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Diﬁculdade

Regime de atuação

Criança liga para a
PM e diz que não tem
nada para comer

Senado aprova MP que
regulamenta o teletrabalho
Documento diz que a negociação da jornada de
trabalho ocorrerá individualmente, entre o trabalhador e o empregador.
PÁGINA 10

O menino de 11 anos mora com a
mãe e mais quatro irmãos. Alimentação estava resumida a sopa
PÁGINA 18
de fubá

Em Macapá/AP

Prefeito, Dr. Furlan, inaugura primeiro
Hospital Veterinário da capital

A unidade tem capacidade para realizar mais de 4,8 mil atendimentos clínicos por ano e 200 de urgência por mês

Gazetilha

Disque-denúncia
Se você tem alguma denúncia para fazer a respeito de campanha, candidatos, desobediência
às leis eleitorais, pode enviar informações,
fotos e vídeos, com garantia de sigilo absoluto
para o Ministério Público do Amapá, através do
número: (96) 99184-6549.
PÁGINA 03

Mobilidade urbana

Gazetilha

Obra da via expressa Aníbal Barcelos
interliga os bairros Novo Horizonte
e Pacoval, em Macapá

Convenção do PSD
Hoje acaba o mistério e o nome do candidato a vice-governador de Jaime Nunes ﬁcará conhecido. O anúncio
vai acontecer durante a convenção do PSD, que, além
de conﬁrmar a candidatura de Jaime, vai revelar o vice.
O evento acontece a partir das 16h na Sede dos Magistrados, localizada na zona sul de Macapá. PÁGINA 03

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

PÁGINA 05

A via faz parte do maior plano de mobilidade urbana de Macapá e terá 2,5 km.
PÁGINA 06

21 22 29 34 40 44
Mega-Sena/Concurso 2506 (02/08/22)

20 46 53 61 73
Quina/Concurso 5914 (03/08/22)

STF avalia anistia
a condenados
por improbidade

O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento, que continua
nesta quinta (4) e que pode degenerar em anistia a gestores condenados
por improbidade. Está em causa a
novidade esperta, que recentemente
entrou em vigor, criando a ﬁgura do
“crime culposo”, isto é, sem intenção de roubar. O STF decidirá se a lei
retroagirá para favorecer ímprobos.
A Procuradoria Geral da República é
contra o entendimento, por considerar que o STF estaria anistiando gestores pilhados em atos desonestos.

Valha-nos,
Deus

Se forem beneﬁciados, centenas
de ladrões transitados em julgado
esperam recuperar o direito de disputar as eleições de outubro.

Crimes
dolosos

Os políticos que esperam essa
gentileza do STF foram condenados por crime de improbidade
doloso e não culposo, hipótese
que não existia.

Palavra ﬁnal

Tribunais estaduais ainda terão de
avaliar se gestores condenados
podem ser enquadrados em eventual decisão favorável do STF.

Caso
especíﬁco

O Auxílio-Brasil começou a ser pago
em maio com valor de R$400, equivaMotiva o julgamento a cobrança
lente a mais que o dobro do valor
de ressarcimento de advogada médio pago pelo Bolsa Família.

servidora que, por sua atuação
negligente, causou prejuízo de
R$391 mil do INSS.

Auxílio-Brasil começa a
se reﬂetir nas pesquisas

O Auxílio-Brasil parece produzir
efeitos nas pesquisas eleitorais, segundo o último levantamento
Quaest, pago pela corretora Genial
Investimentos. As intenções de voto
em Bolsonaro subiram de 18% para
29% entre os beneﬁciários do programa e Lula caiu de 62% a 52% apenas nos últimos 30 dias, avalia a
pesquisa. Com o aumento para
R$600, que terá seu primeiro pagamento realizado este mês, a expectativa na campanha de Bolsonaro é
pelo menos empatar o cenário até a
eleição.

Alerta no PT

A vantagem de Lula também
caiu entre quem não recebe Auxílio Brasil, de 42% a 25%, em janeiro, para 41% x 34% no último
levantamento.

Tem
mais

Destaque da Quaest, a reprovação
do governo diminuiu entre mulheres de todas as regiões, faixas de
renda, etária, religião e escolaridade.

O mundo no ﬁo da navalha

O mundo passa por momento de
elevada tensão, decorrente da inconveniente visita à Taiwan da presidente da Câmara de Deputados
americana, Nancy Pelosi, 82.
O fato mostra como o equilíbrio e o
bom senso são indispensáveis aos líderes políticos.
Um gesto ou comportamento inconsequente geram crises e conﬂitos.
China e Taiwan vivem como dois
territórios autônomos desde 1949,
quando o antigo governo nacionalista
chinês se refugiou na ilha, depois da
derrota na guerra civil frente aos comunistas.
Independente de posição ideológica em relação a China, a ONU reconheceu claramente pela Resolução
2758 da Assembleia Geral das Nações
Unidas de 197, que há apenas uma
China no mundo.
Taiwan é uma parte inalienável do

$
Manoel Picanço
Diretor Comercial

Araciara Macedo
Editora Chefe
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Jornal filiado

Saída para a razão

O ﬁm das saidinhas de presos,
aprovado pela Câmara, devolve a esperança de começo do ﬁm do privilégio concedido a criminosos. A
regra é tão absurda que parece ter
sido criada nas penitenciárias.

Foi amplamente noticiado em janeiro previsões alarmistas de supostos especialistas sobre o iminente
“colapso do sistema de saúde”. Não
seria uma típica fake news que causou dano irreparável?

Fato
ad hominem?

Favorável à saidinha de bandidos
da prisão, o deputado Glauber Braga
discutia o assunto com Eduardo Bolsonaro no plenário, mas quando
acabaram os argumentos acusou o
colega de ser “ﬁlho do presidente!”.

Complicação
francesa

Passando por uma nova “onda” de
infecções, a França ultrapassou o
Brasil no total de casos de covid-19.
Não baixa
Com apenas 30% da população braO valor médio do litro de diesel fe- sileira, a média de mortes na França
chou o mês de julho custando R$7,78 rivaliza com a do Brasil.
com alta de 4,84%. Segundo o TicketLog, o preço médio do diesel supe- Há 108 anos
Em 4 de agosto de 1914, a Grã-Bretarou o da gasolina em junho, antes
nha declarava guerra ao Império Alemesmo da redução do ICMS.
mão, junto com a França e Bélgica, que
Trair e coçar...
havia sido invadida pelas tropas aleO deputado estadual Vinicius mãs na véspera, dando início à PriLouro, vice-presidente do PL de Bol- meira Guerra Mundial.
sonaro no Maranhão, anunciou Pensando bem...
apoio a Flávio Dino e a Lula. Estra...enquanto se mata e morre pelas
nho, não é. Louro faz parte do grupo
urnas,
não aparece ninguém para
do deputado federal Josimar de Madefender
a segurança das pesquisas
ranhãozinho (PL-MA), alvo de reeleitorais.
cente operação da Polícia Federal

Artigo

território da China, e o Governo da República Popular da China é o único governo legal que representa toda a
China.
Recentemente, durante longa conversa telefônica, o Presidente da
China, Xi Jinping, avisou a Biden para
não “brincar com o fogo” em relação
a Taiwan.
Ponderado, o presidente americano
Joe Biden tentou evitar a visita da deputada Nancy Pelosi, porém não teve
sucesso.
Ela ultrapassou os limites e como
instrumento de galvanizar simpatia
política para reeleger-se deputada em
8 de novembro próximo, desaﬁou a
tudo e a todos.
Esta não é a primeira vez que Nancy
Pelosi provoca a China.
Quando era jovem congressista, ela
denunciou o que chamou de massacre
de 1989 na Praça da Paz Celestial) con-

EXPEDIENTE

Apesar dos ânimos exaltados nas
manchetes e nas redes sociais, levantamento do Paraná Pesquisa
desta semana apontou que 41% do
eleitorado está “pouco motivado”
para votar em 2 de outubro.

Olho na abstenção

Recordar
é viver

Ney Lopes – jornalista, advogado, ex-deputado federal; ex-presidente do
Parlamento Latino-Americano, procurador federal – nl@neylopes.com.br

tra manifestantes pró-democracia, e
acusou o serviço de segurança chinês
de realizar “execuções secretas.
Considera que os os direitos humanos do povo chinês não são um assunto interno.
Pelosi já criticou os dirigentes chineses e reuniu-se com dissidentes políticos e religiosos, bem como com o
Dalai Lama.
No início da década de 90, visitou o
país e na praça da repressão de 1989
depositou ﬂores num monumento
aos mártires, exibindo uma faixa que
dizia “Para aqueles que morreram
pela democracia na China”.
Atualmente, uma das consequências mais graves da visita de Pelosi
será a a possiblidade de a China retaliar apoiando a Rússia em sua investida contra a Ucrânia.
Os chineses não condenaram a invasão russa da Ucrânia, mas não lhes

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

venderam armas.
A China preferiu cautela.
Enquanto isso, Taiwan, com quem
o país norte-americano não mantém
relações oﬁciais, é abastecida de armamentos pelos EEUU, que declara
ser o maior aliado militar da ilha, em
caso de conﬂito com o gigante asiático.
Como protesto à presença da parlamentar norte-americana, aviões militares chineses entraram na Zona de
Identiﬁcação da Defesa Aérea de Taiwan e fazem exercícios, até com mísseis.
A verdade é que há uma inquietação global.
Por mais sólidas que sejam as convicções democráticas da Presidente
da Câmara de Deputados americana,
não se justiﬁca colocar o mundo num
ﬁo de navalha, cujo maior prejudicado poderá ser o seu próprio país.
CRÍTICAS E SUGESTÕES
=VIVO 96. 99115-2580

=Rua Pedro Baião 2456-conj 302 - Central.
=Macapá-Amapá
=E-mail:agazeta.ap@uol.com.br
agazetap@uol.com.br =Site: agazetadoamapa.com.br
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Propriedades tituladas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) informou nesta quarta-feira (3) que seu
governo entregou títulos para 370 mil
novas propriedades rurais, desde seu
início, e anunciou que, se for reeleito, a
meta é distribuir 1 milhão de títulos até
o ﬁm do seu segundo mandato. Os números foram apresentados pelo presidente durante encontro, na residência
oﬁcial do Palácio do Planalto, com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e primeiras-damas de praticamente todos
os municípios do Mato Grosso.

O presidente Jair Bolsonaro (PL)
disse esperar que a Petrobras
anuncie novas reduções no preço
dos combustíveis. Na quinta-feira
(4/8), a petroleira anunciou a redução de R$ 0,20 no preço do diesel.“Então, a Petrobras, com a nova
direção, com novo presidente
agora, anuncia a primeira redução
no preço do diesel. Parabéns aí à
Petrobras. Já haviam reduzido nas
últimas duas semanas R$ 0,35 no
preço da gasolina lá na reﬁnaria. A
gente espera que outras reduções
aconteçam aí na nossa Petrobras”,
aﬁrmou o presidente.

Contando com servidores especializados no atendimento e consultas processuais de pessoas
privadas de liberdade, o posto da
Defensoria Pública do Amapá
(DPE-AP) no IAPEN passou a atender os apenados de segunda a
sexta-feira de forma presencial.
Esses atendimentos, que estavam
limitados a teleconferências e visitas semanais por conta da pandemia, agora, passam a ser diários e
com busca ativa de demandas.

Aniversário de 01 ano

Plano Municipal de Feiras

Varíola dos macacos

concorram a vagas de estágio no
órgão.

Convenção
do
PSD
Hoje acaba o mistério e
o nome do candidato a
vice-governador de Jaime
Nunes ﬁcará conhecido. O
anúncio vai acontecer durante a convenção do PSD,
que, além de conﬁrmar a
candidatura de Jaime, vai
revelar o vice. O evento
acontece a partir das 16h
na Sede dos Magistrados,
localizada na zona sul de
Macapá.
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A UBS do Pantanal, na zona norte de Macapá, comemorou na quintafeira (4), seu primeiro ano de inauguração. Durante o período, a unidade
realizou mais de 23 mil atendimentos de saúde para os amapaenses. Desse
total, foram mais de 4.460 mil consultas médicas e 2.500 atendimentos
odontológicos.Funcionando de 7h às 18h de segunda a sexta-feira, a UBS
Pantanal oferta consultas médicas com clínico geral, pediatra, ginecologista, além de atendimentos com nutricionista e proﬁssionais da odontologia e pré-natal para gestantes.

paço, as pessoas vão parar aqui”,
disse Dr. Furlan.

Oportunidade

A Procuradoria do Trabalho da
8ª Região torna pública a previsão
de abertura de processo seletivo
para estágio na sede, em Belém, e
nas PTMs de Macapá, Marabá e
Santarém. As instituições de ensino superior que ainda não possuem convênio com a PRT8
poderão manifestar interesse até o
dia 17 de agosto. O credenciamento permitirá que seus alunos

Se você tem alguma denúncia para
fazer a respeito de campanha, candidatos, desobediência às leis eleitorais, pode
enviar informações, fotos e vídeos, com
garantia de sigilo absoluto para o Ministério Público do Amapá, através do número: (96) 99184-6549.

Redução no preço do diesel

Atendimento diário

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan,
assinou a ordem de serviço que autoriza o início da obra. “Nosso objetivo é fomentar a economia,
oferecer um ambiente de trabalho
adequado e também um local seguro para quem vem realizar suas
compras. Estamos em um dos corredores de tráfego da cidade, e as
pessoas só passam. Certeza que a
partir da inauguração do nosso es-

Disque-denúncia

Macapá(AP), sexta-feira, 05 de agosto de 2022

Os casos conﬁrmados de varíola
do macaco no Brasil aumentaram
61,5% em uma semana, totalizando
1.721, oito semanas após o primeiro
diagnóstico da doença no país.Segundo o boletim do Ministério da
Saúde, SP concentra a maioria das
infecções (1.298), sendo mais de mil
casos somente na capital.Em seguida, aparecem Rio de Janeiro
(190) e Minas Gerais (75), locais
onde as capitais também já têm

Oportunidade

Foi prorrogado até a
próxima quarta-feira
(10) o prazo para inscrições de projetos na
10ª edição da Feira de
Ciências e Engenharia
do Amapá (Feceap).
Podem participar do
evento alunos de
qualquer nível de ensino das redes pública
e privada. As inscrições acontecem pela
internet.

transmissão comunitária, assim
como a cidade de São Paulo.

Selic a 13,75%: veja como ﬁcam
os investimentos e onde aplicar seu dinheiro

Taxa básica

Economia

Caderneta de poupança seguirá com retorno ﬁxo de 6,17% ao ano + TR e continuará perdendo para outras aplicações de renda ﬁxa.

dios, já descontada a in- com uma volatilidade implícita muito elevada e
flação e o IR.
Para Bernardo Pasco- quanto mais a inflação
witch, CEO e fundador do reduzir, mais essa volatiYubb, o momento atual lidade vai aumentar, o
continua sendo favorável que pode assustar muito
para os títulos de renda os investidores", diz.
fixa em razão dos juros
mais
Investimentos
elevados e da inflação
buscados
ainda persistente.
Segundo o levanta"O investidor mais conservador pode optar mento do Yubb, os invespelos títulos pós-fixados; timentos em renda fixa
investidores mais expe- foram os mais buscados
rientes podem optar tam- no mercado financeiro
bém
pelos
títulos neste início de mês. Os
CDBs, que contam com a
prefixados", diz.
Idean Alves, sócio e garantia do FGC (Fundo
chefe da mesa de opera- Garantidor de Créditos)
ções da Ação Brasil Inves- para aplicações de até R$
A elevação dos juros irá aumentar os rendimentos
timentos,
recomenda 250 mil, foram as opções
de investimentos que acompanham a Selic
cautela em relação aos tí- mais procuradas pelos inA nova alta da taxa bá- mais de 7% para o pe- los de bancos grandes e tulos ligados ao IPCA. vestidores no mês de
sica de juros vai encare- ríodo de 12 meses. Veja de 5,05% em bancos mé- "São ativos que estão julho.
cer o crédito, mas quadro abaixo:
Entre as modalidades
também representa oportunidade para investi- com maior retorno projementos, uma vez que tado estão as debêntures
com horizonte de longo prazo a ﬁm de
1. CDBs
diversas aplicações em incentivadas, que são tícompensar a grande volatilidade do mo2. Tesouro Direto
renda fixa passarão a ofe- tulos emitidos por emmento atual", diz Pascowitch.
3. LC/RDB
presas para financiar
recer retornos maiores.
Vale lembrar que na hora de investir é
4. LCI/LCA
O Comitê de Política seus projetos e operapreciso avaliar não só a rentabilidade,
5. Ações livres
Monetária (Copom) deci- ções, LCI (Letras de Crémas também os objetivos desse investi6. Fundos de ações
diu na última quarta- dito Imobiliário) e LCA
mento, o tempo que o dinheiro pode
7. Debêntures
feira (3) elevar a Selic de (Letras de Crédito do
ﬁcar bloqueado, a necessidade de resga8. Fundos imobiliários (FIIs)
Todas
13,25% para 13,75% ao Agronegócio).
tes antes do vencimento da aplicação e
9. Fundos multimercado
ano, no 12º aumento con- essas aplicações são isena disposição a assumir mais ou menos
10. Fundos de índice (ETFs)
secutivo na taxa básica tas do pagamento de imrisco.
posto de renda (IR).
de juros da economia.
É recomendado também que o invesOnde colocar o dinheiro e o que avaliar?
A maior rentabilidade
A elevação dos juros
Mesmo com a perspectiva de ﬁm do tidor já possua uma reserva de emergênem mais 0,5 ponto per- líquida projetada para os
ciclo de alta dos juros, a renda ﬁxa tende cia constituída, antes de partir para a
centual irá aumentar os investimentos em renda
a continuar desbancando a renda variá- diversiﬁcação e para opções de maior
rendimentos de investi- fixa também é benefivel em atratividade, uma vez que ofe- risco e prazos mais longos. Ou seja, antes
mentos que acompa- ciada pela redução da esrece diversas opções de menor risco e de partir para o investimento, o primeiro
nham a Selic como CDBs timativa de inflação para
com rentabilidade atrelada à Selic – e, passo é juntar dinheiro.
(Certificado de Depósito o ano. Pesquisa Focus diPara quem precisa de liquidez no
portanto, acima da inﬂação projetada.
Bancário), títulos priva- vulgada nesta semana
O Brasil segue na liderança do ranking curto prazo, os CDBs continuam repredos e do Tesouro Direito, pelo Banco Central mosmundial de juros reais, segundo levan- sentando uma alternativa à poupança. A
superando de longe o re- trou que o IPCA projetamento da Inﬁnity Asset Management, Anefac alerta, porém, que a modalidade
pelo
mercado
torno oferecido pela tra- tado
o que torna o investimento em títulos precisa pagar acima de 85% do CDI para
dicional caderneta de financeiro para 2022 caiu
públicos e privados brasileiros atrativo valer a pena, uma vez que CDBs pagam
para 7,15%, ante quase
poupança.
IR de acordo com o prazo de resgate da
inclusive para os estrangeiros.
Mesmo com a Selic su- 9% no início de junho.
A projeção atual dos analistas do mer- aplicação, enquanto a caderneta é isenta
Com a Selic a 13,75% e a
bindo para 13,75% e com
cado ﬁnanceiro para a inﬂação é de de imposto de renda.
a inflação anual ainda na perspectiva de desaceleUma dica é buscar opções de CDBs
7,15% em 2022 e de 5,33% em 2023. Já
casa de dois dígitos, a ração da inflação, o repara a Selic, a expectativa é que ela en- fora dos grandes bancos, que costumam
poupança seguirá com o torno líquido real (o
cerre o ano em 13,75% e termine o ano oferecer retornos menores e um menor
retorno travado em 6,17% ganho acima da inflação)
leque de opções. Bancos digitais e ﬁnque vem ainda no patamar de 11%.
ao ano + TR (Taxa Refe- esperado para uma apliOs analistas destacam, porém, que, techs também costumam oferecer 100%
cação no Tesouro Selic,
rencial).
para o investidor paciente, vale sempre do CDI para o dinheiro depositado nas
por exemplo, é de 3,52%
ﬁcar de olho em ações em papéis de em- contas. Isso signiﬁca, na prática, que
Comparativo de inves- para o período de 12
presas com bons fundamentos, com po- estão espelhando uma remuneração
meses – mais que o dobro
timentos
equivalente a da Selic.
tencial de valorização no longo prazo.
Simulações do busca- do que era projetado na
No caso dos fundos, é preciso sempre
"Indicadores apontam que as ações
dor de investimentos simulação feita pela Yubb
brasileiras podem ser consideradas ﬁcar de olho nas taxas de administração
Yubb mostram que, com quando a taxa de juros
como "baratas" em relação ao seu histó- e no risco de sobe e desce do valor das
a Selic a 13,75%, diversos foi elevada para 13,25%
rico de preço e de lucro. No entanto, os cotas em caso de investimentos em
investimentos em renda ao ano.
cenários brasileiro e internacional conti- renda variável. Levantamento da Anefac
Já para os investimenfixa ficarão mais atratinuam desaﬁadores e imprevisíveis, de mostra que mesmo os fundos de renda
vos, com uma rentabili- tos em CDB, a rentabiliforma que ativos de renda variável ﬁxa podem ter rendimento líquido infedade líquida (descontada dade média projetada é
devem ser investidos com planejamento rior ao que é pago pela poupança
a inflação projetada e o de 0,97% em 12 meses
e gerenciamento de risco. Investimentos quando a taxa cobrada supera 2,5% ao
imposto de renda) de até para aplicações em títuem renda variável devem ser realizados ano.

Conﬁra o ranking:
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Prefeito, Dr. Furlan, inaugura primeiro
Hospital Veterinário da capital
Geral

Em Macapá/AP

A unidade tem capacidade para realizar mais de 4,8 mil atendimentos clínicos por ano e 200 de urgência por mês

Com capacidade para até
32 internações, o prefeito de
Macapá, Dr. Furlan, inaugura
hoje, sexta-feira (5) o Hospital Veterinário localizado em
um ramal ao lado do Bioparque da Amazônia, na Zona
Sul de Macapá.
A unidade ofertará consultas, cirurgias e exames para
animais domésticos e silvestres.
A prefeitura de Macapá detalhou que a unidade tem capacidade para realizar mais de
4,8 mil atendimentos clínicos
por ano e 200 de urgência por
mês. Desse total, 25% serão
voltados aos animais que
vivem no Bioparque e que
terão ambulatório próprio, separados dos domésticos.
Para a construção do espaço foram investidos R$
750 mil com recursos do município e de emenda articulada pelo deputado federal,
André Abdon (PP).
O Hospital Veterinário será
o primeiro do Amapá. esse é
um desejo antigo dos amantes de pets que só podiam

contar com atendimento
particular e, para atendimentos de urgência a diﬁculdade era grande.
Renata Cambraia, enfermeira e mãe de pet, comemorou a iniciativa do
prefeito Dr. Furlan, “é a primeira vez que um governante enxerga os animais
domésticos como seres que,
além de precisarem, merecem tratamento de saúde de
qualidade, para nós, que
temos pets, eles são ﬁlhos,

fazem parte da família, parabéns para o Dr. Furlan, essa é
uma prova que basta ter vontade política para as coisas
acontecerem”.
Em maio, durante visita
técnica o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, declarou
que: “A saúde dos animais é
uma demanda crescente em
Macapá. Precisamos ofertar
esse serviço para a população. Hoje temos um hospital
que está pronto para funcionar e que vai operar 12 horas

Renata Cambraia, enfermeira e mãe de pet

por dia. Um investimento
que a prefeitura faz em prol
da causa animal”, destacou.
Os serviços oferecidos
serão gratuitos, conﬁra
quais são:
Consultas agendadas;
Raio X
Ultrassom
Ambulatório
Cirurgia de pequena e
média complexidade
Emergência / Urgência
Nutrição para animais em

observação
Observação
Vacinação antirrábica

Serviço:
Endereço: Ramal do Alemão, s/n, bairro Fazendinha,
ao lado do Bioparque da
Amazônia
Horário de atendimento:
das 7h às 19h, de segunda a
sexta-feira (a partir da próxima semana)
Capacidade: 32 internações

TSE vai decidir se candidato a senador em
2018 terá de devolver R$ 1,02 milhão

Julgamento

André Dantas Ferreira contesta decisão que determinou ressarcimento do valor ao Tesouro Nacional

Na sessão desta quintafeira (4), o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) iniciou o julgamento do recurso apresentado por André Luís
Dantas Ferreira (PSC), candidato a senador por Sergipe
nas eleições de 2018.
André Dantas teve a prestação de contas de campanha
desaprovada
pelo
Tribunal Regional Eleitoral
do estado por falta de comprovação de despesas na
produção de programas de
rádio, televisão e de mídias
para a internet, bem como de
pagamento de mão de obra
para a execução dessas atividades. Devido a essas irregularidades, a Corte Regional
determinou ao candidato a
devolução da quantia de R$
1,02 milhão ao Tesouro Nacional.
Segundo o TRE de Sergipe,
André Dantas não teria comprovado, por instrumentos
hábeis, a regularidade na
aplicação de recursos públicos na contratação de infraestrutura para a produção
dos programas, no valor de
R$ 550 mil, nem o paga-
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mento da mão de obra necessária aos projetos, orçada
em R$ 474 mil.

Pedido de vista
O ministro Ricardo Lewandowski pediu vista do recurso após o relator, Sérgio
Banhos, e o presidente do
TSE, ministro Edson Fachin,
votarem por manter a decisão do TRE.
Já os ministros Alexandre
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de Moraes e Carlos Horbach
votaram no sentido de afastar as irregularidades apontadas e aprovar as contas do
candidato.

Argumentos
Banhos e Fachin salientaram que não houve a devida
comprovação, inclusive por
meio de notas ﬁscais, dos
gastos efetivados pelo candidato, conforme a decisão do

Regional.
Ao abrir a divergência, o
ministro Alexandre de Moraes aﬁrmou que o candidato
apresentou outros documentos idôneos e capazes de
atestar as duas despesas,
como contratos de infraestrutura de produção, incluindo o de espaço físico,
lista de funcionários com as
devidas atividades executadas e recibos e cheques de

pagamento pelos serviços
efetuados.
Por essa razão, votou por
prover o recurso e afastar a
necessidade de devolução da
quantia ao erário e aprovar
as contas do candidato,
sendo acompanhado pelo
ministro Horbach.
O julgamento do recurso
será retomado com o votovista do ministro Ricardo Lewandowski.

Geral

Prefeitura de Macapá entrega Escola Municipal
Antonio Barbosa revitalizada

Mais conforto

Nesta quinta-feira (4), a
Prefeitura de Macapá entrega a Escola Municipal Antonio Barbosa, localizada no
bairro Santa Inês. A unidade
passou por uma extensa reforma, para beneficiar mais
de 250 pessoas, entre estudantes e servidores, com segurança e conforto. Na obra,
foram investidos cerca de
R$ 700 mil, com recursos do
Tesouro Municipal e do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(Fundeb).
A unidade passou por

estudantes do 1° ao 5° ano
do ensino fundamental, na
modalidade de tempo integral. A comunidade do
bairro Santa Inês reivindicava por melhorias no prédio há anos, após diversos
problemas na estrutura da
escola comprometerem o
conforto dos estudantes e
servidores.
A Escola Municipal Antonio Barbosa é uma das 10
unidades incluídas no primeiro pacote de reformas
anunciado pelo prefeito de
Macapá, Dr. Furlan, em
março deste ano. Ela é a segunda instituição desta ini-

ciativa a ser revitalizada,
após a entrega da Escola
Municipal de Educação Infantil Ana Cristina Ramos,
em julho.
Ao todo, a Prefeitura de
Macapá investe R$ 23 milhões na revitalização de diversas escolas municipais,
com recursos do tesouro
municipal, Fundeb, e Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
As obras fazem parte do pacote de ações do Programa
de Saúde e Assistência ao
Cidadão (Probem/Educação), que prevê a garantia de
direitos básicos.

Prédio foi totalmente reformado para atender mais de 250 pessoas, entre estudantes e servidores.

Escola Antonio Barbosa, localizada no bairro Santa Inês.

pintura interna e externa,
reforma dos refeitórios, banheiros e blocos administrativos. Foram trocados os
telhados, forro e toda a
rede elétrica e hidráulica. A

obra também contemplou
reparos na quadra poliesportiva, com substituição da
grade, troca da estrutura metálica e cobertura.
A instituição atende 233

‘O leite materno é a primeira vacina da criança’, diz mãe durante
programação do Agosto Dourado, em Macapá

Amamentação

Cerca de 200 mães foram atendidas com seus bebês durante a ação.

Obra da via expressa Aníbal Barcelos
interliga os bairros Novo Horizonte
e Pacoval, em Macapá

Mobilidade urbana

A via faz parte do maior plano de mobilidade
urbana de Macapá e terá 2,5 km.

Diversos serviços de saúde foram ofertados para o público presente.

A autônoma, Lorena Camila, de 27 anos, é mãe de
três ﬁlhos. Ela participou
nesta semana da abertura
da programação “Agosto
Dourado”, que incentiva a
amamentação. O evento,
promovido pela Prefeitura
de Macapá, aconteceu na
Praça Floriano Peixoto.
Lorena destacou a importância do primeiro alimento da criança, o leite
materno.
“Sou grata por não ter
dito diﬁculdade na amamentação. O leite é a primeira vacina da criança, e
é essencial para mantê-la
saudável. Conheço mulheres que tiveram diﬁculdade, inclusive, já fui ama
de leite, o que é gratiﬁcante para mim, a sensação de ajudar o próximo é
indescritível, ainda mais
quando se trata de uma
criança”, disse emocionada.
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Durante a programação,
as mamães tiveram acesso
a uma série de serviços
como consulta pediátrica,
entrega de medicamentos,
atendimento de saúde
bucal, suplementação de
vitamina A, orientações
nutricionais, atendimento
psicológico,
vacinação
contra à Covid-19 adulto e
infantil, tríplice viral e inﬂuenza, testes rápidos de
HIV, síﬁlis e hepatite aferição da pressão arterial,
triagem neonatal com
teste da orelhinha, linguinha e olhinho.
Além, dos serviços de
autocuidados como auriculoterapia, ventosaterapia, spa de pés e mãos,
massagem relaxante, pintura na barriga, corte de
cabelo e entrega de
mudas, que completaram
o pacote de atendimentos
ofertados na ação. Aproximadamente 200 mães
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foram atendidas.
Para a dona de casa, Denilza da Silva Sarmento, o
momento foi de lazer e
reencontro com as equipes de saúde. “Está aqui
acompanhada de outras
mães é prazeroso, podemos trocar informações e
falar sobre amamentação
para o bem-estar dos nossos ﬁlhos, além disso, o
evento me trouxe um
reencontro, com a médica
que salvou minha ﬁlha na
UTI, durante algumas
complicações de saúde”,
contou.
As ações do mês ‘Agosto
Dourado’ irão acontecer
também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs),
conforme a programação
estimulada por cada local.
Os eventos serão informados através das redes oﬁciais da Prefeitura e,
através das equipes do Estratégia Saúde da Família.

A Prefeitura de Macapá
avança na construção da
via expressa Aníbal Barcelos, que vai interligar as
zonas norte e sul da cidade.
A obra faz parte do maior
plano de mobilidade urbana de Macapá e terá 2,5
km de extensão. Serão investidos mais de R$ 16 milhões, recursos oriundos
do Tesouro Municipal.
A nova via ligará a rua
Raimunda Capiberibe, no
bairro do Novo Horizonte,
à avenida Maximiano dos
Santos Moura, no Pacoval.
A abertura já foi feita e
equipa realiza serviços de
preparação de solo.
A via contará com solu-

ção especial de engenharia, que contempla a estabilização do terreno com
colchão de areia e brita,
permitindo a pavimentação. Após a construção de
todas as etapas de base, o
local receberá o asfalto.
O novo acesso dará ﬂuidez ao trânsito pela rua
Guanabara, principal via de
ligação para a zona norte,
que conta com mais de 20
bairros, como Jardim Felicidade I e II, Pantanal e
Lago da Vaca. O perímetro
ainda contará com arborismo, sinalização vertical
e horizontal, ciclofaixa,
calçada e iluminação pública 100% em LED.

Via interligará a Rua Raimunda Capiberibe à
avenida Maximiano dos Santos Moura.

Programa que oferta até R$ 50 mil para novos negócios
no AP tem inscrições prorrogadas até dia 14
Macapá(AP), sexta-feira, 05 de agosto de 2022

Oportunidade

'Minha Primeira Empresa' abriu 60 vagas e aceita ideias de universitários e
de empreendimentos de comércio, indústria e serviços.

Cadastro é feito de forma on-line através do site do processo seletivo.

Foi prorrogado até 14 de agosto o prazo
de inscrições para o programa "Minha Primeira Empresa", que oferta 60 vagas para
jovens empreendedores desenvolverem
novos negócios no Amapá. As inscrições
estão abertas pela internet, para ideias em
duas categorias: empreendedor universitário e segmento multissetorial (que
abrange empreendimentos do setor de comércio, indústria e serviços).
Os investimentos foram fornecidos pelo
governo estadual para financiamento dos
projetos por meio da Linha de Crédito Primeira Empresa. Os empreendimentos
devem cumprir os requisitos exigidos pela
Agência de Fomentos do Amapá (Afap).
Podem se inscrever universitários, seja
pessoa física ou jurídica, que estejam cursando o último semestre do curso de graduação ou aqueles que estão formados até
2 anos. No outro edital são recebidas inscrições de empreendimentos do setor de
comércio, indústria e serviços. São aceitas
ideias a serem implantadas ou ainda negócios a serem ampliados, diversificados e
até modernizados.
Os projetos aceitos no "Minha Primeira
Empresa" passarão por capacitações para
concepção do negócio, diagnóstico do seu

perfil empreendedor e elaboração do
plano de empreendimento.
Uma parcela das vagas será destinada a
jovens mulheres participantes de programas sociais dos governos federal, estadual
e municipal, pretos, pardos ou indígenas e
pessoas com deficiência.
O resultado das primeiras fases será divulgado na página do programa Minha Primeira Empresa.

Confira como ficou o cronograma:
•inscrições: até 14 de agosto
•análise documental: de 15 a 17 de
agosto
•publicação da lista de aptos ao programa: 18 de agosto
•1ª fase - concepção do negócio: de 19 de
agosto a 15 de setembro
•2ª fase - elaboração do plano de negócios: de 19 e setembro a 28 de outubro
•3ª fase - gestão do negócio: de 14 de outubro a 26 de novembro
•4ª fase - aprovação do crédito: 14 de
novembro
•5ª fase - criação da empresa: de 17 de
novembro a 5 de dezembro
•6ª fase - assessoramento técnico: até
fevereiro de 2023

Horóscopo semanal
•Áries: 21 de março a 19 de abril
Semana que traz à tona assuntos familiares,
ariano. A comunicação com os grupos pode
estar um pouco tensa e as conversas mais difíceis. Aproveite a retrogradação de Júpiter no seu signo
para reconsiderar iniciativas já tomadas.
•Touro: 20 de abril a 20 maio
A casa e a família são os temas dessa lunação
para os taurinos. Cuide do seu lar, seu lugar de
proteção e conforto.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
Alguns temas e assuntos relacionados aos estudos poderão ser revistos por esses dias, geminiano. Cuidado com o risco de brigas com
irmãos e familiares.
•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Momento de olhar para si, canceriano, e retomar os cuidados que são importantes na sua
vida. Os dias estão propícios para reﬂetir sobre
o que e quem te faz bem.
•Leão: 23 de julho a 22 agosto
A semana é de grande contemplação interna,
leoninos. Com a chegada do seu ano novo astrológico e uma lua nova iluminando a área do inconsciente, muitos conceitos e opiniões podem
estar em revisão. Disponha desse momento para renovar
as energias da nova jornada pelo zodíaco.
•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
Semana propícia para pensar sobre qual é o
seu papel nos grupos e na sociedade, virginiano. A atividade mental estará intensa. Encontre um tempo para meditar ou estar em meio a
natureza para ajudar a colocar as ideias em ordem.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Librianos tem o foco dessa semana na carreira. Cuidado com as discussões com grupos do
qual faz parte. É melhor pensar bem antes de
iniciar uma discussão.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Use da sua perspicácia para inovar nas
iniciativas futuras, escorpiano. Aproveite
também para cuidar das questões espirituais, independente da sua religião.
•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Um bom momento para se planejar ﬁnanceiramente para o futuro, sagitarianos. Nos
estudos pode haver um período de estafa
mental.
•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
Os relacionamentos afetivos ﬁcam em
evidência durante essa semana para os capricornianos. Evite discussões mais profundas durante os próximos dias.
•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Aquarianos, assuntos do trabalho e do
quotidiano vão demandar sua atenção. Use
o período para fazer alterações necessárias
na alimentação, cuidados com a saúde e a rotina
como um todo.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Criatividade e relações com os ﬁlhos estão em
foco, piscianos. Sua vida anda inspiradora? Hora
de viver melhor o lado lúdico da sua essência.
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RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 113, sexta-feira 5 de agosto
José Leôncio manda Jove buscar José Lucas. Zefa
ﬁca perplexa ao ver Maria Bruaca na chalana. José
Leôncio descobre que Érica está grávida de José Lucas.
Ibraim pede a José Leôncio para convencer Érica a interromper a gravidez. Juma sente a forma distante
como Jove a trata. Ibraim pensa em tirar proveito político do casamento de Érica com José Lucas. Jove demonstra a Irma arrependimento por ter tratado Juma com
frieza. José Lucas garante a Joveque Juma gosta do irmão.
José Leôncio comenta com Filó sobre sua preocupação com
José Lucas.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA
Capítulo 170, sexta-feira 5 de agosto
Petruchioobriga Lindinha a mostrar os brincos para Calixto. Ela mente que ganhou de Januário. Catarina avisa
Petruchio que vai preparar a lista de suspeitos. Joana
não aceita a proposta de Batista em ter conforto em
troca de uma visita semanal. Cornélio se esconde debaixo da cama de Ezequiel. Januário se recusa a
casar com Lindinha. Ezequiel pede que Dinorá adie
a aula. Teodoro dá dinheiro a Joana e diz que Batista mandou como indenização. Joana decide fazer
um escândalo.

RESUMO CARA E CORAGEM

Capítulo 062, sexta-feira 5 de agosto
Dagmar conta pra Anita sobre o noivado de Regina e Leo e
confessa que mentiu no depoimento a pedido da ﬁlha.
Anita aﬁrma a Dagmar que não é amiga de Regina. Ítalo
conﬁrma que Baby é informante de Danilo. Armandinho não consegue seduzir Dalva, e vai atrás de Cleide.
Rico não gosta de saber que Lou vai dormir na casa de
Renan.
Os capangas de Danilo colocam um explosivo no
carro de Pat. A delegada Marcela procura Jonathan na
SG. Ítalo apresenta um amigo hacker para Pat e Moa e
conta que Baby é informante de Danilo. Leonardo assegura a Regina que não se casará com ela. Marcela questiona Jonathan sobre a pesquisa da fórmula a base
magnésio. Os explosivos no carro de Pat detonam no momento
em que ela aciona o controle do veículo.

RESUMO A FAVORITA

Capítulo 060, sexta-feira 5 de agosto
Lara ﬁca fora de si ao saber da morte de Donatela e aﬁrma que ela, Irene e Gonçalo mataram Donatela. Cilene fala para Halley que é culpada pela
morte de Donatela. Céu mente para Geralda que
não tem parentes. Dedina diz a Greice que Damião
pode ser o pai do ﬁlho de Mariana. Lara expulsa
Flora do rancho. Flora diz que Donatela cometeu muitos erros. Lara proíbe Flora de falar sobre Donatela e
diz que ninguém ocupará o lugar da mãe em sua vida.
Romildo promete uma grande festa de aniversário
para Camila. Alícia e Didu insistem que Zé Bob deve
ser convidado. Flora vai à casa de Zé Bob. Pepe conta
para Donatela que Diva foi presa porque se envolveu
com bandidos perigosos. Roseli entra em um porão
blindado e se encontra com Diva.

Gabily conﬁrma antigo aﬀair com
Neymar: 'Ninguém sabia'

A cantora reforçou que quando se hospedou na casa de Neymar,
na capital da França, os dois não passavam de amigos.

Gabily abriu o jogo e revelou que já viveu
um aﬀair com Neymar Jr. Durante uma entrevista ao podcast Vaca Cast, a cantora aﬁrmou que ninguém fazia ideia da relação entre
os dois, já que eles resolveram manter tudo
em segredo.
"Quando eu ﬁcava com ele, ninguém
nesse país sabia, absolutamente ninguém! Aí,
depois, eu virei amiga dele e automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viam quando fui para Paris, quando
ﬁquei na casa dele", disse a ex-participante do
"De Férias Com o Ex".
Apesar disso, Gabily reforçou que quando
se hospedou na casa de Neymar, na capital
da França, os dois não passavam de amigos.
"Nessa época eu não tinha absolutamente
nada com ele, era amizade, tanto que ele estava com outra pessoa na época que eu estava lá", explicou.
Atualmente, Neymar Jr. está comprometido. O craque engatou um romance com a
inﬂuenciadora Bruna Biancardi, com quem
está junto desde o ﬁm do ano passado.
Gabily trabalhou como motorista de aplicativo
Ao longo da entrevista, Gabily também

lembrou dos tempos difíceis nos quais teve
que conciliar a carreira na música com o trabalho como motorista de aplicativo. A funkeira relatou que vivia uma relação tóxica de
trabalho com o antigo empresário, em que
aﬁrma ter sofrido assédio. Diante da situação,
comprou um carro simples, parcelado, e começou a trabalhar como motorista para conseguir se manter.
"Eu precisava de R$ 2.500 para viver, porque era pra pagar meu aluguel, comprar cesta
básica e pagar a conta do meu celular. Era
assim que eu vivia, porque eu recebia isso do
meu ex-empresário por mês. Trabalhei durante meses na Uber, eu virava a noite, trabalhava de 21h até às 6h da manhã, ou então
trabalhava durante o período do dia", detalhou.
"Dirigia bastante até que uma pessoa me
reconheceu e postou uma foto 'gente, olha
quem é minha uber hoje, é a Gabily, ela já tem
uma música com a Ludmilla'. Aí, a foto foi
parar na minha gravadora, que descobriu
tudo o que eu estava passando, negociaram
minha multa e continuaram me dando o
mesmo salário que eu precisava para viver na
época e saí da Uber", desabafou.

Taís Araujo revela bastidores do encontro com
Viola Davis nos Estados Unidos
Ela ainda publicou uma foto com Viola para marcar o encontro
e a atriz fez questão de comentar na publicação.

A atriz Taís Araujo concedeu uma
entrevista ao podcast “Quem Pode,
Pod”, apresentado por Giovanna
Ewbank e Fernanda Paes Leme, e
conversou sobre diversos temas,
incluindo a experiência de conhecer a vencedora do Oscar, Viola
Davis.
A brasileira contou que o encontro aconteceu na casa da atriz, em
Beverly Hills, nos Estados Unidos,
após as duas terem conversado por
mensagens através do Instagram.
Quando Taís estava a trabalho no

país, em junho de 2019, ela enviou
um convite por DM para tomarem
um café.
Por conta da agenda, o assessor
de imprensa de Davis sugeriu que
elas se encontrassem por 30 minutos na própria casa da atriz. “Ela
tava linda, arrumada, maquiada, e
eu toda cagada”, brincou. “Ela tava
como uma estrela de Hollywood, e
eu, Taís Araujo, do Méier. Ela ia sair
pra gravar a última temporada de
‘HowToGet Away WithMurder’, e
eu tava de cachorrinha da Viola. Só
de fã. Eu não acreditei.”
“O que era meia hora, virou uma
hora e meia. Se fosse ruim a conversa, acho que em dez minutos ela
daria uma desculpa pra ir embora.
Mas o papo realmente estava muito
legal, acho que ela curtiu”, contou
Araujo.
Tais ainda publicou uma foto
com Viola para marcar o encontro e
a atriz fez questão de comentar na
publicação. “Minha irmã brasileira,
Taís Araujo, veio me visitar. Que conexão maravilhosa! Amo sua autenticidade e talento”, declarou
Davis na época.

Ex-BBB Aline Gotschalg revela câncer na
tireoide e detalha descoberta da doença
Ela aﬁrmou que nunca havia feito um exame na tireoide,
e deu detalhes de como descobriu a doença.

Laís Ribeiro e marido curtem praia no Rio

Ela e Joakim estão recém-casados. Eles celebraram a união com uma cerimônia
de casamento no dia 13 de julho, em Trancoso, na Bahia

Laís Ribeiro e o marido, o jogador
de basquete Joakim Noah, foram
fotografados se refrescando do
calor na Praia de Ipanema, na Zona
Sul do Rio de Janeiro, nesta quartafeira (3). Nas areias cariocas, a
Angel da Victoria'sSecret aproveitou para colocar o bronzeado em
dia.
Ao entrar na água, Laís foi atingida por um onda de mar e protegeu o biquíni com as mãos para que
a peça não saísse do lugar. A
piauiense escolheu o modelo cortininha, uma das versões mais tradi-
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cionais do beachwear. Ele combina
com vários tipos de calcinha, possibilitando dar vida a diversas composições de moda praia. O atleta
escolheu usar uma bermuda
branca.
Laís e Joakim estão recém-casados. Eles celebraram a união com
uma cerimônia de casamento no
dia 13 de julho, em Trancoso, na
Bahia. A festa contou com a presença de famosos, amigos e familiares do casal. Os dois estão juntos
desde 2018 e ﬁcaram noivos em
2019.
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Aline Gotschalg contou que enfrentou uma luta contra um câncer de tireoide. A ex-BBB deu detalhes sobre a
descoberta da doença no Instagram,
nesta quarta-feira (3). "Câ ncer de tireoide. Receber esse diagnóstico nã o
foi fác il. Tive muito medo e confesso
que foram dias difíceis por aqui. Mas
agora, sou só gratidão! Vivi uma experiência que justifica minha fé e não poderia deixar de compartilhá-la com
você s", iniciou a influenciadora, em
post com fotos feitas ainda no hospital.
Aline afirmou que nunca havia feito
um exame na tireoide, e deu detalhes
de como descobriu a doença. "Eu
nunca havia feito antes um exame de
ultrassom na tireoide e ouvi uma voz
(como não acreditar que temos nosso
anjo da guarda?) para realizá-lo juntamente com todos os meus outros exames perió dicos, muito importantes
para um controle preventivo de
doenças, principalmente as mais silen-

ciosas", continuou.
"E foi então que descobrimos um
tumor maligno na tireoide. Sou grata
por tê-lo descoberto precocemente. O
diagnó stico precoce salva vidas. O
câncer de tireoide é uma doença muitas vezes silenciosa e que afeta três
vezes mais mulheres do que homens,
principalmente aquelas na faixa entre
os 20 e os 65 anos", destacou.
Aline alertou os fãs sobre a importância da prevenção. "Por isso, gostaria
de deixar aqui um alerta para todos
você s se cuidarem. Façam exames
periódicos e estejam sempre atentos a
sua saúde! Essa foi mais uma provação
de Deus na minha vida", ressaltou a
mulher de Fernando Medeiros.
“Precisei vivenciar tudo, entender e
me fortalecer primeiro antes de dividir
com vocês. Espero que me entendam.
Esse era o momento que mais desejei
nesses últimos tempos. Estou viva e
curada", finalizou a mãe do pequeno
Lucca, de 5 anos.

Regime de atuação

Geral

Senado aprova MP que
regulamenta o teletrabalho
Documento diz que a negociação da jornada de trabalho ocorrerá
individualmente, entre o trabalhador e o empregador.
O Senado aprovou a Medida
Provisória
(MP)
1.108/2022, que regulamenta o teletrabalho e altera
as
regras
do
auxílio-alimentação.
O
texto traz a deﬁnição do
teletrabalho e aborda a jornada de trabalho nesse regime e diz que o
auxílio-alimentação será
destinado exclusivamente
ao pagamento de refeição
em restaurantes ou de gêneros alimentícios comprados no comércio. O
texto segue para sanção
presidencial.
Entre outros pontos, a
MP considera o teletrabalho ou trabalho remoto
aquele que é prestado fora
das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com
tecnologias de informação
e comunicação e que não
se conﬁgure trabalho externo. Além disso, a MP diz
que a negociação da jornada de trabalho ocorrerá
individualmente, entre o
trabalhador e o empregador.
Os empregados em regime de teletrabalho ﬁcam
submetidos às disposições
previstas na legislação
local e nas convenções e
acordos coletivos de trabalho na base territorial onde
o empregador contratou o
trabalhador. Aprendizes e
estagiários também poderão fazer teletrabalho.
A MP diz ainda que o uso
de ferramentas, como emails, fora do horário de
trabalho não será considerado como sobreaviso e
que os empregadores terão
que dar prioridade para o
regime remoto aos empregados com ﬁlhos de até 4
anos.

alimentação.
A medida provisória
também proíbe as empresas de receber descontos
na contratação de empre-

Vale-refeição
O texto restringe o uso do
auxílio-alimentação,
ou
vale-refeição, em restaurantes ou na compra de gêneros
alimentícios comprados no
comércio. O governo alega
que a regra visa impedir que
o auxílio, que tem tratamento tributário favorável,
seja destinado à aquisição de
produtos não relacionados à
10
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sas fornecedoras de tíquetes de alimentação. Hoje,
alguns empregadores têm
um abatimento no processo de contratação.

Vereador negro acusado de invadir
igreja irá se encontrar com papa

Cassação

Geral

Renato Freitas pode ser cassado hoje por liderar protesto em Curitiba. Em setembro, ele deve ser recebido pelo papa Francisco

Acusado de invadir uma
igreja no Paraná, o vereador
de Curitiba Renato Freitas
(PT) tem encontro marcado
com papa Francisco em setembro. Freitas pode ter o
mandato cassado em julgamento na Câmara hoje,
sexta-feira (5/8), por liderar
um protesto em uma igreja
católica no início de fevereiro.
Freitas virou alvo de investigação após ter liderado o
protesto na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.
Em abril, a Arquidiocese de
Curitiba se manifestou contra a cassação do petista.
Agora, o caso do vereador
pode ﬁcar conhecido inter-

Prisão

Bicheiro Rogério de Andrade é preso no Rio

Novo mandado de prisão foi expedido pela Justiça após operação
feita pelo Gaeco e pela PF na manhã desta quinta-feira (4/8)

Rogério de Andrade

O bicheiro Rogério de Andrade foi preso após ter um
novo mandado de prisão decretado pela Justiça do Rio
nesta quinta-feira (4/8). A
determinação é da 1ª Vara
Criminal Especializada da
Capital.
O novo pedido foi feito
pelo Ministério Público do
Rio, depois do bicheiro ter
um mandado anterior revogado pelo ministro Kassio
Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal
(STF), na última segundafeira (1º/8).
De acordo com a TV
Globo, nesta quinta-feira,
foram encontrados, em operação do Grupo de Atuação
Especializada de Combate
ao
Crime
Organizado
(Gaeco), do Ministério Público, e da Polícia Federal
(PF), documentos que revelam “uma sistemática cadeia
de corrupção mantida de
forma persistente com instituição de segurança” por
parte do contraventor.
Rogério de Andrade estava foragido desde a Operação Calígula, que prendeu os
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delegados Marcos Cipriano e
Adriana Belém. Também
nesta quinta-feira, foi preso
seu ﬁlho, Gustavo de Andrade. Os dois foram encontrados pela Polícia Federal
em Itaipava, na região serrana do Rio.
“Conforme exposto na decisão proferida em maio de
2022, ocorreu o recebimento
de denúncia e decretação da
prisão preventiva do acusado e corréus, conforme
fundamentação ao qual reporta-se nesse momento.
Nesta oportunidade restou consignado que os elementos
de
informação
colhidos até o momento
conferem, em sede de cognição sumária, razoáveis indícios de existência e autoria
dos delitos objeto da ação
penal, bem como perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a
veriﬁcação da necessidade
de garantia da ordem pública, necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
e por conveniência da instrução criminal”, diz trecho
da decisão.
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nacionalmente após convite
para encontrar o sumo pontíﬁce em um evento.
O evento trata sobre a obra
“Economia de Francisco”,
que une economistas e líderes para uma nova visão de
economia. “Por uma coincidência da vida, o convite
veio justamente no momento em que estou sendo
cassado por entrar na Igreja
Nossa Senhora do Rosário
dos Pretos e clamar pelas
vidas negras desvalorizadas”, diz Freitas.
O vereador acredita que o
encontro com o pontíﬁce
deve inﬂuenciar a decisão
dos vereadores da Câmara
de Curitiba. “Todos terão a

oportunidade de ouvir a voz
maior da Igreja”, ressalta.
Protesto motivou a cassação
Freitas virou alvo de investigação após ter liderado um
protesto na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.
O ato terminou com a entrada dos manifestantes na
igreja, no bairro São Francisco, e teve repercussão nacional.
Petista e militantes apontam “racismo” e “perseguição” por parte de outros
vereadores, tendo em vista
que o padre da igreja e a Arquidiocese de Curitiba pediram, em carta, para que
Freitas não fosse cassado.

Vítima de pastor no RJ: “Não vou parar
enquanto não colocar na cadeia”

Importunação sexual

Nayara Kelly Oliveira, 25, denunciou Fabio Henrique de Jesus, pastor acusado de
importunação sexual. Novas vítimas denunciaram o religioso

O pastor acusado de importunação sexual contra uma ﬁel durante a oração já fez outras
vítimas, da mesma forma. Nayara
Kelly Oliveira, 25, estava em casa
com o ﬁlho de 3 anos quando
Fabio Henrique de Jesus, líder da
Igreja Pentecostal Justiça de
Deus, em Paciência, zona oeste
do Rio, cometeu o crime.
Ao Metrópoles, a vítima conta
que tinha voltado a frequentar
igreja evangélica recentemente, a
convite de uma amiga. No ﬁnal do
culto, ele pegou o contato de
Nayara e a convidou para uma
campanha de oração.
O crime aconteceu no domingo
(31/7), por volta das 14h. Na sextafeira anterior, ele se ofereceu para
orar por ela, mas como a vítima
estava acompanhada de uma
amiga, nada de errado aconteceu.
“Ele orou por nós e ﬁcou tudo
certo, não vi nada de errado. No
ﬁnal da oração, ele me chamou
para um canto e disse: ‘Quero orar
só por você e seu ﬁlho, fazer uma
corrente de oração para quebrar
essa obra de feitiçaria que ﬁzeram
sobre sua vida’”, disse Nayara à
reportagem.
No domingo, Nayara teve o
sono da tarde interrompido por
quatro ligações de Fabio, que
disse estar próximo de sua casa e
perguntou se podia ir até lá para
fazer uma oração.
“Cinco minutos depois ele estava no meu portão, me chamando.
Meu
ﬁlho
estava
próximo, ele mandou eu fechar os
olhos e começou a orar por mim.
Não demorou muito, eu senti algo
na minha perna. Quando eu abro
os olhos, vejo que ele está com o
órgão para fora da roupa. Na hora
comecei a gritar, falei que absurdo
é esse e ele perguntando “o que
foi?”, como se nada estivesse
acontecendo. Comecei a gritar,
expulsei da minha casa e em seguida liguei para a polícia”, relatou Nayara.
Desde então, a igreja não foi

mais aberta e o acusado não foi
mais visto. Nayara foi à delegacia,
fez o registro de ocorrência e decidiu compartilhar o crime nas
redes sociais. Desde então, novas
vítimas começaram a surgir.
O caso está sendo investigado
pela 36ªDP (Santa Cruz): “Peço
que quem foi vítima dele venha
na delegacia o mais rápido possível. Para pedir a prisão, é necessário termos informações mais
consolidadas. Precisamos que
mais pessoas apareçam”, disse o
delegado Fabio Luiz, titular da
distrital, ao Metrópoles.
“Orava muito próximo a mim”
A partir da publicação da
Nayara, outras mulheres enviaram mensagens de solidariedade
e disseram que já passaram pela
mesma coisa. Em um dos relatos,
uma diz:
“Eu também fui vítima do pastor de merda. Que ódio. Eu estou
apavorada. Estávamos fazendo
uma campanha de sete dias, ele
orava muito próximo a mim.
Muito próximo mesmo. Eu ﬁcava
desconfortável. Dava para sentir o
pênis dele. Nos outros dois dias

eu não fui mais”, relatou uma vítima.
Em um outro relato, uma mulher apoiou Nayara e disse que
acredita em tudo que ela falou,
pois passou pela mesma situação.
“Como eu tinha acabado de me
afastar da igreja, tinha voltado a
beber, deixei para lá, pois muitos
iriam dizer que por ele ser
“homem de Deus”, eu estava
sendo usada por satanás”, contou
uma outra vítima em mensagem
enviada a Nayara.
Indignada com toda essa situação, Nayara busca por justiça e
pede para que outras vítimas procurem a delegacia. Com mais denúncias, será possível fazer o
pedido de prisão de Fabio de
Jesus.
“Eu ﬁquei chocada com a quantidade de relatos e denúncias contra ele. Meu sentimento é de
raiva, eu estou chocada com toda
essa situação e não vou parar enquanto não colocar ele na cadeia .
Ele não pode ﬁcar impune. Estou
fazendo isso por mim e por tantas
outras vítimas que ele já fez por
aí”, diz Nayara.

Validade vencida

Polícia Civil fecha 2 farmácias que vendiam remédios
fora da validade no interior do Amapá
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Operação veio após consumidores denunciarem a venda dos produtos irregulares.

Após receber denúncia de venda de remédios com validade vencida, a Polícia
Civil do Amapá interditou 2 farmácias no
município de Porto Grande, distante 103
quilômetros de Macapá. Também foram
encontrados medicamentos com o prazo
de validade adulterado e produtos sem
registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Durante a ação, os agentes ﬂagraram
estabelecimentos com vários remédios
fora do prazo de validade. As investigações iniciaram no começo do mês passado após denúncias de consumidores,
relatando a compra de antibióticos vencidos.
As duas farmácias pertenciam a
mesma proprietária. Segundo o delegado
Bruno Braz, titular da delegacia de Porto
Grande, ela ainda tentou esconder os me-

dicamentos irregulares.
"Quando a vítima falou para a proprietária que iria denunciá-la, essa imediatamente mandou as funcionárias retirarem
todos os medicamentos irregulares das
prateleiras e jogar no lixo cobrindo com
papel conforme foram encontrados pelos
policiais [...] Em depoimento as funcionárias relataram que eram orientadas a
mentir para os clientes, a "empurrar" para
eles os medicamentos vencidos, dentre
eles antibióticos, anticoncepcionais e outros", detalhou.
Os estabelecimentos que tiveram denúncias conﬁrmadas foram interditados
por tempo indeterminado.
Proprietários e farmacêuticos alvo das
investigações, foram indiciados por vender mercadoria em condições impróprias
ao consumo e vender produto destinado

Polícia Civil do Amapá interdita
farmácias que vendiam remédios com validade
vencida — Foto Polícia Civil-Divulgação

a ﬁm medicinal sem registro, e sem as características de identidade e qualidade
admitidas para a sua comercialização.
Também foram acionados para atuar
no caso a Superintendência de Vigilância
em Saúde (SVS) e o Conselho Regional de
Farmácia do Estado do Amapá (CRF-AP).

Assaltantes são presos por policiais do NOI

Prisão

Na manhã do dia 22 de abril de 2022, Hyan, Julien e Clelson, armados com faca e arma
de fogo, invadiram a Escola Estadual Jesus de Nazaré.

Policiais do Núcleo de Operações e
Inteligência (NOI) prenderam três assaltantes, os três com grau de parentesco entre eles.
As prisões dos três criminosos aconteceram em cumprimento de mandados de prisão preventiva, expedidos
pela 3° Vara Criminal de Macapá, em
desfavor dos mesmos, pelo crime de
roubo.
Os três indivíduos foram presos em
suas respectivas casas, localizadas no
bairro Jesus de Nazaré, área central de
Macapá.
Os criminosos foram identiﬁcados
pelos nomes de Julien Chardison Maciel Freire, 19 anos; Hyan Maciel Brito,
de 25 anos; e Clelson Castro Fortaleza,
de 37 anos.
Na manhã do dia 22 de abril de 2022,
Hyan, Julien e Clelson, armados com
faca e arma de fogo, invadiram a Escola
Estadual Jesus de Nazaré, pulando o
muro da escola, e renderam alunos,
professores e outros trabalhadores, e

No Tocantins

sob grave ameaça subtraíram joias, celulares e outros objetos pessoais das vítimas.
No momento do roubo, os três assaltantes foram reconhecidos como exalunos e vizinhos da escola, e assim
passou a existir uma linha exata de investigação para os policiais civis. Após
minuciosa investigação, foi constatada

a gravidade de um crime doloso, daí
então o Delegado Alan Moutinho representou pelo pedido de prisão preventiva contra os três assaltantes.
O judiciário deferiu os pedidos de
prisão, os investigados foram presos
e encaminhados para o Instituto de
Administração Penitenciária (IAPEN).
(DA)

Polícia encontra cerca de 30 kg de drogas dentro
de ônibus, com ajuda de cão farejador

Droga estava dentro de uma mala; o passageiro responsável pela bagagem foi preso. Apreensão foi realizada
pela Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Militar.

Cerca de 30 kg de drogas foram encontrados dentro de uma mala, em
um ônibus, que faz o transporte interestadual de passageiros. O caso
aconteceu na noite desta quartafeira (3), em Gurupi. O responsável
pela bagagem foi preso.
A apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria
com a Polícia Militar. Um cão farejador indiciou onde a substância estava.
A ﬁscalização aconteceu no km
666 da BR-153. Foram apreendidos:
cerca de 25 kg de maconha; 5kg de
crack e 17 unidades de ecstasy em
cápsulas.
De acordo com a polícia, durante a
inspeção no bagageiro do veículo, o
cão farejador apresentou comportamento indicativo da presença de en-

torpecentes em uma mala de cor
preta.
Os policiais abriram a bagagem e
encontraram as substâncias. As
equipes policiais conseguiram identiﬁcar o passageiro responsável pela

mala.
Ele foi preso suspeito do crime de
tráﬁco interestadual de drogas. Toda
a droga e o passageiro foram encaminhados para a Central de Flagrantes
de Gurupi.

Cães farejadores encontram drogas dentro de mala —
Foto Divulgação-PRF

No Acre

Suspeito de atirar e matar estudante que soltava pipa
já tem histórico de crimes em Porto Velho
Macapá(AP), sexta-feira, 05 de agosto de 2022

Polícia divulgou foto de suspeito, que está foragido e deve ter ido para o Acre. Arthur
Amora Ribeiro, de 13 anos, foi morto por bala perdida em Porto Velho.

A Polícia Civil de Rondônia divulgou nesta quinta-feira (4) a foto do
principal suspeito de ter matado Arthur Amora Ribeiro, de 13 anos, com
um tiro na cabeça em Porto Velho. A
vítima foi baleada enquanto soltava
pipa com amigos no bairro São Cristóvão.
Quatro dias após o crime, a polícia
tornou pública a identidade do atirador, identiﬁcado como Luís Gabriel
Vinhorque de Souza, de 18 anos.
De acordo com a Civil, Luís Gabriel
não foi mais visto em Porto Velho
desde o último domingo (31) e há a
suspeita que ele tenha fugido para
Cruzeiro do Sul, no Acre.
O diretor de Departamento de Polícia Especializada, José Marcos Rodrigues, disse nesta quinta-feira que
quando era menor de idade, Luís Gabriel já teve registros policiais por

Arthur Amora Ribeiro tinha 14 anos e
morreu após ser baleado em Porto
Velho — Foto Reprodução-Facebook

furto, receptação e furto de veículos.
A Polícia Civil de Rondônia pediu
apoio para a polícia do Acre na busca
pelo suspeito.

Atingido por bala perdida
Arthur Amora Ribeiro, de 13 anos,
foi atingido na cabeça por um tiro
enquanto soltava pipa no último domingo, junto de amigos.
A Polícia Civil já sabe que antes do
adolescente ser baleado houve uma
briga entre o suspeito e uma outra
pessoa na rua Guanabara com a rua
Quintino Bocaiúva.
Meia hora depois da discussão inicial, o suspeito retornou ao local,
dessa vez armado, e atirou. Naquele
momento vários motociclistas passavam pela região e, por isso, inicialmente acreditava-se que o disparo
tivesse sido efetuado por esse grupo.
A bala disparada por Luís Gabriel
acertou a cabeça do estudante de 13
anos, que chegou a ser socorrido,
mas não resistiu aos ferimentos.

Mulher é encontrada morta com ferimentos
na cabeça na zona Rural de Boa Vista

Em Roraima

Uma mulher, ainda não identiﬁcada, foi
encontrada morta na manhã desta quintafeira (4). O corpo dela foi encontrado no
bairro Monte Cristo, zona Rural de Boa
Vista.
De acordo com a Polícia Militar, uma
equipe foi acionada por volta das 8h para
atender uma ocorrência de achado de cadáver.
No local, uma policial informou aos
agentes que estava passando de carro pela
região quando avistou várias pessoas em
um terreno. Na ocasião, ela desceu do veículo e encontrou a vítima caída no chão.
No corpo da mulher foram identiﬁcados ferimentos na região da cabeça, que
estava ensanguentada. Ainda de acordo
com a PM, uma cápsula de munição foi
encontrada ao próximo ao local, mas a
equipe da Perícia não identiﬁcou nenhuma perfuração no corpo da vítima.

Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (4), no bairro Monte Cristo. Vítima ainda não foi identiﬁcada.

Uma equipe da Delegacia Geral de
Homicídios (DGH), que investiga o
caso, também foi acionada. O corpo foi

removido pelo Instituto Médico Legal
(HGR), que ainda realiza o trabalho de
identificação.

temunhas e que diligências estão sendo
realizadas para coletar maiores informações e identiﬁcar o envolvido no crime.
A PC não informou se a ex-mulher do
namorado de Carla é apontada como suspeita e se ela foi presa durante as investi-

gações, que estão sendo feitas pela delegacia do município de Uruará.
Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via disque
denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

Mulher é morta a tiros em Uruará, no PA; vítima
teve orelha arrancada um dia antes

Feminicídio

Uma mulher identiﬁcada como Carla
Priscila Cândido da Silva, de 29 anos, foi
morta a tiros em Uruará, no sudoeste do
Pará. A Polícia Civil conﬁrmou nesta
quinta-feira (4) que investiga o caso e que
procura por um suspeito do sexo masculino.
O crime ocorreu na última terça (2), um
dia após a vítima ter uma das orelhas arrancada por uma mordida da ex-companheira do atual namorado.
Testemunhas informaram que Carla
conversava com outras duas mulheres,
sentada próximo a uma mangueira no
meio ﬁo, quando um suspeito chegou ao
local em uma moto, sacou uma arma e atirou pelo menos duas vezes contra a vítima.
De acordo com a Polícia Civil (PC), Carla
foi encontrada na via pública com ferimentos de arma de fogo na região torácica
e no braço esquerdo.
A equipe plantonista realizou os levantamentos preliminares onde o crime ocorreu. A corporação também comunicou
que está recolhendo depoimentos de tes-

Vítima foi encontrada com caída em via pública, com ferimentos na região torácica e no braço esquerdo.

Carla foi morta a tiros em Uruará, no sudoeste do Pará. —
Foto Reprodução- Redes sociais

Geral

Motorista de app deixa cativeiro após gravar sequestro
e mandar áudio para o namorado

Em São Paulo

A mulher foi sequestrada em Alto de Pinheiros e levada por três criminosos para um cativeiro dentro de uma favela no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste.
Mulher ameaçada
A mensagem mostra as
ameaças feitas pelos bandidos contra a mulher,
que o tempo todo exibiam
uma arma e ordenavam
que ela ficasse de cabeça
baixa.
“Essa aí já berrou. Berrou, berrou, ‘fio’. Vamos
pro cativeiro que berrou,
‘fio’. Abaixa a cabeça,
abaixa a cabeça. Se você
fazer alguma coisa, você
vai ver...”, disse um dos
criminosos.
“Berrou, vamos se jogar
pra outra quebrada, que
berrou. Cê tá indo pra
onde, sua vagabunda? Cê
tá com o revólver, parceiro? Fica quieta!”, completou.
Na mensagem também
é possível ouvir o momento que a mulher narra
aos assaltantes que era
motoristas de aplicativo,
mas eles não acreditam.
“Eu sou motorista de
aplicativo, moço”, disse
ela.
“Cê é motorista de aplicativo? Com um carrão
desse aqui?”, respondeu o
criminoso.

“Eu juro por Deus, pode
olhar no celular... Nós
"vai" ver. Se você for, nós
te libera. Se você for nós te
libera! Cala a boca!”, afirmou o ladrão.

Servidores de diversos órgãos do Poder Executivo do Pará também foram alvo da operação.

comissão no Poder Executivo do Estado do Pará".
Servidores de órgãos do
Poder Executivo estadual
também foram alvo da Operação Q.I. - Quem Indica que recebeu esse nome em
alusão à sigla informal
“Quem Indica” ,usada popularmente em referência
às indicações de trabalho
baseadas nas relações interpessoais e de amizade, não
levando em consideração as
habilidades e conhecimentos formais dos candidatos
há uma vaga de trabalho.
A investigação iniciou em
2020 através da análise do
material que foi apreendido
na Operação "Para Bellum",
que apurou fraudes na compra de respiradores pelo Governo do Pará, durante a
pandemia de covid-19.
A Polícia Federal informou que segue investigando os fatos.

Carros da motorista de aplicativo sequestrada em Pinheiros,
na Zona Oeste de São Paulo, e achado pela polícia.

Uma motorista de aplicativo foi libertada na
manhã da quinta-feira (4)
pela Polícia Militar, após
ser vítima de um sequestro por parte de três criminosos na Zona Oeste
de São Paulo.
A polícia chegou ao
local do cativeiro graças
a uma mensagem de
áudio que a mulher compartilhava com o namorado no momento da
ação dos bandidos (ouça
acima).
O sequestro aconteceu

por volta de 1h da manhã,
quando ela retornava para
casa depois do trabalho.
Em um semáforo, a mulher foi abordada pelos três
criminosos, que bateram
no vidro exibindo uma
arma.
O namorado também é
motorista de app e eles trocavam informações sobre a
jornada de trabalho no
exato momento da abordagem dos criminosos.
O áudio e o compartilhamento da localização
do carro em Alto de Pi-

nheiros, na Zona Oeste,
levaram a polícia a identificar o local onde ela
era mantida em cativeiro,
numa favela do Jaguaré,
também na Zona Oeste.
Ao chegar na favela,
houve troca de tiros com
a polícia e dois ladrões
foram baleados pela polícia. Eles foram socorridos
no
Hospital
Universitário e um dos
criminosos morreu. O
terceiro foi detido em flagrante, dentro do carro,
pela polícia.

Momentos de pânico
Na delegacia, a motorista sequestra disse que
teve dois celulares e pertences roubados pelos assaltantes. Em choque, ela
também narrou que teve a
arma apontada para cabeça o tempo todo (veja
vídeo acima).
Um segundo veículo
que fazia escolta da quadrilha na ação também foi
interceptado pela polícia e
uma mulher dentro dele
foi presa.
O caso está sendo investigado na delegacia da 91º
Distrito Policial da Vila
Leopoldina e também
pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por conta da
morte de um dos assaltantes.
A polícia diz que ainda
busca por outros criminosos que teriam participado de toda a ação.

Polícia Federal cumpre 30 mandados de busca
e apreensão contra desembargadores do TJPA

Operação “Q.I.”

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (4),
30 mandados de busca e
apreensão contra desembargadores do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará
(TJPA) e servidores do Governo do Pará para investigar a contratação de
profissionais por meio de
indicações. O g1 entrou em
contato com o Tribunal de
Justiça do Pará e o Governo
do estado e aguarda retorno.
Em um dos celulares
apreendidos, que estava
com o ex-Chefe da Casa
Civil, Parsifal Pontes, foram
identificadas mensagens
que, segundo a Polícia Federal, mostraram "desembargadores do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará,
valendo-se de seus cargos,
patrocinaram, em tese, direta e indiretamente, interesses privados perante a

14

Administração Pública, ao
indicar “apadrinhados” (parentes e amigos) para cargos
em comissão em diversos
órgãos do Poder Executivo
do Estado do Pará".
Ainda segundo a PF,

foram encontrados indícios,
no mesmo celular, de que
Parsifal Pontes, em conjunto juntamente com
membros da cúpula do Governo "praticaram atos de
ofício contra disposição ex-

Polícia Federal cumpre mandados de busca e
apreensão contra desembargadores do TJPA e
servidores do Governo do Pará.

Macapá(AP), sexta-feira, 05 de agosto de 2022

pressa de lei para satisfazer
interesses pessoais, nomeando e/ou mantendo
"apadrinhados" indicados
por Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará para cargos em

Jogos escolares

Macapá sedia torneios de karatê, taekwondo e wrestling
dos Jogos Escolares Amapaenses 2022

Macapá(AP), sexta-feira, 05 de agosto de 2022

Serão dois dias de competições, com dezenas de atletas-alunos, para deﬁnir
os campeões estaduais que vão disputar a etapa nacional

Os Jogos Escolares Amapaenses 2022 terão prosseguimento neste fim de
semana com disputas nas
modalidades de lutas. Serão
dois dias de torneios em Macapá, para definir os campeões que vão representar o
Estado na etapa nacional, no
karatê, taekwondo e wrestling (luta olímpica).
No sábado (6), o teekwondo, no Dojan Lutas,
reúne atletas de 12 a 14 anos e
de 15 a 17 anos. No mesmo dia
o wrestling, na Escola Estadual Antônio Messias, faz a
seletiva na categoria dos 15 a

De partida

17 anos.
No domingo (7), segue os
embates no taekwondo e

será disputado o torneio de
karatê na quadra da Escola
Estadual Alexandre Vaz Ta-

vares (AVT), para atletas de
15 a 17 anos
Este ano mais de 3 mil alunos-atletas de escolas públicas e particulares disputam
os Jogos Escolares Amapaenses em várias modalidades,
coletivas e individuais.
As equipes e atletas que
conquistarem a etapa estadual garantem vaga nos Jogos
Escolares Brasileiros (JEBS)
que são coordenados pela
Confederação Brasileira de
Desporto Escolar (CBDE), na
faixa etária de 12 a 14 anos, e
pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), de 15 a 17 anos.

Destaques do Trem no título do Amapazão 2022,
Tharcio e Dida são anunciados pelo Parauapebas-PA
Meia-atacante, eleito craque, e o melhor goleiro do Campeonato Amapaense,
vão disputar a Série B do Paraense

Os jogadores Tharcio e Dida,
destaques do Amapazão 2022,
campeões pelo Trem, vão reforçar o Parauapebas na Série B do
Campeonato Paraense. O meiaatacante e o goleiro foram anunciados pelo clube através das
redes sociais.
O Parauapebas está no Grupo
D, ao lado de Altamira, AtléticoPA, Carajás, Gavião e Sport Real.
A estreia da dupla comandada
pelo técnico Robson Melo, deve
acontecer no dia 11 de setembro,

Recorde
Apesar da derrota por 2 a 0 diante do Flamengo, pelo jogo
de ida das quartas de ﬁnal da Libertadores, o Corinthians registrou o maior público do ano em sua casa, além da maior
renda na história do clube jogando na Neo Química Arena. O
Timão divulgou que arrecadou R$5.386.291,50 na partida
contra o Rubro-Negro. A quantia ultrapassa os R$
5.108.151,00 registrados na ﬁnal da Copa do Brasil de 2018,
onde o Time do Povo foi derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro.
Até então, o vice-campeonato para a Raposa era o jogo de
maior renda para o clube paulista na Arena.O valor foi impulsionado pelos preços aplicados nos ingressos (oito dos dez
setores tiveram aumento nos preços em relação ao último
jogo do clube em casa na Libertadores), além da maior presença de torcedores rubro-negros em Itaquera, tendo em
vista o acordo feito pelas diretorias em ampliar o número de
ingressos no setor visitante, que também ocorrerá no Maracanã. As entradas para os visitantes na Neo Química Arena
custaram R$ 140, e os corintianos que ﬁcaram no setor Sul (o
mesmo dos ﬂamenguistas) pagaram entre R$38,50 (sócio torcedores) e R$90 (não-sócios).

Consignado
O presidente Jair Bolsonaro (P) sancionou com vetos a medida provisória (MP) que autoriza a concessão de empréstimo
consignado (com desconto em folha) para beneﬁciários do
Auxílio Brasil — com comprometimento de até 40% da renda
mensal com o pagamento das parcelas — e também libera
esse tipo de crédito para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), neste caso, com margem consignável de até 45%. O texto foi enviado ao Congresso Nacional
pelo presidente Jair Bolsonaro em março deste ano para estimular a economia em ano eleitoral, e foi aprovado pelos

parlamentares em julho. A publicação saiu no Diário Oﬁcial
da União de ontem quinta-feira (dia 4), segundo o Palácio do
Planalto.O BPC/Loas é um benefício pago pelo INSS a idosos
carentes acima de 65 anos e a pessoas com deﬁciência que
comprovem estar em situação de vulnerabilidade. O projeto
autoriza que a União desconte as parcelas do empréstimo diretamente do benefício.

Venda dos Correios
O governo Bolsonaro caminha para terminar o mandato
concluindo a venda de apenas duas grandes estatais, a Eletrobras e a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). Projeto caro à equipe econômica, a privatização dos Correios não
tem mais previsão de sair do papel. Na terça-feira, 2, em tentativa de reaﬁrmar o discurso liberal que o ajudou na eleição
em 2018, o presidente Jair Bolsonaro aﬁrmou que a venda da
estatal de correspondências estaria "na reta", ao dizer ser a
favor do “Estado menor possível”. Contudo, no Senado, o
projeto de lei que dá aval à desestatização dos Correios está
engavetado, e aliados de Bolsonaro ouvidos pela reportagem
não enxergam possibilidade de movimentação neste ano.Na
equipe econômica, a declaração de Bolsonaro foi entendida
como uma referência aos estudos de privatização tocados
pelo governo, que já estão avançados, com fases concluídas,
como a de consulta pública. O Ministério da Economia, no
entanto, não pode avançar com outras etapas e com a venda
sem o aval do Congresso.
Galvão Bueno
Após passar por uma cirurgia por conta de um problema
na coluna, o narrador Galvão Bueno teve alta ontem quartafeira (03). O comunicador publicou um vídeo nas redes sociais, no momento em que foi informado de que poderia

contra o Sport Real.
Dida, 34 anos, autor da defesa
e do gol nas cobranças de pênaltis, que deﬁniram o título do
Campeonato Amapaense, foi escolhido o melhor goleiro da competição pelo segundo ano
seguido.
Eleito craque do último Amapazão, o meia-atacante Tharcio,
23 anos, comandou a Locomotiva
no bicampeonato, Com 6 gols
marcados, também foi vice-artilheiro do estadual do Amapá.

deixar o hospital, e comemorou bastante."Estou muito feliz.
Andando absolutamente normal. A dor que eu tinha, já estava há mais de anos. Sei lá quanto tempo", disse o narrador,
enquanto caminhava pelo hospital.Durante toda sua internação, Galvão Bueno esteve acompanhado de uma equipe do
Globoplay, que está gravando um documentário sobre o ano
do narrador. A equipe, inclusive, estará junto do proﬁssional
durante 24 horas por dia no Catar. Aos 72 anos, Galvão Bueno
está indo para a cobertura de sua 12ª Copa do Mundo. Porém,
essa terá um gosto especial. Isto porque, após o torneio, o
narrador irá se despedir da emissora, e se aposentar.

Curtinhas
Nesta sexta-feira no calendário politico do Amapá será registrada a convenção mais esperada para a corrida do governo do estado. PSD faz a convenção do empresário Jaime
Nunes na sede dos magistrados a partir das 16:00 horas.
Além de Jaime outros candidatos da legenda que vão disputar cargos eletivos serão oﬁcialmente referendados. XXXX
ex-presidente José Sarney que hoje tem 92 anos, apareceu
dando apoio a Raissa Furlan (MDB) para o senado. XXXX A
primeira pesquisa que foi divulgada para a eleição majoritária aqui do nosso estado, vem dando Jaime Nunes (PSD) ao
governo com 51,6% em segundo Clécio Luís (Solidariedade)
40,6 %. Para o senado dispara o senador Davi Alcolumbre
(União Brasil) com mais de 30,6% logo atrás a esposa do prefeito Antônio Furlan (Cidadania) Raissa Furlan (MDB) com
15%. XXXX Nas regiões Norte e Sudeste o presidente Jair Bolsonaro (PL) vem tendo a preferência do eleitor. Já no Nordeste o ex-presidente Lula (PT) ganha dos bolsonaristas.
XXXX Gente por hoje é o que há, ﬁquem com Deus e a minha
Padroeira Virgem de Nazaré.
Tchau.

Moradores de Porto Grande têm seus problemas
solucionados com métodos de solução de conﬂitos

Conciliação Itinerante

A equipe do programa Conciliação Itinerante do Tribunal de Justiça do Amapá segue fazendo a diferença
no município de Porto Grande desde o início da semana.

Maria Rosineide saiu de
Serra do Navio para Porto
Grande na manhã da última terça-feira (02), decidida a regularizar a guarda
de Márcio, seu sobrinho.
Com o falecimento recente
de sua mãe, Maria se manteve forte na ação de modiﬁcação de guarda durante
a Semana de Conciliação,
que a tornou legalmente
responsável por Márcio,
cuidado antes pelos falecidos avós. "Minha mãe dizia
que queria vir comigo, infelizmente não deu tempo.
Mas conseguimos, e agora
a guarda dele está comigo”, disse Maria Rosineide com os olhos
marejados.
É assim que a equipe do
programa Conciliação Iti-

Os serviços da Conciliação Itinerante em Porto Grande estão
acontecendo no Fórum da Comarca, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

nerante do Tribunal de
Justiça do Amapá segue fazendo a diferença no município de Porto Grande
desde o início da semana.
E a história de Maria Rosineide e Márcio foi uma das
39 marcadas pela agilidade

na resolução de conﬂito.
“Antes meus pais eram
responsáveis por ele, eu
estava com diﬁculdade até
de viajar para outro município, pois não tinha o documento que comprova
que eu era a responsável

Conciliação Itinerante
legal”, conta Maria. “Aqui
resolveram nossa situação em Porto Grande
Os serviços da Conciliamais rápido do que esperávamos, e estamos muito ção Itinerante em Porto
gratos por isso”, ﬁnalizou. Grande estão acontecendo
no Fórum da Comarca, das
8h às 12h e das 14h às 18h.
Pensão Alimentícia
Durante
a
manhã, As ações seguem até esta
Adrielly Gouveia procurou sexta-feira (5) de agosto.
Dentre os serviços ofera ação do programa Justiça
Itinerante para garantir os tados estão: pedidos de
direitos da ﬁlha de sete pensão alimentícia guarda
anos. “Conseguimos resol- de ﬁlhos, reconhecimento
ver de forma super rápida de paternidade (por meio
a questão da pensão ali- do Programa Pai Presente),
mentícia que o pai da divórcio, audiências sobre
minha ﬁlha nunca pagou, e disputas de vizinhança, reagora ele concordou em conhecimento de paternie
maternidade
pagar”, conta a secretária. dade
“Vim aqui hoje para socioafetiva, indenização
mostrar para ele que estou por danos, atendimentos
aqui para garantir que ela da Casa de Justiça e Cidavai crescer com os direitos dania para Registro Civil,
garantidos”, disse Adrielly. entre outros.

Comarca de Calçoene na adesão à campanha Agosto Lilás:
mês de combate à violência contra a mulher

Círculo de diálogos

Ao ﬁnal do encontro, foram entregues aos participantes camisas, leques e squeezes da campanha.

Com o objetivo de pautar
ações de combate e enfrentamento à violência contra
as mulheres em suas diversas formas, o Tribunal de
Justiça do Amapá levou a
Campanha Agosto Lilás
para o município de Calçoene. A abertura da ação
ocorreu durante um círculo
de diálogos na Ong Casa de
Sardinha, na terça-feira
(02).
A titular da Vara Única da
Comarca de Calçoene, juíza
IlanaLuongoKapah,
na
abertura do evento, falou
sobre a importância desse
combate contínuo da violência contra a mulher.
“Estamos promovendo
este círculo de diálogos
com homens e mulheres da
comunidade de Calçoene,
dando início às atividades
que ocorrerão durante todo
mês do Agosto Lilás de proteção e prevenção à violência doméstica e familiar.
Este tipo de crime aqui no
município é considerado
alto com bastante ocorrências, porém se observa que
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hoje a mulher violentada
está
procurando
mais
apoio, ajuda, está denunciando mais”, ressaltou a
magistrada.
“A Campanha de Combate à Violência Doméstica
é singular e imprescindível,
uma vez que nosso estado
tem muita demanda nesse
sentido. A conscientização
do valor que a mulher tem

em todas as demais esferas
de direito da mulher, precisa ser trabalhada”, ressaltou o defensor Público de
Calçoene, Leonardo Guerino.

ONG em ação
A Ong Casa de Sardinha
existe desde 2019 em Calçoene e tem como objetivo,
por meio de projetos so-

O Tribunal de Justiça do Amapá levou a Campanha
Agosto Lilás para o município de Calçoene.

Macapá(AP), sexta-feira, 05 de agosto de 2022

ciais, auxiliar a comunidade em todas as suas demandas, principalmente na
questão de vulnerabilidade
social. Atualmente são mais
de 80 famílias cadastradas.
Recentemente os membros
que formam a Ong Casa de
Sardinha receberam treinamento do Tribunal de Justiça do Amapá sobre cursos
de Práticas Restaurativas e

vem desenvolvendo junto
com a Comarca de Calçoene
trabalho de compartilhamento de conhecimento de
práticas restaurativas.
“A Violência Doméstica é
também muito cultural,
mas estamos dando os passos iniciais para quebrar
esse paradigma de que o
homem é dominante perante a mulher. Temos que
quebrar a cultura do machismo, e precisamos ratificar que a mulher tem sim
seu espaço dentro de casa,
na família, na sociedade e
isso precisa ser respeitado”,
disse Almira Sardinha Mendes, integrante a Ong Casa
de Sardinha.
Durante o círculo de diálogos foram debatidos os
cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a
mulher na Lei Maria da
Penha: física, psicológica,
moral, sexual e patrimonial.
Ao final do círculo, foram
entregues aos participantes
camisas, leques e squeezes
da campanha Agosto Lilás.

MP-AP e Senac promovem curso de Operador de
Computador para jovens de Oiapoque

Inclusão e oportunidade

Ao todo, 40 jovens serão beneﬁciados nesta primeira etapa, que segue até o mês de outubro, com carga horária de 196 horas.

A Procuradoria-Geral de
Justiça do Ministério Público
do Amapá (MP-AP) e o Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac) promoveram, na última terça-feira (2),
na Promotoria de Justiça de
Oiapoque, a abertura do curso
de Operador de Computador
destinado a jovens da cidade
fronteiriça. A capacitação é resultado da parceria ﬁrmada
pelo MP-AP com o Sistema Fecomércio do Amapá, o qual o
Senac integra, e tem como objetivo qualiﬁcar o público alvo
para a inserção no mercado de
trabalho.
A abertura da qualiﬁcação
contou com a presença da
chefe de secretaria da Promotoria de Oiapoque, Denise
Andrade, da coordenadora
técnica
pedagógica
do
Senac, em exercício, Vanda
Costa, e do instrutor do treinamento, Raul Alves. Ao
todo, 40 jovens serão beneﬁciados nesta primeira etapa,

A parceria, iniciada em 2016 e renovada desde então, já
qualiﬁcou centenas de jovens dos municípios amapaenses.

que segue até o mês de outubro, com carga horária de 196
horas. O curso é realizado na
Carreta-Escola do Senac, estacionada ao lado do Fórum
da Comarca.
As inscrições foram realizadas por meio de edital,
atendendo aos critérios do
programa de gratuidade do

Senac, que disponibiliza
vagas para pessoas carentes,
com apoio do MP-AP na divulgação, principalmente
nas áreas comprovadamente
com jovens em situação de
vulnerabilidade social e que
tenham interesse em se qualiﬁcar.
O titular da Promotoria de

Oiapoque, promotor de Justiça Hélio Furtado, ressaltou a
importância do Acordo de
Cooperação ﬁrmado entre as
instituições. Segundo ele,
essa é uma parceria que contribui no desenvolvimento
educacional e econômico do
município, através da qualiﬁcação dos jovens, e deve ser
parabenizada.
De acordo com o assessor
técnico da PGJ, José Villas
Boas, Ministério Público e
Senac tinham esse sonho de
levar a Carreta Escola para os
lugares mais distantes do Estado como o Oiapoque e Laranjal do Jari. O curso também
atende a solicitação do promotor de Justiça Hélio Furtado.
“A qualiﬁcação na cidade
transfronteiriça foi possível
graças ao apoio da Administração Superior do MP-AP,
que viabilizou a instalação da
internet, hospedagem dos
proﬁssionais e transporte da

carreta. A Promotoria de Justiça é a responsável pela segurança dos equipamentos, bem
como dará suporte na questão
de banheiros, água e de limpeza da carreta. Nós tivemos
preocupação com a estrada,
muito difícil, mas foi possível
agora levar, onde ﬁcará por
dois períodos, para formação
de quatro turmas, sendo 20
alunos em cada turno. A qualiﬁcação irá até dezembro de
2022 e cerca de oitenta alunos
serão formados”, frisou o assessor técnico da PGJ.

Cooperação
A parceria, iniciada em 2016
e renovada desde então, já
qualiﬁcou centenas de jovens
dos municípios amapaenses.
O planejamento segue para
que todos os municípios do
Estado tenham sido agraciados com o projeto, até 2023.
No primeiro semestre do ano
que vem, a previsão é levar a
Carreta para o Vale do Jari.

Sancionada lei que libera consignado para o Auxílio Brasil

Benefício social

Medida também amplia margem desse crédito a segurados da Previdência.

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a Lei nº 14.431/2022
que libera o crédito consignado
a beneﬁciários do Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e
de programas federais de transferência de renda, como o Auxílio Brasil. A medida também
amplia a margem de crédito
consignado aos empregados regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e aos segurados da Previdência Social.
A lei foi publicada ontem (4)
no Diário Oﬁcial da União e teve
origem na Medida Provisória
1.106/2022, editada em março
deste ano .O texto foi aprovado
no Congresso em julho. O empréstimo consignado é aquele
concedido com desconto automático das parcelas em folha de
pagamento ou benefício.
Os beneﬁciários do Auxílio
Brasil poderão fazer empréstimos de até 40% do valor do benefício e autorizar a União a
descontar o valor da parcela dos
repasses mensais. De acordo
com o texto, a responsabilidade
sobre a dívida “será direta e exclusiva do beneﬁciário. A União
não poderá ser responsabilizada, ainda que subsidiariamente, em qualquer hipótese”,
determina a lei.
Em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência explicou que a
medida visa “atenuar os efeitos
da crise econômica que atingiu
as famílias brasileiras durante o
período de pandemia, uma vez
que o benefício previdenciário
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ou assistencial é, muitas vezes,
a única fonte de renda familiar”.
A partir deste mês, até dezembro, o valor do Auxílio Brasil passará de R$ 400 para R$
600.

Alerta
O economista e professor de
Mercado Financeiro da Universidade de Brasília César Bergo
alerta para que as pessoas ﬁquem atentas ao assédio das
instituições ﬁnanceiras e para
não cair em golpes, e ressalta a
importância da educação ﬁnanceira, principalmente para esse
público de renda mais baixa. “É
importante esse alerta para que
as pessoas possam agir de maneira racional e não emocional
[na aquisição de empréstimos]”, disse, em entrevista à
Rádio Nacional.

“Muitas vezes, elas não têm
noção do que é juros, do que é
empréstimo”, explicou. “De repente ela assume uma dívida,
depois o que ela recebe para
poder se manter já é pouco e
ﬁca menor ainda. Porque o objetivo maior dessa ajuda [Auxílio Brasil] são para pessoas que,
muitas vezes, estão totalmente
fora do mercado de trabalho e
não tem outra renda”, acrescenta.
Ainda assim, para o economista, a medida é positiva e
abre um mercado de crédito
para esse público investir no
seu bem-estar e na melhoria da
qualidade de vida, como na
aquisição de bens duráveis de
maior valor, ou mesmo para o
pagamento de dívidas com
juros mais altos. “Ela pode
pegar o empréstimo e liquidar a
dívida do cartão de crédito, por

O empréstimo consignado é aquele concedido com desconto
automático das parcelas em folha de pagamento ou benefício.
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exemplo, e ﬁcar com juros menores, pagando prestação mensal”, disse.

Aumento de crédito
A nova lei também ampliou a
margem de crédito consignado,
que é o limite máximo que poderá ser comprometido pelo
desconto em folha, aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
e aos segurados do Regime
Geral de Previdência Social.
De acordo com o texto, aposentados e pensionistas da Previdência, incluindo os beneﬁciários do
BPC, poderão comprometer até
45% do valor dos benefícios com
consignados. Do total, 35%
podem ser usados para empréstimos, ﬁnanciamentos a arrendamentos mercantis; 5% para
operações (de saques ou despesas) contraídas por meio de cartão de crédito consignado; e 5%
para gastos com o cartão de benefícios.
Para os trabalhadores regidos
pela CLT, o limite é de 40%,
sendo 35% para empréstimos,
ﬁnanciamentos a arrendamentos mercantis e 5% para amortização de despesas e saques com
o cartão de crédito consignado.
O cartão de crédito consignado funciona como um cartão
de crédito na hora da compra,
mas a dívida é descontada automaticamente do salário.
Vetos
O presidente Bolsonaro vetou

o trecho que previa que o total
de consignações facultativas
para o servidor público não poderia exceder 40% da remuneração mensal, dos quais 35%
exclusivos para empréstimos,
ﬁnanciamentos e arrendamentos mercantis e 5% para o cartão
de crédito consignado.
Em mensagem encaminhada
ao Congresso Nacional, o governo
justiﬁcou que empréstimos, ﬁnanciamentos e arrendamentos
mercantis são apenas uma das
modalidades passíveis de serem
consignadas em folha pelo servidor.
“Desse modo, a proposição legislativa excluiria a possibilidade
de consignar outras modalidades
na margem facultativa, o que poderia caracterizar reserva de mercado, ao privilegiar instituições
ﬁnanceiras em detrimento de outras. Ademais, a proposição legislativa poderia favorecer o
descumprimento de obrigações
já assumidas pelos servidores perante as instituições consignatárias, na hipótese de exceder o
limite de 70%”, justiﬁca a mensagem.
Outro trecho vetado determina que, se não houver leis ou
regulamentos locais deﬁnindo
valores maiores, o limite do
consignado será de 40% para
militares e servidores públicos
de qualquer ente da Federação,
ativos ou inativos.
O Congresso tem 30 dias para
analisar os vetos, podendo
mantê-los ou derrubá-los.

Geral

Maior evento de jogos online da Região Norte
abre inscrições para seletiva amapaense

Games RAM 2022

Evento em setembro no Studio 5, em Manaus, terá competições de LOL, FortNite,
FreeFire e Counter Strike, além de Hackathon e jogos oﬀ-line

Evento, em comemoração aos 50 anos da Rede
Amazônica, vai reunir gamers da Região Norte.

De 2 à 4 de setembro, o
Studio 5, em Manaus, no
Amazonas, será sede da
Games RAM 2022, maior
evento de jogos online da Região Norte, realizado pelo
Grupo Rede Amazônica, em

comemoração aos 50 anos,
que vai reunir competidores
para disputas de LOL, FortNite, FreeFire e Counter
Strike, além de Hackathon e
jogos oﬀ-line.
E para garantir a represen-

tatividade dos estados da região (Amapá, Acre, Rondônia
e Roraima), que além da sede
Amazonas, integram a Rede
Amazônica, o evento fará seletivas locais para selecionar
os melhores que vão participar das ﬁnais do evento.
As inscrições para competidores estão abertas até a
próxima segunda-feira (8),
através do site: playergames.com.br/torneio.
Durante a Games RAM
2022 também terá concursos
de Cosplay, apresentações de
bandas de K-POP e Anime
Songs.
O evento também contará
com dubladores nacionais de
desenhos animados, como
do herói adolescente, Ben-10.

Criança liga para a PM e diz que não
tem nada para comer

Diﬁculdade

O menino de 11 anos mora com a mãe e mais quatro irmãos. Alimentação estava resumida a sopa de fubá

Policiais ﬁzeram vaquinha para ajudar família que passava fome.

Um menino de 11 anos morador de Santa Luzia (MG),
na região metropolitana de
Belo Horizonte, ligou para a
Polícia Militar para contar
que não tinha nada para
comer em casa.
O acionamento ocorreu
pelo 190 por volta das 20h30
desta terça-feira (2).
O menino mora com a mãe,
de 46 anos, e quatro irmãos de
2, 3, 15 e 17 anos, segundo informações da corporação.
"Ô seu policial, aqui, é por
causa que, aqui em casa, não
tem nada para a gente
comer", disse a criança, ao
ser atendida.
Com a chamada, uma viatura foi enviada à casa da fa-

18

mília.
A mãe, cujo nome não foi
fornecido pela corporação,
disse aos policiais que não
sabia da ligação do garoto
para a polícia e que nos últimos dias estava passando
por diﬁculdades ﬁnanceiras.
Ela disse que recebe o Auxílio Brasil e vive de bicos,
porém não tem conseguido
trabalho. Além disso, a ajuda
que frequentemente recebia
de outras pessoas também
cessou.
A alimentação da família,
acrescentou, vinha se resumindo à sopa de fubá.
Após ouvir o relato, os policiais ﬁzeram uma vaquinha,
foram até um supermercado e
compraram uma cesta básica.
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Os PMs contaram ao gerente do supermercado a situação
da
família.
O
responsável pelo estabelecimento também decidiu ajudar e enviou pelos policiais
caixas de leite e de biscoitos.
As doações foram entregues na noite desta terça na
casa da família.
Segundo a PM, não havia
qualquer indício de maustratos ou abandono de menores na casa.
Um telefone e um endereço foram disponibilizados
para quem quiser enviar
doações: (31) 3635-9884 - Batalhão da PM no bairro Palmital em Santa Luzia; rua
Yolando Teixeira da Costa,
1.850, Palmital, Santa Luzia.

Garimpeiros utilizam mais de 1,2 mil pistas de
pousos clandestinas na Amazônia, diz jornal

Atuação ilegal

Segundo reportagem do The New York Times, além de construir
estruturas irregularmente, os garimpeiros também se
apropriam de propriedades do governo brasileiro.

Garimpeiros ilegais que
atuam na ﬂoresta amazônica
têm utilizado cerca de 1.269 pistas de pouso irregulares para
impulsionar a atividade na região. As informações são do jornal The New York Times, que
publicou uma reportagem com
base em imagens de satélites
analisadas desde 2016.
Solicitado posicionamento
do governo federal, da Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac), do Exército Brasileiro
(EB) e da Polícia Federal (PF), e
aguarda retorno.
Segundo a publicação, as pistas são utilizadas para que
aviões de pequeno porte transportem equipamentos e outros
materiais que auxiliam na atividade extrativista a áreas de difícil acesso, onde não há
estradas.
Além das estruturas construídas pelos próprios mineiros, até pistas de propriedade
do governo brasileiro, utilizadas para que agentes de saúde
cheguem a lugares remotos da
ﬂoresta amazônica, estão
sendo apropriadas por garimpeiros.
De acordo com agentes de
saúde indígena ouvidos pelo
The New York Times, o governo
brasileiro perdeu completamente a gerência de algumas
dessas pistas. Os relatos da reportagem aﬁrmam que garimpeiros jogam combustíveis na
pista quando não reconhecem
uma aeronave que se aproxima
e desejam diﬁcultar o pouso.
Ao menos 362 das pistas
estão a poucos quilômetros de
áreas onde há extração de minério. Deste total, em torno de
60% das pistas estão situadas
em reservas indígenas, onde é
vedado qualquer tipo de exploração.
A publicação ainda cita que a
indústria do garimpo ilegal
cresceu ao longo do governo do
presidente Jair Bolsonaro.
Terras Yanomami

Ao longo da reportagem, o
The New York Times também
cita que as imagens de satélites
registam pelo menos quatro
pistas nas terras indígena dos
Yanomami, que permeia os territórios do Amazonas e de Roraima.
Maior território indígena do
país, a reserva tem sido devastada pelo avanço do garimpo.
As marcas daatividadeilegal na
região são visíveis nas águas
turvas dos rios e nas crateras a
céu aberto.
O relatório "Yanomami sob
ataque", divulgado pela Hutukara em abril deste ano, apontou que, em 2021, a degradação
causada pelo garimpo chegou à
marca de 3.272 hectares, frente
aos 2.234 hectares de 2020 -1.038 hectares a mais em um
ano.
Em quatro anos, de outubro
de 2018 até o ﬁm de 2021, a área
destruída pelo garimpo ilegal
quase dobrou de tamanho, ultrapassando 3,2 mil hectares.
As regiões com maior degradação causada pelo garimpo
são, respectivamente, Waikás,
Homoxi e Kayanau. Com excesso das regiões Surucucu,
Missão Catrimani e Uraricoera,
todas as áreas tiveram um crescimento na degradação de 2020
até o ﬁm de 2021.

Pistas próximas a bases do
Exército
Ainda de acordo com a publicação, foram identiﬁcadas 35
pistas não catalogadas a cerca
de 80 quilômetros de três bases
de monitoramento do Exército
Brasileiro na terra dos Yanomami.
A suspeita é que as pistas
também sejam utilizadas por
mineradoras.
Além disso, o The New York
Times destaca fragilidades na
legislação que diﬁculta a Anac a
aplicar multas nos responsáveis
pela construção de pista de
forma irregular. Isso porque
uma decisão.

Foto mostra garimpeiros abrindo estrada no Pará no meio da
ﬂoresta amazônica para levar maquinário para os garimpos.

Geral

Quais as chances de os réus voltarem a ser presos?
Veja o que dizem especialistas

Caso Kiss

Ministério Público recorreu ao STF, pedindo a prisão dos quatro acusados pelo incêndio que vitimou 242 pessoas na boate
em Santa Maria em 2013. Na avaliação de especialistas, é improvável que réus voltem à prisão neste momento.

Os quatro réus pelo incêndio
na Boate Kiss, que matou 242
pessoas em Santa Maria em
2013, foram soltos após decisão
da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul (TJ-RS). Na quarta-feira (3),
o colegiado anulou o júri realizado em dezembro de 2021.
Ministério Público recorreu
ao Supremo Tribunal Federal,
pedindo a prisão de ElissandroCallegaroSpohr,
Mauro
Londero Hoffmann, Marcelo
de Jesus dos Santos e Luciano
Augusto Bonilha Leão. Com o
caso aguardando análise do
STF, quais são as chances de os
réus voltarem a ser presos?
O g1 ouviu especialistas que
projetam o futuro dos quatro
acusados. Todos concordam
que a possibilidade de novas
prisões é remota.

O que dizem os especialistas?
O professor de direito penal
Alexandre Wunderlich acredita que uma decisão monocrática,
ainda
que
do
presidente do STF, ministro
Luiz Fux, não teria competência para reverter uma decisão
de um colegiado.
"Há um consenso geral entre
os juristas e os estudiosos do
direito processual penal de que
não é possível, em nenhuma
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hipótese, o ministro Fux reformar essa decisão em prejuízo
aos acusados. Se isso acontecer, vai abrir um precedente
histórico", afirma.
O professor de processo
penal Fabiano Clementel lembrou que a decisão do ministro
Luiz Fux derrubando o habeas
corpus dos réus logo após o
júri já foi questionada por estudiosos.
"Nessa nova tentativa do MP,
essa possibilidade é muito difícil de acontecer. É absolutamente improvável que isso
aconteça. Aquela decisão anterior já tinha pontos discutíveis", avalia.
Clementel afirma que, com a
anulação do júri, a condenação
dos réus deixa de existir e a li-
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minar de Fux pela prisão dos
réus perde objeto. Uma única
alternativa para o retorno dos
acusados à cadeia seria a decretação de uma medida cautelar, como a prisão preventiva
– incomum em processos nesta
etapa.
"A única possibilidade que eu
vejo dessas prisões serem determinadas seria numa hipótese de
prisão cautelar ou provisória. Mas
me parece muito improvável ter
elementos que sustentariam uma
prisão preventiva", explica Clementel.
Ouvido pela RBS TV, o professor de direito penal Aury Lopes
Jr. concorda com as críticas
sobre a primeira decisão de
Fux, que determinou a prisão
dos réus após o julgamento de

2021. Ele avalia que o ministro
errou em autorizar o cumprimento da pena imediatamente
depois da decisão em primeira
instância.
Para o especialista, o atual
pedido do MP para que os acusados sejam presos novamente
não será acolhido pelo STF.
"Se lá o Fux determinou a
execução antecipada [da pena]
porque teve uma sentença em
primeiro grau, essa sentença
não existe mais. E por conta
dessa decisão que anula [o
júri] ou absolve, o recurso não
tem efeito suspensivo. Então,
eles têm que ser soltos", considera.
O professor considera que o
Ministério Público pode tentar
"salvar o julgamento" tentando
demonstrar que o Tribunal de
Justiça errou em acatar as nulidades apresentadas pela defesa. Para isso, a acusação deve
ingressar com novos recursos
no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O processo contra os quatro
réus deve ser retomado a partir
da escolha dos jurados, um dos
pontos que motivou o reconhecimento de nulidades.
Os familiares das vítimas do
incêndio da Boate Kiss lamentaram a decisão desta quarta-feira
(3) da 1ª Câmara Criminal do

Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (TJRS), em Porto
Alegre, que acolheu parte dos
recursos das defesas e anulou o
júri que condenou os quatro
réus do caso, ocorrido em dezembro do ano passado. Eles
serão soltos e um novo júri deve
ser marcado. Cabe recurso da
decisão.
"Os quatro têm responsabilidade, houve um julgamento,
tivemos toda essa função, a
gente vêm de Santa Maria e o
que a gente recebe? Não tem o
que dizer, é inacreditável o que
está acontecendo", afirma LigianeRige da Silva, que perdeu
a filha Andrielle no incêndio.
Trinta e cinco familiares e sobreviventes da tragédia, que vitimou 242 pessoas em 2013, em
Santa Maria, acompanharam o
julgamento. Em dezembro do
ano passado, ElissandroSpohr,
Mauro Hoﬀmann, Marcelo de
Jesus e Luciano Bonilha haviam
sido condenados pelo incêndio.
O Ministério Público (MP) lamentou o resultado da sessão e
se disse "inconformado, pois
conﬁa na legalidade do processo e já trabalha para reverter
a decisão, como ocorreu nesse
mesmo processo em situações
anteriores". O MP destacou que
anulação do julgamento "não
signiﬁca a absolvição dos réus".

Crédito rural

Geral

Mais de 370 mil famílias receberam
títulos de terra desde 2019
Diretor do Ministério da Agricultura aﬁrmou que o setor está tendo acesso aos benefícios como o crédito rural.

Segundo o Ministro Luis Rangel, os agricultores têm acesso
por meio de bancos como a Caixa e o Banco do Brasil.

Desde 2019, o governo federal concedeu mais de 370
mil títulos de terra a famílias
de agricultores brasileiros. A
informação é do diretor de
Programa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luis Rangel.
Segundo Rangel, com a titulação, o agricultor tem
acesso a benefícios como o
crédito rural.
Rangel falou ainda sobre
outras ações para beneﬁciar
os pequenos produtores brasileiros. Uma delas é o Plano
Safra, voltado para os pequenos produtores. “De uns
tempos para cá, nós temos
privilegiado pequenos e médios agricultores. Destinamos a grande maioria desses
recursos a essa faixa de produtores”, disse.
Rangel disse que cerca de
70% dos recursos vão para o
que se chama custeio, que é
o custo com insumos, defensivos, fertilizantes e sementes, entre outros. Os
agricultores têm acesso por
meio de bancos como a
Caixa e o Banco do Brasil.
Outra ação de apoio à agricultura familiar é a compra
da produção, muitas vezes

20

com doação simultânea para
escolas, creches e unidades
prisionais, por exemplo.
“Nós estimulamos que esse
ciclo se feche dentro do pe-
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queno ciclo regional.”, disse.
Rangel ainda falou sobre
outros temas como exportação, desperdício e pandemia.

Aproveite!

Geral

MEC prorroga até hoje inscrição para o Prouni
Medida foi adotada após instabilidade no site do programa.
pectiva instituição ou sem a
condição de bolsista.

A medida foi adotada após o site do programa
ter apresentado problemas de instabilidade.

O Ministério da Educação
prorrogou por mais um dia as
inscrições para o Programa
Universidade para Todos
(Prouni) deste segundo semestre, previstas para serem ﬁnalizadas ontem (4). Com isso, os
estudantes interessados em
bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior têm até hoje (5) para
acessar o site do ProUni e se
inscrever no programa.
A medida foi adotada após o
site do programa ter apresentado problemas de instabilidade.
Podem participar estudantes interessados em bolsas de
estudo parciais (50%) ou integrais (100%) em diversas universidades privadas, desde
que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) e atingido, no mínimo,
a média de 450 pontos em
cada matéria do exame. Além
disso, o estudante não pode ter
zerado a prova de redação,
nem ter participado como treineiro.
O resultado com a lista dos
candidatos pré-selecionados
será disponibilizado no site do
programa e será constituído de
duas chamadas, previstas para
o dia 8 de agosto e 22 de agosto
de 2022.

mação do magistério da educação básica, se for o caso, e se
houver inscritos nessa situação;
- estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede
pública;
- estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede
pública e parcialmente em instituição privada, na condição
de bolsista integral da respectiva instituição;
- estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede
pública e parcialmente em instituição privada, na condição
de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;
- estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada,
na condição de bolsista integral da respectiva instituição; e
- estudante que tenha cursado o ensino médio completo
em instituição privada, na condição de bolsista parcial da res-

Modalidade de concorrência
Uma das novidades desta
edição é que a inscrição deverá
ser feita por tipo de modalidade de concorrência: ampla
concorrência e ações aﬁrmativas. Com isso, haverá uma
ordem de prioridade para a
classiﬁcação dos candidatos
inscritos conforme cada modalidade escolhida.
Outra mudança é a ampliação dos critérios de origem escolar do estudante que deseja
disputar as bolsas do Prouni. A
classiﬁcação levará em conta a
modalidade de concorrência
escolhida pelo estudante em
sua inscrição por curso, turno,
local de oferta e instituição.
Dentro de cada modalidade
deverá ser obedecida a ordem
decrescente das notas do
Enem e, segundo o edital,
priorizada a seguinte ordem:
-professor da rede pública
de ensino, exclusivamente
para os cursos de licenciatura
e pedagogia destinados à for-
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Renda
Para participar do processo o
candidato deve preencher alguns critérios como as exigências de faixas de renda per
capita [por cabeça]: até 1,5 salário-mínimo para bolsa integral;
e
até
três
salários-mínimos para bolsa
parcial que representa 50% do
valor da mensalidade do
curso.
Segundo o Ministério da
Educação, a classiﬁcação dos
estudantes inscritos nos processos seletivos do ProUni vai
considerar as notas obtidas nas
duas últimas edições do Enem
imediatamente anteriores ao
processo seletivo do ProUni
para ingresso em curso de graduação ou sequencial de formação especíﬁca.
A lista de critérios para a inscrição exige ainda que o candidato a uma bolsa seja
brasileiro, não portador de diploma de curso superior que
tenha participado do Enem em
qualquer das duas últimas edições e que atenda a pelo
menos uma das condições a
seguir:
I- estudante que tenha cursado:
- o ensino médio integralmente em escola da rede pública;
- o ensino médio integralmente em instituição privada,
na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
- o ensino médio parcialmente em escola da rede pú-

blica e parcialmente em instituição privada, na condição de
bolsista integral da respectiva
instituição;
- o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em
instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a
condição de bolsista; e
- o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista
parcial da respectiva institui-

ção ou sem a condição de bolsista;
II - estudante pessoa com
deﬁciência, na forma prevista
na legislação; e
III - professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de
licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica,
independentemente da renda
a que se referem os §§ 1º e 2º
do art. 1º da Lei nº 11.096, de
13 de janeiro de 2005.

Queda consecutiva

Geral

Indicador antecedente de emprego cai após três altas
Empregos previstos para o setor de serviços recuaram.
O Indicador Antecedente de Emprego
(Iaemp), calculado
pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
recuou 0,8 ponto na
passagem de junho
para julho e chegou
a 81,1 pontos. Essa
foi a primeira queda
depois de três meses
consecutivos
de
alta.
O indicador busca
antecipar tendências do mercado de
trabalho para os próximos meses, com

Entre os componentes que subiram, o destaque
ﬁcou com o emprego previsto na indústria.

Mais velocidade

base em entrevistas
com consumidores e
empresários da indústria e dos serviços.
Quatro dos sete
componentes
do
Iaemp recuaram, em
especial, a situação
atual dos negócios
da indústria e o emprego previsto no
setor de serviços.
Entre os componentes que subiram, o
destaque ﬁcou com
o emprego previsto
na indústria.

São Paulo passa a contar com sinal 5G
Cobertura deve atingir, no início, 25% da área urbana da cidade.

Desde ontem (4), a cidade
de São Paulo passa a contar
com o sinal de telefonia 5G.
Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), a ativação do sinal
ocorreu devido ao número
expressivo de pedidos para
instalação de antenas de
5G, o que superou o previsto no edital que autorizou o uso da nova
tecnologia.
De acordo com as regras
do edital, nessa primeira
fase seriam necessárias, no
mínimo, 462 estações ativadas até o dia 29 de setembro. Ocorre que, até a
última terça-feira (2), a
agência reguladora já havia
recebido 1.378 pedidos de
licenciamento na faixa de
3,5 GHz. O número corresponde a quase o triplo de
antenas que deveriam ser
instaladas na cidade até o
final do ano.
Por isso, o Grupo de
Acompanhamento da Im-
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plantação das Soluções
para os Problemas de Interferência (Gaispi), ligado a
Anatel e responsável pela
ativação do sinal, resolveu
liberar o 5G na capital paulista.
Segundo o grupo, as antenas possibilitam antecipar a
chamada limpeza do espectro na faixa de 3,5 Gigahertz
(GHz)
para
o
funcionamento do 5G puro,
o standalone [independente]. A avaliação do
Gaispi é que, como os pedidos superaram a quantidade prevista no edital, não
haverá problemas de interferência no sinal de antena
parabólica, também na
faixa de 3,5GHz.
Área urbana
A estimativa é que a cobertura do sinal 5G deve
atingir, no primeiro momento, 25% da área urbana
de São Paulo.
"A maior concentração de
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antenas está no Centro Histórico, na região da Avenida
Paulista e Itaim Bibi. Já os
bairros da Aclimação, da
Mooca e do Brás, por exemplo, terão cobertura menor
no início do processo", informou a Anatel.

A agência informou ainda
que foram instalados equipamentos para evitar interferências em 226 estações
do Serviço Fixo por Satélite
(FSS) e realizados testes
para confirmar a operação
livre de interferências.

A velocidade 5G pode
chegar a ser até 20 vezes
maior que a do 4G. A ativação da tecnologia em São
Paulo ocorre após sua chegada nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, João
Pessoa e Porto Alegre.

Geral

Impeachment

PSol e Rede entram com pedido
de impeachment de Augusto Aras
Para deputados e senadores, o procurador tem relação de cumplicidade com Bolsonaro, blindando o presidente da investigação de crimes

As bancadas do PSol e da
Rede apresentaram nesta
quinta-feira (4/8), no Senado,
um pedido de impeachment
do procurador-geral da República, Augusto Aras, alegando
indícios de cumplicidade
com o presidente Jair Bolsonaro (PL). O pedido acusa
Aras de “blindar” o presidente da República de investigações,
conforme
foi
antecipado pela coluna de
Igor Gadelha, no Metrópoles.
De acordo com o texto da
denúncia, Aras foi escolhido
para “blindar as ilegalidade e
inconstitucionalidades” praticadas pelo presidente e demonstrou isso ao longo de
sua atuação na Procuradoria
Geral da República (PGR).
Com isso, Aras teria garantido sustentação para o governo, mesmo diante de
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vários crimes.
“Aras usa seu cargo na PGR
para blindar Bolsonaro”,
disse a líder do PSol na Câmara, Sâmia Bomﬁm (SP).
“São inúmeros crimes que
não são sequer encaminhados para análise. Está claro
que ele é um dos maiores responsáveis pela impunidade
desse governo”, enfatizou.
O pedido de impeachment
aponta episódios nos quais o
procurador-geral agiu a
favor do presidente e seus
aliados, seja na sua defesa
ou para constranger adversários, incluindo jornalistas.
Um capítulo da denúncia
trata somente do arquivamento das acusações dos crimes contra a saúde pública
durante a pandemia do coronavírus, denunciados pela
CPI da Covid-19 no Senado.
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Além de Sâmia Bomfim,
assinam o documento Áurea
Carolina (MG), Fernanda
Melchionna (RS), Glauber
Braga (RJ), Ivan Valente (SP),
Luiza Erundina (SP), Talíria
Petrone (RJ), Vivi Reis (PA),
o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, e parlamentares da Rede: a deputada
Joênia Wapichana (RR), o
deputado Túlio Gadêlha (PE)
e o senador Randolfe Rodrigues (AP).
O destino do pedido de
impeachment
depende
agora do presidente da Casa,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
que pode dar prosseguimento, arquivar ou deixar na
gaveta – como tem feito, por
exemplo, com pedidos de
impeachment de ministros
do STF feitos por parlamentares da base do governo.

Transporte

Geral

Navio de grãos que saiu da Ucrânia deve
chegar ao Líbano até domingo
Embarcação foi inspecionada em Istambul.

O primeiro navio de
carga transportando grãos
que partiu da Ucrânia graças a um acordo histórico
está a caminho de seu destino ﬁnal, o Líbano, onde
deve chegar no próximo
ﬁm de semana.
Carregamentos de grãos
da Ucrânia foram interrompidos pelo bloqueio da
Rússia no Mar Negro. O
navio, que transporta
milho ucraniano, partiu na
segunda-feira do porto de

Dezesseis outros navios de carga permanecem no
sul da Ucrânia para transportar mais grãos.

Alerta emergen-

Fortes chuvas atingem regiões do Japão
Precipitação recorde pode causar desastres.

As autoridades japonesas solicitaram nesta quinta-feira (4) a retirada dos
habitantes de cidades no norte do país, com cerca de 200 mil pessoas.

Autoridades meteorológicas japonesas aﬁrmaram que
as regiões de Hokuriku e do
sul de Tohoku, além da província de Niigata, enfrentam
chuvas fortes sem precedentes. Elas pediram que as pessoas se preparem para uma
precipitação recorde capaz
de provocar desastres.
Segundo a Agência de Meteorologia do Japão, uma
frente acompanhada de um
sistema de baixa pressão nas
proximidades das regiões de
Tohoku e Hokuriku trouxe
mais chuvas que o esperado
às províncias de Yamagata e
Niigata.
A agência emitiu, ontem
(4), um alerta emergencial
de fortes chuvas em partes
de Niigata. O alerta corresponde a um de nível 5, o
mais alto na escala de emergência. O alerta emergencial
foi alterado, depois, para
alerta às 11h30.
É altamente provável que
deslizamentos de terra,
inundações e transbordamentos de rios afetem as
áreas anunciadas.
Desastre
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O alerta emergencial de
fortes chuvas que havia sido
emitido na província de Yamagata foi alterado para
alerta logo após às 6h30
desta quinta-feira. Embora a
chuva tenha atingido o pico
na região, as margens superiores do rio Mogami transbordaram e o risco de um
desastre continua alto.
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A Agência de Meteorologia
emitiu um comunicado de
precipitação horária recorde
nas províncias de Ishikawa e
Fukui, ao longo do Mar do
Japão.
Mais chuvas são esperadas
nas regiões de Hokuriku e do
sul de Tohoku, além da província de Niigata, hoje à
noite.

Odessa, no sul da Ucrânia.
Na quarta-feira (3), ele foi
inspecionado por três
horas ao largo da cidade de
Istambul, na Turquia,
antes de zarpar rumo ao
Líbano.
Dezesseis outros navios
de carga permanecem no
sul da Ucrânia para transportar mais grãos. Resta
saber, agora, se os carregamentos poderão continuar
em meio à ofensiva da
Rússia na região.
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Muitas felicidades a Jara Dias.
Feliz aniversário.

Feliz aniversário a amiga Mayara Farias.
Felicidades!

O registro do jovem Arquiteto Evandson
Muniz na página de hoje.

Hoje tem festa para o querido Iago Ferreira.
Parabéns pra você nessa data querida.

27

Macapá(AP), sexta-feira, 05 de agosto de 2022

