

malidades exigidas o juiz final-
mente profere sua sentença, na
qual aborda inclusive a culpa
de alguém que já se declarou
culpado.

Não raramente o roteiro
acima descrito se desenrola por
anos a fio – com imensos pre-
juízos para o Brasil. Testemu-
nhas perdem dias de trabalho e
partes ficam com suas vidas
afetadas pela incerteza. Para
completar o Estado arca com
brutal desperdício de recursos
materiais e humanos e ainda
perde por conta dos efeitos so-
ciais e econômicos que a inse-
gurança jurídica embutida na
morosidade gera.

Contemplo uma sessão de
julgamento do órgão que inte-

gro. Há alguns dias observei
que precisos 94% do tempo
destinado à leitura dos votos
foram referentes a textos que já
haviam sido distribuídos ante-
riormente entre o colegiado.
Isso reduz índices de produtivi-
dade. Induz morosidade.

Vivemos hoje um tempo fas-
cinante, qual aquele pós-pan-
demia. As pessoas perceberam
a necessidade de novos mode-
los e práticas. Passaram a resis-
tir menos à modernidade. Fico
a pensar se não seria este o mo-
mento ideal de revermos práti-
cas e solenidades seculares que
apenas fazem tornar nossas
sessões e audiências incompa-
tíveis com as necessidades do
momento histórico.

Sempre é 
contaminada

Quatro 
na fila

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

Segundo Rodrigo Pacheco, a in-
tenção de adiar a instalação era
evitar a “contaminação das inves-
tigações pelo processo eleitoral”.

Demorou
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O prefeito de Macapá, Dr. Furlan,
assina hoje, quinta-feira (7), a
ordem de serviço para pavimenta-
ção com blocos sextavados de 17
ruas no bairro Ipê e Curiaú, zona
norte da capital. A obra custará R$
4,7 milhões, e os recursos são do Te-
souro Municipal, será executada
pela Semob e devolverá aos mora-
dores segurança e mobilidade. O
modelo de pavimentação com blo-
cos apresenta melhor custo-benefí-
cio em relação à realidade dos
bairros da capital. O serviço é reali-
zado manualmente, então em ruas
estreitas é priorizado esse tipo de
execução.

Gazetilha
agazeta.ap@uol.com.br

O GEA desativou, desde sá-
bado (2), todos os portais de
notícias e redes sociais institu-
cionais da administração pú-
blica direta e indireta por conta
das Eleições 2022. A Secom in-
forma que permanecem ativos
apenas o portal de notícias e os
perfis das redes sociais do
GEA, para fins de utilidade pú-
blica e serviços imprescindí-
veis à população.

Índice de criminalidade reduzido 

Incentivo e positividade para as amapaenses

Mobilidade urbana

Fora das redes

A primeira dama do
município de Macapá,
Rayssa Furlan, consegue
agregar cada vez mais
pessoas através de suas
postagens positivas nas
mídias sociais. Sua úl-
tima postagem diz, “Não
há limites para o que
nós, como mulheres,
podemos alcançar. Eu
acredito muito nisso e
vocês? Só depende da
gente”, quer mais positi-
vidade que isso? As mu-
lheres, amapaenses e
brasileiras, agradecem o
incentivo.

O STJ confirmou a regra
do Código de Trânsito Brasi-
leiro que exige a comprova-
ção de exame toxicológico
negativo para obtenção e re-
novação das categorias C, D
e E da CNH. O julgamento
foi realizado em 8 de junho
pela Primeira Seção do STJ.
O acórdão da decisão foi pu-
blicado no dia 15 de junho.

Condenado 
A Justiça Federal condenou o ex-

deputado estadual e ex-superinten-
dente Federal de Pesca e Aquicultura
do Pará Paulo Sérgio Souza a 16 anos
e 8 meses de reclusão, por fraudes
envolvendo a concessão irregular de
benefícios de seguro-defeso. A sen-
tença da 3ª Vara Federal, especiali-
zada no julgamento de ações penais,
foi assinada na última sexta-feira (1º).
Ainda cabe recurso ao Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região, em Brasí-
lia (DF).
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O mês de junho teve o me-
lhor desempenho dos indica-
dores de Segurança Pública
do Amapá: houve redução de
39,29% dos crimes violentos
em comparação com o
mesmo mês do ano anterior.
Essa diminuição reflete o
quadro de todo o 1º semestre
de 2022. A atuação das forças
de segurança do Amapá tem
grande responsabilidade na
redução. 

Desde sábado (2) – até a posse
dos eleitos em outubro – está proi-
bida a transferência voluntária de
recursos entre a União, estados e
municípios, sob pena de nulidade,
exceto se for para cumprir obriga-
ção formal preexistente para exe-
cução de obra ou de serviço em
andamento com cronograma prefi-
xado, ou, ainda, para atender a si-

tuações de emergência ou calami-
dade pública.

Ausência 

Oportunidade
A Unifap publicou edital com as re-

gras que irão ditar o Processo Seletivo
Simplificado (PSS) destinado à sele-
ção, e posterior contratação, de 20
professores substitutos para atuarem
na Instituição.  O PSS será executado
pela Comissão de Operacionalização
do Processo Seletivo e pelo Departa-
mento de Processos Seletivos e Con-
cursos.O valor da taxa de inscrição é
de R$ 80 e podem ser efetuadas so-
mente via internet, no endereço ele-

trônico https://depsec.unifap.br/con-
cursos do dia 11 a 19 de julho de 2022.

Senadores membros da Comis-
são de Transparência, Fiscaliza-
ção e Controle do Senado ficaram
irritados com a ausência “sem ex-
plicações” de ministros do STF
convidados para uma audiência
pública no colegiado na tarde
desta terça-feira (5). O Senado já
estuda uma forma de realizar uma
convocação dos membros da
Corte, para que eles não possam
rejeitar.

Renovação de CNH

O ministro Luiz Fux, do
STF, marcou para 1 de agosto,
a continuação do julgamento
da ADI movida pela CNI con-
tra a cobrança por alguns es-
tados, entre eles o Amapá, da
taxa de fiscalização minerá-
ria. Além do Amapá, Pará e
Minas Gerais podem ser for-
temente impactados, caso a
decisão do Supremo seja con-
trária à cobrança da taxa.

Mineração no Amapá 

Eleições 2022



Com a percepção de au-
mento do risco fiscal, o mer-
cado financeiro está exigindo
juros mais altos para comprar os
títulos do governo de longo
prazo, a exemplo do que ocor-
reu no fim do primeiro man-
dato de Dilma Rousseff, quando
a ex-presidente buscava a ree-
leição. Essas taxas estão hoje no
maior patamar do governo Bol-
sonaro, que tenta reeleição.

Depois da tramitação da Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) “Kamikaze”, com
aumento de R$ 41 bilhões das
despesas fora do teto de gastos,
o Tesouro Nacional aceitou
pagar na terça-feira (5), juros de
6,17% para vender os seus pa-
péis atrelados ao IPCA, as NTN-
Bs, com prazo de vencimento
de 40 anos, o mais longo da dí-
vida pública doméstica. Os pa-
péis com prazos curtos e
intermediários também foram
vendidos com taxas muito mais
salgadas para o Tesouro diante

da ameaça de inclusão na PEC
de aumento adicional de gas-
tos. Essa alta na remuneração
paga pelo governo para se fi-
nanciar é uma oportunidade
para o investidor).

No início do governo Bolso-
naro, em janeiro de 2019, as
taxas estavam em 4,76%. Elas
chegaram a cair para um pata-
mar mais próximo de 3% no

final do mesmo ano com a
aprovação da reforma da Previ-
dência. No final de 2014, vés-
pera da posse de Dilma para um
segundo mandato, quando o
mercado já estava bastante des-
confiado da sustentabilidade
das contas públicas no mandato
que se iniciaria, as taxas dos tí-
tulos com prazo semelhante es-
tavam em 6,17%.

Os juros reais (descontada da
inflação) dos papéis com venci-
mento longos são um impor-
tante indicador da confiança
dos investidores no futuro do
País porque mostram um cená-
rio muito além do atual ciclo de
alta dos juros. As taxas de juros
longas atuais indicam que os in-
vestidores parecem ter a
mesma desconfiança daquela
época.

Para o estrategista-chefe do
Renascença DTVM, Sérgio Gol-
denstein, tanto os mercados de
juros como o câmbio, nos últi-
mos dias, estão refletindo o im-
pacto da PEC, que fura o teto de
gastos pela segunda vez em
menos de sete meses. Junto
com as taxas de juros, o risco
Brasil e o dólar também subi-
ram. Segundo ele, uma parcela
do aumento de juros no mer-
cado futuro e nos leilões do Te-
souro se deve à política de alta
da taxa Selic pelo Banco Central
(BC). Mas outra parcela muito

relevante se deve à piora da per-
cepção do risco fiscal no Brasil.
“Os juros longos deveriam ser
muito menos afetados pela po-
lítica monetária e eles se deslo-
caram muito para cima pelo
aumento da percepção de piora
do risco fiscal”, avalia.

O risco-país do Brasil, me-
dido pelo Credit Default Swap
(CDS), disparou nos últimos
dias e hoje chegou a 302 pon-
tos. Já a média de Chile, Mé-
xico, Colômbia e Peru está em
180 pontos. O CDS é uma es-
pécie de 'seguro calote', que
funciona para o mercado
como um termômetro de risco
entre as economias. Quanto
maior o CDS, maior é o risco de
se investir naquele país. "Entre
abril e maio, o CDS do Brasil
estava entre 80 a 90 pontos
acima da média dos outros
exemplos latino americanos.
Agora, essa diferença cresceu
e já está na faixa dos 120 pon-
tos", diz Neto.

Título do Tesouro já paga juro real de
6% com risco fiscal em alta

Proposta

Risco fiscal

Instituição aceitou pagamento para vender os seus papéis atrelados ao IPCA, as NTN-Bs, com prazo de vencimento de 40 anos.

Economia

Os juros reais são um importante indicador da confiança dos investidores
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A nova presidente da Caixa,
Daniella Marques, disse nesta
terça-feira (5) que o banco e o
Ministério da Cidadania já
estão em tratativas para ace-
lerar a operacionalização dos
pagamentos de benefício em
caso de aprovação da PEC
(proposta de emenda à Cons-
tituição) pelo Congresso Na-
cional.

A PEC dos benefícios insti-
tui um estado de emergência
para permitir ao presidente
Jair Bolsonaro (PL) furar o
teto de gastos e lançar mão
de uma série de bondades
em ano eleitoral.

A lista inclui ampliação
temporária de R$ 200 no Au-
xílio Brasil, pagamento em
dobro do Auxílio Gás, um
vale de R$ 1.000 para cami-
nhoneiros autônomos e um
auxílio para taxistas. As me-
didas valeriam até o fim do
ano.

A proposta já foi aprovada
no Senado e agora aguarda
aval da Câmara dos Deputa-
dos para ser promulgada.

Marques disse que se reu-
niu com o ministro da Cida-
dania, Ronaldo Vieira Bento,
na segunda-feira (4) para tra-
çar um plano de ação para
viabilizar os pagamentos ra-
pidamente.

A PEC prevê que todos os
benefícios podem ser pagos
a partir de julho, à exceção
do adicional do Auxílio Bra-

sil, que seria implementado
a partir de 1º de agosto.

"A gente já está adian-
tando as minutas contratuais
entre o Ministério da Cidada-
nia e a Caixa para que, se
realmente for aprovada e
promulgada essa PEC, a
gente faça chegar o auxílio
para os brasileiros que mais
precisam o mais rápido pos-
sível", disse Marques.

"Isso depende um pouco
ainda da duração do pro-
cesso legislativo, então não
posso afirmar se será no mês
de julho ou na próxima ja-
nela, mas como é uma ca-
mada adicional, a gente
consegue operacionalizar
provavelmente tudo rápido",
afirmou.

A sinalização foi dada em

entrevista coletiva após a ce-
rimônia de posse realizada
na sede do banco, em Brasí-
lia.

Marques foi indicada ao
posto após seu antecessor,
Pedro Guimarães, ser alvo de
denúncias de assédio sexual
divulgadas no portal Metró-
poles na terça-feira (28).

Uma semana após a reve-
lação de denúncias, a nova
chefe do banco justificou o
silêncio de Bolsonaro sobre o
episódio "porque não tem
conclusão neste caso".

"O presidente Jair Bolso-
naro tomou a atitude neces-
sária para proteger a imagem
da Caixa, afastar envolvi-
dos", disse Marques. "Não
tem manifestação ainda ne-
nhuma porque não tem con-

clusão neste caso."
Bolsonaro participou da

cerimônia de posse, que era
fechada à imprensa, mas foi
transmitida pelas redes so-
ciais. Em seu discurso, igno-
rou as acusações de assédio
contra Guimarães e transfor-
mou a ocasião em palanque
político.

Na segunda-feira (4), ao
falar pela primeira vez sobre
as denúncias, o chefe do
Executivo foi sucinto. "Foi
afastado o presidente da
Caixa, tá respondido? Ou
melhor, ele pediu afasta-
mento, tá?", disse.

Na avaliação de Marques,
a prioridade agora precisa
ser a criação de um ambiente
seguro para as denunciantes,
mas também garantir a "in-
dependência das apurações".

"Ninguém tem interesse
em perseguir nem proteger
ninguém. Eventualmente
nesse momento a gente tem
que ter rigor e seriedade de
obviamente, se aconteceu,
as punições cabíveis serão
aplicadas", disse.

A nova presidente anun-
ciou a criação de um canal
direto de denúncias, cha-
mado "Diálogo Seguro
Caixa". "Vai ser um canal de
diálogo exclusivo para mu-
lheres nos próximos 30 dias,
diretamente comigo", afir-
mou. Segundo ela, as 35 mil
funcionárias mulheres do

banco poderão usar a ferra-
menta.

Marques disse ainda que
provavelmente vai afastar
todos os 26 consultores es-
tratégicos ligados à presi-
dência do banco e que foram
indicados por Guimarães,
não porque todos eles este-
jam envolvidos nos episó-
dios, mas por um "estilo de
gestão".

A nova presidente tam-
bém não quis revelar se con-
versou com Guimarães
desde sua renúncia, para
uma transição do cargo. Ela
disse que prefere "preservar
o ex-presidente", assim
como sua família e a família
das possíveis vítimas.

Marques afirmou também
que desconhece ilegalidades
envolvendo obras na man-
são em que Guimarães mora
em Brasília (DF) e que foram
custeadas pela Caixa. As in-
tervenções foram feitas em
julho de 2020 por quatro
funcionários de uma em-
presa que mantém contratos
com o banco público para
realização de serviços de
manutenção em seus pré-
dios e agências.

"O ex-presidente sofria
ameaças", disse a nova presi-
dente. "Não é do meu conhe-
cimento que tenha havido
nenhuma ilegalidade, mas se
houver a gente está compro-
metido em apurar", afirmou.

Nova presidente da Caixa quer acelerar pagamento 
de Auxílio Brasil de R$ 600

Tratativas são realizadas na esperança de aprovação da PEC dos benefícios pelo Congresso Nacional.

Nova presidente da Caixa, Daniella Marques



Prefeito, Dr. Furlan contrata vigilantes 
para as escolas da capital 

A quantidade de brasileiros
que enfrentou algum tipo de
insegurança alimentar ultra-
passou a marca de 60 milhões,
de acordo com um relatório da
Organização das Nações Uni-
das para Alimentação e Agri-
cultura (FAO) divulgado nesta
quarta-feira (6).
Os números da publicação

mostram que o número de
pessoas que lidou com algum
tipo de insegurança alimentar
foi de 61,3 milhões – pratica-
mente três em cada dez habi-
tantes do Brasil, que tem uma
população estimada em 213,3
milhões. Desse total, 15,4 mi-
lhões enfrentaram uma inse-
gurança alimentar grave.
Os dados da FAO para o Bra-

sil englobam o período de 2019
a 2021.
Os últimos números da insti-

tuição revelam uma piora alar-
mante da fome no Brasil. Entre
2014 e 2016, a insegurança ali-
mentar atingiu 37,5 milhões de
pessoas - 3,9 milhões estavam
na condição grave.

Segundo a FAO, as defini-
ções para a insegurança ali-
mentar são as seguintes:

Insegurança moderada: as
pessoas não tinham certeza
sobre a capacidade de conse-

guir comida e, em algum mo-
mento, tiveram de reduzir a
qualidade e quantidade de ali-

mentos.
Insegurança grave: as pes-

soas que ficaram sem comida e
passaram fome e chegaram a
ficar sem comida por um dia
ou mais.
No ano passado, em todo

mundo, 2,3 bilhões de pessoas
enfrentavam um cenário de in-
segurança alimentar ou se-
vera, 350 milhões a mais do
que o observado antes da pan-
demia de coronavírus.
A pesquisa também mostrou

que as mulheres sofreram mais
com a insegurança alimentar.
Em 2021, 31,9% das mulhe-

res no mundo enfrentavam um
cenário de insegurança mode-
rada ou grave, acima dos 27,6%
apurados entre os homens. A
diferença de quatro pontos
percentuais também é maior
do que a observada 2020,
quando era de três pontos.
De acordo com as projeções

da FAO, 670 milhões de pes-
soas passarão fome em 2030, o
que é equivalente a 8% da po-
pulação global.

O prefeito de Macapá, Dr.
Furlan, anunciou o con-
trato para 144 profissionais
da segurança atuarem nas
escolas e creches munici-
pais. Os trabalhadores
serão lotados em 72 postos.
A cerimônia aconteceu no
Comando do Guarda Civil
Municipal, na zona norte
da capital.
Os trabalhadores deixa-

ram de prestar serviços ao
município, em 2016, na
gestão do ex-prefeito Clécio
Luís (SDD), que os demitiu
alegando uma crise finan-
ceira e sem se preocupar
com o impacto econômico
para asfamílias desses tra-
balhadores e deixando alu-
nos, professores e
colaboradores sem prote-
ção e expostos a violência.
“Hoje é um momento

simbólico para anunciar-
mos uma decisão impor-
tante que impacta
positivamente na vida de
144 vigias de Macapá. Com
essa iniciativa, estamos de-
volvendo a esperança para
a categoria. São 144 pais e
mães de famílias que pas-
sam a ter uma oportuni-
dade para sustentar sua
família”, destacou o pre-
feito Dr. Furlan.
O contrato foi feito entre

Prefeitura de Macapá e Coo-
perativa de Trabalho dos
Profissionais Autônomos da
Área de Segurança do
Amapá – Prossegup, no
valor de R$ 1,5 milhão. O
documento foi assinado no
dia 1º de julho e os profis-
sionais já serão direciona-
dos para as escolas e
creches municipais.
“O retorno dos vigias era

uma das principais reivindi-

cações da classe e, hoje, es-
tamos concretizando esse
sonho. Sabemos que vocês
cuidarão do espaço como se
fossem sua casa, com cui-
dado e zelo, estamos muito
felizes de tê-los na educa-
ção municipal. Que vocês
possam garantir a segu-
rança das nossas crianças e
servidores”, complementa
o secretário municipal de
Educação, Rodrigo Gomes.

Carmem Lúcia, comemo-
rou a contratação. “Em
2015, nós fomos tirados dos
nossos postos de serviços
sem explicação nenhuma,
ninguém lutou pela gente.
Mas agora, voltamos com
força total e isso graças a
um gestor que olhou por
nós. Essa atitude vai mudar
nossa vida e representa
para nós, trabalhadores, es-
perança”, disse emocio-

nada a profissional.

Policiamento ostensivo
na capital
Com o retorno da vigilân-

cia, os guardas civis que
atuavam nesses locais vão
realizar segurança osten-
siva na capital, em conjunto
com outros órgãos da segu-
rança pública do estado. A
atuação é prevista na lei fe-
deral 13.022, que estabele-
ceu o Estatuto Geral das
Guardas Municipais, e a lei
complementar 146/2022 do
município.
“Uma ação desenhada

quando decidimos implan-
tar o novo estatuto da
Guarda Civil. Dessa forma,
atendemos um pedido da
corporação, que passa a ir
para as ruas e reforçar a se-
gurança pública do municí-
pio. Conseguimos efetivar
duas ações importantes
para as categorias que
aguardavam muito tempo
por isso, os guardas e os vi-
gias”, ressalta o chefe do
executivo municipal.
O policiamento e patru-

lhamento será feito com
viaturas, motocicletas, ôni-
bus de videomonitora-
mento e arma de choque
nas quatros zonas de Ma-
capá.

GeralEm Macapá/AP

Mais de 60 milhões de brasileiros sofrem com
insegurança alimentar, diz FAO

De acordo com o relatório da instituição, 15,4 milhões de brasileiros lidaram com insegurança alimentar grave nos últimos anos.

Insegurança alimentar

Filas por comida na Lapa, região central do Rio — Foto Marcos Serra Lima - G1
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Os trabalhadores deixaram de prestar serviços ao município, em 2016, na gestão do ex-prefeito Clécio Luís (SDD), que os demitiu 
alegando uma crise financeira, deixando alunos, professores e colaboradores sem proteção e expostos a violência nas escolas



Localizada no conjunto
Laurindo Banha, a Escola
Municipal de Ensino Funda-
mental (Emef) Raimundo
Oliveira Alencar é uma das
23 unidades sendo revitaliza-
das pela Prefeitura de Ma-
capá. A obra é esperada há
cerca de 20 anos pela comu-
nidade de quase 700 pes-
soas, entre estudantes e
servidores, que terão acesso
a uma escola mais ampla.

Atualmente, a instituição
acolhe 640 estudantes e 50
funcionários, com turmas do
1º ao 5º ano do ensino fun-
damental. Para diretora da
unidade, Eliude Castro,
agora os espaços serão otimi-
zados para oferecer mais se-
gurança e conforto para os
alunos, com locais adequa-
dos para o ensino.

“A comunidade inteira

está muito ansiosa para a en-
trega. No fundo da escola
tem um campo de futebol, e
as bolas jogadas acabavam
quebrando nosso telhado.
Então tinham muitas gotei-
ras, e isso dificultava muito o
aprendizado das crianças”,
conta a diretora.

A reforma da unidade con-
templa novos telhados para
solucionar esse problema,
além de também contemplar
a troca do piso, janelas, fia-
ção elétrica e hidráulica. A
equipe de profissionais tam-
bém planeja a construção de
um jardim na entrada da es-
cola para proporcionar bem-
estar a comunidade.

Investimento
A Prefeitura de Macapá in-

veste mais de R$ 500 mil na
reforma da Emef Raimundo

Oliveira Alencar, como parte
do pacote de ações do Pro-
grama de Saúde e Assistência
ao Cidadão (Probem/Educa-
ção), que prevê a garantia de
direitos básicos. Ao todo, o in-
vestimento nos serviços das
23 escolas da rede municipal
é de R$ 23 milhões, verbas do
tesouro municipal e do
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(Fundeb).

Além das reformas, a Pre-
feitura de Macapá constrói
outras 6 unidades para aten-
der a população do municí-
pio. Ao todo, 3 mil vagas
serão abertas em três escolas
e três creches. Neste pacote,
está inclusa a construção de
duas escolas de tempo inte-
gral para a rede municipal.

Agentes de trânsito da Com-
panhia de Trânsito e Trans-
porte de Macapá(CTMac) e
Guarda Civil Municipal de Ma-
capá (GCMM), iniciaram nesta
terça-feira(5) a Operação Satu-
ração, que vem para reprimir e
prevenir o transporte irregular
de passageiros, principalmente
por motos. A ação acontecerá
em locais e dias alternados e
será feita por meio do policia-
mento preventivo e ostensivo
nos bairros da capital.

O chefe do departamento
de Fiscalização e Vistoria da
CTMac, Manoel Filho, diz
que a operação vem para ga-
rantir a segurança do muní-
cipe, deixando nas ruas
profissionais devidamente
habilitados, com a docu-
mentação e conversação do
meio de transporte em dia.

“Solicitamos a colabora-

ção da população para que
possamos identificar e tirar
essas pessoas das ruas. Antes

de pegar o transporte verifi-
que se ele é credenciado,
isso faz toda a diferença por-

que os legalizados são pes-
soas autorizadas para efeti-
var o transporte”, explica.

A primeira via a receber a
equipe da CTMac e Guarda
Municipal foi a Rua Tan-
credo Neves, o que resultou
na remoção de 12 motoci-
clistas. O mototaxista Ro-
naldo Xavier diz que apoia a
fiscalização porque, se-
gundo o profissional, essa é
a melhor forma de manter a
legalidade.

“Os órgãos de segurança
estão corretos em fiscalizar
e acho injusto que os trans-
portes irregulares estejam
disputando os passageiros
com os trabalhadores regu-
lares que pagam encargos.
Temos que ser justos e tra-
balhar de forma correta. A
CTMac está aberta ao pú-
blico que queira se cadas-
trar, então vamos juntos
melhorar o transporte em
nossa cidade”, diz.

CTMac e Guarda iniciam Operação Saturação 
nos bairros de Macapá

Obra foi orçada em mais de R$ 500 mil e vai beneficiar 640 estudantes.

Meta é tirar das ruas os transportes irregulares para garantir segurança ao cidadão.

Segurança no trânsito MACAPÁ

Mais estrutura

Ação aconteceu no Cras União e foi 
desenvolvida pela Semas e Semnsa.

Cerca de 40 pessoas em vulnerabilidade do
bairro Perpétuo Socorro recebem serviços

sociais e de saúde, em Macapá

Na terça-feira (5), pessoas em
vulnerabilidade que são assisti-
das pelo Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) União e
que fazem parte da abrangência
da UBS do bairro Perpétuo So-
corro receberam serviços de as-
sistência social e saúde. O
público alvo da ação foram os
grupos de pessoas idosas,
quando foram atendidas cerca
de 40 pessoas.

De acordo com o secretário
Municipal de Assistência Social,
Gracinildo Nunes, a parceria nas
ações de atendimento feita pelas
secretarias municipais de Assis-
tência Social (Semas) e de Saúde
(Semsa), leva ao cidadão serviços
que geram impacto positivo
muito grande para a vida das
pessoas.

“São pessoas que precisam do
serviço, mas nem sempre conse-
guem ir em busca dele, seja pela
locomoção ou até mesmo por
não saber onde buscar. Ações
como esta chamam esse público
que recebe orientações e acesso
ao atendimento de que tanto ne-
cessita”, explica. 

Segundo o coordenador do
Cras União, Josiney Nunes, a ação
integrada facilita a vida de quem
precisa dos atendimentos. “O pú-
blico presente é de pessoas que
precisam de vários serviços e na
ação conjunta eles são beneficia-

dos com diversos atendimentos
no mesmo local”, destaca. 

Na parte da assistência social
foi feita a atualização do CadÚ-
nico, solicitação de benefícios
sociais, como emissão da carteira
do idoso, Benefício de Prestação
Continuada (BPC), cadastro na
tarifa social. Já nos serviços de
saúde foram ofertadas coleta de
sangue, teste rápido, aferição de
pressão, teste de glicemia e
exame de eletrocardiograma. 

Os atendimentos de saúde
foram realizados pela Estratégia
Saúde da Família (ESF), e de
acordo com a coordenadora, Ril-
vana Sampaio, essa estratégia de
atendimento busca alcançar o
maior número de pessoas que
precisam dos cuidados de saúde.

“O eletrocardiograma é um
atendimento que vai até o cida-
dão e facilitou muito a vida de
quem necessita e não tem condi-
ções de pagar por um exame
como este”, destaca. 

Para Airton Moraes Filho, de
57 anos, a ação foi proveitosa. Ele
conta que conseguiu fazer vários
atendimentos a fim de verificar
como estava a saúde e ainda fez
a solicitação da carteira de passe
livre. 

“Eu tenho problema de osteo-
porose, o que dificulta minha lo-
comoção e hoje consegui fazer
tudo o que precisava”, diz.

Em Macapá, Escola Municipal Raimundo Alencar
passa por primeira reforma em 20 anos

Entre os serviços ofertados, Semsa também levou a coleta de sangue 

Primeira via a receber a operação conjunta foi a Rua Tancredo Neves 

Obra contempla novo piso, telhado, fiação elétrica e hidráulica
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Uma boa ação pode te ajudar
a conhecer o Bioparque da
Amazônia sem pagar nada. A
campanha ‘’Doe um livro e
ganhe uma entrada grátis’’ ob-
jetiva incentivar o hábito da
leitura. A arrecadação aconte-
cerá todas às quartas-feiras de
julho (dias 6,13, 20 e 27), das
9h às 16h20, horário de funcio-
namento do parque.

Quadrinhos em geral, livros
infantis e de meio ambiente
podem ser trocados na bilhe-
teria do local. O ingresso é in-
dividual e vale apenas para o
dia da programação. Lem-
brando que toda a quarta-feira
o Bioparque promove a meia-
entrada no valor de R$ 5,00
para todos os públicos.

‘’Neste período de férias es-
colares queremos movimentar
ainda mais a unidade. Somos
um espaço dedicado à preser-
vação ambiental e turismo
ecológico, mas que também
busca promover a educação
ambiental. Por isso, aproveite
a campanha para trazer a
criançada para se divertir’’,
convida o diretor-presidente
do Bioparque, Ezequias Fer-
reira.

Com os livros recebidos será
montado um espaço de leitura
destinado ao público infantil.

Atualmente, o espaço já traba-
lha com educação ambiental
por meio das visitas guiadas e
contação de histórias.

Serviço
Localizado na rodovia Jos-

mar Chaves Pinto, antiga JK,
no bairro Fazendinha, o es-
paço natural conta com 107
hectares de florestas dentro da
área urbana de Macapá.

Quarta-feira: Ingresso meia
para todos, no valor de R$ 5;

Quinta-feira a domingo: In-

gresso R$ 10 inteira e R$ 5 meia
para públicos específicos
(crianças de 6 à 12 anos, estu-
dantes e professores de esco-
las públicas e privada,
militares, doadores de sangue
e integrantes do CadÚnico). É
necessária comprovação;

Quarta a domingo: Entrada
gratuita para crianças de até 5
anos e idosos a partir de 60
anos.

Dias 6, 13, 20 e 27 de julho:
troque um livro por uma en-
trada grátis.

Leitura Macapá(AP), quinta-feira, 07 de julho de 2022 

Bioparque de Macapá promove campanha ‘Doe
um livro e ganhe uma entrada grátis’

Arrecadação acontece todas às quartas-feiras de julho, na bilheteria do parque.

Quadrinhos em geral, livros infantis e de meio ambiente podem ser trocados na bilheteria do parque..jpeg.crdownload

Bioparque fica localizado na rodovia Josmar Chaves Pinto, antiga JK



•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 088, 7 de julho
Zé Leôncio e Jovefarão uma breve viagem para a cidade

com o intuito do fazendeiro fazer alguns exames. Isso
porque a essa altura da novela, o homem começará
a sentir dores do coração e, por isso, terá que se cui-
dar com um médico especialista.Por outro lado,
durante o voo de volta para o Pantanal, Joventino
e Zé Leôncio serão surpreendidos pelo mau
tempo. Pai e filho ficarão desesperados com a
forte tempestade pelo caminho e não chegarão à
fazenda. Para piorar, os dois ficarão incomunicá-
veis, deixando todo mundo preocupado.

Capítulo 148, 7 de julho
Joaquim vai se dar conta de que Marcela é uma mu-

lher sem escrúpulos. Nos próximos capítulos, o ricaço
descobrirá que sua filha é uma interesseira e con-
cluirá que ela só pensa em dinheiro para se dar
bem.A princípio, Joaquim vai até a casa de Batista
e ficará sabendo que o banqueiro irá processá-lo.
Ele perguntará se Marcela está de acordo com o ma-
rido: “Me diga, que marido processaria alguém sem
que a mulher tomasse conhecimento?“, indagará ele.

Capítulo 039, 7 de julho
Donatelaserá dada como morta após um in-

cêndio tomar conta do presídio que ela estará
presa. Na verdade, a personagem se aliará a
uma outra detenta, assumirá o lugar da mu-
lher e sairá com uma outra identidade. Flora
(Patrícia Pillar), por outro lado, ficará chocada
ao saber da notícia e ainda será impedida de
comparecer no enterro da ex-amiga.Em cenas
seguintes, Donatela aparecerá e traçará um plano
infalível  para enlouquecer Flora. 

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 035, 7 de julho
O grande dia da audiência que determinará com

quem Chiquinho ficará está marcada para aconte-
cer na próxima semana. Rebeca e Moa ficarão
cara a cara no tribunal, onde lá protagonizarão
uma verdadeira confusão na trama inédita de
Claudia Souto.Querendo a todo custo ficar
com a tutela do filho, apesar de ter o abando-
nado juntamente com o dublê quando ele
ainda era menor, a companheira de Danilo (Ri-
cardo Pereira) armará o maior barraco no tribu-
nal ao lado do ex-marido, uma vez que não
aceitará perder para ele.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

RESUMO A FAVORITA 
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O céu nublado parece seguir a
dupla de irmãs sertanejas, Simone e
Simaria. Nesta semana, as colegui-
nhas estão sob a luz dos holofotes

por possivelmente não terem cum-
prido uma promessa ao camepão do
The Voice Kids, Jeremias Reis.

A assessoria do cantor alega que as
coleguinhas não cumpriram com
uma promessa feita no programa. E,
ainda, de acordo com o portal NaTe-
linha, Jeremias se entristece com a
situação, já que elas prometeram a
gravação da canção durante o pro-
grama.

“As Coleguinhas fizeram, em rede
nacional, uma promessa pra ele de
gravar uma música. Nunca mais fa-
laram nada. Não deram retorno ne-
nhum”, alega Jéssica Alexandrino,
empresária de Jeremias, ao NaTeli-
nha.

Contudo, Simaria resolveu dar
uma pausa na carreira, colocando
fim aos compromissos midiáticos e
shows. Além disso, elas passam por
uma delicada fase de convivência.

Campeão do The Voice Kids, Jeremias Reis, por meio de sua empresária,
acusa as coleguinhas de não cumprirem promessa feita ao vivo.

Rodrigo Simas e Agatha Moreira curtem
clima romântico da noite em Ibiza

Em meio à crise, Simone e Simaria sofrem acusação
de campeão do The Voice Kids: "Retorno nenhum"

Eli abre o coração e revela relação com Viih Tube após
brincadeira de Mussi: “A gente se gosta”

Após briga, Bruno Gagliasso rompe o silêncio e explica atual
relação com o irmão, Thiago: “A gente pensa muito diferente”

Designer segue afirmando que o relacionamento dos dois é
'sem rótulos' e que eles estão se divertindo juntos
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Bruno Gagliasso foi o último entrevistado do “Quem pode, pod”.

Após o ex-BBB Rodrigo Mussi agi-
tar a web ao fazer uma ‘fofoquinha
básica’ sobre a vida amorosa de Viih
Tube e seu affair Eliezer, na noite da
última segunda-feira (4), o designer
falou sobre o assunto e afirmou que
foi tudo uma brincadeirinha. Ele
ainda acrescentou que nada mudou
no seu relacionamento com a loira.

É que na segunda, o influenciador
apareceu junto da amiga e em tom
de brincadeira disparou: "Vou soltar
uma notícia bombástica aqui! Está
apaixonada, tá? Já era Farofa da
Gkay. Eliii, tem notícias para você...",
disse Mussi em um vídeo. Eliezer
contou como ficou a sua relação com
Viih Tube após a brincadeira do ex-
colega de confinamento e afirmou
que está tudo bem entre os dois.

“Cara, não mudou nada o nosso
relacionamento. Acho que ali foi

mais uma brincadeira do Rodrigo
com ela, não houve nenhuma decla-
ração dela pra mim. Acho que aquilo
foi uma brincadeira que viralizou”,
começou o ex-BBB, em entrevista
exclusiva para site O Fuxico, que en-
trou em contato com Eliezer nessa
terça (5) para saber se ele e Viih te-
riam dado um passo a mais na rela-
ção após uma viagem para a Europa.

O designer segue afirmando que o
relacionamento dos dois é 'sem rótu-
los' e que eles estão se divertindo
juntos: “Continuamos amigos, a
gente se gosta, se pega e tem carinho
um pelo outro, mas é uma relação
bem tranquila, bem leve, em ne-
nhum rótulo, não é namoro. A gente
está se conhecendo, a nossa relação
tá evoluindo. Gosto muito dela,
gosto mesmo”, declarou Eli para o
site.

Uma noite de verão na Europa não
seria má ideia para ninguém, ainda
mais se for ao lado do amor da vida e
em passeio romântico. É o que o casal
de atores Rodrigo Simas (30) e Agatha
Moreira (30) está curtindo nesse exato
momento. Os dois estão em viagem ao
velho continente e desembarcaram
nada mais, nada menos que em Ibiza,
de onde compartilharam fotos com
seus seguidores.

Pelo visto, eles estão curtindo muito
esse passeio pela Europa. Na noite
dessa terça-feira (5), eles compartilha-
ram imagem da Espanha, mais preci-
samente em Ibiza, lugar de baladas
incansáveis. Casal animado tendo a
lua por testemunha, e que lua! O cli-
que foi publicado por Rodrigo em sua
conta oficial no Instagram, onde os
dois aparecem coladinhos.

Com looks de causar inveja, já é
verão e aqui o frio se aproxima, os dois
saíram para curtir a noite em grande
estilo. Agatha até apostou em um ves-
tido curtinho com um recorte na bar-
riga. Muito estilosa! Logo os
seguidores comentaram o clima des-
contraído e a beleza do casal. “Eu não
estava preparada para essa foto”, disse
uma seguidora. “Pisem menos”, disse
outra. Um outro internauta comentou
“perfeitíssimos”.

No último final de semana, Agatha
Moreira abriu o álbum de viagem do
casal e mostrou os cliques românticos
em Madrid, na capital da Espanha, e
compartilhou alguns registros. Nas
imagens, os seguidores puderam ver
selfies, muitas paisagens bonitas e co-
midas locais. "Dumpdeldía 1 Madrid",
escreveu ela na legenda.

Bruno Gagliasso e Thiago Gagliasso
formam uma das duplas de irmãos mais
conhecidas da TV brasileira. Entretanto,
nos últimos anos, os parentes tiveram
uma ruptura familiar devido a algumas
convergências políticas e as discordân-
cias tornaram-se públicas. Nesta terça-
feira (5), Bruno compareceu ao podcast
“Quem pode, pod”, de Giovanna Ew-
bank e Fernanda Paes Leme, e falou
como está atual relação com Thiago.

"Nossa relação na infância era mara-
vilhosa. A grande memória que tenho
dele e o que quero carregar para o resto
da vida é nossa infância. Sempre fomos
muito ligados. Uma das memórias mais
lindas que tenho foi quando fui morar
na Argentina, que foi muito difícil para
mim, mas ele passou um mês comigo lá
e foi o melhor mês que tive lá. Quando
me perguntam qual foi o dia mais feliz
da minha vida, um deles foi, sem dú-
vida, o nascimento do meu irmão",
disse.

Gio perguntou: "Você acha possível
uma reaproximação entre voces em
algum momento?"Bruno esclareceu:
"Em algum momento talvez sim. Hoje
não consigo enxergar. Porque admira-
ção, respeito, afinidade, hoje não sinto
por ele. Mas o que eu sinto é o amor de
irmão, isso nunca vai apagar. E a sau-

dade de tudo o que a gente viveu. É
mentira falar que não doi, mas a gente
pensa muito diferente. Não é pensa-
mento político, é como a gente enxerga
a vida que é diferente. Tenho que res-
peitar e respeito. Minha mãe sofre
muito, mas é a vida."

Na sequência, Bruno deixou claro que
o desentendimento com o irmão não foi
por causa de política.  "Não é por causa
de eleição, isso é bom deixar claro. Não
foi por causa de política, mas eu e
minha mulher fomos expostos de uma
forma que não queríamos ter sido. E aí
ficou muito evidente nossa diferença. A
gente tem pensamentos políticos com-
pletamente diferentes. Hoje em dia não
existe mais a política não estar ligada à
moral. Hoje, pra mim, você apoiar esse
b*sta é você não ter nenhum tipo de es-
crúpulo, é diferente. E por isso digo que
não vejo, hoje, eu voltar a falar com
meu irmão ou conviver. Prefiro ficar
com esse sentimento dele com 7, 10, 15
anos de idade... Vai contra tudo o que
eu prego, o que eu sou, o que quero pros
meus filhos. Não tem como, é inviável,
então não me culpo por isso. Eu não
tenho culpa, eu tenho dor. De não
poder conviver com o filho dele, ter
uma relação de respeito, de carinho.",
concluiu.

Os dois saíram para curtir a noite em grande estilo e receberam elogios dos fãs.



A Companhia de Trânsito e
Transporte de Macapá
(CTMac) realizou uma nova
sinalização horizontal e verti-
cal no cruzamento da Avenida
Antônio Coelho de Carvalho,
que passa a ser preferencial
em relação à Rua Odilardo
Silva.

Para evitar transtornos e
qualquer tipo de acidente, o
cruzamento foi sinalizado

com legendas asfálticas de
“pare” e “atenção”. Assim, os
motoristas e pedestres podem
transitar com mais segurança.

De acordo com a Compa-
nhia, a medida se fez necessá-
ria devido a retirada do
semáforo que controlava o
trânsito nas vias e que seguirá
na mesma avenida, agora no
cruzamento com a Rua Elie-
zer Levy.

“Devido a avenida Antônio
Coelho de Carvalho ser um
corredor de ônibus e a rua
Eliezer Levy uma via com um
fluxo bem maior que Odilardo
Silva, há a necessidade da ins-
talação de um semáforo no
local. Todo esse trabalho foi
realizado após estudo técnico
da nossa equipe de trânsito”,
afirma o diretor-presidente da
CTMac, Andrey Rêgo.

O mês de julho é sinô-
nimo de férias, mas tam-
bém pode ser o momento
para relembrar os conteú-
dos trabalhados na primeira
metade do ano. E claro, é
possível aprender de uma
forma divertida. Pensando
nisso, um projeto criado em
Santana oferece desde a
terça-feira (5) atividades re-
creativas e de reforço esco-
lar para estudantes do 2º ao
5º ano da rede municipal de
ensino.

A 1ª edição da "Colônia de
Férias: Alfabetização e Di-
versão em Santana" tem o
foco em melhorar os níveis
de aprendizado das crianças
e proporcionar momentos
de descontração.

Foi realizado automatica-
mente o cadastro na colônia

de estudantes que possuem
dificuldades de leitura e es-
crita.

A organização informou
que os inscritos que atingi-
rem 100% da frequência nas
atividades vão receber um
kit merenda para incentivar
a participação.

A colônia de férias segue
até dia 22 deste mês em
todas as escolas das zonas
urbana e rural de Santana,
no horário regular de aula.

Os participantes podem
aproveitar oficinas de pin-
turas, jogos de futebol e ou-
tras brincadeiras. (g1)

Em Santana

Colônia de férias em Santana oferece 
brincadeiras e aulas de reforço para estudantes

Atividades são voltadas para alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, em 
escolas da rede municipal, tanto da zona urbana quanto rural.

Cruzamento da Avenida Antônio Coelho de Carvalho com Rua
Odilardo Silva foi sinalizado com legendas asfálticas

Em Macapá, Avenida Antônio Coelho de Carvalho passa
a ser preferencial em relação à rua Odilardo Silva

A medida foi realizada após estudo técnico, devido a retirada do semáforo em um dos trechos.
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GeralTrânsito

Em Santana, estudantes têm colônia de férias
com brincadeiras e reforço escolar
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Foi colocada à venda no Reino
Unido, pela empresa sueca Myrkl,
um suplemento alimentar que ficou
conhecido como “a pílula pré-bebe-
deira que funciona”. O probiótico
consiste em bactérias amigáveis
para o organismo, atuando na flora
intestinal.

De acordo com as informações
fornecidas pelo fabricante, o com-
primido decompõe até 70% do ál-
cool em uma hora. A recomendação
é que sejam tomadas duas unidades,
com antecedência de no mínimo
uma hora e, no máximo, doze horas
antes de começar a beber.

Na prática, isso significa que ape-
nas uma parte do álcool entra na
corrente sanguínea, o que também
diminui os corriqueiros efeitos oca-
sionados por bebidas alcoólicas,
como a sensação de relaxamento e
de euforia.

O intuito é apenas prevenir a res-
saca, não anulando os efeitos noci-
vos do consumo de álcool a longo
prazo. Isso porque as pílulas agem
no intestino, o que não impede que

o corpo arque com as consequências
da ingestão de bebidas alcoólicas,
como dor de estômago, náuseas e
desidratação.

Evidências científicas
Amparada por um único estudo

feito com a participação de 24 jo-
vens adultos brancos saudáveis, a
pesquisa consistiu em fazê-los inge-
rir duas pílulas de Myrkl ou placebo
todos os dias durante uma semana.

Depois, tomaram uma pequena
quantidade de álcool, que variou
entre 50 e 90ml de destilados de
acordo com o peso de cada um e, a
partir disso, o nível de álcool no san-
gue deles foi monitorado nas duas
horas seguintes.

O resultado mostrou que, nos pri-
meiros 60 minutos, a quantidade de
álcool no sangue foi 70% menor na-
queles que receberam Myrkl em
comparação com o placebo. Apesar
de um cenário aparentemente posi-
tivo, a metodologia se demonstrou
fraca por diversas razões.

Primeiro porque foram computa-

dos os resultados de apenas 14 dos
24 participantes, já que as outras dez
apresentaram níveis anormalmente
baixos de álcool na corrente sanguí-
nea, sendo descartadas.

Segundo, os resultados variam
naturalmente de pessoa para pes-
soa, reduzindo a precisão do estudo.
Por último, o tempo de administra-
ção do remédio no estudo é dife-
rente do recomendado para os
consumidores, uma vez que durante
a pesquisa a substância foi ingerida
durante sete dias e para o público
em geral o fabricante recomenda
uma antecedência máxima de doze
horas.

Perguntas sem resposta
A apuração da eficiência do medi-

camento probiótico em pessoas que
fujam ao estereótipo adotado é o
primeiro dos desafios que não foram
encarados nesse estudo, o que leva
a outras perguntas.

A pílula funciona em pessoas que
não são jovens, saudáveis e brancas?
É eficaz em pessoas com doenças in-
testinais ou hepáticas? Existem dife-
renças no efeito entre homens e
mulheres? O que acontece quando
comida e álcool são misturados? Ou-
tros medicamentos podem alterar a
ação das pílulas?

Já que as bactérias intestinais so-
frem alterações por doenças e estilo
de vida, não se sabe como a pílula
poderia atuar em pessoas mais ve-
lhas. Além disso, o álcool é absor-
vido de forma diferente de acordo
com o peso, sexo, atividade física e
ingestão de alimentos. Isso por si só
pode reduzir a eficácia do remédio
em cenários corriqueiros, que estão
fora do que foi restritamente explo-
rado na pesquisa.

'Pílula antirressaca' promete decompor 70% do álcool do
corpo em uma hora; vendas começaram no Reino Unido
Produto é controverso, uma vez que o estudo que apurou 

sua eficácia é bastante limitado.

Inovação 

Casos suspeitos 

Saúde

O estado de São Paulo possui
atualmente em investigação 32
casos suspeitos da hepatite
aguda de causa desconhecida,
segundo balanço atualizado
pela Secretaria de Saúde no fim
da tarde desta segunda-feira (4)
e enviado ao g1. Não há casos
confirmados da doença no país
até o momento.

Na manhã desta terça (5), a
secretaria disse que não há óbi-
tos entre os casos suspeitos.

"A Secretaria de Estado da
Saúde monitora os pacientes e
aguarda a conclusão dos exa-
mes diagnósticos e de toda a in-

vestigação epidemiológica.
Portanto, é precipitada a confir-
mação da doença no Estado,
uma vez que somente a conclu-
são diagnóstica poderá deter-
minar a doença", diz a nota.

O que já se sabe sobre a
doença

Uma das primeiras descober-
tas acerca da inflamação é a
presença do adenovírus nos pa-
cientes, porém até aqui não se
conclui que o microrganismo é
o agente causador da doença.

Dois terços das crianças que
tiveram a hepatite misteriosa
tinham no sangue ou na urina o

adenovírus, mas esse vírus não
foi encontrado no tecido do fí-
gado lesionado.

Em outra frente de apuração
está a possível relação da hepa-
tite misteriosa com a Covid-19.
Muitos dos pacientes são crian-
ças pequenas, não vacinadas
contra o coronavírus e muitas
delas já tinham pegado Covid
antes.

A suspeita nesse caso é de
uma reação tardia e prolongada
do corpo à doença. Só que até
aqui não se conseguiu atestar
que todos os pacientes já ti-
nham tido mesmo contato com
o coronavírus.

Sintomas
Os sintomas da nova forma

da doença, a princípio, são os
mesmos de uma hepatite
comum (A, B, C, D e E). A ori-
gem da inflamação ainda per-
manece sem respostas, mas
atinge de forma principal o fí-
gado.

É importante que os pais e
responsáveis fiquem atentos
aos sintomas característicos
de hepatite aguda nas crian-
ças, como vômitos, diarreias,
náuseas, dor abdominal e pele
e olhos amarelados. Se houver
qualquer suspeita, elas devem
ser imediatamente levadas a
um serviço de saúde para que
possam ser avaliadas e trata-
das de forma adequada.

SP investiga 32 casos suspeitos de hepatite de causa desconhecida
Balanço atualizado nesta segunda-feira (4) aponta que registros estão 

espalhados por 21 cidades. Não há casos confirmados da doença no país

Pílula promete reduzir a ressaca — Foto Shutterstock

Hepatite é uma doença que afeta o 
funcionamento do fígado — Foto Divulgação



Forças policiais do Amapá foram enca-
minhadas para o presídio da Zona Oeste de
Macapá em função de um confronto entre
facções criminosas na tarde desta quarta-
feira (6). Segundo o Centro Integrado de
Operações de Defesa Social (Ciodes), a re-
belião deixou 6 presos baleadas. Dois deles
morreram no local.

Disparos de arma de fogo foram ouvidos
em um pavilhão do cadeião do Instituto de
Administração Penitenciária (Iapen) no
início da tarde. Os policiais penais atuaram
para controlar a confusão e foram aciona-
dos outros agentes da segurança.

O Ciodes acrescentou que pelo menos
dois detentos foram levados para o Hospi-
tal de Emergência (HE) e foi solicitado re-
forço de mais ambulâncias para resgatar
mais feridos.

Equipes do Batalhão de Policiamento
Rodoviário Estadual (BPRE), Batalhão de

Operações Policiais Especiais (Bope) e a
Força Tática foram convocadas para entrar
no Iapen e ajudar na contenção da confu-
são.

Em nota divulgada nesta quarta-feira
(6), o governo do Amapá informou que o
conflito foi controlado no local através de
uma ação integrada das polícias penal e
militar, e que todos os presos do pavilhão

foram retirados para que as celas fossem
revistadas.

"O Iapen abrirá investigação interna para
apurar o episódio e a Polícia Civil iniciou a
apuração dos homicídios registrados esta
tarde [06/07]", diz a nota.

Durante a revista, as equipes encontra-
ram duas armas de fogo escondidas no pa-
vilhão em que a rebelião iniciou.

Um motor que foi vendido por R$ 31
mil em um golpe foi recuperado pela Po-
lícia Civil do Amapá na terça-feira (5) no
bairro Cidade Nova, na Zona Leste de
Macapá. O dono havia vendido a peça,
mas só após entregá-la ao "comprador"
percebeu que na verdade tinha caído no
"golpe do falso comprovante".

Segundo a investigação da 2ª Dele-
gacia de Polícia (2ª DP) de Santana, o
suspeito do crime é um detento do Ins-
tituto de Administração Penitenciária
do Amapá (Iapen) e contou com apoio
da companheira no golpe. A dupla
deve ser indiciada pela prática de este-
lionato.

A vítima, segundo a Civil, anunciou o
produto em um site de compra e venda
e no dia 26 de março recebeu uma pro-
posta de compra. Em seguida, o interes-
sado enviou um falso comprovante de
transferência de R$ 31 mil e o homem
acreditou que tinha recebido a quantia.

Com isso, a peça foi entregue à com-
panheira do estelionatário e o motor foi
transportado em um caminhão do Iga-
rapé da Fortaleza, no município de San-
tana, para uma oficina no bairro onde a
máquina foi encontrada só agora.

"Ele [suspeito] é um elemento peri-

goso com mais de 20 anos de condena-
ção por estelionato, extorsão, roubo e
tráfico de drogas. Sua companheira se
encontra em liberdade. O casal já é in-
vestigado em vários inquéritos por este-
lionato", detalhou a delegada Luiza
Maia, titular da 2ª DP de Santana.

O homem que estava de posse do
motor envolvido no estelionato, ainda
de acordo com a Civil, vai ser indiciado
pelo crime de receptação. O equipa-
mento seria adaptado para ser instalado

em uma embarcação, apurou a polícia.
"É necessário que o cidadão fique

alerta, atento nessas negociações, e so-
mente após concluir o negócio após a
total certeza da veracidade do paga-
mento, seja por PIX ou transferência
bancária", orientou a delegada.

Novos indiciamentos podem ocorrer
no caso. A 2ª DP ainda investiga a par-
ticipação de outras pessoas no crime e
a analisa suspeita de formação de asso-
ciação criminosa.

Troca de tiros 

Polícia recupera motor de R$ 31 mil que detento do Iapen
'comprou' com falso comprovante no AP

Fraude em compra 

Produto foi recuperado depois de 3 meses pela Civil, que achou a peça em oficina de Macapá.
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Um feirante foi morto dentro do
próprio carro no início da tarde desta
quarta-feira (6) no bairro Anjo da
Guarda, na Região do Itaqui-Ba-
canga, em São Luís.De acordo com a
Polícia Militar do Maranhão (PM-
MA), o crime aconteceu próximo ao
cemitério do São Raimundo. A ví-
tima estava sozinha no carro, retor-
nava para casa, quando foi abordada
pelos criminosos.A vítima foi atin-
gido por vários disparos e morreu
ainda no local. Os suspeitos fugiram
do local em um veículo e até o mo-
mento, não foram identificados.A
PM foi acionada e isolou o local até a
chegada dos peritos do Instituto de
Criminalística (Icrim). O corpo da ví-
tima foi encaminhado para o Insti-
tuto Médico Legal (IML), no

Itaqui-Bacanga, onde vai passar por
perícia.Segundo a polícia, a vítima
trabalhava na feira do bairro Mauro
Fecury e emprestava dinheiro a
juros. O homem teria, recentemente,

se envolvido em uma briga com cri-
minosos de uma facção na região.O
caso será investigado pela Superin-
tendência de Homicídios e Proteção
a Pessoa (SHPP).

No Maranhão

Crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, 
a vítima também era conhecida por emprestar dinheiro a juros na região.

Feirante é morto a tiros na área Itaqui-Bacanga em São Luís

Tiros em rebelião de facções dentro de 
penitenciária em Macapá/AP deixa mortos e feridos

Feirante é morto a tiros na área Itaqui-Bacanga em
São Luís — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Delegada Luiza Maia — Foto Rede Amazônica-Reprodução

Forças policiais foram acionadas para o Iapen na tarde de quarta-feira (6). Ciodes informou que 6 presos foram atingidos no tiroteio.



As mortes no trânsito tiveram um
aumento de 13,64% no Amapá no
primeiro semestre de 2022, na com-
paração com o mesmo período do
ano passado. Foram 44 casos nos 6
meses iniciais de 2021 e 55 neste ano.

Os dados são da Secretaria de Jus-
tiça e Segurança Pública do Amapá
(Sejusp) e consideram ocorrências
em rodovias estaduais e federais, e
nos perímetros urbano e rural das ci-
dades.

De acordo com o relatório, os aci-
dentes em perímetros urbano e rural
- as que aconteceram fora das rodo-
vias - foram as regiões em que, de
fato, ocorreram aumento nas mortes
no trânsito, sendo registrado no pri-
meiro semestre do ano passado 22
vítimas e 30 no mesmo período de
2022 - um crescimento 36,36%.

Nas rodovias estaduais, por
outro lado, houve queda de 12 para
10 acidentes com mortes no pri-
meiro semestre de 2021 e 2022, res-

pectivamente. Já nas rodovias fe-
derais, o número se manteve está-
vel em 10 casos.

O capitão Leandro Pantoja, da Di-
visão de Relações Públicas do Bata-
lhão de Policiamento Rodoviário
Estadual (BPRE), declarou que a
conscientização do motorista sobre
os cuidados com o veículo e ao trafe-
gar são fundamentais para redução
dos casos de morte no trânsito.

"Nós temos pontos-chave que
fazem a diferença na redução desses
acidentes, que são fatores relaciona-
dos a conscientização desse moto-
rista, que perpassam desde
segurança relacionada ao veículo, os
pneus em condições ideais, o limpa-
dor de para-brisa, os freios, o cui-
dado do condutor ao trafegar nas
vias, até o licenciamento veicular e
CNH do condutor", destacou. (g1)

Mortes no trânsito

Amapá tem alta de 13% no nº de mortes no trânsito
no 1º semestre, entre 2021 e 2022

Macapá(AP), quinta-feira, 07 de julho de 2022 

Foto de acidente na Rodovia Duca Serra -
Ciodes-Divulgação

Este ano 55 pessoas foram mortas em colisões e atropelamentos. Dados da Sejusp consideram acidentes em rodovias 
estaduais e federais, e ainda nos perímetros urbano e rural das cidades.

Um policial militar de folga fez um
disparo de arma de fogo em um bar
de Macapá esta semana e, na confu-
são, um jovem de 27 anos, filho de
um major da Polícia Militar (PM), foi
baleado. Com isso, o militar que fez
o disparo passou a ser investigado
pela Corregedoria da corporação e
também pela Polícia Civil.

O caso aconteceu na madrugada
de segunda-feira (4), na Rua São
Paulo, que fica no bairro Pacoval,
Zona Norte de Macapá.

Segundo a polícia, o irmão do PM
investigado levou uma garrafada na
cabeça durante uma briga e o agente
atirou para o alto na intenção de de-
fendê-lo. Ele mesmo acionou o 190
para informar do disparo e alegou
legítima defesa.

Momentos depois, no Hospital de
Emergência (HE) de Macapá deu en-
trada um jovem de 27 anos baleado.
O disparo de arma de fogo aconte-
ceu no mesmo lugar onde houve a
confusão relatada pelo militar. A ví-
tima acredita que foi atingida por
engano.

O coronel Elvis Azevedo, correge-
dor-geral da PM no Amapá, explicou
que a sindicância vai apurar se o mi-
litar, que estava de folga, agiu de
acordo com os procedimentos pre-
vistos pela corporação.

"A PM vai instaurar uma sindicân-
cia para apurar as circunstâncias
pelas quais a ocorrência foi aten-
dida. Desde o início, se o militar agiu
ou não de acordo com nossos proce-
dimentos padrões em atender a
ocorrência de folga e se ele tinha au-
torização para utilizar arma da cor-
poração", disse.

O militar investigado, lotado no

11º Batalhão de Policia Militar (11º
BPM) do Vale do Jari, deve ser afas-
tado das funções enquanto o caso é
apurado.

"Ele [policial] encontra-se de fé-
rias. Já vamos entrar em contato
com o comandante do batalhão para
suspender as férias e afastá-lo das
atividades até para ele contribuir
com as investigações", informou o
corregedor-geral da PM.

Por se tratar de uma vítima que
não é policial militar, o caso também
é investigado pela Polícia Civil, por
meio da Delegacia de Homicídios.

"O registro do boletim foi feito.
Vamos avaliar, ouvir algumas pes-
soas para entender o que aconteceu,
porque só temos o registro por en-
quanto. As circunstâncias nós
vamos verificar ainda", disse o dele-
gado-adjunto da Homicídios, Paulo
Roberto Moraes.

O caso foi registrado como lesão
corporal. Se o inquérito da Civil
constatar que houve tentativa de
homicídio por parte do militar, a
Corregedoria pode abrir um Pro-

cesso Administrativo Disciplinar
(PAD) para avaliá-lo. É possível, se
assim decidir a corporação, que
aconteça até a expulsão dele da PM.

"Vamos aguardar o inquérito da
Civil, se não for comprovado exclu-
dente de licitude aí o militar vai ser
submetido ao Conselho de Ética e
Disciplina, o qual vamos avaliar ou
não abertura do procedimento de
exclusão, se for realmente consta-
tada a tentativa do homicídio", ex-
plicou Azevedo.

"Até então existem duas versões:
o investigado alega que agiu em le-
gítima defesa; já a parte da vítima
alega que não estava na situação e
que foi alvejada por engano. Vamos
aguardar essas apurações", finalizou
o corregedor-geral.

Ainda segundo a PM, o pai da ví-
tima informou que o filho passou
por cirurgia, com estado de saúde
estável e que na terça-feira já estava
sem risco de vida.

Até a publicação desta reporta-
gem, o g1 não conseguiu contato
com o militar investigado. (g1/AP)

PM que atirou em bar onde jovem foi baleado é investigado
pela Corregedoria e Polícia Civil do AP

Disparo aconteceu durante confusão. Irmão levou garrafada e militar alegou ter feito disparo em legítima defesa. 
Se for constatada tentativa de homicídio, PAD pode chegar à expulsão do PM.

Investigação 

Corregedor-geral da PM no Amapá, coronel
Elvis Azevedo — Foto Victor Vidigal-g1



TH CONIVÊNCIA residencial Amazonas rua 
castanheira número 490 marabaixo 3

Piratas de rio trocaram
tiros com traficantes, na
madrugada desta se-
gunda-feira (4), no alto
Rio Solimões, no municí-
pio de Tonantins (a 865
quilômetros de Manaus).
De acordo com a Polícia
Civil do Amazonas (PC-
AM), o crime teria sido
motivado por uma disputa
por pontos de tráfico de
drogas na região.

De acordo com o investi-
gador de polícia Raimundo
Menezes, gestor da 54ª De-
legacia Interativa de Polí-
cia (DIP) do município, os
tiros teriam acontecido por
volta das 5h, próximo à
uma ilha de Tonantins.
O investigador ainda

apontou que os suspeitos
estavam armados com
fuzis, metralhadoras, lan-
çadores de bomba e grana-

das.
Em nota, a PC-AM infor-

mou que o confronto teria
sido motivado por uma
disputa entre grupos cri-
minosos pelo ponto de
tráfico de drogas naquela
região. Um Inquérito Poli-
cial (IP) será instaurado
para apurar o delito.
Não há a confirmação de

mortos até a publicação
deste material.

No Amazonas Geral

Piratas de rio trocam tiros com traficantes em disputa por
território de tráfico de drogas no Alto Solimões

O investigador do caso apontou que os suspeitos estavam armados com fuzis, 
metralhadoras, lançadores de bomba e granadas.

Os tiros teriam acontecido por volta das 5h,
próximo à uma ilha de Tonantins.

Na tarde desta terça-feira
(5), duas pessoas foram pre-
sas no município de Tomé-
Açú, no nordeste paraense
durante operação defla-
grada pelo Departamento de
Operações Especiais da Polí-
cia Civil (DIOE), acusadas de
manterem uma subestação
clandestina, que desviava
energia elétrica para estabe-
lecimentos comerciais.
De acordo com informa-

ções da Polícia Civil, hotel,
posto de combustível, cho-
peria, petshop, fábrica de
ração e produtos veterinários
e prédios residenciais rece-
biam a energia clandestina.
Os detidos na ação eram o

gerente comercial dos em-
preendimentos e o eletrotéc-
nico, responsável por fraudar
o consumo de energia elé-
trica através do desvio reali-
zado antes da medição.
De acordo com o Gerente

Regional da Equatorial Pará,
Geovany Morais, as inter-
venções na rede elétrica
causam um risco grave à se-
gurança e reforça que a prá-
tica é crime.
“É importante destacar

que os furtos, fraudes e liga-
ções clandestinas na rede im-
pactam diretamente na
qualidade do fornecimento
de energia elétrica, causam
riscos graves, como choques

elétricos, curto-circuito e até
em morte”. Disse Morais.
Furto de energia é crime

previsto em no artigo 155 do
Código Penal Brasileiro. A
pena pode chegar até oito
anos de reclusão.
A prática também coloca a

vida da população em risco
e prejudica o fornecimento
de energia, podendo ocasio-
nar interrupções nas locali-
dades.
Denúncias de fraudes e

furtos de energia podem ser
feitas à Central de Atendi-
mento da concessionária de
energia pelo 0800 091 0196
e também pelo site ou nas
agências.

Operação policial prende duas pessoas por
furto de energia no nordeste do Pará

Empresário de Tomé-Açu e eletrotécnico mantinham subestação 
clandestina que desviava energia para empresas.

Subestação clandestina

Operação policial prende duas pessoas no
nordeste do Pará por furto de energia
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1ª Copa Veiga Cabral de Wrestling vai reunir mais de 150 atletas
em Conjunto Habitacional de Macapá

Tendo como palco a quadra da Escola
Estadual Antonio Munhoz, no Conjunto
Habitacional Macapaba, na Zona Norte
de Macapá, será disputada no sábado (9),
a partir das 9h, a 1ª Copa Veiga Cabral de
Wrestling.

A competição, promovida pelo 2º Ba-
talhão da Polícia Militar do Amapá, onde
funciona um projeto social e esportivo da
modalidade, vai reunir mais de 150 luta-
dores (masculino e feminino) das catego-
rias: Infantil, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e
Sênior.

Segundo os organizadores o objetivo
principal do evento é fomentar e popula-
rizar a prática do wrestling no estado, que
vem crescendo nos últimos anos, e tam-
bém revelar novos talentos.

Recentemente cinco atletas do Amapá
disputaram os Jogos Mundiais Escolares

na França, representando o Brasil, após
conquistarem ouro na seletiva nacional
da modalidade.

1ª Copa Veiga Cabral de Wrestling
conta com apoio das equipes, Projeto So-

cial Primeiro Passo e Wrestling Anão
Team, e da Secretaria de Estado do Des-
porto e Lazer (Sedel) e da Federação
Amapaense de Desporto Escolar (Fade).
(g1)

Corrupção
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu na última se-

gunda-feira (4) enviar para o STJ (Superior Tribunal de Justiça)
um recurso do governador Cláudio Castro (PL) para anular a
homologação de um acordo de delação premiada que o acusa
de receber propina quando era vereador e depois de assumir o
cargo de vice de Wilson Witzel. O Órgão Especial decidiu por
18 a 5 que cabe à corte superior analisar a competência do pro-
cesso. A homologação foi feita quando Castro era vice-gover-
nador, cargo cujo foro é no Órgão Especial. Os
desembargadores avaliaram, porém, que, pelo fato de ele ter
assumido o Palácio Guanabara, é necessário que o STJ se pro-
nuncie sobre o tema. A delação é assinada por Bruno Selem,
funcionário da Servlog, empresa que mantinha contratos com
órgãos estaduais.O argumento da defesa do governador é que
a lei anticrime obriga o delator a ter o depoimento em vídeo.
No caso de selem, a gravação foi feita, mas o delator apenas lê
o depoimento escrito.

Estádio
Um dos principais assuntos nos bastidores do Flamengo nos

últimos tempos, é a possível construção de um estádio próprio
do clube. E isto pode estar cada vez mais próximo de aconte-
cer. No último domingo, o presidente Rodolfo Landim, e o CEO
Reinaldo Belotti, se reuniram com o prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes, para debateros possíveis terrenos na Barra da
Tijuca, Zona Oeste, para aconstrução do estádio. Paes teria si-
nalizado positivamente sobre o projeto. A informação é da jor-
nalista Isabela Reis, do "Coluna do Fla”. O prefeito teria se
comprometido a ajudar o Flamengo em tudo que for possível.
O principal foco do clube é o espaço que estava localizado o
parque aquático, dentro do Parque Olímpico, sem a inclusão
do Parque Aquático Maria Lenk, e da Jeunesse Arena. No en-
tanto, por ser um espaço privado, o uso do terreno teria que
ter aprovação de cinco entidades. São elas: Governo Federal,
Prefeitura do Rio, Concessionária Rio Mais, Comitê Olímpico
do Brasil (COB) e a empresa GL Events.Sabendo dessas neces-
sidades, o Flamengo também estuda outros terrenos na região.
Um deles é o espaço do extinto parque Terra Encantada. O
clube chegou a negociar a construção do espaço com o grupo

mobiliário Cyrela, em 2017. No entanto, se assustou com os
altos valores solicitados, e a negociação acabou não se concre-
tizando. Agora, com uma realidade financeira diferente, o pre-
sidente Rodolfo Landim avalia o espaço como uma segunda
opção para a construção do estádio do clube.

PEC das bondades
Relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1/2022,

dos Benefícios, o deputado Danilo Forte (União-CE) cedeu à
pressão do governo e não fará modificações pelo senado. Caso
houvesse mudanças, a matéria teria de retornar para nova ava-
liação dos senadores, o que atrapalharia os planos do Execu-
tivo de implementar as medidas antes de agosto e tentar
aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro às vés-
peras das eleições.A PEC 1/2022 foi apensada à PEC 15/2022,
dos biocombustíveis, que já está em comissão especial na
Casa, o que deve acelerar a tramitação. Como as duas propos-
tas têm origem no Senado, vão direto para promulgação, caso
não sofram alterações. A PEC dos Benefícios prevê uma série
de "bondades", como o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400
para R$ 600, a ampliação do vale-gás, um voucher para cami-
nhoneiros de R$ 1 mil mensais e auxílio-gasolina destinado a
taxistas. O custo total é de R$ 41,2 bilhões. Forte queria esten-
der o benefício a motoristas de aplicativo, mas, ontem, mudou
o discurso. Disse que as plataformas de transporte não ofere-
cem transparência.

Enredos 2023
Perto do sorteio na próxima segunda-feira, da ordem dos

desfiles do carnaval de 2023 na Sapucaí, nove das 12 escolas de
samba do Grupo Especial do Rio já têm enredos definidos para
o ano que vem. Das homenagens a Zeca Pagodinho (Grande
Rio) e Arlindo Cruz (Império Serrano) ao tom social da Beija-
Flor, o próximo espetáculo no Sambódromo vem ganhando
temas que, assim como nas safras de 2020 e 2022, prometem
aguçar o interesse do público, levantar debates na sociedade e
revelar histórias pouco conhecidas do Brasil.Das agremiações
da elite da folia, a Beija-Flor foi a escola que anunciou seu en-
redo mais recentemente. Será "Brava gente! O grito dos excluí-
dos no Bicentenário da Independência". Junto com a

logomarca do enredo, a azul e branca divulgou uma espécie de
manifesto, em forma de convocação, e uma justificativa do
discurso que será defendido no Sambódromo. "Esta é uma con-
vocação aos sobreviventes deste país que não nos reconhece.
Um país que ignora nossas existências. Um país que comemora
200 anos da marginalização da sua própria gente. Seremos a
voz do desejo de uma nação inteira: independência e vida!",
diz parte do texto. "Ao invés de celebrar ritualisticamente o
mito fundador da pátria - o Grito do Ipiranga no 7 de setembro
-, argumentamos em favor de um novo marco, capaz de ofere-
cer um sentido que consideramos mais próximo da verdade
histórica de uma independência que foi conquistada, não pro-
clamada. Este marco é o 2 de julho de 1823, data da vitória das
tropas brasileiras na conflagração instalada na Bahia", diz
outro trecho. Enquanto aqui em Macapá tivemos somente o
anuncio do governador Waldez Góes (PDT) de recurso para as
escolas de samba. Quanta a elas não movem uma palha. Vou te
falar!

Curtinhas
Policia federal visitando mais uma vez ALAP, o destinatário

foi o deputado estadual Jaci Amanajás (MDB). Ele deveria ter
vergonha na cara pela sua idade e não se envolver em escân-
dalo de notas fiscais frias. XXXX Empresário Paulo Braga do
ramo de frigorifico em distribuição de carne aqui em nossa ca-
pital vem se recuperando bem da sua saúde. Paulo é aquele ci-
dadão que tem muita fé. Ele doente, seus irmãos estão tocando
o barco da empresa Frimap. XXXX Essa indicação do senador
Davi Alcolumbre (União Brasil) em trazer o articulista político
Jardel Nunes para ser coordenador da sua campanha chegou
em boa hora. Jardel tem um histórico recente como um vence-
dor nas batalhas politicas do nosso estado. XXXX Tem vereador
aqui de Macapá que nunca produziu nada para a população,
agora que ser candidato nas eleições que se avizinham. Eles de-
veriam se mancar. XXXX A conquista da vitória do Corinthians
nos pênaltis diante do Boca Junior da Argentina pela Liberta-
dores foi histórica. Inclusive até agora a capital paulista estar
de ressaca. XXXX Gente por hoje é o que há, fiquem com Deus
e a minha Padroeira Virgem de Nazaré. 

Tchau. 

O Ypiranga-AP, campeão estadual e re-
presentante do Amapá no Campeonato
Brasileiro Feminino Série A3, lançou ca-
misa especial da campanha #euapoio -
Por mais mulheres no futebol, lema da
campanha em apoio ao futebol feminino.

Os recursos adquiridos com a venda das
camisas, no valor de R$ 75, serão destina-
dos a equipe do Clube da Torre que está
nas oitavas de final do Brasileirão e na es-
truturação da categoria. Feitas sobe enco-
menda, com tecido micro drym, as peças
podem ser solicitadas junto ao departa-
mento feminino do clube.

Depois de empatar em casa no fim de
semana, no Estádio Zerão, o Ypiranga-
AP decide a vaga nas quartas de final
contra o Paraíso-TO, no sábado (9), na
casa das adversários, às 18h (de Brasília),
no Estádio Pereirão, na cidade do Pa-

raíso de Tocantins.
O movimento ypiranguista para esti-

mular a participação feminina no fute-
bol feminino, não só dentro de campo,
mas no incentivo aos clubes nas arqui-
bancadas e em todas as áreas, surgiu
após o feito histórico do time feminino

que eliminou o Clube do Remo, na pri-
meira fase, e conquistou a passagem
para as oitavas.

A campanha do clube ganhou força
nas redes sociais com a participação de
jogadoras, ex-jogadores, comentarias e
influenciadoras digitais. Entre elas a jo-
gadora do Vasco, Talita Castro e a co-
mentarista, ex-atleta da Seleção
Brasileira e campão brasileira por Santos
e Corinthians, AllineCalandrine. (g1)

Como adquirir a camisa
Ypiranga-AP
Campanha: #euapoio - Por Mais Mu-

lheres no Futebol
Camisas sobe encomenda
Valor: R$ 75
PIX e Informações: 96981253799
Diretora de Futebol Feminino: Éster

Rodrigues

Copa Wrestling 

"Por mais mulheres no futebol", Ypiranga-AP lança camisa 
com lema de apoio ao futebol feminino

Apoio ao Futebol Feminino Macapá(AP), quinta-feira, 07 de julho de 2022 

Recentemente atletas do Amapá representaram o país nos
Jogos Escolares Mundiais na França — Foto Divulgação-Sedel

Recursos serão destinados a equipe do Clube da Torre que disputa as oitavas do Brasileirão A3

Evento promovido pelo 2º Batalhão da PM, acontece sábado (9), com disputa em 5 categorias

Modelo das camisas especiais — Foto Divulgação-YC



A médica destacou ainda o valor social de sensibilizar a população para a vacinação.

Em sua 1447ª Sessão Ordiná-
ria, realizada na terça-feira
(05), a Turma Recursal dos Jui-
zados Especiais do Amapá jul-
gou o processo nº

0007257-83.2021.8.03.0001 em
desfavor de ótica que receitou
e vendeu óculos com especifi-
cações oftalmológicas incorre-
tas. A sentença acatou

parcialmente o pedido da
parte autora e determinou o
pagamento de R$2.000,00 a tí-
tulo de indenização por danos
morais, além do ressarcimento
de R$2.000,00 pagos pelas len-
tes e armação.

Segundo os autos do pro-
cesso, ao realizar um orça-
mento na ótica, a parte autora
alega ter sido abordada por um
funcionário que lhe ofereceu
uma avaliação com especia-
lista que atendia no estabeleci-
mento. Por ainda não ter
realizado consulta com espe-
cialista médico, a parte autora
realizou a avaliação e enco-
mendou óculos com as especi-
ficações indicadas pelo
profissional da ótica. 

Após algum tempo utili-

zando o produto, a parte au-
tora começou a desenvolver
dores de cabeça e irritações
nos olhos. Ao retornar na
ótica, descobriu que o profis-
sional que havia lhe avaliado
não era médico oftalmologista
e sim um optometrista. Depois
de ser encaminhada a outro
profissional que atende no
mesmo estabelecimento e ad-
quirido outro óculos, os pro-
blemas persistiram. 

Posteriormente, mediante
avaliação com um terceiro pro-
fissional, foi verificado que as
lentes eram completamente
inadequadas às necessidades
da parte autora.

Em seu recurso, a ótica pedia
a revisão da sentença sob alega-
ção de que a parte autora sofre

de uma condição patológica
instável, o que geraria a varia-
ção no tempo do grau das len-
tes que o cliente necessita para
sua visão.

O colegiado da Turma Re-
cursal entendeu que houve ato
ilícito por parte da ótica e deci-
diu, por unanimidade, manter
a sentença.

Participaram da Sessão do
dia 05 de julho os juízes titula-
res da Turma Recursal: Décio
Rufino (Gabinete 01), Luciano
Assis (Gabinete 3) e Reginaldo
Andrade (Gabinete 04) – este
último presidente da Turma
Recursal. Com 22 processos em
pauta, a sessão desta terça-
feira foi transmitida ao vivo
pelo canal do colegiado no
YouTube.

Danos morais

A médica pediatra e inte-
grante do Comitê de Saúde do
Judiciário, Maribel Smith, em
entrevista concedida à Asses-
soria de Comunicação do
TJAP, nesta quarta-feira (06),
reforçou a necessidade sobre
a manutenção dos protocolos
de segurança para prevenção
a Covid-19. “Neste momento
que estamos vivendo, com o
aumento dos casos de Covid
no nosso estado, é necessário
manter as medidas preventi-
vas, como uso de máscara em
ambiente fechados e higieni-
zação das mãos”, defendeu.

A médica destacou ainda o
valor social de sensibilizar a
população para a vacinação,

em especial para a faixa etária
dos 5 a 11 anos – na qual ape-
nas 16% receberam a 2ª dose.

Reunião do Comitê de
Saúde do TJAP

Em reunião do Comitê de
Saúde do Judiciário realizada
na última quarta-feira (30), o
Centro de informações Estra-
tégicas em Vigilância em
Saúde do Amapá (Cievs-AP)
divulgou relatório que apon-
tou aumento no número de
casos de Covid-19 em todo o
estado. Só em Macapá foram
registrados 92 casos, um
acréscimo mais de quatro
vezes maior em relação à
mesma pesquisa realizada no

início do mês anterior (junho).
Com base nesse relatório, o

Tribunal de Justiça do Amapá
(TJAP), por meio do Comitê,
enfatizou a necessidade das
campanhas de vacinação para
conscientizar a população
sobre a importância da imu-
nização completa.

Reforço nas medidas pre-
ventivas

Durante 881ª Sessão Admi-
nistrativa, realizada na manhã
desta quarta-feira (06), o pre-
sidente do TJAP, desembarga-
dor Rommel Araújo, destacou
a indispensabilidade de seguir
os protocolos de segurança.
“Devemos manter os cuida-
dos em relação à COVID-19, o
índice está subindo, irei dialo-
gar com o governador para
saber quais medidas o estado
está tomando, para caso seja
necessário reproduzi-las no
Judiciário, é fundamental que
tenhamos cuidado”, afirmou
o magistrado.

Durante 881ª Sessão Admi-
nistrativa, realizada na manhã
desta quarta-feira (06), o pre-
sidente do TJAP, desembarga-
dor Rommel Araújo, destacou
a indispensabilidade de seguir
os protocolos de segurança.
“Devemos manter os cuida-
dos em relação à COVID-19, o
índice está subindo, irei dialo-
gar com o governador para
saber quais medidas o estado
está tomando, para caso seja
necessário reproduzi-las no
Judiciário, é fundamental que
tenhamos cuidado”, afirmou
o magistrado.

Turma Recursal mantém sentença em desfavor de loja ótica que
receitou e vendeu produto inadequado à condição do cliente

Prevenção à Covid-19: TJAP reforça
cuidados e precauções à Covid-19

Protocolos

Inscrições para reunião sobre Inovação nos Tribunais 
da Região Norte estão abertas até o dia 15

A programação conta com oficinas e debates iniciais discutirão o
acesso à justiça na perspectiva amazônica.

Boas práticas

Um espaço para debater
inovações no Poder Judiciá-
rio da Região Norte. Esse é o
objetivo da Inova Norte, uma
reunião direcionada a magis-
trados (as), servidores (as) e
demais colaboradores (as) de
Tribunais da Região. O
evento, que contará com
apresentação de debates,
projetos e oficinas, será reali-
zado no dia 25 de julho, no
prédio-sede do Tribunal de
Justiça do Pará (TJPA). 

As inscrições vão até o dia
15 de julho, no endereço ele-
trônico: 

formularios.cnj.jus.br/ins-
cricao-inova-norte/

A iniciativa é do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e
tem por objetivo disseminar a
cultura da inovação e das
boas práticas, bem como
apoiar o desenvolvimento
dos laboratórios de inovação
nos tribunais integrantes da
Rede Renovajud, conforme
competências do Comitê Na-
cional Gestor da Inovação,

previstas na Resolução do
CNJ nº 395/2021. 

Os debates iniciais discuti-
rão o acesso à justiça na pers-
pectiva amazônica. Em
seguida, serão apresentados
três projetos desenvolvidos
no Poder Judiciário no âm-
bito da inovação. À tarde, ofi-
cinas de Inovação Social e
Propósito e Inovação e Tec-
nologias: Design Thinking
encerram a programação.

A abertura do Inova Norte
terá participação da correge-
dora nacional de Justiça, mi-
nistra Maria Tereza de Assis
Moura; da presidente do
TJPA, desembargadora Célia
Regina de Lima Pinheiro; da
coordenadora do Laboratório
de Inovação e dos Objetivos
de Desenvolvimento Susten-
tável (LIODS/CNJ), conse-
lheira SaliseSanchotene e da
juíza auxiliar da Secretaria
Especial de Programas, Pes-
quisas e Gestão Estratégica
(SEP) do CNJ, Lívia Marques
Peres .

Evento será realizado no dia 25 de julho, no
Tribunal de Justiça do Pará

Médica pediatra e integrante do Comitê de
Saúde do Judiciário, Maribel Smith

O colegiado entendeu que houve ato ilícito por parte da ótica.

Autora pediu o pagamento de R$ 2 mil a título de indenização por danos morais, além do ressarcimento dos R$ 2 mil pagos pelas lentes e armação.
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A Coordenação-Geral
dos Centros de Apoio Ope-
racional (CGCAO) do Mi-
nistério Público do Amapá
(MP-AP) reuniu nessa
terça-feira (5), de modo hí-
brido, com o Ministério Pú-
blico do Rio Grande do
Norte (MP-RN) para pro-
mover o alinhamento de
uma cooperação técnica
na execução do projeto es-
tratégico: “Levantamento
do Sistema Único de Assis-
tência Social no Estado do
Amapá". Na reunião discu-
tiu-se pontos importantes
da parceria e da minuta do
texto do Termo de Coope-

ração Técnica.
A coordenadora-geral do

CGCAO e gerente do pro-

jeto, procuradora de Jus-
tiça Judith Teles, conduziu
a reunião com a coordena-

dora do Centro de Apoio
Operacional da Infância,
Juventude e Família do
MP-RN, promotora de Jus-
tiça Marília Regina Soares
Cunha Fernandes, com
participação do assessor
jurídico da Secretaria-
Geral do MP-AP, Benedito
do Carmo Almeida, e da as-
sessora da CGCAO e líder
do projeto, Wilma Zuriel-
Maschke.

Marília Cunha agradeceu
e se colocou à disposição
para novos encontros,
pois, como encaminha-
mento, identificou-se a ne-
cessidade de agendamento

de nova reunião, por vi-
deoconferência, entre a
equipe do projeto e os pro-
motores lotados nos muni-
cípios amapaenses.

O projeto faz parte da
parceria da Coordenação
Geral dos Centros de Apoio
Operacional (CGCAO) com
outras unidades do MP-AP
e tem como objetivo reali-
zar um levantamento diag-
nóstico do Sistema Único
de Assistência Social
(SUAS) no Estado, para
aperfeiçoar a organização,
a gestão e a efetivação do
Sistema Estadual de Assis-
tência Social no Amapá.

Ministério Público do Amapá alinha cooperação com 
o MP-RN para execução do projeto SUAS no Estado

Na reunião discutiu-se pontos importantes da parceria e da minuta do texto do Termo de Cooperação Técnica.

MP-RN 

Encontro entre representantes discutiu parceria
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Ministério Público do Amapá acompanha a incineração de drogas
ilícitas apreendidas pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes

Na manhã desta quarta-
feira (6), o promotor de
Justiça Ricardo Crispino,
representando as Promo-
torias de Justiça Crimi-
nais do Ministério Público
do Amapá (MP-AP),
acompanhou a incinera-
ção de 178 quilos de dro-
gas ilícitas apreendidas
pela Delegacia de Tóxicos
e Entorpecentes (DTE) da
Polícia Civil do Estado. A
ação cumpre determina-
ção judicial, prevista na
Lei nº 11.343/2006, que
institui o Sistema Nacio-
nal de Políticas Públicas
sobre Drogas (Sisnad).

O ato foi conduzido pelo
titular da DTE, delegado
Dante Ferreira, em uma
cerâmica de Macapá, com
participação de policiais
civis e policiais militares,
além do acompanha-
mento pelos servidores
das Promotorias Criminais
do MP-AP, Sérgio Menezes
e William Tavares.

Segundo o delegado
Dante, foram incinerados
178kg de drogas ilícitas,
dentre as quais: maco-
nha, cocaína, crack, LSD,
ecstasy e Skank, apreen-
didas pela DTE no pe-
ríodo de julho de 2021 a
julho deste ano. Ele agra-
deceu ao apoio das insti-

tuições presentes até o
rescaldo, para confirmar
se a queima foi concluída.

“Agradecemos o apoio
da Core, na segurança e
no transporte do mate-
rial, à participação do Mi-
nistério Público e da
Polícia Militar, e também
à olaria, que cedeu o local
para destruição das dro-

gas. São menos 178kg de
drogas nas ruas, um pre-
juízo de mais 4 milhões
aos traficantes, tudo gra-
ças ao trabalho das equi-
pes da DTE e Polícia Civil,
e demais parceiros”, pon-
tuou Dante Ferreira.

O promotor de Justiça
titular da 5ª Promotoria
de Justiça Criminal de

Macapá ressaltou a im-
portância do trabalho da
Polícia Civil e parceria das
demais instituições que
atuam na segurança pú-
blica.

“Estamos acompa-
nhando e, na oportuni-
dade, parabenizamos
esse trabalho da Delega-
cia de Tóxicos e Entorpe-

centes que tirou de circu-
lação quase 200kg de
drogas ilícitas. O Ministé-
rio Público reafirma seu
compromisso de fazer
parte dessa atuação con-
junta com as forças de se-
gurança pública no
combate à criminali-
dade”, manifestou Ri-
cardo Crispino

Foram eliminados 178 quilos de drogas ilícitas apreendidas pela Delegacia de Tóxicos 
e Entorpecentes (DTE) da Polícia Civil do Estado.



Emprego e renda Geral

Os moradores da Baixada
Pará, no bairro Pacoval, na
zona norte da cidade, finali-
zaram neste quarta-feira (5),
a oficinas de Práticas de Em-
preendedorismo. O último
módulo da atividade foi um
curso de personalização de
embalagens. A iniciativa faz
parte do Projeto de Sustenta-
bilidade, que visa atender os
moradores da localidade
para fomentar a prática em-
preendedora a fim de que te-
nham uma nova fonte de
renda.  

As oficinas ocorreram no
prédio do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae-AP),
desde o dia 27 e neste pe-
ríodo, os alunos participa-
ram de oficinas de culinária,
preparos de geleia, cupcakes
regionais, bolos e panifica-
ção e produção, montagem e
customização de embala-
gens para doces. Ao final
todos receberam certificado

de qualificação profissional. 
O autônomo e usuário do

Centro Referência Especiali-
zado para População em Si-
tuação de Rua (Centro Pop),
Altermir da Silva, se mostrou
bastante contente em ter
participado dos cursos.
“Estou muito feliz em apren-
der algo que eu nunca imagi-
nava na vida. Isso vai me

ajudar a ter um recurso fi-
nanceiro melhor”, come-
mora.

A instrutora da oficina de
embalagem, Margareth Mar-
tins, diz que é importante
que eles aprendam a confec-
cionar as embalagens, por-
que isso pode ser um
diferencial na entrega do
produto.

“O curso de embalagem va-
loriza o trabalho das pessoas
que vão fazer as vendas. A
confecção elaborada agrega
valor ao produto que passa a
conquistar o cliente pela apa-
rência também. Quando você
vê um trabalho bem feito, já
conquista a pessoa que vai e
compra”, diz.

O Secretário Municipal de
Assistência Social, Graci-
nildo Nunes, ressalta que a
proposta do curso é que ele
funcione como uma nova
fonte de emprego e renda.
“São novos caminhos que se
abrem para o crescimento
profissional e financeiro de
quem busca inovar no mer-

cado e investir em aprendi-
zado e aperfeiçoamento”,
destaca o gestor.

Sobre o projeto
Ele é uma iniciativa do Mi-

nistério Público do Estado
do Amapá (MP-AP) e é de-
senvolvido em parceria com
o Sebrae e com a Secretaria
Municipal de Assistência So-
cial (Semas).

As turmas foram formadas
por 15 alunos, que fazem
parte da Associação de Mu-
lheres Empreendedoras no
Meio do Mundo (AMMU),
Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras) União
e Centro Pop.

Em Macapá, moradores da Baixada Pará participam de 
oficinas voltadas ao empreendedorismo

Iniciativa faz parte do Projeto de Sustentabilidade, desenvolvido pelo MP-AP, Sebrae e Semas.

Tecnologia 

O sinal de 5G puro (sem interfe-
rência de outras frequências) es-
treia no Brasil nesta quarta-feira
(5). A primeira cidade a oferecer o
sinal será Brasília, cujo funciona-
mento foi aprovado na última se-
gunda-feira (4) pela Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel).  

Próxima geração da internet
móvel, a tecnologia 5G pura ofe-
rece velocidade média de 1 Gigabit
(Gbps), dez vezes superior ao sinal
4G, com a possibilidade de chegar
a até 20 Gbps. O sinal tem menor
latência (atraso) na transmissão
dos dados. Um arquivo de 5G pode
ser baixado em cerca de 40 segun-
dos nesse sistema.

A tecnologia 5G permitirá a es-
treia da “internet das coisas”, que
permite a conexão direta entre ob-
jetos pela rede mundial de compu-
tadores. Essa tecnologia tem
potencial para aumentar a produ-
ção industrial, por meio da comu-
nicação direta entre máquinas, e
possibilitar novidades como cirur-
gias a distância e transporte em
carros sem condutores.

A TIM será a primeira operadora
a oferecer o sinal 5G puro em Bra-
sília. Em princípio, serão instala-
das 100 antenas que atenderão
entre 40% e 50% da população do
Distrito Federal. Nos próximos
dois meses, mais 64 antenas pas-
sarão a funcionar, elevando o al-
cance da tecnologia para 65% da
população.

Segundo o conselheiro e vice-
presidente da Anatel, Moisés Mo-
reira, as próximas cidades a
receber o sinal 5G puro serão Belo
Horizonte, Porto Alegre e São
Paulo, mas as datas ainda não
estão previstas. No início de junho,
a agência reguladora definiu que,
até 29 de setembro, todas as capi-

tais deverão contar com a tecnolo-
gia.

Acesso
Para ter acesso à tecnologia 5G,

o cliente deve ter um chip e um
aparelho que aceite a conexão. O
cliente precisa verificar se a opera-
dora oferece o serviço e estar na
área de cobertura. O site da Anatel
informa a lista de celulares homo-
logados para o sinal 5G puro.

O consumidor precisa ficar

atento porque existem celulares
fora da lista que mostram o ícone
5G. Nesses casos, porém, o apare-
lho não opera o sinal 5G puro, mas
o 5G no modo Dynamic Spectrum
Sharing (DSS) ou non-standalone
(NSA), chamado de 5G “impuro”
por operar na mesma frequência
do 4G, na faixa de 2,3 gigahertz
(GHz). Dependendo da interferên-
cia, o sinal 5G “impuro” chega a
apresentar velocidades inferiores
ao 4G.

Sinal 5G estreou no Brasil na quarta-feira (5)
Brasília será primeira cidade a receber nova velocidade de 

internet, que é dez vezes mais rápida que o 4G.

Além de produção de embalagens, alunos também
participaram de oficinas voltadas a culinária
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A diretoria colegiada da
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) se reu-
niu, nesta quarta-feira (6),
para discutir a regulação dos
cigarros eletrônicos no Bra-
sil.

Os diretores da agência
analisaram o Relatório de
Análise de Impacto Regula-
tório (AIR), que trouxe dados
reunidos pela equipe técnica
da Anvisa sobre o uso desse
tipo de cigarros, incluindo os
impactos à saúde, a toxici-

dade e o posicionamento de
organizações internacionais
sobre o tema.

Ao fim da votação, a dire-
toria da Anvisa decidiu
manter a proibição dos ci-
garros eletrônicos, por vota-
ção unânime.

Agora, segundo a Anvisa,
será feita uma reforma da le-
gislação atual e aberta uma
consulta pública para de-
pois seguir para nova apro-
vação.

Além da proibição, a

agência também votou pela
adoção de medidas não nor-
mativas para a redução da
oferta e da demanda (ações
de fiscalização em parceria
com outros órgãos e campa-
nhas educativas).

Essa decisão havia sido
recomendada pela própria
equipe técnica da agência –
a Gerência-Geral de Registro
e Fiscalização de Produtos
Fumígenos, derivados ou
não do Tabaco (GGTAB) – no
relatório analisado.

Ainda segundo a GGTAB,
não há evidências científi-
cas que indiquem atual-
mente uma regulamentação
diferenciada para dispositi-
vos eletrônicos para fumar
com refis líquidos ou tabaco
aquecido.

A Anvisa também esclare-
ceu que, os países onde os
DEF estão sendo comerciali-
zados não os autorizam
como “produtos de dano re-
duzido”, como os EUA, Aus-
trália, Canadá, Nova
Zelândia, países do Reino
Unido e União Europeia.

"A autorização de comer-

cialização de cigarros eletrô-
nicos com refis líquidos e
dos com refis de tabaco
aquecido pelo FDA ocorreu
diante de informações ainda
desconhecidas relativas aos
produtos", afirma a Anvisa.

Os dispositivos eletrôni-
cos para fumar, incluindo os

cigarros eletrônicos, são
proibidos desde 2009 no
Brasil, conforme uma reso-
lução da Anvisa (RDC
46/2009) sobre o tema. A
proibição inclui a comercia-
lização, a importação e a
propaganda desse tipo de ci-
garro.

Proibição Geral
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Anvisa mantém proibição do cigarro eletrônico 
e defende fiscalização do comércio ilegal

Por votação unânime, agência aprovou relatório que manteve a proibição, importação e propaganda 
dos chamados dispositivos eletrônicos para fumar.

Foto mostra mulher fumando cigarro eletrônico em Nova York
em setembro de 2018. — Foto Brendan McDermid-Reuters



O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística co-
meçou nesta segunda-feira
(04) a convocação dos apro-
vados no processo seletivo
de recenseador. A lista, que
inclui cotas raciais e para
pessoas com deficiência,
está disponível no site do
IBGE.  
Segundo o IBGE, a princi-

pal função do recenseador é
realizar as entrevistas do
Censo, com remuneração
que se baseia na produção,
podendo variar de acordo
com condicionantes como
tempo dedicado ao traba-
lho. No caso da cidade do
Rio de Janeiro, a estimativa
de ganho é de cerca de R$ 2
mil mensais para uma jor-
nada de trinta horas sema-
nais. A duração do contrato
é de até três meses.
Ainda de acordo com o

Instituto, o estado com o
maior contingente de vagas
é São Paulo. São 18.589 re-
censeadores espalhadas por
635 municípios.
O IBGE deve contratar

mais de 200 mil servidores
temporários para o censo.
Do total, 183 mil são recen-

seadores, que passarão por
4 dias de treinamento ainda
em julho.
Esta edição da pesquisa

nacional conta com tecno-
logia de ponta, com banco

de dados, nuvem, cripto-
grafia, transmissões da co-
leta em tempo real e
inteligência artificial. O
coordenador dos serviços
de informática, José Luiz
Thomaselli detalha a im-
portância da informatiza-
ção.
As informações do Censo,

que começa em primeiro de
agosto, são estratégicas
para o planejamento das
ações em todos os níveis de
governo. Uma das utilida-
des dessa iniciativa é forne-
cer dados que servirão de
base para decisões sobre a
ampliação ou implementa-
ção de serviços relaciona-
dos à saúde, educação,
emprego e moradia.

GeralProcesso seletivo

Resultado oficial foi antecipado e já está disponível no site do instituto.

20 Macapá(AP), quinta-feira, 07 de julho de 2022 

IBGE começa convocação de aprovados para 
participar do Censo 2022

São 2.631 vagas de recenseador do Censo 2022



Brasileira morreu asfixiada em bunker
durante incêndio na Ucrânia

O Projeto Reviver, da Uni-
versidade Federal do Amapá
(Unifap), está retornando os
atendimentos nesta terça-
feira (05), depois de dois anos
parado. O projeto atende pes-
soas com Alzheimer e Parkin-
son, com objetivo de melhorar
a qualidade de vida de cada

um.
Para a Professora Dra. Lo-

rane Hage, coordenadora do
projeto, é perceptível uma
mudança na vida dos pacien-
tes. “Nós observamos a dife-
rença na vida deles, até
porque é um momento que as
pessoas conversam com ou-

tros que tem a mesma doença,
mas que vivem normalmente
com ela, pois o mais difícil é o
diagnóstico e a aceitação”,
disse.

O trabalho consiste no
acompanhamento e trata-
mento de pacientes, assim
como na qualificação de cui-
dadores e familiares que lidam
diretamente com as doenças.
Serão ofertados atendimentos
gratuitos com fisioterapeutas,
médicos, enfermeiros, nutri-
cionistas e farmacêuticos.

Ao todo, 53 pacientes
estão sendo atendidos pelo
projeto, que é uma iniciativa
do Laboratório de Química
Farmacêutica Medicinal –
PharMedChem – da UNIFAP,
que trabalha com uma
equipe multidisciplinar de
professores e acadêmicos de
diversos cursos para acom-
panhar os pacientes. (DA)

“Reviver”

Projeto da Unifap acompanha pacientes portadores
de Parkinson e Alzheimer

Iniciativa existe desde o ano de 2018 e atende pessoas com Alzheimer e Parkinson, 
com objetivo de melhorar a qualidade de vida de cada um.

A família da brasileira Tha-
lita do Valle, de 39 anos, con-
firmou na terça-feira (5) a
morte dela em meio à guerra
na Ucrânia. Thalita era de Ri-
beirão Preto (SP) e estava em
missão humanitária no país.
O batalhão que ela integrava
foi atacado no sábado (2/7).
Thalita, segundo os paren-
tes, morreu asfixiada após
incêndio em um bunker.

Thalita desembarcou no
país há três semanas. O Mi-
nistério das Relações Exte-
riores disse ter recebido a
informação da morte de dois
brasileiros na Ucrânia. A
outra vítima é Douglas Bú-
rigo, 40. Com os dois óbitos,
chega a três o número de

brasileiros que perderam a
vida lutando na guerra, in-
cluindo André HackBahi, 44,
no início de junho.

A família de Thalita ainda
não sabe quando o corpo de-
verá chegar ao Brasil, mas in-
formou que mantém contato
com o Itamaraty e a Legião
Estrangeira Ucraniana para
as tratativas.

Quem era Thalita
Thalita do Valle era socor-

rista, atiradora de elite e es-
tudava direito. Quando mais
nova, ela também trabalhou
como modelo e atriz.

Ela já havia atuado em
conflito contra o Estado Islâ-
mico no Iraque, no Curdistão

iraquiano e no Curdistão
Sírio, segundo registros em
seu canal no YouTube. Du-
rante o período, a jovem par-
ticipou de treinamento para
se tornar atiradora de preci-
são e integrar o grupo cha-
mado “peshmerga”, termo
pelo qual os combatentes
curdos são batizados.

“A Thalita era do Exército
feminino e integrava uma
linha de frente com atirado-
ras de elite. Era uma heroína,
e a vocação dela era salvar
vidas, correndo atrás de mis-
sões humanitárias”, disse o
irmão Théo Ridrigo Vieira,
em entrevista ao Uol.

Segundo ele, a militar
tinha como função principal

o trabalho de socorrista, mas
também dava cobertura
como atiradora. Théo contou
ainda que conversou com a
irmã pouco antes dela em-
barcar para a Ucrânia.

“Ela falou que estava indo
para a Polônia para fazer a
função de socorrista, aju-
dando as pessoas a saírem do
país em guerra. Mas logo já
foi para a área de conflito”,
lembrou. “Quando a gente
conversava por telefone, eu
queria saber tudo. Mas ela
dizia que não podia falar
muito, porque as atividades
por celular estavam sendo
monitoradas por drones rus-
sos. Ela ligava só para avisar
que estava bem.”

A última vez que os irmãos

se falaram foi no dia 27 de
junho. Na ocasião, Thalita,
havia acabado de chegar na
cidade de Kharviv, onde
ocorreu o bombardeio.

Thalita protagonizou
peças teatrais durante e foi
modelo fotográfica aos 18
anos. A jovem também
atuava em ONGs de defesa
dos direitos dos animais. Em
seu canal, ela compartilhou
o vídeo de um resgate du-
rante a tragédia de Brumadi-
nho.

A brasileira morreu ao lado
do gaúcho Douglas Rodri-
gues Búrigo, 40, que serviu
ao Exército brasileiro por
quatro anos e viajou para a
Europa, onde lutou ao lado
dos militares ucranianos.

Projeto consiste no acompanhamento e tratamento de pacientes,
assim como na qualificação de cuidadores e familiares
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GeralEm missão humanitária

Thalita do Valle, 38 anos, estava em estava em missão humanitária no país, que enfrenta guerra contra a Rússia

Thalita desembarcou no país há três semanas



TSE formaliza visita de organização para observar eleições

O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Edson Fachin, assinou
hoje (5), nos Estados Unidos,
um acordo para autorizar a
participação da Organização
dos Estados Americanos
(OEA) na função de observa-
dora das eleições de outu-
bro.  

O acordo é o segundo assi-
nado pelo tribunal com enti-
dades internacionais. Na
semana passada, o TSE e o
Parlamento do Mercosul
(Parlasul) firmaram parceria
para o envio de uma missão
com representantes da enti-
dade para observar o cum-

primento das normas eleito-
rais, das etapas do processo
eleitoral e a imparcialidade
na organização da eleição.

Segundo o TSE, a missão
será independente para cola-
borar com o aperfeiçoa-
mento do sistema eleitoral

brasileiro.
A participação de observa-

dores internacionais nas
eleições já foi utilizada em
outras eleições no país. Em
2018 e 2020, missões da OEA
acompanharam a realização
da votação.

O TSE pretende autorizar o
envio de missões de outras
entidades que também
foram convidadas para atuar
como observadoras das elei-
ções, entre elas, a Rede Elei-
toral da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa
(CPLP), a Rede Mundial de
Justiça Eleitoral, a Fundação
Internacional para Sistemas

Eleitorais (Ifes) e a União In-
teramericana de Organismos
Eleitorais (Uniore). Os acor-
dos serão os próximos a
serem assinados.

Acordo

Acordo é o segundo assinado pelo tribunal com entidades internacionais.

A Justiça Eleitoral co-
meçou a convocar na
terça-feira (5), os mesá-
rios que vão trabalhar
nas eleições de outubro
deste ano. No pleito
deste ano, cerca de 2 mi-
lhões vão colaborar com
o atendimento ao eleitor
nas seções eleitorais,
nos postos de justifica-
tiva e no apoio logístico
no primeiro e segundo
turnos.   

As pessoas que se
inscreveram para tra-
balhar como mesários
ou que foram convoca-
dos para prestar o ser-
viço no dia da eleição
vão receber um docu-
mento oficial da Jus-
tiça Eleitoral de forma
física ou por aplicativo
de mensagem e e-mail.

O critério de comuni-
cação será estabele-
cido por cada tribunal
regional eleitoral
(TRE). 

Após a convocação,
os mesários passarão
por um treinamento
virtual, no qual rece-
berão informações

sobre os procedimen-
tos que deverão ser
adotados durante a vo-
tação e soluções para
eventuais problemas

que podem surgir. 
Eleitores menores de

18 anos não podem ser
mesários, além de pa-
rentes de candidatos,
integrantes de partidos
políticos, ocupantes de
cargos de confiança no
Poder Executivo e ser-
vidores da Justiça Elei-
toral. 

O primeiro turno será
realizado no dia 2 de ou-
tubro, quando os eleito-
res vão às urnas para
eleger o presidente da
República, governado-
res, senadores, deputa-
dos federais, estaduais e
distritais.

Eventual segundo
turno para a disputa
presidencial e aos go-
vernos estaduais será
em 30 de outubro. 
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Para treinamento Geral

Justiça Eleitoral convoca mesários que 
vão trabalhar nas eleições

Cerca de 2 milhões vão colaborar com o atendimento nas seções.

Mesáriosreceberão informações sobre
procedimentosdurante a votação

O acordo é o segundo assinado pelo tribunal
com entidades internacionais



Doze membros de um grupo re-
ligioso foram presos nesta terça-
feira (5/7) pela morte de uma
menina de oito anos na Austrália.

Elizabeth Struhs era diabética e
morreu em 7 de janeiro deste ano
em uma casa ao sul de Brisbane.
Autoridades acreditam que a me-
nina teve insulina negada por
quase uma semana.

No início deste ano, seus pais
foram acusados de assassinato,
tortura e de fracassar em prover as
necessidades da vida.

A polícia disse que vai indiciar
outras 12 pessoas — com idades
entre 19 e 64 anos — pela morte da
menina.

O grupo estava ciente da dete-
rioração da condição de Elizabeth,
mas não procurou ajuda médica,
disse a polícia do Estado de
Queensland em um comunicado.

Seus pais — Jason e KerrieStruhs

— são membros de um pequeno e
isolado grupo religioso na cidade
de Toowoomba que não está asso-
ciado a nenhuma igreja tradicio-
nal, segundo a imprensa local.

A polícia alega que o casal e ou-
tros integrantes do grupo rezaram
pela recuperação de Elizabeth
quando ela ficou gravemente
doente.

As autoridades só foram conta-
tadas um dia após a morte da
criança.

O superintendente da polícia,
Garry Watts, disse que as autorida-
des ficaram surpresas com o que
descobriram.

"Em meus 40 anos de policia-
mento, nunca me deparei com
algo assim", disse ele. "E não estou
ciente de um evento semelhante
em Queensland ou na Austrália."

A irmã mais velha de Elizabeth,
JaydeStruhs, culpa os próprios

pais e o grupo religioso pela morte
da menina.

Em um evento de arrecadação
de fundos organizado para apoiar
os irmãos de Elizabeth, Jayde
disse que sua família ficou "com-
pletamente arrasada e com o cora-
ção partido".

"Nós enfrentamos uma reali-
dade brutal: as pessoas que deve-
riam tê-la protegido não o fizeram,
e talvez nunca saibamos exata-
mente o que aconteceu", escreveu
ela.

Ela disse que seus pais — com
quem ela é brigada — faziam parte
de um culto que leva a religião a
extremos e usa o medo para con-
trolar seus integrantes.

As 12 pessoas presas devem
comparecer ao tribunal na quarta-
feira (6/7). Jason e KerrieStruhs re-
tornarão ao tribunal no final de
julho.

A foto de Aiden McCarthy foi
compartilhada pelas redes so-
ciais da região de Chicago após
o tiroteio no desfile de 4 de
julho em Highland Park, acom-
panhado de pedidos para aju-
dar a identificar o garoto de 2
anos que havia sido encon-
trado no local ensanguentado
e sozinho.

Na terça-feira (5), amigos e
autoridades confirmaram que

os pais do menino, Kevin
McCarthy, 37, e Irina McCarthy,
35, estão entre as oito pessoas
mortas na tragédia.

"Aos dois anos de idade,
Aiden é deixado em uma posi-
ção inimaginável: crescer sem
seus pais", escreveu Irina
Colon em uma conta do Go-
FundMe que ela criou para a
família.

Irina Colon ajudou a cuidar

da criança até que a família
fosse encontrada. Aiden agora
está sob os cuidados dos avós
maternos. Uma vaquinha vir-
tual criada por Colon para aju-
dar a família já havia
arrecadado mais de US$ 2 mi-
lhões (aproximadamente R$ 11
milhões) até a manhã desta
quarta-feira (6).

Uma amiga de infância de
Irina McCarthy, Angela Vella,
descreveu ela como uma pes-
soa divertida, amigável e
"meio moleque" que gostava
de se vestir bem.

"Ela definitivamente tinha
seu próprio estilo, que eu sem-
pre admirei", disse Vella em
uma breve entrevista para a
agência de notícias Associated
Press.

Ao todo, sete vítimas foram
identificadas. Pelo menos
cinco deles eram moradores de
Highland Park. Apenas Toledo-
Zaragoza morava no México e
estava visitando a família nos
Estados Unidos.

As autoridades ainda não
identificaram a oitava vítima e
os investigadores continuam a
procurar evidências do caso.

Na segunda-feira, dia 4 de
julho, uma data simbólica para

os americanos, quando o país
celebra o Dia da Independên-
cia, um homem efetuou dispa-
ros do alto de um telhado
durante um desfile na cidade
Highland Park, perto de Chi-
cago, no estado de Illinois.

O ataque ocorreu em um

dos pontos onde moradores
guardavam lugar para assistir
ao desfile. O atirador abriu
fogo por volta das 10h15 (8h15
de Brasília). Segundo o porta-
voz da polícia, Christopher
Covelli, a ação foi aleatória e
intencional.

Tragédia nos EUA Geral

Segundo polícia da Austrália, os 12 membros de grupo religioso 
negaram tratamento médico à menina por seis dias.

Pais de menino de 2 anos estão entre os mortos 
no tiroteio em Highland Park, nos EUA

Tratamento negado

Criança foi encontrada sozinha e ensanguentada no local do ataque. Tiroteio durante desfiles do Dia da 
Independência dos EUA deixou 8 mortos e dezenas de feridos.
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Membros de grupo religioso são presos por
negar insulina à menina diabética que morreu



Ao som de canções da Mú-
sica Popular Amapaense
(MPA), a partir das 19h desta
quarta-feira (6) acontece o
primeiro ‘Luau da Cidade’,
no balneário da Fazendinha.
A programação faz parte do
Macapa Verão 2022. Para
alegrar o público, os artistas
Paulinho Bastos, Osmar Ju-
nior, Oneide Bastos e Zé Mi-
guel tomam conta do palco
até às 23h.

“A proposta do evento é
unir música boa, ambiente
agradável e comida de quali-
dade. A união de todos esses
segmentos gera pontos posi-
tivos para a cultura, econo-
mia e turismo da capital”,
explica o diretor-presidente
da Fundação Municipal de
Cultura (Fumcult), Olavo Al-
meida.

Quem começa a animação
da noite é o DJ Waldeny com

apresentações de músicas de
diferentes ritmos. Em se-
guida, os artistas Paulinho
Bastos, Osmar Junior, Oneide
Bastos e Zé Miguel interpre-
tam os principais sucessos
musicais da nossa terra como
‘Último chá’, ‘Pedra do rio’,
‘Jurupari’ e ‘Meu endereço’,
representando a riqueza cul-
tural da música amapaense.

O Luau da Cidade será rea-
lizado toda quarta-feira do
mês de julho, no balneário da
Fazendinha, sempre com
atrações diferentes. O evento
cultural é mais uma opção do
Macapá Verão 2022.

Confira a programação do
Luau da Cidade:

Local: Balneário da Fazen-
dinha

Apresentação: Dinho Ab-
soluto

Atrações:
DJ Waldeny
19h – Paulinho Bastos
20h – Osmar Junior
21h – Oneide Bastos
22h – Zé Miguel
23h – Encerramento

A 33ª edição do Exame da
Ordem Unificado (EOU), reali-
zada no 2º semestre de 2021,
registrou a aprovação de 22%
dos candidatos que prestaram
a prova no Amapá, o maior ín-
dice em comparação às edi-
ções anteriores. Foram 225
aprovados entre os 1.033 ins-
critos, 1% a mais do que o re-
corde anterior, que era de 2015.
Pelo país, o índice foi de 31,4%.

O exame é a avaliação a que
se submetem os bacharéis em
direito que desejam atuar com
a advocacia. Na prova, reali-
zada normalmente três vezes
ao ano, os candidatos mos-
tram capacitação, conheci-
mentos e práticas necessárias
para o exercício da profissão.
O exame é organizado pela
Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB).

De acordo com os dados da

OAB, o aumento dos índices
pode ser explicado pela me-
lhora do desempenho dos cur-
sos de direito em instituições
do estado. Mesmo com o cres-
cimento, a taxa ainda é consi-
derada abaixo da média ideal.

“Ainda precisamos avançar
muito na formação de futuros
advogadas e advogadas. A
OAB tem o compromisso de
lutar e contribuir com a mo-
dernização do ensino jurídico
brasileiro, sem dispor de sua
qualidade, eficiência e supe-
rioridade técnico-científica”,
afirma o presidente da OAB
Nacional, Beto Simonetti.

As três últimas edições do
exame no Amapá registraram
o mesmo índice de aprovação,
de 11%. Os piores desempe-
nhos registrados pela OAB
foram em 2010, nos 2 primei-
ros exames. 

A prova é dividida em duas
etapas: prova objetiva (1ª
fase) e a prova prático-profis-
sional (2ª fase). A OAB tam-
bém informou que 122, dos
255 candidatos aprovados,
solicitaram que os pontos da
edição anterior - 32º EOU -
fossem reaproveitados para a
segunda fase da 33ª edição.

Os candidatos que são apro-
vados na primeira fase de uma
das edições do exame podem
reaproveitar os pontos alcan-
çados na segunda fase da edi-
ção seguinte.

Em relação ao último
exame realizado, a 34ª edição
ocorrida no 1º semestre, os
dados ainda estavam em fase
de apuração até a publicação
desta reportagem. Já o 35º
exame tem previsão de divul-
gação do resultado apenas em
2023. (g1)

Programação Geral

Exame da OAB aprova maior nº de candidatos da
história no Amapá, mas índice de 22% ainda é baixo

Macapá Verão: primeiro ‘Luau da Cidade’ terá mais
de 4h de show nesta quarta-feira (6)

Evento valoriza segmentos da música, turismo, economia e gastronomia.

Desempenho

Luau da Cidade será toda quarta-feira, na Fazendinha
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Teste unificado avalia o nível de capacitação de bacharéis em direito e é ofertado três vezes por ano. 

OAB acredita que taxa pode significar melhora
no desempenho do curso no estado.
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Em click especial para a nossa 
coluna, a linda Kelly Pantoja.

Parabéns ao querido Rogério Vinhas Cavalcante, que trocou
de idade na segunda-feira. Felicidades e vida longa!

Passeando na coluna hoje a querida
jornalista Juliana Coutinho.

Vida longa ao promotor de justiça aposentado, Paulo Veiga, que
deu mais uma volta em torno do sol. Muitas felicidades.

Parabéns para Marli Sanches, esposa do Maestro Manoel
Cordeiro, que hoje está de aniversário. Felicidades!


