
Proteção

Medidas passam a valer hoje e são direcio-
nadas a mulheres amparadas por medidas
protetivas.

Profissionais habilitados deverão entregar documentos na
Secretaria Municipal de Gestão.

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

Filiado

Concurso público

Fase documental dos ACSs convocados pela
Prefeitura de Macapá inicia hoje, terça-feira (9)

Departamento Administrativo e Financeiro
Manoel Picanço: (96) 99903-2787

Circulação e Assinatura
Hélio: (96) 99115-2580
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Mega-Sena/Concurso 2508 (06/08/22) Quina/Concurso 5918 (08/08/22)

O juiz Rivaldo Valente Freire, do TRE-AP,
citou o deputado estadual Alberto Negrão
(PSDB) e outros investigados para, que-
rendo, constituir advogado e oferecer res-
posta, no prazo de 15 dias, diante de
denúncia oferecida pela Procuradoria Re-
gional Eleitoral. A citação tem a ver com a
denúncia de rachadinhas.
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Espaço é o primeiro centro especializado em
crianças autistas de Macapá.

Patrulha Maria da Penha e 'Botão do Pânico' serão
ativados para proteger vítimas de violência no AP
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Inclusão

Entenda como funciona o 
atendimento na Clínica-escola
Coração Azul, em Macapá

Sete candidatos foram oficializados
após a finalização do prazo das con-
venções, saiba quem são

Partidos oficializaram 
candidaturas ao Governo do Amapá

Corrida ao GEA
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Ministério havia pedido dados sobre os dois
turnos de 2014 e de 2018.

TSE rejeita pedido do 
Ministério da Defesa 
para acessar documentos 
de eleições passadas

Eleições 2022
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Jaime Nunes (PSD) – 55 Gianfranco (PSTU) – 16

Clécio Luís (SD) – 77 Jean Bambam (Agir) – 36

Jairo Palheta (PCO) – 29 Gesiel Oliveira (PRTB) – 28

Gilvam Borges (MDB) – 15
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Após os novos números da Justiça
Eleitoral ficou clara a prioridade dos
candidatos a presidente: São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia
e Rio Grande do Sul somam 53,7%
do eleitorado brasileiro.

A análise da Potencial considera
base total de 37 mil entrevistas realiza-
das em cerca de mil municípios até a
última sexta (5).

A senadora Simone Tebet, candi-
data do MDB, continua no último
lugar, na média, e também está no
menor nível desde junho: 1,4%.

Nenhuma pesquisa 
acertou ‘previsões’
em 2018

Nem um único levantamento elei-
toral conseguiu prever o resultado
do primeiro turno das eleições presi-
denciais de 2018. A vitória do presi-
dente Jair Bolsonaro com 46,03%
dos votos totais não passou perto de
ser registrada pelos diversos espe-
cialistas até mesmo no dia antes da
eleição. O Ibope, por exemplo, divul-
gado na noite de 6 de outubro, vés-
pera da eleição, errou por dez
pontos: apontava Bolsonaro com
36% dos votos. O Ibope acabou fe-
chando as portas meses depois.
100% 
de erro

O Datafolha também divulgou
pesquisa com 19 mil eleitores na
véspera em 2018. Errou a votação
do vencedor de Bolsonaro por
dez pontos.

Todas as 97 pesquisas sobre o pri-
meiro turno da eleição de 2018 erra-
ram o resultado da eleição. Alegaram
“retrato do momento”, claro.

Na pesquisa XP/Ipespe de 10 de
agosto de 2018, Bolsonaro tinha 19%
contra Lula ou 23% contra Fernando
Haddad. Entrou para o anedotário.

A partir desta segunda-feira (8) fal-
tam 55 dias para a votação no pri-
meiro turno da eleição 2022. Faltam
também apenas sete dias para o iní-
cio do horário eleitoral gratuito na
TV e no rádio.

A geração de energia solar atingiu
novo recorde de 17 gigawatts de ca-
pacidade instalada no Brasil. Se-
gundo associação do setor (Absolar),
desde 2012, são R$90,5 bilhões in-
vestidos e 514 mil empregos criados.

Dados

Conveniência 
é tudo

O ex-condenado Lula elogiou a
atuação do SUS no combate à pande-
mia, causada pelo vírus que ele deu
“graças a Deus” por ter sido criado.
Mas essa parte ele decidiu não in-
cluir no discurso.

Eleições 
quenianas

Maior arma

O Quênia realiza eleições presi-
denciais nesta terça-feira (9). As pes-
quisas eleitorais apontam uma
corrida apertada entre o antigo líder
de oposição Raila Odinga e o atual
presidente (tampão) William Ruto.

A deputada Bia Kicis (PL-DF) des-
tacou que o brasileiro não precisa de
grandes fontes e que basta dar um
Google para lembrar o que foi o men-
salão e o petrolão: “não deixa nin-
guém esquecer os roubos do PT”.

Mais 
da metade

Jair 
‘Faria Lima’

Pensando bem...

O presidente Bolsonaro participa
nesta segunda (8) de uma sabatina
na Febraban, em São Paulo. O encon-
tro tem objetivo de debater a situa-
ção econômica e “ouvir a visão da
indústria financeira”.

...a palavra “pesquisa” parece
estar seguindo o mesmo caminho da
palavra “verdade”

Mais que 
previsível

Ministro de Temer e presidente do
Banco Central nos oito anos de Lula,
Henrique Meirelles disse que vota no
PT no segundo turno contra Bolso-
naro, que o derrotou nas presiden-
ciais passadas: 46% a 1,2%.

Média semanal aponta 
Lula com 41,5% a 34,6%

Após novos levantamentos eleito-
rais estaduais divulgados na última
semana, o petista Lula soma 41,5%
das intenções de votos, contra 34,6%
do presidente Jair Bolsonaro (PL). É
a menor diferença entre os dois prin-
cipais candidatos a presidente desde
o início do estudo, há sete semanas.
Lula perdeu 2,6 pontos e Bolsonaro
ganhou outros dois pontos na média
ponderada da Potencial Inteligência
realizada para o Diário do Poder,
consolidando números de 25 pesqui-
sas estaduais.

Ciro encolhe
O candidato do PDT Ciro

Gomes teve o pior resultado
desde o início da a Análise Poten-
cial de Intenção de Voto (Apiv):
6,3%.
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Quando fui ao programa de Jô Soares

Mesma época 
do ano

Falta 
pouquíssimo

Novo
recorde

Morreu na madrugada desta
sexta-feira, 5, aos 84 anos, o es-
critor e humorista Jô Soares.

O Brasil perde um artista único,
talentoso e culto.

Ganhou notoriedade com o
Viva o Gordo (1981-87), grande
sucesso na Globo.

No fim da década de 1980, no
SBT comandou o Veja o Gordo
(1988-90) e o talk show Jô Soares
Onze e Meia (1988-99).

Voltou à Globo em 2000 com o
Programa do Jô, também dedi-
cado a entrevistas e variedades,
no ar até 2016.

Recordo que, após ser incluído
numa lista da revista Veja entre os
oito parlamentares considerados
eficientes no Congresso, recebi
convite para participar do seu

programa, juntamente com o
então deputado José Genoíno.

Abordando temas políticos po-
lêmicos, Jô confrontou os dois
parlamentares, à época perten-
centes ao PFL e ao PT.

Para mim foi uma honra, pelo
alcance nacional do programa do
Jô, que era pessoalmente um
“gentleman.

Antes de ingressar na carreira
artística, ele chegou a pensar em
ser diplomata.

Por isso, falava cinco idiomas
com fluência, além do português:
inglês, francês, italiano, espanhol
e alemão.

Chegou a atuar como roteirista,
dramaturgo, diretor e até músico.
Pertencia a Academia Paulista de
Letras.

Foi autor de cinco livros e
atuou em 22 filmes.

Além disso, entrevistador bri-
lhante. Introduziu no Brasil o
“talk show” na TV ou rádio, em
que uma pessoa ou um grupo de
pessoas se junta e discute vários
tópicos que são sugeridos e mo-
derados por um apresentador.

Na famosa canequinha que Jô
usava durante os programas, se-
gundo o garçom, o apresentador
tomava águas, refrigerantes e até
sopinha.

Em sua autobiografia, admitiu
sofrer de transtorno obsessivo-
compulsivo (TOC).

Disse que, na sua casa, os qua-
dros precisam todos estar tomba-
dos um pouco para a direita.

Jô deixa um acervo cultural a

ser preservado.
Atuou mais de 60 anos como

intelectual, inclusive na condição
de comediante, quando as suas
sátiras transmitiam mensagens à
sociedade.

O país reverencia a memória de
Jô Soares.

Que Deus o receba na Eterni-
dade, com as honras que merece,

PS. O que se observa na política
brasileira atual, de parte a parte,
lembra aquele personagem de Jô
Soares, que voltava à consciência,
após anos em coma e ouvia as no-
tícias contadas pelas pessoas.

Atônito, ele não acreditava no
que ouvia e optava para conti-
nuar inconsciente, exclamando
“tira o tubo”, como forma de fugir
da realidade

Próximo, 
longe

Ops, 
erramos

Ney Lopes – jornalista, advogado, ex-deputado federal; ex-presidente 
do Parlamento Latino-Americano, procurador federal –

nl@neylopes.com.br – blogdoneylopes.com.br

O levantamento que chegou
mais próximo do resultado de
Bolsonaro nas urnas foi do insti-
tuto Veritá: 41,5%. Mas cravou
Haddad com 19%.

Tebet 
no Z4
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O prefeito da capital, Dr. Furlan,
sancionou a lei que estabelece a não
cobrança de multa por avanço de se-
máforo, detectadas por qualquer
meio eletrônico, em vias urbanas de
Macapá, no horário de 23h às 06h da
manhã, desde que o veículo esteja
trafegando dentro dos limites de ve-
locidade estabelecidos pela via.

Gazetilha
agazeta.ap@uol.com.br

Esquema de rachadinhas

Lei sancionada

Propaganda eleitoral

O juiz Rivaldo Valente Freire, do
TRE-AP, citou o deputado estadual
Alberto Negrão (PSDB) e outros in-
vestigados para, querendo, consti-
tuir advogado e oferecer resposta,
no prazo de 15 dias, diante de de-
núncia oferecida pela Procuradoria
Regional Eleitoral. A citação tem a
ver com a denúncia de rachadi-
nhas.Além de Alberto Negrão, a
denúncia atinge Mirlene Loureiro
Maciel, Hélio dos Passos Reis,
Renan Ferreira Rodrigues, Mônica
Loureiro Maciel, Raquel Pereira Va-
lente do Nascimento, Daiane Fer-
reira AbulHosson, Carllem Cilene
Trindade de Jesus, Marcioney

Gama Viana, Keila Rosana Vieira
dos Santos, Larissa dos Passos
Reis, Amanda Eunice da Luz Basto,
Josiane Gomes Oliveira, Venivaldo
Tavares Barbosa e Regiana Nunes
de Mira. 

A ministra Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal, mandou a Procura-
doria-Geral da República se manifes-
tar em um pedido de investigação
contra o também ministro Alexandre
de Moraes por suposta prevaricação e
ativismo judicial.A determinação de
Rosa é praxe porque cabe à PGR deci-
dir se pede a instauração de apura-
ções formais contra autoridades com
foro privilegiado.“Determino a aber-
tura de vista dos autos à Procurado-
ria-Geral da República, a quem cabe a

formação da opinio delicti em feitos
de competência desta Suprema Corte,
para manifestação no prazo regimen-
tal”, disse.

Oportunidade 

03 Macapá(AP), terça-feira, 09 de agosto de 2022 

Desde sábado (6), emissoras de rádio
e televisão de todo o país estão sujeitas
a restrições previstas na legislação e no
calendário eleitoral para a divulgação
de conteúdos sobre as eleições. Trans-
mitir imagens de realização de pes-
quisa ou de qualquer tipo de consulta
popular de natureza eleitoral em que
seja possível identificar a pessoa entre-
vistada, ou na qual haja manipulação
de dados, ainda que seja em formato
de entrevista jornalística, veicular ou
divulgar filmes, novelas, minisséries

ou qualquer outro programa que pro-
mova ou critique – mesmo que de ma-
neira velada – candidata, candidato,
partido político, federação ou coliga-
ção. A exceção são programas jornalís-
ticos ou debates políticos.

Por maioria, o Plenário do Su-
premo Tribunal Federal decidiu
que é proibido o pagamento de
remuneração em valor inferior
ao salário mínimo a servidor pú-
blico, mesmo em caso de jornada
reduzida de trabalho. A decisão
se deu, na sessão virtual finali-
zada em 5/8, no julgamento do
Recurso Extraordinário, com re-
percussão geral. O recurso foi
apresentado por quatro servido-
ras públicas do Município de Se-
beri (RS), aprovadas em
concurso público, que cumprem

jornada de 20 horas semanais e
ingressaram com ação de co-
brança para receber a diferença
entre a remuneração mensal e o
salário mínimo

Benefício emergência 

Violência contra a mulher

Os caminhoneiros com CPF válido
e cadastrado no Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de Car-
gas até 31 de maio de 2022, na moda-
lidade “Ativo”, começam a receber as
primeiras parcelas do benefício emer-
gencial aos transportadores autôno-
mos de carga a partir de 9 de agosto.O
Benefício Caminhoneiro-TAC tem va-
lidade até 31 de dezembro de 2022 e
será pago em seis parcelas mensais,
no valor de R$ 1 mil. Hoje, dia 9 de
agosto, os caminhoneiros vão receber

duas parcelas, a primeira e a segunda,
referentes aos meses de julho e
agosto.

Determinação

O prefeito de Macapá, Dr.
Furlan, usou as mídias so-
ciais para anunciar a moder-
nização da iluminação da
capital. Comemorando o pre-
feito declarou, “pessoal, assi-
namos a ordem de serviço
para modernizar a ilumina-
ção da nossa cidade.Teremos
uma Macapá mais iluminada!
Com a instalação 100% LED
em mais de 40 bairros, o dia
a dia do nosso povo vai ficar
mais seguro”.

Iluminação pública

Pagamento de servidor não pode ser inferior ao salário mínimo

O Ministério da Mulher lançou a
campanha Agosto Lilás para promo-
ver o combate à violência doméstica
contra a mulher. A campanha alerta
para a conscientização contra a vio-
lência física, sexual, psicológica, pa-
trimonial e moral. Por meio da
veiculação de inserções na TV aberta
e nas redes sociais, as mulheres serão
instruídas sobre as formas de denun-
ciar as agressões, como ligações para
a central de atendimento 180 e os di-

reitos previstos na Lei Maria da
Penha, que completa 16 anos neste
domingo.

O Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações está com um edital
aberto até 2 de setembro para proje-
tos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação que visem o desenvolvi-
mento e aplicação de novas tecnolo-
gias e ferramentas de bioinformática
em biotecnologia. O valor total do
edital é R$ 15 milhões, com recursos
do Fundo Setorial de Biotecnologia
do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico
(FNDCT).   

Eleições 2022

Na divisão do tempo das propagandas eleitorais, as segundas-feiras,
quartas e sextas, os programas serão destinados aos candidatos ao Senado,
governo do estado e Assembleia Legislativa. Às terças-feiras, quintas e sá-
bados, o horário será reservado para os candidatos à Presidência da Repú-
blica e Câmara Federal. Na TV, as inserções vão ao ar às 13h e às 20h30,
também de segunda-feira a sábado.



Com o orçamento apertado,
um em cada quatro habitantes
no país não consegue pagar
todas as contas no fim do mês.
A constatação é de pesquisa da
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) em parceria com o
Instituto FSB Pesquisa, que
aponta redução nos gastos com
lazer, roupas e viagens.  

De acordo com a pesquisa,
sair do vermelho está cada vez
mais difícil. Isso porque apenas
29% dos brasileiros poupam,
enquanto 68% não conseguem
guardar dinheiro. Apesar disso,
56% dos entrevistados acredi-
tam que a situação econômica
pessoal estará um pouco ou
muito melhor até dezembro.

O levantamento também
mostrou que 64% dos brasilei-
ros cortaram gastos desde o iní-
cio do ano e 20% pegaram
algum empréstimo ou contraí-
ram dívidas nos últimos 12
meses. Em relação a situações
específicas, 34% dos entrevista-
dos atrasaram contas de luz ou

água, 19% deixaram de pagar o
plano de saúde e 16% tiveram
de vender algum bem para qui-
tar dívidas.

Outros hábitos foram afeta-
dos pela inflação. Segundo a
pesquisa, 45% dos brasileiros
pararam de comer fora de casa,
43% diminuíram gastos com
transporte público e 40% deixa-
ram de comprar alguns alimen-
tos.

Entre os que reduziram o
consumo, 61% acreditam na
melhora das finanças pessoais
nos próximos meses. O oti-
mismo, no entanto, não se refle-
tirá em consumo maior. Apenas
14% da população pretendem
aumentar os gastos até o fim do
ano.

Pechincha
Entre os itens que mais pesa-

ram no bolso dos entrevistados
nos últimos seis meses, o gás de
cozinha lidera, com 68% de ci-
tações. Em seguida, vêm arroz e
feijão (64%), conta de luz (62%),
carne vermelha (61%) e frutas,
verduras e legumes (59%). Os
combustíveis aparecem em
sexto lugar, com 57%. No caso
dos alimentos, a percepção de
alta nos preços de itens como
arroz, feijão e carne vermelha
aumentou mais de 10 pontos
percentuais em relação à pes-
quisa anterior, em abril.

Com a alta dos preços, a po-
pulação está recorrendo a um
hábito antigo: pechinchar. Se-
gundo a pesquisa, 68% dos en-
trevistados admitiram ter
tentado negociar um preço
menor antes de fazer alguma
compra neste ano. Um total de
51% parcelou a compra no car-
tão de crédito, e 31% admitiram
“comprar fiado”. Os juros altos
estão tornando o crédito menos
atrativo. Menos de 15% dos bra-
sileiros recorreram ao cheque

especial, crédito consignado ou
empréstimos com outras pes-
soas.

De acordo com o presidente
da CNI, Robson Andrade, os
rescaldos da pandemia de
covid-19 e a guerra na Ucrânia
comprometeram a recupera-
ção econômica do país. A ace-
leração da inflação levou à alta
dos juros, o que tem desesti-
mulado o consumo e os inves-
timentos. Em contrapartida,
afirma Andrade, o desemprego
está caindo, e o rendimento
médio da população está se re-
cuperando gradualmente, o
que dá um alento para os pró-
ximos meses.

O levantamento, encomen-
dado pela CNI ao Instituto FSB
Pesquisa, é o segundo reali-
zado no ano com foco na situa-
ção econômica e nos hábitos
de consumo. Foram entrevis-
tados presencialmente 2.008
cidadãos, em todas as unida-
des da Federação, de 23 a 26 de
julho.

Começa nesta terça-feira (9),
o pagamento do auxílio gás no
valor de R$ 110 a 5,6 milhões de
famílias (veja o calendário
abaixo). O pagamento, que foi
antecipado, originalmente
ocorreria no período de paga-
mento seria de 18 a 31 de agosto.

O valor médio integral da uni-
dade do botijão será pago nos
meses de agosto, outubro e de-
zembro. Em janeiro de 2023, as
famílias voltarão a receber o
valor médio de 50% do botijão
de gás de 13 kg.

O acréscimo no valor do be-
nefício - que antes correspondia
a 50% do valor médio do botijão
- faz parte do pacote social pré-
eleitoral criado pela chamada
PEC Kamikaze, promulgada
pelo Congresso no dia 14 de
julho. Entre outros pontos, a
emenda constitucional aumen-
tou o valor do Auxílio Brasil de
R$ 400 para R$ 600, ampliou o
vale-gás e criou um "voucher"
para caminhoneiros e um auxí-
lio para taxistas. O custo total
do pacote pré-eleitoral chega a
R$ 41,2 bilhões. No caso do
vale-gás, o total liberado é de
R$ 1,05 bilhão.

O Nordeste é a região com
maior número de beneficiários,
com 2,7 milhões de famílias
com direito a receber o benefí-
cio em agosto. Na sequência
estão as regiões Sudeste (1,8 mi-
lhão), Norte (545 mil), Sul (356
mil) e Centro-Oeste (180 mil).

O estado com maior número
de famílias atendidas é São
Paulo. São 748 mil. A lista segue
com Bahia (711 mil), Rio de Ja-
neiro (512 mil), Minas Gerais
(491 mil), Pernambuco (449 mil)
e Ceará (406 mil).

Do total de 5,6 milhões de bene-
ficiários em agosto, 4,8 milhões
estão em lares em que o responsá-
vel familiar é mulher (86%).

Como é calculado o valor
Para averiguação do valor do

benefício, a Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) divulga
mensalmente, até o 10º dia útil
do mês, o valor da média dos
seis meses anteriores referentes
ao preço nacional do botijão de
13kg de GLP.

Não são computados para o
cálculo de renda mensal os be-
nefícios do Auxílio Brasil. O re-
cebimento de outros benefícios
não é impedimento para ter di-
reito ao vale-gás.

Em junho, o valor foi de R$
53. No mês, 5,68 milhões de fa-
mílias receberam o benefício,
totalizando um repasse de R$
301,2 milhões. Em abril, o valor
do benefício foi de R$ 51.

Quem tem direito
•Famílias inscritas no Cadas-

tro Único para Programas So-
ciais do governo federal
(CadÚnico), com renda familiar

mensal per capita menor ou
igual a meio salário mínimo na-
cional (R$ 606);

•Famílias que tenham entre
seus membros residentes no
mesmo domicílio quem receba
o Benefício de Prestação Conti-
nuada da assistência social, o
BPC, que prevê um salário mí-
nimo mensal (R$ 1.212) à pessoa
com deficiência e ao idoso com
65 anos ou mais que compro-
vem não possuir meios de pro-
ver a própria manutenção nem
a família;

•A lei estabelece que o auxílio
será concedido "preferencial-
mente às famílias com mulheres
vítimas de violência doméstica
que estejam sob o monitora-
mento de medidas protetivas de
urgência".

Como é feito o pagamento
Os pagamentos do vale-gás

são feitos nos meses pares, nas
mesmas datas das parcelas do
Auxílio Brasil – que se baseiam
no final do Número de Identifi-
cação Social (NIS). Assim, os be-
neficiários devem olhar as datas
dos meses de agosto, outubro e
dezembro de 2022.

Como o governo antecipou o
pagamento do Auxílio Brasil, as
parcelas começarão a ser pagas
no dia 9 de agosto em vez do dia
18 e vão até o dia 22 em vez do
dia 31.

Os cartões e senhas utilizados
para o saque do Auxílio Brasil
podem ser utilizados para o re-
cebimento do vale-gás.

O saque pode ser feito nas lo-
téricas, correspondentes Caixa
Aqui e terminais de autoatendi-
mento. O benefício pode ainda
ser pago em poupança social di-
gital do Caixa Tem.

Pelo aplicativo Caixa Tem, é
possível realizar compras em
supermercados, padarias, far-
mácias e outros estabelecimen-
tos com o cartão de débito

virtual e QR Code. O beneficiá-
rio também pode realizar o pa-
gamento de contas de água, luz,
telefone, gás e boletos em geral
pelo próprio aplicativo ou nos
canais lotéricos.

A validade da parcela do be-
nefício é de 120 dias, contados
da data em que for disponibili-
zado o benefício na opção de
pagamento.

Como consultar
É possível consultar a situa-

ção do benefício pelo aplicativo
Auxílio Brasil, aplicativo Caixa
Tem e Atendimento Caixa, pelo
telefone 111. Em caso de dúvi-
das, o beneficiário pode entrar
em contato com o Ministério da
Cidadania pelo telefone 121.

Auxílio Gás começa a ser pago hoje (9)

Orçamento apertado

Benefício

Pagamento do valor integral do botijão de 13 kg vale até dezembro. Como o pagamento do benefício é bimestral, serão três meses.

Economia

Milhões de famílias vão receber o
benefício em agosto.

Inflação muda comportamento dos
brasileiros, mostra pesquisa

Uma em cada quatro pessoas não paga todas as contas no mês.

De acordo com a pesquisa, sair do vermelho
está cada vez mais difícil.
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Partidos oficializam candidaturas 
ao Governo do Amapá

Jaime Nunes (PSD) – 55Com o fim do prazo para a realização das convenções,
encerrado na sexta-feira (05), estão definidos no Amapá
os nomes dos candidatos ao Governo do Estado e dos
candidatos a vice-governador. 

Ao todo 07 candidatos foram oficializados para con-
correr e os pedidos devem ser registrados até 15 de
agosto no Tribunal Regional Eleitoral.As candidaturas
ainda dependem de confirmação da Justiça Eleitoral.

O primeiro turno da eleição para presidente, governa-
dor, senador, deputados federais e estaduais, está mar-
cado para 2 de outubro de 2022. O 2º turno, caso ocorra,
será no dia 30 do mesmo mês.

Saiba quais foram os nomes oficializados nas conven-
ções:

A oficialização da candida-
tura de Jaime Nunes aconte-
ceu no dia 05 de agosto. O
candidato faz parte da coliga-
ção PSD, PTB, PSC e Pa-
triota.Com 63 anos, nascido
em Macapá, Jaime é vice-go-
vernador do Amapá e empre-
sário há mais de 40 anos. Já
integrou diversas organiza-
ções voltadas para o mercado
empreendedor. Na política,
além da eleição que venceu
como vice, ele chegou a se
candidatar outra vez ao Exe-
cutivo também como vice na
chapa com Lucas Barreto em
2010. A candidataa vice-go-
vernadora na chapa de Jaime
é a médica Liliane Albuquer-
que (PTB)

Eleições 2022Corrida ao GEA

Sete candidatos foram oficializados após a finalização do prazo das convenções, saiba quem são

Gianfranco (PSTU) – 16
Gianfranco Gusmão tem 48 anos, é

da Zona Norte de Macapá, atua como
professor de geografia há mais de 20
anos na rede pública estadual, e foi di-
retor de formação política e sindical do
Sinsepeap. Na política, ele integra o
PSTU desde 1996, sendo candidato ao
governo em 2018 e a prefeito de Ma-
capá em 2020.OPSTU oficializou a can-
didatura de Gusmão no dia 30 de julho.
O anúncio aconteceu na convenção do
partido. O PSTU sai isolado, sem coli-
gação e apresentou como vice a téc-
nica em enfermagem Ana Paula
também do PSTU

Jairo Palheta (PCO) – 29

O Partido da Causa Operária (PCO)
sai isolado, sem coligação, e oficializou
no dia 3 de agosto a candidatura do

agricultor Jairo Palheta. O anúncio
aconteceu numa convenção em um
bar de Macapá.É a primeira vez que ele
concorre à chefia do Executivo esta-
dual. Jairo Palheta da Silva Marquês
tem 43 anos, foi candidato a vice-pre-
feito de Macapá em 2020 e a deputado
federal em 2018, ambos pelo PSTU e
não conseguindo se eleger. Ele conse-
guiu ser suplente de deputado esta-
dual em 2010, pelo PP. Ele é casado,
tem um filho, e é agricultor assentado
pelo Incra em Macapá há 5 anos, mo-
rando no Residencial Macapaba. É
ainda coordenador do Movimento de
Agricultores Familiares Sem Terra no
Amapá.

Gesiel Oliveira (PRTB) – 28
O PRTB oficializou, durante con-

venção no dia 05 de agosto, a candi-
datura de Gesiel Oliveira. O anúncio
aconteceu numa convenção em Ma-
capá. O partido não tem coligação
isolado. Candidato como vice-gover-
nador é o tenente da Polícia Militar
ÁlisVanzeler. Gesiel Oliveira tem 44
anos, é de Macapá, atua como pas-
tor, oficial de justiça do Tribunal de
Justiça do Amapá, professor de teo-
logia, de direito penal e de processo
penal. Ele é teólogo, escritor, e pós
graduado em docência e ensino su-
perior.

Clécio Luís (SD) – 77
O Solidariedade oficializou

no dia 28 de julho a candida-
tura de Clécio. O economista
Antônio Teles Júnior (PDT) é o
candidato a vice-governador.
Aos 50 anos, este é o 5º pleito
eleitoral que Clécio Luís Vi-
lhena Vieira é candidato, desde
2004. É a primeira vez que ele
concorre à chefia do Executivo
estadual. Ele já foi vereador de
Macapá, em 2004 e 2008, e
prefeito da capital, deixando o
Executivo Municipal após 8
anos, em 2020. 

Gilvam Borges (MDB) – 15
O MBD oficializou no dia 4 de

agosto a candidatura de Gilvam Bor-
ges. O anúncio aconteceu durante
reunião da legenda, que decidiu lan-
çar candidatura própria. O candidato
a vice-governador é o advogado An-
gelo Ferreira (PROS). Gilvam tem 64
anos, é sociólogo e empresário. Ele já
foi deputado federal de 1991 a 1995 e
senador por dois mandatos, de 1995
a 2005. Gilvam concorreu também à
prefeitura de Macapá em 2016,
sendo o segundo mais votado; e em
2018 disputou vaga ao Senado.

Jean Bambam (Agir) – 36
Jean Augusto Neves de Melo tem

47 anos e, além de atuar com comu-
nicação pelo rádio, também é líder
comunitário no bairro Nova Espe-
rança, na Zona Sul de Macapá, é a
primeira vez que concorre à chefia
do Executivo estadual. O Partido
Agir oficializou no dia 4 de agosto a
candidatura do radialista Jean Bam-
bam. O anúncio aconteceu numa
convenção em Macapá. O candidato
como vice-governador é Manulo
Costa (Agir)
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A Secretaria Municipal
de Saúde (Semsa) perma-
nece com a imunização iti-
nerante de cães e gatos em
Macapá entre os dias 8 a 12
de agosto, de 9h às 13h, na
praça do skate e ao lado da
UBS Rubim Aronovitch,
no bairro Santa Inês. Além
disso, é possível aplicar a
dose da vacina nos pontos
fixos localizados na zona
sul da cidade.

O imunizante é ofer-
tado gratuitamente para
animais acima de três
meses de idade e que es-
tejam saudáveis. Para re-
cebimento da dose, é
necessária a apresentação
do cartão de vacinação. A
dose é obrigatória e pro-
tege cães e gatos contra

raiva animal.

Pontos itinerantes:
•Praça do Skate, no

bairro Santa Inês
•Ao lado da UBS Rubim

Aronovitch, no bairro
Santa Inês

Pontos fixos:
Canil Municipal:
Endereço: Rodovia Jos-

mar Chaves Pinto (antiga
JK), em frente ao Parque
de Exposições da Fazendi-
nha

Horário: 8h às 13h e das
14h às 17h

Departamento de Vigi-
lância Ambiental

Endereço: Alameda
Campo Belo, nº 207-11, no
bairro Cabralzinho

Horário: 8h às 13h

Os serviços de paisa-
gismo e arborização realiza-
dos pela Prefeitura de
Macapá contemplam 36
pontos da cidade, com o ob-
jetivo de manter a limpeza
e as boas condições das es-
pécies plantadas nos espa-
ços. O trabalho diário é
realizado por equipes da Se-
cretaria Municipal de Meio
Ambiente, Desenvolvi-
mento Sustentável e Orde-
namento Urbano (Semam).

Entre os locais, estão
seis rotatórias, nove can-
teiros, seis triângulos e
oito jardins, além de ou-
tros seis projetos implan-
tados em espaços
públicos. Esses pontos re-
cebem serviços como ca-
pina, poda, limpeza,
reposição de vasos e de
itens de decoração.

O trabalho também in-

tegra unidades de ensino
recém-inaugurados como
as escolas municipais An-
tônio Barbosa. Yalysson,
Ana Cristina Ramos Brito,
Caetano Tomaz e Wilson

Malcher. A creche Tio Soró
e a Clínica-Escola Coração
Azul, também receberam
jardins dentro de seus am-
bientes.

Segundo o secretário

municipal de Meio Am-
biente, Marcelo Oliveira, o
paisagismo executado
busca dar novos ares aos
ambientes por meio da
criatividade, incentivando

o cuidado e a preservação
por parte dos munícipes.

“Estamos presentes em
todas as zonas de Macapá.
Nosso trabalho hoje é
visto por toda a população
e reconhecido como algo
importante. O cuidado e a
preservação da natureza
são essenciais em qual-
quer lugar do mundo. E é
por isso que temos atuado
dessa forma e a expecta-
tiva é de que esse trabalho
também seja intensificado
nos próximos meses”,
afirma Marcelo.

A Semam acrescenta
ainda que qualquer pes-
soa que identifique o furto
de plantas e objetos ou o
descarte irregular de lixo
nos espaços, pode denun-
ciar a prática por meio do
número (96) 98802-8647,
que funciona 24h.

Mais de 30 pontos da cidade fazem parte do cronograma 
de paisagismo e arborização da Prefeitura de Macapá

Imunizante também é ofertado gratuitamente
no Canil e Vigilância Ambiental.

Cidade mais bonita Geral

Cães e gatos

Vacinação antirrábica: confira os pontos 
itinerantes de 8 a 12 de agosto em Macapá

Canteiros da orla de Macapá estão entre os espaços
públicos que recebem serviços de paisagismo.

Imunizante é ofertado para animais acima de
três meses de idade e que estejam saudáveis.
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Serviços são realizados diariamente, visando manter espaços e espécies de plantas em boas condições.

Profissionais habilitados deverão entregar documentos 
na Secretaria Municipal de Gestão.

Fase documental dos ACSs convocados pela
Prefeitura de Macapá inicia hoje, terça-feira (9)

Concurso público

Hoje, terça-feira (9), inicia
o prazo da fase documental
dos Agentes Comunitários
de Saúde (ACSs) convocados
pela Prefeitura de Macapá.
Serão 56 novos profissionais
e a chamada foi feita pelo
prefeito da capital Dr. Furlan,
na primeira semana de
agosto. A lista dos seleciona-
dos está disponível no site
oficial do órgão.

A fase documental encerra
na quarta-feira (10) e nestes
dois dias deverão apresentar
os originais e cópias da car-
teira de identidade, compro-
vante de residência em seu
nome ou declaração de resi-
dência, título de eleitor, cer-
tidão negativa da Justiça
Eleitoral, carteira de reser-
vista para pessoas do sexo
masculino, certidão negativa
civil e criminal da Justiça Fe-
deral do Amapá, CPF, com-
provante de situação
cadastral da Receita Federal,
PIS/Pasep, Carteira de Traba-
lho e Previdência Social, di-
ploma, certidão de
casamento ou de união está-
vel, certidão de nascimento
ou termo de adoção dos fi-
lhos menores de idade e
duas fotos 3×4.

Os documentos deverão
ser entregues na Secretaria
Municipal de Gestão, que
funciona na avenida Dióge-

nes Silva – 1986, no Buritizal.
De acordo com a secretária

municipal de Gestão, Fer-
nanda Cabral, diz que serão
recebidos documentos de
forma parcial e que a não
apresentação de algum deles
será caracterizado como não
cumprimento de exigência
do edital.

“É importante que o pro-
fissional habilitado fique
atento a essa questão para
que não ocorra nenhum pro-
blema durante a fase docu-
mental”, destaca.

Durante a entrega dos do-
cumentos, os profissionais
habilitados serão encami-
nhados para a Junta Médica
do município, quando deve-
rão apresentar hemograma,
exame de urina, parasitoses
de fezes, VDRL, anti HCV, gli-
cemia em jejum, raio-x do
tórax e eletrocardiograma

com laudo, fator RH e tipa-
gem sanguínea, PCCU para
mulheres e PSA total e livre
para homens. A fase de
exame médico admissional
acontecerá de 16 a 18 de
agosto.

Finalizada esta etapa, a
Prefeitura de Macapá divul-
gará o resultado preliminar
das fases documental e mé-
dica, que está prevista para
acontecer no dia 22 de
agosto. A interposição de re-
curso deverá ser feita no dia
23 do mesmo mês.

Após estes prazos, a Pre-
feitura de Macapá publicará
o resultado final e a homolo-
gação dos profissionais habi-
litados, que deverá
acontecer no dia 25 de
agosto. Em seguida eles esta-
rão aptos para nomeação e
posse, prevista para o dia 1º
de setembro.

Documentos não deverão ser entregues de forma parcial.



A Clínica-Escola Coração Azul foi inaugu-
rada maio de 2022 e já se tornou referência
no atendimento dos estudantes com Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) da rede
municipal de ensino. O espaço é o primeiro
centro especializado em serviços educacio-
nais e clínicos de crianças autistas, e atende
200 alunos que vão do maternal ao 5º ano
do ensino fundamental com uma equipe
multiprofissional.
As crianças atendidas foram seleciona-

das a partir de critérios de vulnerabilidade,
dando prioridade aos estudantes ainda sem
diagnóstico conclusivo. A partir da seleção,
o paciente passa por um período de acolhi-
mento, recebendo atendimento com todos
os profissionais do centro.
Nas consultas, o estudante é avaliado e a

equipe consegue determinar como será o
fluxo de atendimento. A secretária escolar
da Coração Azul, Sila Ferreira, explica que
essa etapa inicial é essencial para garantir
que todas as demandas do aluno sejam
atendidas.
“Autismo é um espectro e a Coração Azul

reflete essas diversas necessidades. Cada
estudante tem um cronograma único, que
é elaborado por nossa equipe. O fluxo leva
em conta o grau de TEA, os atendimentos

anteriores e até mesmo os horários escola-
res”, explica a secretária.
Com os dados coletados no período de

acolhimento, a equipe constrói o crono-
grama semanal de consultas, um docu-
mento que é personalizado para cada
indivíduo. Para as crianças sem diagnóstico
fechado de TEA, o objetivo do atendimento
é chegar até a conclusão do laudo. Já para
os estudantes que chegam a Coração Azul
com o diagnóstico de autismo, o objetivo é
estimular os processos cognitivos e com-
portamentais, para reduzir possíveis pre-
juízos.
No espaço também são disponibilizados

serviços de odontologia, musicoterapia,
nutrição, educação física, entre outros. Os
serviços na clínica-escola continuam no pe-
ríodo de férias escolares para os 200 estu-
dantes selecionados.

Coração Azul
A Clínica-Escola Coração Azul é o pri-

meiro centro educacional e clínico especia-
lizado em TEA de Macapá. A Prefeitura já
estuda implantar outras unidades em di-
versos pontos da cidade a fim de promover
maior cobertura aos estudantes com au-
tismo das escolas municipais.
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Entenda como funciona o atendimento na
Clínica-escola Coração Azul, em Macapá

Espaço é o primeiro centro especializado em crianças autistas de Macapá.

A partir da seleção, o paciente passa por um período de acolhimento,
recebendo atendimento com todos os profissionais do centro.



•Áries: 21 de março a 19 de abril
Arianos podem experimentar certa tensão

nas parcerias, entre o que se quer fazer sozinho
e o que precisa ser feito em conjunto. Questões

de valores, tanto materiais quanto internos estarão em
pauta.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
A conjunção de Marte e Urano que ocorre

essa semana ativa os aspectos de mudanças
que já vem ocorrendo há algum tempo na vida

dos taurinos e pode-se esperar alguma notícia relacio-
nada a elas. Assuntos de casa e rotina também estão ati-
vados.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
Geminianos podem priorizar os estudos nesse

período. Cuidado com o excesso de tensão re-
presada. Dar espaço para seus hobbies criativos

ou fazer uma viagem curta podem ajudar.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Momento de avaliar se seus valores estão de

acordo com sua essência, canceriano. Assuntos
da família e dos grupos sociais estão ativados.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
Leoninos têm a oportunidade essa semana de

se voltarem ao autocuidado. Você está expres-
sando toda a sua essência? Boa hora também
para colocar em prática seu projeto inovador no

trabalho.

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
A Lua crescendo põe luz sobre assuntos que

estavam guardados a sete chaves, virginianos.
Avalie seus princípios, suas crenças e se de fato

eles estão em concordância com a sua natureza.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Librianos podem sentir um chamado para

participar de temas ligados ao coletivo en-
quanto suas emoções estarão voltadas para a in-

dividualidade. É preciso harmonizar razão e emoção.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Como o seu eixo oposto, touro, os escor-

pianos têm ativações importantes essa se-
mana de assuntos que já estavam em

andamento. Carreira e vida profissional pedem
atenção.

•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Assuntos acadêmicos, pesquisas e tudo

relacionado à expansão da consciência
estão em pauta nesses dias, sagitariano. Na
rotina e no trabalho pode-se esperar alguns

imprevistos.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
Capricornianos podem dar atenção aos

investimentos que vêm fazendo para ga-
rantir o futuro. Tudo que envolva criativi-

dade e arrojo está favorecido.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Semana para olhar com dedicação para

suas relações, aquariano. Assuntos inusita-
dos referentes à sua casa e família podem

surgir.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Piscianos têm a oportunidade de fazerem

ajustes e movimentos relacionados aos seus há-
bitos e costumes que podem ter um impacto

mais adiante. Aproveite para ajustar o que seja necessá-
rio para ser mais saudável e ter qualidade de vida.

Horóscopo semanal 

Capítulo 116, terça-feira9 de agosto
Zefa diz a José Leôncio que não quer voltar a traba-

lhar na fazenda de Tenório. Marcelo consola Guta, que
está preocupada com o paradeiro da mãe. Trindade
aconselha Alcides a esquecer o que aconteceu no Sa-
randi.

Tadeu demonstra ressentimento ao dizer para Zefa
que José Leôncio não o trata como filho. José Leôncio e
seus peões ajudam a prender os caçadores que estavam
na fazenda. Guta tem a impressão de ver Maria Bruaca na
chalana.

Capítulo 172, terça-feira 9 de agosto
Petruchio e Catarina brigam e ele a beija. Marcela diz

ao delegado que Petruchio pode ter roubado as apólices.
Heitor avisa Batista que Joana vai desmoralizá-lo.
Quando Joana está prestes a dizer aos jornalistas o
nome do homem que a enganou, Batista chega.
Joana desiste de falar. Joaquim assume ter armado
o golpe. Dinorá e Celso se encontram no quarto. Pe-
truchio propõe procurar Marcela para esclarecer
tudo. Ele e Catarina se abraçam. O delegado vai à
fazenda.

Capítulo 062, terça-feira 9 de agosto
Flora ameaça Dodi e Silveirinha interfere. Flora

acusa Dodi de não ter feito nada para evitar que
Donatela deixasse todo dinheiro para Lara. Dodi
jura que não irá se aproximar novamente de Lara
ou Gonçalo. Flora pensa em uma forma de con-
quistar a confiança de Arlete. Alícia admira o amor
de Zé Bob por Donatela, que se emociona ao ouvir a
conversa dos dois. Zé Bob conversa com Alícia sobre
Romildo. Halley é demitido. Cilene e Halley discutem
e ele sai de casa. Halley pede abrigo a Orlandinho. Hal-
ley fala para Céu o apresentar como seu irmão para a
família de Orlandinho.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 065, terça-feira 9 de agosto
Alfredo tenta conversar com Pat e fica desolado. Alfredo

pressiona, mas Pat desconversa quando ele pergunta se o
motivo da separação é Moa. Lou comunica a Olívia que
irá morar com Renan. Nadir avisa a Pat que Joca não
dormiu em casa, e Alfredo sai para procurar o sogro.
Lou atende um telefonema de Ísis na casa de Renan e
fica intrigada.

Joca inventa uma desculpa para justificar o seu su-
miço, e Alfredo desconfia. Duarte diz para Jéssica que
quer casar com Andréa Pratini, Jonathan entrega al-
guns resultados da fórmula secreta para Leonardo. Al-
fredo decide sair de casa e pede abrigo a Milton, em
Paquetá. Armandinho pede dinheiro para Rebeca. Pat re-
cebe Leonardo e Regina na Coragem.com e fica desconfiada da
presença da dupla no galpão. Jonathan vê Anita com Ítalo.

RESUMO A FAVORITA
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RESUMO CARA E CORAGEM 

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA



Simaria Mendes celebrou o aniversário da
filha mais velha, Giovanna, no último sábado
(6) com uma festa temática do filme "Bambi",
da Disney, no condomínio onde mora, na
Grande São Paulo. Dentre os presentes, di-
versos amigos da aniversariante e de Pawel,
segundo filho da cantora, mas nem sinal da
irmã, Simone Mendes, o marido, Kaká Diniz,
e os filhos do casal, Henry e Zaya.

Na última semana, Simone usou as redes
sociais para parabenizar a sobrinha e afilhada
e lamentou a saudades que sentia da criança
desde o rompimento polêmico com a irmã:

"Peguei você no colo tão pequenininha,
que nunca imaginava que ia virar uma me-
nina assim tão grande! Tenho maior prazer e
orgulho de ser sua madrinha, e amo você
como se fosse minha filha! Afilhada, o pró-
prio nome já diz tudo, é como se fosse uma
filha e é assim que eu me sinto em relação a
você", escreveu a cantora. No dia do seu ani-
versário, quero que saiba que nunca a vou es-
quecer, que estarei sempre pedindo a Deus
por você. Eu te amo e vou te amar pra sem-
pre, meu amor Giovanna". 

Na quinta-feira (4), no entanto, as irmãs se
reencontraram durante a festa de aniversário
de Henry, primogênito de Simone e Kaká.
Elas não foram flagradas juntas, mas Simaria
levou os filhos para curtir a celebração do so-
brinho e posou sorridente para fotos.

Crise entre as coleguinhas
Há cerca de dois meses, Simaria anunciou

uma pausa na carreira para cuidar da sua

saúde. Simone assumiu a agenda das cole-
guinhas sozinha com a promessa de que tudo
voltaria ao normal quando a irmã ficasse
bem. Em seu primeiro show solo, a artista se
declarou para a irmã e lamentou tudo que
está acontecendo. O afastamento de Simaria
se deu após uma série de desentendimentos
das duas.

O estopim foi uma entrevista de Simaria ao
colunista Léo Dias no seu aniversário de 40
anos. A cantora chegou a dizer que não
aguentava mais ser calada pela irmã e que es-
taria passando por recriminações da parceria
há cerca de 20 anos na estrada. Nas semanas
seguintes, as cantoras foram protagonistas
de outros desentendimentos, que levaram os
fãs a acreditar que elas estariam se separando
definitivamente.

Nas redes sociais, Simaria deixou de seguir
todo mundo em uma rede social, incluindo a
irmã e outros familiares, amigos e famosos.
Em contrapartida, Simone deletou fotos re-
centes com Simaria, tirou o logotipo da dupla
do nome e agora se apresenta apenas como
Simone Mendes, "brazilian singer" ("cantora
brasileira", em português).

Nos últimos dias, foi lançada uma parceria
inédita das irmãs, mas a esperança sobre
uma reconciliação durou pouco. Batizada de
"Eu Quero Recair", a música é uma colabora-
ção de Simone e Simaria com a cantora de
forró Mari Fernandez e foi gravada em
março, na cidade de Fortaleza, no Ceará,
antes das polêmicas se intensificarem.

Simone usou as redes sociais para parabenizar a sobrinha e afilhada e lamentou 
a saudades que sentia da criança desde o rompimento polêmico com a irmã.

Ex-colega de Faustão, Caçulinha afirma: "Deveria
ter permanecido só aos domingos"

Sem a irmã, Simaria celebra aniversário 
de 10 anos da filha com festa colorida

Eliezer realiza transplante capilar e garante:
"Não vou ser o Papai Noel"

Após polêmica, Stênio Garcia e esposa 
aparecem sem máscara em peça no Rio

Apesar das mudanças, o ex-BBB garantiu que não será nada exagerado.
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Acusada de maus tratos após o vídeo viralizar nas redes sociais, 
o casal se defendeu das críticas.

Eliezer Netto, ex-participante do
"Big Brother Brasil 22", se submeteu
a um transplante capilar para corri-
gir falhas no cabelo e na barba. Em
publicações nas redes sociais, o de-
signer mostrou a previsão de como
o seu rosto deve ficar e afirmou que
o procedimento era algo que o inte-
ressava há muito tempo:

"Eu vim para Fortaleza para fazer
uma coisa que sempre quis fazer.
Ano passado, eu vi no Instagram do
[cantor] Wesley Safadão e me deu
muita vontade de fazer. Vocês repa-
raram que minha barba é muito
falha? Eu tenho um time de futsal
na cara: são doze pelinhos aqui e
mais doze pelinhos aqui", brincou o
ex-BBB, indicado os pelos, que mal
cobrem as bochechas.

"E minha testa tem essas entra-
das aqui, que as pessoas acham
muito que, às vezes, é calvície. Aí
hoje eu vim para ver como vai ser",

continuou. "Uma vez fui dar uns
beijos em uma menina e ela falou
assim: 'Nossa, a gente nunca pode
ter filho'. Eu perguntei o porquê.
Ela falou: 'Você vai ficar careca",
acrescentou, relembrando.

Apesar das mudanças, Eliezer ga-
rantiu que não será nada exage-
rado: "Fiquem tranquilos que não
vou ser o Papai Noel, é só para dar
um contorno", afirmou antes de en-
trar na cirurgia. "A anestesia é local,
então vou apagar. Já tiraram um pe-
dacinho aqui do meu cabelo, por-
que é daqui que vão tirar os
folículos. Aí no final vem um bar-
beiro para arrumar, para não ficar
essa diferença, e fazer um corte",
explicou.

Mais tarde, o atual namorado de
Viih Tube voltou às redes sociais
para revelar que o procedimento foi
um sucesso e mostrou o rosto en-
faixado pós-transplante.

Presença constante no "Domingão do
Faustão" por mais de 25 anos, o músico Ru-
bens Antonio da Silva, mais conhecido
como Caçulinha, não fez parte dos planos
de mudança do ex-patrão, Fausto Silva, da
Globo para a Band em 2021. Em recente en-
trevista, o multi-instrumentista deu a sua
opinião sobre o novo programa de Faustão
e reprovou a ideia da atração ir ao ar diaria-
mente.

"Ele deveria ter permanecido só aos domin-
gos, da mesma maneira como ele marcou na
TV. Já que é para fazer um programa, mantém
uma vez por semana para ter conteúdo. Fazer
todos os dias na televisão é muito difícil,
mesmo coom uma grande estrutura", avaliou
o músico em entrevista ao UOL.

Caçulinha ainda disse que a mudança de
emissora "foi uma grande surpresa" para
ele: "Eu nunca imaginava que isso aconte-
ceria. Ele sempre falava coisas para mim, e
eu pedia para ficar quieto. Estava dando
certo, falava para ele não mudar nada. Mas
ele sempre gostou de arriscar", afirmou.

Fora do "Domingão do Faustão" desde
2015, onde atuou não só como música, mas
fez diversas participações divertidas ao

lado do amigo, Caçulinha conta que, apesar
da distância, a amizade com Faustão se
mantém: "Ainda conversamos, falamos por
telefone. Almoçamos com amigos ou anti-
gos diretores, quando é possível. Também
frequento pizzas lá na casa do Faustão. Mas
a gente não conversa sobre o programa [o
"Faustão na Band"]. Não falo com ele há um
mês", contou.

Demissão em massa e mudanças
Parece que o “Faustão na Band” não vai

bem das pernas. O programa diário de
Fausto Silva passará por uma grande refor-
mulação a partir do segundo semestre após
pouco mais de seis meses que está no ar no
canal dos Saad.

Segundo informações publicadas pela
colunista Cleo Guimarães, do F5, a produ-
ção do programa perdeu 40 empregados e
a atração terá menos 35 minutos de dura-
ção a partir de agosto deste ano.

O jornal ainda afirma que o novo tempo
de tela será mantido mesmo após o pri-
meiro ou segundo turnos da eleição deste
ano. Em 2023 o programa deve passar por
uma nova reformulação e ser exibido no
máximo 3 vezes por semana.

O ator Stênio Garcia e a esposa, Marilene
Saade, apareceram sorridentes ao lado de
Fernanda Montenegro nos bastidores da
peça "Nelson Rodrigues por ele mesmo",
protagonizada pela atriz em um teatro do
Rio de Janeiro. O registro foi feito menos de
um mês após o casal estrelar um momento
constrangedor em frente às câmeras, fa-
zendo até com que Marilene fosse acusada
de maus tratos ao marido. 

Após polêmica por uso de máscara, Stê-
nio Garcia e a esposa, Marilene Saade, as-
sistem à peça de Fernanda Montenegro
sem proteção (Foto: Reprodução/Insta-
gram)

Nas redes sociais, em uma publicação
conjunta, Stênio e Marilene apareceram
sentados na plateia do Teatro XP Investi-
mentos, no Leblon, zona sul do Rio de Ja-
neiro, ambos usando máscaras de
proteção. Confira:

Relembre a polêmica
Durante uma entrevista para o programa

"A Tarde é Sua", da RedeTV!, ela interrom-

peu a conversa para colocar uma máscara
no rosto de Stênio. “Não pode pegar coro-
navírus! Você não pegou até agora!”, esbra-
vejou ela. “Desculpa, acabou”, disse a
mulher do artista para o repórter, que es-
tava ao vivo e fez questão de expressar o
constrangimento que sentiu. Enquanto era
levado à força por Marilene, Stênio chegou
a gritar por socorro e pediu algumas vezes
para que pudesse finalizar a conversa.

Acusada de maus tratos após o vídeo vi-
ralizar nas redes sociais, ela se defendeu
das críticas: "O Brasil inteiro está me acu-
sando de relacionamento abusivo, de rela-
cionamento tóxico, [dizendo] que eu faço
alienação na sua cabeça. Dizem que te mal-
trato fora das câmeras. E na nossa relação
tem só amor, respeito, empatia. Eu trato ele
como um príncipe", declarou em entrevista
ao "Domingo Espetacular", da Record. Na
conversa, Stênio justificou o comporta-
mento da esposa: "Eu às vezes sou meio re-
belde e ela precisa me forçar a algumas
coisas", afirmou o ator.

Caçulinha ainda disse que a mudança de emissora 
foi uma grande surpresa para ele.



O Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inova-
ções está com um edital
aberto até 2 de setembro
para projetos de pes-
quisa, desenvolvimento e
inovação que visem o de-
senvolvimento e aplica-
ção de novas tecnologias
e ferramentas de bioin-
formática em biotecnolo-
gia. O valor total do edital
é R$ 15 milhões, com re-
cursos o Fundo Setorial
de Biotecnologia do
Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico
e Tecnológico (FNDCT).   

A íntegra do edital
pode ser acessado  por
meio do site oficial do
Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPQ).

O edital contempla
duas linhas de ação:
novas ferramentas de
bioinformática (que terá
R$ 5 milhões em recursos
e, nessa opção, cada pro-
jeto financiado poderá ter
o valor máximo de R$500
mil) e novas tecnologias
em biotecnologia com
foco em edição genô-
mica, drug delivery e se-
quenciamento genético
(com recursos estimados
em R$ 10 milhões e proje-
tos que podem obter até
R$1 milhão em financia-
mento). Os projetos po-
derão ter duração de até
36 meses. 

A biotecnologia é a
aplicação da ciência e da
tecnologia aos organis-
mos vivos, assim como às
suas partes, produtos e
modelos, com o objetivo
de alterar materiais vivos
ou não vivos para a pro-
dução de conhecimentos,

bens e serviços. 
A bioinformática é uma

área multidisciplinar, que
envolve química, física,
computação e ciências
biomédicas e, por transi-
tar por várias áreas do co-
nhecimento, permite o
acesso e gerenciamento
eficientes de diferentes
tipos de informações,
com destaque para as
áreas de fronteira de co-

nhecimento. 
As aplicações da bioin-

formática permitem:
montagem de genomas,
genômica comparativa,
análise de expressão gê-
nica, redes de regulação
gênica, estudo do meta-
bolismo, análise da estru-
tura de macromoléculas,
desenho de fármacos e
avanços na biologia evo-
lutiva e sintética. 

Edital para desenvolver tecnologia
de biotecnologia está aberto

Propostas devem ser apresentadas até 2 de setembro,

GeralPesquisa

Os projetos poderão ter duração de até 36 meses.
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Como parte da programa-
ção do 'Agosto Lilás', campa-
nha de enfrentamento à
violência doméstica, o Amapá
ativa nesta terça-feira (9) a Pa-
trulha Maria da Penha e o
'Botão do Pânico', que buscam
ofertar mais segurança a mu-
lheres que são amparadas por
medidas protetivas.

As novas medidas de en-
frentamento a violência con-
tra a mulher vão funcionar
da seguinte forma:

O 'Botão do Pânico' pode
ser acionado pela própria ví-

tima ou pela Central de Mo-
nitoramento Eletrônico do

Iapen, que consegue moni-
torar a tornozeleira eletrô-
nica do agressor, caso ele se
aproxime da vítima. Em si-
tuação de perigo, a equipe da
Patrulha Maria da Penha é
enviada até o local.

O 'Botão do Pânico' já havia
sido apresentado em maio do
ano passado pela Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança
Pública (Sejusp) e tinha a pre-
visão de atender cerca de 400
mulheres em setembro de

2021.
De acordo com o governo,

até o momento 18 mulheres
sob medida protetiva são aten-
didas com o equipamento.

O evento que acontecerá
nesta terça-feira no quartel
do Comando-geral da PM, a
partir das 8h30, também
prevê a assinatura do de-
creto que institui o grupo de
trabalho para elaboração do
II Plano Estadual de Políticas
para Mulheres.

Patrulha Maria da Penha e 'Botão do Pânico' serão 
ativados para proteger vítimas de violência no AP
Medidas passam a valer hoje e são direcionadas a mulheres amparadas por medidas protetivas.

Proteção Geral

Começou nesta segunda-
feira (08/08) a campanha na-
cional de vacinação contra a
poliomielite, uma doença
com consequências graves
considerada erradicada no
Brasil desde 1989, mas com
risco de surgimento de novos
casos devido à baixa adesão
vacinal.

Crianças com menos de
cinco anos poderão se vaci-
nar e, em paralelo, menores
de 15 anos também têm a
chance de atualizar a cader-
neta vacinal. As imunizações
são feitas gratuitamente pelo
SUS (Sistema Único de Saúde)
e ocorrem até o dia 9 de se-
tembro.

A faixa de cobertura vaci-
nal recomendada para a po-
liomielite, de acordo com a
Fiocruz, é de 80%. Em 2021,
a imunização contra a polio-
mielite foi de apenas 67,1%.

"Um dos motivos prováveis
dessa queda vacinal é a falsa
sensação de proteção de
doenças que não conhecem.
A pólio, junto com sarampo,
já foi uma das principais
doenças da infância em ín-
dice de sequelas e de mortes,
mas os pais e tutores de hoje
em dia são de uma geração
que foi muito vacinada, e por
isso, não têm experiência
com a doença", aponta Juarez
Cunha, presidente da SBIm
(Sociedade Brasileira de Imu-
nizações).

O que pode acontecer com
quem não é vacinado contra
a poliomielite

A poliomielite é uma
doença infecto-contagiosa
causada por um vírus que
vive no intestino, chamado
poliovírus (existente nos so-
rotipos 1, 2 e 3). O agente é
capaz de infectar crianças e
adultos por meio do contato
direto com fezes ou com se-
creções eliminadas pela boca
das pessoas infectadas.

Quando se trata de uma

pessoa sem histórico de vaci-
nação, ou seja, sem a prote-
ção imunológica contra o
poliovírus, após uma infec-
ção, o agente começa a se
multiplicar livremente na
garganta ou nos intestinos.

Em seguida, o vírus chega
à corrente sanguínea e, se o
quadro não for tratado a
tempo, pode atingir o cére-
bro, causando a chamada
"infecção paralítica".

Nesses casos, mais raros,
mas que podem causar se-
quelas irreversíveis, o vírus
ataca o sistema nervoso des-
truindo os neurônios moto-
res e provoca paralisia nos
membros inferiores.

Foi o que aconteceu com a
célebre artista mexicana
Frida Kahlo, que teve pólio
aos seis anos de idade e aca-
bou com sequelas perma-
nentes nos movimentos das
pernas. Posteriormente, por
complicações da doença, a
pintora ainda precisou am-
putar os dedos do pé e, de-
pois, uma das pernas.

Outra possibilidade é que
o vírus, depois de chegar ao
cérebro, cause meningite, in-
flamação das membranas
que revestem o cérebro e a
medula espinhal, que tem
como principais sintomas a
febre, rigidez da nuca e náu-
seas.

Se não for tratado adequa-
damente, o quadro de me-
ningite também pode causar

sequelas. Entre elas, a perda
de audição e visão parcial ou
total, epilepsia e paralisia em
um ou ambos os lados do
corpo.

Já se forem infectadas as
células dos centros nervosos
que controlam os músculos
respiratórios e da deglutição,
a doença pode afetar a capa-
cidade da pessoa em respirar
de forma normal e se alimen-
tar, podendo levar à morte.

"As consequências da
doença eram muito impor-
tantes e impactaram a vida
de muitos brasileiros no pas-
sado, já que praticamente
todo mundo tinha alguém na
família que sofreu com a
doença ou pelo menos co-
nhecia alguém que foi infec-
tado antes da erradicação da
doença", indica o presidente
da SBIm.

Por que a pólio pode voltar
se a doença já estava erradi-
cada?

O Brasil é um dos oito paí-
ses sul-americanos que apre-
sentam alto risco de volta da
poliomielite, segundo relató-
rio divulgado pela Opas (Or-
ganização Pan-Americana de
Saúde) em 2021.

Hoje, a doença só existe de
forma endêmica (circulando
o ano todo), no Afeganistão e
no Paquistão países vizinhos
na Ásia Meridional.

Mas a poliomielite tem
aparecido na forma de "deri-

vado vacinal" nos Estados
Unidos, Israel, Inglaterra e
outros países, o que acende
um alerta para o mundo todo.

São chamados de "deriva-
dos da vacina" os vírus que
circulam a partir de uma
forma modificada do vírus
originalmente contido na
VOP (a vacina oral da polio-
mielite).

Conforme explica Juarez
Cunha, quando uma criança
recebe a vacina oral (usada
no Brasil somente para as
doses de reforço), que utiliza
o vírus atenuado (vivo, mas
enfraquecido), parte desse
vírus pode sair nas fezes e
acabar no esgoto, como foi
observado em Londres no úl-
timo mês de junho, aumen-
tando o risco de infecção para
quem não foi vacinado.

De acordo com um docu-
mento da "Polio Global Eradi-
cationInitiative", uma
iniciativa da OMS para a erra-
dicação da doença, em raras
ocasiões, quando se replicam
no intestino humano, as es-
tirpes da VOP sofrem muta-
ções genéticas e podem
propagar-se nas comunida-
des que não estejam total-
mente vacinadas contra a
pólio, especialmente nas
zonas onde não haja uma boa
higiene, onde o saneamento
seja deficiente ou onde exista
sobrepovoamento.

"Outras mutações ocorrem
à medida que estes vírus se
propagam de pessoa para
pessoa e, se um deles conse-
guir continuar a propagar-se
numa população subvaci-
nada, poderá, com o tempo,
sofrer mutação genética até o
ponto de recuperar a capaci-
dade de causar paralisia", diz
o documento.

A experiência demonstra
que uma baixa cobertura va-
cinal contra a pólio é o princi-
pal fator de risco para a
emergência e propagação de
um surto por derivados da

vacina.
Se a vacina oral for admi-

nistrada apenas a algumas
pessoas numa grande popu-
lação suscetível, o vírus da
vacina pode continuar a se
multiplicar, mudar genetica-
mente e infectar não vacina-
das. Já uma população que
tenha sido amplamente vaci-
nada estará protegida contra
a mutação e propagação do
vírus.

"Para isso, a cobertura vaci-
nal precisa ser melhor em
muitos países, inclusive o
Brasil, que antes de 2015 era
considerado um exemplo a
ser seguido em termos de
imunização contra a pólio",
aponta Gislayne Castro e
Souza de Nieto, pediatra e
neonatologista e professora
do curso de Medicina da Uni-
versidade Positivo, em Curi-
tiba, no Paraná.

Ambos os especialistas con-
sultados pela BBC News Brasil
apontam que, no futuro, a ten-
dência é que somente vacinas
de vírus inativados sejam usa-
das — no Brasil e em todos os
outros países.

Mas essa é uma mudança
que deve acontecer de forma
gradual, e enquanto não é
concluída, todos os locais
onde há baixa cobertura vaci-
nal estão em risco. "Nos EUA,
só o imunizante com vírus
inativado é usado, mas ainda
assim foi notificado um caso
de infecção por derivado da
vacina. Provavelmente se
deu por alguém que viajou",
aponta Cunha.

Além da necessidade de alta
cobertura vacinal, outro ponto
importante no combate de
novos surtos é vigilância das
"paralisias flácidas", como são
chamados os casos de perda de
movimentos causados pela
pólio. "É importante checar se
são motivados pela doença, mas
essa é uma vigilância que não
estamos conseguimos fazer no
Brasil", indica.

Vacina contra poliomielite: entenda os riscos de 
não imunizar crianças contra a doença

Imunização 

A doença, erradicada no Brasil desde 1989, tem risco de causar novas infecções devido à baixa cobertura vacinal.

Smartphone com 'botão de pânico' para proteção de vítimas de
violência doméstica em Macapá — Foto GEA-Divulgação

As primeiras doses da vacina, com vírus inativado, 
são aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade por meio de

injeção intramuscular — Foto Agência Brasil
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Dois policiais militares foram ba-
leados na noite de domingo (7), após
apreenderem um adolescente de 14
anos como suspeito de ameaça na
Vila do Maracá, no município de Ma-
zagão, a 32 quilômetros de Macapá.
Os agentes receberam atendimento
médico e foram liberados com feri-
mentos superficiais.

Segundo o 190, por volta das
22h20 a equipe foi acionada para
atender uma denúncia de ameaça na
localidade. O suspeito, o adolescente
de 14 anos, é considerado perigoso e
já tinha passagem pela polícia por
outras ocorrências.

Na hora de entrar na viatura, ele

teria reagi, atacando policiais e tra-
vando uma luta corporal. Um poli-
cial da equipe fazia a contenção dos
familiares que estavam exaltados e,
assim que o adolescente foi imobili-
zado e colocado no veículo, o irmão
dele pegou uma espingarda e dispa-
rou contra os PMs.

O comandante da equipe e outra
policial ficaram feridos na cintura e
na perna. Ainda de acordo com o
190, a equipe chegou a trocar tiros
com homem, mas se retirou do local
para verificar o grau das lesões.

Os militares foram encaminhados
para o Hospital de Santana onde
foram atendidos, medicados e libe-

rados. Após atendimento médico, a
equipe retornou até Mazagão, onde
apresentou o menor na delegacia.

O Corpo de Bombeiros Militar
(CBM) do Amapá apura as causas do
incêndio que consumiu um cata-
marã na orla de Macapá, no sábado
(6). A embarcação estava parada no
Rio Amazonas e não tinha passagei-
ros.

Em nota, a empresa proprietária
da embarcação disse que não des-
carta a hipótese do incêndio ter sido
provocado e que o catamarã já foi
alvo de outras ações criminosas, já
tendo vários objetos furtados.

O incêndio aconteceu no começo
da tarde e foram cerca de 4 horas de
combate às chamas na embarcação
de grande porte. O fogo destruiu
todo o barco, mas não houve feridos.

A corporação já sabe que o cata-
marã possuía uma grande carga de
combustível, o que pode ter cau-
sado o incêndio, propagado pelo
vento.

A fumaça negra do incêndio foi
tão intensa que foi vista por quem
estava em outros bairros mais dis-
tantes de onde a embarcação ficou.

Para controlar as chamas que ra-

pidamente tomaram conta da em-
barcação foram mobilizadas várias
viaturas do Complexo Fluvial da Se-
gurança Pública, da Fazendinha, e
do 3º Grupamento do CBM, na Zona
Oeste.

No dia de hoje, 06/08/2022, pela
parte da tarde, o Catamarã Rios Li-
nhas Fluviais da Amazônia, come-
çou a pegar fogo misteriosamente.
O corpo de bombeiros foi acionado
e será dado início a uma investiga-

ção minuciosa para descobrir a
causa deste incidente. O catamarã já
havia sido alvo de empreitadas cri-
minosas, vez que teve diversos ob-
jetos furtados, com isso, não se
descarta a hipótese de que o incên-
dio foi proposital. Após as investiga-
ções não se medirá esforços para
encontrar e punir os responsáveis,
uma vez que, mesmo sem vítimas,
colocou muitas vidas em perigo
ante a localização da embarcação.

Troca de tiros Macapá(AP), terça-feira, 09 de agosto de 2022 

Na madrugada deste domingo (7),
a Polícia Civil do Amapá, por meio da
Delegacia Especializada em Repres-
são a Crimes Contra Criança e Ado-
lescente (DERCCA), com o apoio da
Coordenadoria de Operações e Re-
cursos Especiais (Draco), DEMA,
DEIAI, Polinter, DECCM, Deatran,
Delegacia de Diversões Públicas, Di-
visão Canil K-9, e do Comissariado
de Menores além do Conselho Tute-
lar da Zona Sul, realizou uma opera-
ção com o objetivo de reprimir festas
na cidade de Macapá com a presença
de crianças e adolescentes em situa-
ção de risco, além de combater o trá-
fico de drogas e a venda de bebidas
alcoólicas a menores.

A ação policial aconteceu em um

local de eventos localizado no bairro
Jardim Marco Zero, zona sul de Ma-
capá.

“Recebemos denúncias anôni-
mas de que nesse local, que é uma

sede campestre, estavam sendo
realizadas festas com a presença de
adolescentes. Ao chegarmos lá, en-
contramos, aproximadamente, 10
menores de idade, adolescentes,
que foram levados pelo Comissa-
riado de Menores do Poder Judiciá-
rio para o Conselho Tutelar da Zona
Sul”, explicou o Delegado Ronaldo
Entringe, titular da DERCCA.

O Delegado informou ainda que
não havia autorização do Departa-
mento de Polícia Administrativa da
Polícia Civil para a realização do
evento, bem como de outros órgãos
públicos municipais e estaduais.

Outras ações policiais dessa natu-
reza serão realizadas em locais de
festa e eventos da cidade de Macapá.

Apreensão

Vários órgãos participaram da operação que reprimiu a presença de crianças 
e adolescentes em situações e locais de risco.

Polícia Civil apreende 10 adolescentes 
em festa na zona sul de Macapá

Investigação 

Caso aconteceu no sábado (6), na orla de Macapá.

CBM apura causas de fogo em catamarã no 
Rio Amazonas; donos acreditam em incêndio criminoso

Dois PMs são baleados por irmão de adolescente 
que foi apreendido por ameaça no Amapá

Catamarã pega fogo no Rio Amazonas, na orla de Macapá
— Foto Fernando Carneiro-Rede Amazônica

Adolescente foi levado para a Delegacia de
Polícia de Mazagão, no Amapá — Foto Polícia

Civil-Divulgação

Houve troca de tiros, na noite de domingo (7), em Mazagão.



Na madrugada desta segunda-
feira (8), um homem, identificado
como Thalysson Bruno dos Santos,
de 24 anos, foi preso suspeito de as-
saltar um ônibus do transporte cole-
tivo na avenida Marechal Castelo
Branco, no bairro São Francisco, em
São Luís.

De acordo com a polícia, por volta
das 1h30, o preso anunciou o assalto
em posse de uma chave de fenda e
roubou R$ 77 da renda do coletivo,
que fazia a linha Calhau/Litorânea.

O motorista do ônibus acionou a
polícia e o suspeito foi preso. Com
ele, os policiais apreenderam a ferra-
menta utilizada no crime e o di-
nheiro levado do coletivo.

No Maranhão 

Homem é preso após render motorista com chave 
de fenda e assaltar ônibus em São Luís

Macapá(AP), terça-feira, 09 de agosto de 2022 

Homem é preso após render motorista com
chave de fenda e assaltar ônibus em São Luís —
Foto Juliana Chaves-Grupo Mirante

De acordo com a polícia, o suspeito anunciou o assalto em posse de uma chave de fenda 
e roubou R$ 77 da renda do ônibus do transporte coletivo.

Operação Maria da Penha: mais de 50 homens são
presos em 20 cidades da Paraíba

Ação tem apoio da Polícia Militar e objetiva combater a violência doméstica em cidades 
paraibanas durante o mês de agosto, em alusão à Lei Maria da Penha.

Na Paraíba 

Ao menos 51 homens foram presos nesta se-
gunda-feira (8) durante a Operação Maria da
Penha, que acontece em várias cidades paraiba-
nas para combater a violência doméstica e fami-
liar. Segundo a Polícia Militar, a operação marca
os 16 anos da Lei Maria da Penha e deve ter ações
de durante todo o mês de agosto.

De acordo com a PM, a maior parte dos homens
alvos da operação foram presos por crimes como
estupro, violência doméstica e lesão corporal. As
prisões aconteceram em 20 cidades da Paraíba.

Ainda de acordo com a PM, a operação acon-
tece a partir desta segunda-feira (8) e deve ter
ações de forças integradas de segurança durante
todo o mês de agosto na Paraíba.

Além de marcar os 16 anos da Lei Maria da
Penha, a operação também marca também os 3
anos de criação da Patrulha Maria da Penha, uma
ação do Governo do Estado que oferece suporte
psicológico, assistencial e jurídico a mulheres em
municípios paraibanos.

Ao todo, 26 mil atendimentos foram oferecidos
pela Patrulha Maria da Penha em 60 cidades da Pa-
raíba, com trabalho integrado entre a Secretaria da
Mulher e da Diversidade Humana, Polícia Militar,
Polícia Civil e Tribunal de Justiça. O acompanha-
mento resultou em 83 prisões de agressores em
três anos.

Conforme a capitã Gabriela Jácome, da Patrulha

Maria da Penha, para que a Lei Maria da Penha seja
ainda mais eficaz, é importante que as mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar, ou pes-
soas que conheçam estas mulheres, procurem a
rede de apoio às vítimas e façam denúncias.

“Algumas mulheres não se reconhecem no ciclo
de violência e outras têm determinantes que difi-
cultam na hora da denúncia, por isso é importante
a integração dentro da Patrulha Maria da Penha.
Nossa equipe multiprofissional consegue identifi-
car estes casos e fazer os encaminhamentos das ví-
timas para os serviços de assistência social,
psicologia, entre outros”, explica.

O que é a Lei Maria da Penha?
A Lei Maria da Penha tornou crime a violência

doméstica e familiar contra a mulher em 7 de
agosto de 2006. O nome é uma homenagem à
mulher cujo marido tentou matá-la duas vezes e
que desde então se dedica à causa do combate à
violência contra as mulheres.

A lei existe para qualquer caso de violência do-
méstica e na família contra uma mulher, que in-
depende do parentesco e sexo. O agressor pode
ser padrasto ou madrasta, sogro ou sogra, cu-
nhado ou cunhada, entre outros.

Em abril deste ano, a 6ª Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça decidiu que a Lei Maria da Penha
pode ser aplicada em casos de agressão contra
mulheres transexuais. A decisão é inédita num
tribunal superior e pode orientar futuras análises
de casos semelhantes nas instâncias inferiores.

Como denunciar
O atendimento às vítimas pode ser realizado

direto nas Delegacias Especializadas de Atendi-
mento à Mulher (disque 180). Para casos de emer-
gência, a Polícia Militar deverá ser acionada
(disque 190). Para denúncias anônimas, busque
a Polícia Civil (disque 197). O centro de Referên-
cia da Mulher Ednalva Bezerra, em João Pessoa,
que acolhe mulheres vítimas de violência, pode
ser acionado pelo número 0800 283 3883.

Mais de 50 homens são presos em 20 
cidades da Paraíba — Foto 
Divulgação-Polícia Militar da Paraíba

Vereadora é presa em operação no interior do AC suspeita
de desviar R$ 300 mil de idosos e indígenas

Aurelinda foi eleita em 2020, é casada, declara ao TSE a ocupação de auxiliar de escritório e tem ensino
médio completo. Ela tinha, naquela época, um patrimônio declarado de R$ 137 mil.

No Acre

A vereadora Aurelinda Portela (Progressis-
tas), de 51 anos, foi presa na manhã desta se-
gunda-feira (8), na cidade de Feijó, interior
do Acre, em uma operação da Polícia Civil e
do Ministério Público Estadual (MP-AC). Ela
é suspeita de estar envolvida em um es-
quema que desviava dinheiro de idosos e in-
dígenas na região.

Aurelinda foi eleita em 2020, é casada, de-
clara ao TSE a ocupação de auxiliar de escri-
tório e tem ensino médio completo. Ela tinha
um patrimônio declarado, naquela época, de
R$ 137 mil.

A defesa da vereadora informou que sobre
a prisão, ainda não teve acesso aos autos do
processo tampouco ao Inquérito Policial. "In-
forma ainda que a vereadora colaborará com
a Justiça para que sejam esclarecidos todos
os fatos e que é inocente de todas acusações
a ela imputadas."

Conforme as investigações, a vereadora se
aproveitava do fato de estas pessoas serem
analfabetas e fazia transferências, emprésti-
mos, financiamentos e outras transações
bancárias, em nome das vítimas. Para come-
ter os crimes, ela usava procurações em
nome deles. Desvios são de cerca de R$ 300

mil. Um mandado de busca também foi cum-
prido na casa da vereadora.

“Hoje estou com sete casos e a conta está
em torno de R$ 300 mil para sete pessoas.
São idosos, indígenas e ela se aproveita de
pessoas extremamente vulneráveis”, disse o
delegado Railson Correia, responsável pela
investigação que durou mais de um ano.

Além da prisão, a justiça determinou o se-
questro de 251 bois das propriedades da filha

e do marido da investigada. O objetivo é que
ao final do processo judicial esses animais
sejam leiloados para que as vítimas sejam in-
denizadas.

Aurelinda é investigada pelos crimes de es-
telionato e furto mediante fraude, praticados
contra estas pessoas.

Esta não é a primeira vez que a vereadora
é presa. Em junho do ano passado, ela foi
presa em flagrante, junto com a filha e o es-
poso, pela Polícia Federal, pelos crimes de es-
telionato e apropriação indébita. Mas,
durante a audiência de custódia, todos foram
liberados após pagamento de fiança e com
medidas cautelares que os proibia de ter con-
tato com indivíduos dos grupos indígenas e
de trabalhadores rurais.

“A gente conseguiu demonstrar que ela
não se importa com medida cautelar na in-
vestigação de mais de ano. E para suprir esse
prejuízo, a juíza permitiu o sequestro de 251
animais e as vítimas devem ser ressarcidas”,
acrescentou.

A vereadora foi levada até a delegacia da
cidade para prestar os devidos esclarecimen-
tos e deve passar por audiência de custódia
ainda nesta segunda

Vereadora Aurelinda Portela (Progres-
sistas), de 51 anos, foi presa na manhã
desta segunda-feira (8), na cidade de
Feijó — Foto Reprodução



A Polícia Civil do RJ fechou
no último domingo (7) uma
clínica de atendimento a ido-
sos com problemas psiquiá-
tricos na Zona Oeste do Rio.
Alguns dos internados ti-
nham lesões pelo corpo.

Agentes da 35ª DP (Campo
Grande) estiveram no estabe-
lecimento após denúncias de
maus-tratos.

De acordo com as investi-

gações, os pacientes eram
mantidos em cárcere privado
e dopados com medicamen-
tos sem prescrição médica.

“Todos os idosos estavam
sofrendo crimes de maus-
tratos, alguns até precisando
de ajuda médica”, afirmou o
delegado Túlio Pelosi. “Um
deles foi transferido de ur-
gência para o hospital”,
emendou.

Na porta da clínica, agen-
tes encontraram duas paren-
tes de um paciente que
disseram que há um ano
eram impedidas de entrar no
espaço e visitá-lo. A família já
tinha feito um registro na 19ª
DP (Tijuca) relatando a situa-
ção.

A polícia disse ainda que
no local foi encontrada co-
mida estragada.

Um dos suspeitos de ter
assassinado a tiros uma
mulher, de 62 anos, e um
homem, de 43 anos, ambos
mãe e filho, foi preso no
fim deste domingo (7), na
Comunidade Raio do Sol,
Cidade Nova, Zona Norte
de Manaus. As vítimas
foram mortas dentro de
casa, na Comunidade
Nobre, bairro Lago Azul.

O suspeito do crime
chegou na Delegacia Espe-

cializada de Homicídios e
Sequestros (DEHS) por
volta das 16h30 deste do-
mingo, horas depois do as-
sassinato, que aconteceu
durante às 9h da manhã.
Um carro branco, que teria
sido utilizado para a fuga
do crime, também foi
apreendido.

De acordo com o inves-
tigador do caso, Moacir
Andrade, o suspeito nega
a participação, no entanto,

a equipe já tem indícios de
que ele estaria envolvido
no crime.

Uma das linhas de in-
vestigação sobre a motiva-
ção do crime seria o
envolvimento das vítimas
com tráfico de drogas, se-
gundo o investigador. En-
tretanto, mais detalhes
sobre o crime não podem
ser revelados devido o an-
damento das investiga-
ções.

“A motivação seria trá-
fico de drogas [...] a gente
não pode dar mais deta-
lhes, ainda está sendo in-
vestigado”, disse o
investigador.

Um segundo suspeito
do crime ainda não foi lo-
calizado, de acordo com o
investigador.

Além da mãe e o filho, o
cachorro da família tam-
bém foi atingido por dis-
paros, mas foi socorrido.

Homicídio Geral

Um carro branco, que teria sido utilizado para
a fuga do crime, também foi apreendido.

Polícia prende suspeito de assassinar
mãe e filho, em Manaus

De acordo com o investigador do caso, o suspeito nega a participação, no entanto, a equipe já tem indícios de que ele estaria envolvido no crime.

Agentes estiveram no estabelecimento após denúncias de maus-tratos.

Clínica de atendimento a idosos com 
problemas psiquiátricos foi fechada.

Polícia encontra idosos com lesões em clínica
na Zona Oeste do Rio; lugar foi fechado

No Rio de Janeiro

As ondas de calor var-
rendo a Europa neste
verão do hemisfério
norte não geraram ape-
nas temperaturas recor-
des e campos
queimados: as águas do
rio Pó, na Itália, atingi-
das pela seca, ficaram
tão baixas que revela-
ram uma bomba da Se-
gunda Guerra Mundial
que estava submersa.

Especialistas militares
desarmaram e realiza-
ram uma explosão con-
trolada neste domingo
(7) da bomba de 450 kgs,
que foi descoberta em 25
de julho perto da vila de
Borgo Vigilio, no norte,
perto da cidade de Man-
tua.

“A bomba foi encon-
trada por pescadores na
margem do rio Pó, de-
vido à diminuição dos
níveis da água causada
pela seca”, disse o coro-
nel Marco Nasi.

Não foi fácil lidar com
a bomba.

Cerca de 3.000 pes-
soas morando nas re-
dondezas foram
retiradas pela operação,
disse o Exército. O es-
paço aéreo da região foi
fechado. A navegação ao
longo daquele trecho do
rio e o tráfego na linha

ferroviária e na estrada
estatal foram interrom-
pidos.

“Em um primeiro mo-
mento, alguns dos habi-
tantes disseram que não
se moveriam, mas nos
últimos dias, acho que
convencemos todo
mundo”, disse o prefeito
de Borgo Virgilio, Fran-
cesco Aporti, acrescen-
tando que, se as pessoas
se recusassem a se reti-
rar, as operações seriam
paralisadas.

Engenheiros de elimi-
nação de bombas retira-
ram o fusível do
dispositivo fabricado
pelos EUA, que, se-
gundo o Exército, conti-
nha 240 kgs de
explosivos.

Depois, o esquadrão
de bombas, escoltado
pela polícia, transferiu o
dispositivo para uma pe-
dreira na cidade de Me-
dole, a cerca de 45 kms
de distância, onde ela
foi destruída.

A Itália declarou es-
tado de emergência mês
passado na região em
torno do Pó, que é o rio
mais longo do país. Ele
representa cerca de um
terço da produção agrí-
cola da Itália e está pas-
sando pela sua pior seca
em 70 anos.

Explosão controlada
Bomba da Segunda Guerra

Mundial aparece nas
águas do rio Pó na Itália
Representantes do exército já explodiram 

o artefato. Ninguém se feriu.

Bomba da Segunda Guerra Mundial encontrada
na Itália é explodida em deserto
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Ex-boxeador Nelson dos Anjos luta contra dificuldades
para manter projeto em periferia do AP

"Um pai nas nossas vidas", assim o ex-
boxeador Nelson dos Anjos, 68 anos, é
reconhecido por seus alunos do projeto
social "Formando Campeões" que supe-
rando várias dificuldades atende crian-
ças e adolescentes, há quase 19 anos na
periferia de Macapá. A trajetória foi re-
tratada no quadro Amazônia Bonita da
Rede Amazônica, que foi ao ar no JAP2
do último sábado (6).

Nelson dos Anjos é um nome bastante
conhecido no cenário esportivo ama-
paense, considerado por muitos um dos
maiores boxeadores da Região Norte de
sua época, campeão amador em várias
competições nacionais.

O projeto nasceu na passarela de uma
área alagada no bairro Congós, Zona Sul
da capital amapaense. Além de profes-

sor de boxe o ex-campeão também ado-
tou a função de conselheiro de seus alu-
nos, com noções sobre cidadania e
solidariedade.

Apesar do grande reconhecimento
não é fácil manter o projeto funcio-
nando, principalmente agora que o pro-

fessor está com a saúde fragilizada, por
ser diabético e está com três hérnias de
disco.

Os momentos difíceis são ameniza-
dos com ajuda de alguns voluntários
através de doações como o ex-campeão
Mundial Acelinio Popó Freitas, que já vi-
sitou o projeto em duas oportunidades
(2011 e 2013) e segue contribuindo com
Nelson dos Anjos, como fez no fim do
ano passado

Serviço
Clube de Boxe Nelson dos Anjos
Projeto: Formando Campeões
Local: Avenida Padre AngeloBiraghi,

nº 997, Congós, Macapá
Telefone: (96) 99118 - 3614 - 98403-

5922

Inflação
Com o orçamento apertado, um em cada quatro habitantes no

país não consegue pagar todas as contas no fim do mês. A constata-
ção é de pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em
parceria com o Instituto FSB Pesquisa, que aponta redução nos gas-
tos com lazer, roupas e viagens. De acordo com a pesquisa, sair do
vermelho está cada vez mais difícil. Isso porque apenas 29% dos
brasileiros poupam, enquanto 68% não conseguem guardar di-
nheiro. Apesar disso, 56% dos entrevistados acreditam que a situa-
ção econômica pessoal estará um pouco ou muito melhor até
dezembro.O levantamento também mostrou que 64% dos brasilei-
ros cortaram gastos desde o início do ano e 20% pegaram algum em-
préstimo ou contraíram dívidas nos últimos 12 meses. Em relação a
situações específicas, 34% dos entrevistados atrasaram contas de
luz ou água, 19% deixaram de pagar o plano de saúde e 16% tiveram
de vender algum bem para quitar dívidas.

Recebe Alta
Internado desde o dia 26 de julho, Zagallo recebeu alta na manhã

de domingo (7) e já está em casa, onde celebrará o aniversário nesta
terça-feira (9). O Velho Lobo, de 90 anos, teve uma infecção respi-
ratória e ficou no Hospital Barra D'Or, na zona oeste do Rio por pre-
caução. Lenda do futebol brasileiro, Zagallo reagiu bem ao
tratamento, mas precisou ficar um dia a mais do que o previsto. Se-
gundo boletim médico ao longo da semana, havia a expectativa de
que fosse liberado até sábado.Ele ficou numa unidade semi-inten-
siva, sempre lúcido e respirando espontaneamente, sem a necessi-
dade de ajuda. Ele também teve acompanhamento de fisioterapia
respiratória e motora. Ex-jogador e ex-técnico, Mário Jorge Lobo Za-
gallo é o mais vitorioso da seleção brasileira. Em quase cinco déca-
das, ele conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962 em campo,
foi o treinador do tri em 1970 e auxiliar do tetra em 1994, além de
ter comandado o time no vice, em 1998. Também foi coordenador
em 2006. Nas Olimpíadas, conquistou o bronze em 1996 e foi a pri-
meira personalidade do futebol a integrar o Hall da Fama do Comitê
Olímpico do Brasil (COB).

Contratos Milionários 
O narrador da TV Globo, Galvão Bueno, está faturando alto em

sua última Copa do Mundo neste ano. De acordo com o portal "No-
tícias da TV" no último domingo (7), o locutor já assinou ao menos
quatro contratos milionários de campanhas para serem exibidas du-
rante os intervalos comerciais das transmissões. A tendência é de
que o número aumente. Entre as marcas, Galvão já acertou com
Ambev, Lojas Americanas, TikTok e Johnny Walker. O narrador terá
também, ao longo da Copa do Catar, quatro campanhas com as mar-
cas Visa, postos Petrobrás, Pixbet e IQI Investimentos.Entretanto,
das marcas citadas, apenas a Ambev já possui o material gravado.
Além disso, Galvão Bueno participou da produção da campanha da
Brahma. Ela será a patrocinadora do Mundial na Globo. No caso da
Visa, o narrador irá gravar o novo comercial para o evento nas pró-
ximas semanas. A parceria com o TikTok já é a segunda do locutor.
Enquanto isso, americanas e Johnny Walker serão as novidades dos
contratos.Ainda de acordo com o portal, Galvão planeja projeta pas-
sar de dez acordos assinados pela publicidade. Até agora, oito cam-
panhas foram fechadas. O narrador está aproveitando a sua
despedida da Globo após já ter sido proibido pela política da emis-
sora, de não participar desses tipos de acordos. Além disso, terá tam-
bém um documentário sobre a sua última Copa do Mundo. O
conteúdo está sendo produzido pela Globoplay desde julho."A nossa
conversa nesse momento é: o que irá acontecer, como deixaremos
as portas abertas e que porta será utilizada depois do dia 18 de de-
zembro", relatou Galvão.

Internado
Considerado o maior jogador da história do Vasco, o ídolo Roberto

Dinamite, de 68 anos, deu entrada no domingo em um Hospital na
Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para seguir o seu tra-
tamento contra o câncer. Ele foi submetido a um procedimento já
previsto e, segundo familiares, passa bem. Em janeiro deste ano, Di-
namite revelou a descoberta de tumores no intestino e iniciou tra-
tamento contra câncer. O ex-jogador perdeu 20kg em 20 dias no
começo da quimioterapia — efeito colateral das sessões. Em abril, o

ídolo cruz-maltino foi homenageado com uma estátua em São Ja-
nuário. Em junho, novamente deu entrada no hospital, mas desta
vez para cuidar de uma infecção. Maior ídolo da história do Vasco,
Roberto Dinamite é o maior artilheiro do clube e o jogador com mais
jogos. Além disso, é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, do
Carioca e de São Januário. Ele foi presidente do cruz-maltino entre
2008 e 2014. Desejamos o restabelecimento da saúde do ex-craque
Roberto Dinamite é um cidadão do bem e merece com certeza esse
apoio nesse momento difícil de sua vida.  

Curtinhas 
Rádio web do Ypiranga Clube estar fora do ar, com a palavra o

presidente Ricardo Oliveira, essa plataforma de comunicação tem
muitos seguidores e eles reclamaram perguntando qual foi o mo-
tivo. XXXX Turma do carnaval quer fazer planejamento dos enre-
dos por esses dias. Presidente Jozildo Lemos da LIESA já está de
prontidão para receber essa demanda. XXXX Convenção do PSD
que aconteceu na última sexta-feira (05) na sede Dos Magistrados
onde oficialmente foi batido o martelo em nome de Jaime Nunes
para concorrer o governo do estado teve um grande público, todas
as cercanias onde se desdobrava o evento ficou repleto de carros
e gente. XXXX Familiares e amigos do empresário Odelson Salles
que foi executado no bairro do trem querem um posicionamento
dos órgãos que estão investigando o caso. Odelson era empreen-
dedor da construção civil aqui no estado na qual comandava a em-
presa Icon Engenharia que faliu. XXXX Deve sair até o final de
semana a segunda pesquisa majoritária para o governo do estado
e também para o senado. A primeira consulta com a população
ficou no pódio Jaime Nunes (PSD) para governador e Davi Alco-
lumbre (União Brasil) para o senado da República. Senador Davi
concorre a reeleição. XXXX Estamos na semana do Dia dos Pais e
até domingo o comercio será frequentado por milhares de pessoas
para comprar o presente do Papai querido. Eu adoro esse aconte-
cimento por que alavanca a economia do nosso estado. XXXX
Gente por hoje é o que há, fiquem com Deus e a minha Padroeira
Virgem de Nazaré. Tchau. 

A segunda-feira prometia e
está sendo decisiva para o
destino do atacante Igor Pai-
xão. O Coritiba aguardava e re-
cebeu uma nova proposta do
Feyenoord, da Holanda, du-
rante a tarde. As conversas
avançaram e a negociação
está bem encaminhada.

Já existe um entendimento
entre as partes sobre valores e
percentual. O Coxa não abria
mão que a negociação girasse
em torno dos 8 milhões de
euros e de ficar com 20% dos

direitos do atacante.
Entre o jogador e o clube

holandês, as tratativas estão

bem encaminhadas para um
contrato até 2027. Agora, Coxa
e Feyenoord fazem os últimos

ajustes na forma de paga-
mento. O anúncio oficial deve
acontecer na terça-feira.

Em abril, o ge trouxe a infor-
mação de que o time holandês
tinha feito uma primeira con-
sulta e estaria disposto a in-
vestir 2 milhões de euros.
Logo na reabertura da janela,
o Feyenoord voltou a procurar
o Coritiba e os empresários do
atacante - até domingo os va-
lores ainda não agradavam o
clube e giravam em torno dos
6.5 milhões de euros.

Projeto social

Coritiba encaminha venda de Igor Paixão para 
o Feyenoord, da Holanda

A caminho da Holanda Macapá(AP), terça-feira, 09 de agosto de 2022 

Jogador deve se despedir nos próximos dias do Coxa para reforçar 
o time holandês. Vínculo será até 2027

"Formando Campeões" já ajudou centenas de crianças e adolescentes de Macapá a se 
afastarem do mundo das drogas e da criminalidade através do esporte



Um dia após a Lei
11.340/2006, conhecida po-
pularmente como Lei Maria
da Penha, completar 16
anos, a Comarca de Oiapo-
que, por meio das 1ª e 2ª
Varas de Competência
Geral, realizou um encontro
com membros da Rede de
Apoio à Mulher no municí-
pio. O objetivo do encontro
foi conhecer as práticas já
realizadas na atenção à mu-
lher vítima de violência,
bem como planejar ações
futuras de fortalecimento
no atendimento e proteção
da vítima de violência do-

méstica e familiar, visando
sua maior efetividade.

Na reunião foi deliberada
a realização periódica de
novos encontros com toda a
rede devido ao resultado sa-
tisfatório obtido com o
evento. O encontro também
integra as programações da
Campanha Agosto Lilás,
mês de combate à violência
contra a mulher.

Participaram do encontro
os juízes Roberval Pantoja
Pacheco e Simone Moraes
dos Santos, respectiva-
mente titulares da 1ª e da 2ª
Varas de Competência Geral

de Oiapoque; a psicóloga
Rayane Ramos; em repre-
sentação ao CRAM, as servi-
doras Ceila Sousa Brito e
Solange Magalhães da Cruz;
em representação ao
CREAS, as servidoras Tere-
zinha de Jesus Ramalho e
Dayane Priscila; em repre-
sentação à Coordenadoria
da Mulher no município,
participou Zélia Rodrigues;
o delegado Átila Rodrigues
de Almeida; defensor pú-
blico Guilherme Francisco
Souza Amaral; e o promotor
de Justiça Hélio Paulo San-
tos Furtado.

O evento foi considerado um marco histórico para os povos indígenas do Amapá e Norte do Pará.

Mês de combate

O município de Oiapoque
foi sede, na semana pas-
sada, da XIII Assembleia
Ordinária da Coordenação
das Organizações Indígenas
da Amazônia Brasileira
(COIAB). O evento foi uma
organização da Articulação
dos Povos e Organizações
Indígenas do Amapá e
Norte do Pará (APOIANP) e
contou com a presença: do
presidente do Tribunal de
Justiça do Amapá, desem-
bargador Rommel Araújo;
do desembargador e ouvi-
dor do TJAP, Jayme Fer-
reira: dos juízes Roberval
Pantoja Pacheco - Diretor
do Fórum de Oiapoque e
Fabiana da Silva Oliveira, ti-
tular da Vara Única de
Pedra Branca do Amapari;
do servidor Haroldo Se-
gundo - Assessor Jurídico e
membro da Coordenadoria
de Proteção aos Direitos dos
Povos Indígenas do TJAP,
além da equipe da Comunica-
ção e Cerimonial.

O evento foi considerado
um marco histórico para os
povos indígenas do Oiapo-
que, que recepcionam o
evento, como também para
os povos indígenas do Amapá
e Norte do Pará. Na Assem-
bleia foram realizadas ainda
atividades como feiras, pales-
tras, e ações culturais, foi
criado amplo espaço de dis-
cussão de temas relevantes
para os povos indígenas na
atualidade, como mudanças
climáticas, demarcação de
terras e ampla defesa dos di-
reitos dos povos indígenas.

Segundo o presidente do
TJAP, desembargador Rom-
mel Araújo, “a presença do
Poder Judiciário do Estado do
Amapá, inclusive com sua
Ouvidoria e membros da
Coordenadoria de Proteção
aos Direitos dos Povos Indíge-
nas, é a demonstração clara
de respeito aos povos originá-
rios. Competirá sempre ao
Tribunal de Justiça a garantia
dos direitos, da preservação

da floresta e o fortalecimento
da cultura em todas as terras
indígenas no Amapá”.

A assembleia da COIAB foi
um grande e importante en-
contro do movimento indí-
gena da região amazônica,
ocasião em que foram debati-
dos temas internos essenciais
e de repercussão externa da
organização política. A Assem-
bleia reuniu mais de 1000 (mil)
pessoas, entre lideranças dos
nove estados da Amazônia
Legal: Amapá, Amazonas, Ma-
ranhão, Pará, Tocantins, Acre,
Roraima, Rondônia e Mato
Grosso, com seus respectivos
Delegados das 64 regiões indí-
genas dos Estados.

Os discursos dos líderes de
cada Estado tiveram como
foco a defesa do território in-
dígena, enfatizando a rele-
vância dos povos indígenas
para a preservação da vida no
planeta, sobretudo a impor-
tância da preservação da cul-
tura dos povos originários
porque bem como as dificul-
dades enfrentadas para o
exercício dos seus direitos.

Na oportunidade a comi-
tiva do TJAP visitou também
duas aldeias indígenas da re-
gião, acompanhados pelo
Procurador da República do
Ministério Público Federal
Alexandre Guimarães, pelo
Defensor Público de Oiapo-
que Guilherme Francisco
Souza Amaral e do Promotor
de Justiça do Ministério Pú-
blico Estadual Marcelo Mo-
reira, titular da Promotoria de
Justiça do Meio Ambiente,
Conflitos Agrários, Habitação
e Urbanismo.

Melhoria no atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica é tema de encontro na Comarca de Oiapoque

Comitiva do TJAP participa da XIII Assembleia Eletiva da Coordenação
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira

Representantes

O encontro também integra as programações da Campanha Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher.

Na Assembleia foram realizadas ainda atividades
como feiras, palestras e ações culturais.

Juizado da Infância e Juventude leva 
Projeto “Ciranda” à Escola de tempo 

integral Jacinta Carvalho
Realizado pelo Poder Judiciário desde 2018, o objetivo é 

cumprir um calendário de palestras e círculos restaurativos
com os alunos e orientar sobre diversos assuntos.

Na Fazendinha

Os estudantes da Es-
cola Estadual Prof. Ja-
cinta Maria Rodrigues de
Carvalho foram foco de
mais uma iniciativa do
Juizado da Infância e Ju-
ventude – Área de Políti-
cas Públicas e Medidas
Socioeducativas da Co-
marca de Macapá, nesta
sexta-feira (05), com o
projeto “Ciranda”. Ele
consiste em um calendá-
rio de palestras, ciclos de
discussões, incluindo
círculos restaurativos
com os alunos, apresen-
tando módulos sobre
violência sexual e outras
formas de violência,
temas como uso de dro-
gas e bebidas alcoólicas
também são debatidos.

A assistente social do
Juizado da Infância e Ju-
ventude, Solange Mira,
ressaltou a importância
de resgatar o adolescente
que está em risco, e atuar
para que esse jovem se
conscientize. “O princi-
pal objetivo do Projeto
Ciranda é contribuir com
a sociedade, pautar con-
versas e palestras sobre
temas presentes no dia a
dia dos jovens e crianças,
para que assim eles
sejam orientados e se
protejam sobre os riscos
das vulnerabilidades”,
afirmou.

Mais de 150 jovens da
instituição, localizada na
Fazendinha, participa-
ram da palestra que abor-
dou o uso indevido de
drogas.

O diretor da escola,
João Paulo Amorim,
disse que o projeto foi
muito bem recebido
pelos adolescentes. “São
projetos como estes que
fazem a diferença, é fun-
damental informar e es-
clarecer que o uso de
drogas é totalmente no-
civo dentro e fora do am-
biente escolar. Os jovens
saem daqui com infor-
mações necessárias para
desenvolver melhor seu
papel de cidadão em so-
ciedade”, ressaltou o di-
retor.

Projeto Ciranda
Realizado pelo Poder

Judiciário desde 2018, o
objetivo é cumprir um
calendário de palestras e
círculos restaurativos
com os alunos e orientar
sobre diversos assuntos,
como: violência (sexual e
outras) e abuso de drogas
(incluindo bebida alcoó-
lica). Com foco mais con-
centrado na orientação
de crianças e adolescen-
tes em situação de vulne-
rabilidade (social e
econômica).

Na reunião foi deliberada a realização periódica de
novos encontros com toda a rede devido ao resultado
satisfatório obtido com o evento.
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Na segunda-feira (8), o Minis-
tério Público do Amapá (MP-
AP), em parceria com a Agência
Brasileira de Inteligência
(ABIN), promoveu, no auditório
da Procuradoria-Geral de Jus-
tiça – Promotor Haroldo Franco,
a abertura do “Curso de Inteli-
gência Aplicada”. O treina-
mento terá duração de cinco
dias e segue até o dia 12 de
agosto, com o objetivo de capa-
citar membros de instituições
do Sistema Brasileiro de Inteli-
gência sobre os fundamentos
da atividade.

A coordenadora do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional (CEAF), procuradora
de Justiça Socorro Milhomem
Moro, representou a procura-
dora-geral de Justiça do MP-AP,
Ivana Cei, na abertura do
evento.

De acordo com o superinten-
dente estadual da ABIN, Júlio
César Ferreira Pereira Júnior, o

Curso de Inteligência Aplicada
é ofertado a instituições parcei-
ras para nivelar o conhecimento
sobre a doutrina de Inteligên-
cia, a fim de facilitar a comuni-
cação entre os envolvidos. A
qualificação encerrará na sexta-
feira (12), no Complexo Cidadão
Zona Sul do MP-AP.

"Nós reunimos os membros
do Sistema Brasileiro de Inteli-
gência, inclusive órgãos que

não estão com sede no Amapá,
mas possuem atribuições, para
aumentar a interação entre os
alunos. A ideia do curso é essa,
equiparar conhecimentos e per-
mitir a comunicação entre os
parceiros", explicou Júlio César
Ferreira Pereira Júnior.

Na oportunidade, o superin-
tendente da ABIN fez a entrega
de uma placa institucional à
procuradora Socorro Milho-

mem Moro, em reconheci-
mento ao trabalho prestado
pelo Ministério Público à socie-
dade e pela parceria junto à
Agência Nacional de Inteligên-
cia. Por sua vez, a procuradora
de Justiça agradeceu a honraria
e, em nome da PGJ, Ivana Cei,
garantiu a continuidade do tra-
balho conjunto entre as institui-
ções.

O primeiro dia de qualifica-
ção foi ministrado pelo inte-
grante da ABIN, João Paulo, e
contou com a presença também
do oficial da Coordenação de
Ensino de Análise de Inteligên-
cia (COEAI), Allan Araújo, que
deu orientações gerais sobre o
curso. Entre os temas aborda-
dos durante a capacitação,
estão: metodologias de produ-
ção do conhecimento; inteli-
gência estratégica; e módulos
de operações.

A coordenadora do CEAF pa-
rabenizou a iniciativa da ABIN,

ressaltou a importância da par-
ceria para o Ministério Público e
agradeceu a presença de todos,
desejando um excelente curso e
absorção de conhecimento aos
presentes.

“Capacitar os membros do
MP-AP e das instituições do Sis-
tema Brasileiro de Inteligência
sobre os fundamentos da Ativi-
dade reforça a atuação conjunta
na defesa social. Parabenizo a
Administração pela iniciativa,
esforço e engajamento dispen-
sado para a realização deste
evento”, comentou Socorro Mi-
lhomem Moro.

Além de membros do MP-AP,
participam do curso servidores
da Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC); Petróleo Brasi-
leiro S.A. (Petrobrás); Agência
Nacional de Transportes Aqua-
viários (ANTAQ); Tribunal Re-
gional Eleitoral do Amapá
(TRE/AP); e forças de segurança
do Amapá.

MP-AP e ABIN promovem curso de Inteligência Aplicada aos 
membros do Sistema Brasileiro de Inteligência, no Amapá

O objetivo é capacitar membros de instituições do Sistema Brasileiro de Inteligência sobre os fundamentos da atividade.

Reforço institucional

Ações conjuntas contra o trabalho infantil são 
planejadas pelo MP-AP e FEPETI-AP

Na última semana, o Mi-
nistério Público do Amapá,
por meio do Centro de Apoio
Operacional da Infância e Ju-
ventude (CAO-IJ), reuniu
com o Colegiado do Fórum
Estadual de Prevenção e Er-
radicação do Trabalho Infan-
til e Proteção do Adolescente
Trabalhador (FEPETI-AP), no
Complexo Cidadão Centro. A
reunião tratou da elaboração
de propostas das principais
atividades do Fórum para o
segundo semestre de 2022.

O CAO-IJ foi representado
na reunião presencial pela
Assistente Social SéforaRôla,
que colaborou na formulação
de propostas das atividades
que deverão ser executadas
no segundo semestre de
2022.

Uma das pautas em discus-
são foram as diversas razões
que estão causando ameaças
para o avanço do trabalho in-
fantil no Brasil, uma delas e a
Medida Provisória nº
1.116/2022 e o Decreto n.º
11.061/22 que alteram a Lei
de Aprendizagem, que levará
a diminuição dos postos de
trabalho para Jovens e a re-
dução de 17% das vagas de
aprendizagem. Um projeto

considerado um ataque di-
reto à inclusão e ao cumpri-
mento de cotas porque
permite um corte pela me-
tade na oferta de vagas para
pessoas com deficiência e
outros grupos, congela con-
tratações e elimina mais de
400 mil vagas em todo o País
para adolescentes, jovens e
pessoas com deficiência.

Apesar de o Brasil ter uma
expressiva legislação que
proíbe o trabalho infantil, os
dados recentes divulgados
por especialistas mostram

que o avanço da pobreza im-
plica diretamente no in-
gresso de crianças e
adolescentes em atividades
de trabalho, violando fron-
talmente os seus direitos de
estudar e brincar. É visível o
aumento de crianças e ado-
lescentes comercializando
nos semáforos, nas feiras e
nas diversas áreas comerciais
da cidade. O ingresso desse
público no trabalho infantil
não se deu somente pela ca-
tástrofe da pandemia da
Covid-19, mas sim pela falta

de investimento em políticas
sociais antes e no período
desta crise mundial, avalia-
ram os participantes do en-
contro.

“O cenário atual é ameaça-
dor ao direito das crianças e
adolescentes, que atinge
principalmente aquelas
oriundas de famílias pobres e
negras, portanto, é mais do
que necessário o trabalho em
rede para que, de forma cole-
tiva, possamos encontrar so-
luções que favoreçam as
famílias de crianças e adoles-

centes em situação de traba-
lho infantil”, conclui o pro-
motor de Justiça Miguel
Angel Montiel Ferreira, coor-
denador do Centro de Apoio
Operacional da Infância e Ju-
ventude, que participou vir-
tualmente.

O FEPETI-AP é uma ins-
tância colegiada, constituído
por órgãos e entidades que
têm na sua programática as
atividades de combate ao
trabalho infantil e proteção
do adolescente trabalhador,
portanto, o Ministério Pú-
blico Estadual, como inte-
grante do Fórum tem
colaborado com ações no
eixo da defesa dos direitos
da criança e adolescentes vi-
sando a sua proteção inte-
gral. As atividades
programadas deverão contar
com a presença dos repre-
sentantes do FEPETI nos 16
municípios do Amapá e com a
rede nacional de combate ao
trabalho infantil.  

Estiveram na reunião, o coor-
denador do FEPETI-AP, auditor
fiscal Marcos Marinho, Ilana Pa-
trícia, assistente social do CE-
REST Estadual/AP, e Fabiola
Ribeiro, presidente do Instituto
INOVA.

Atuação

Uma das pautas em discussão foram as diversas razões que estão causando ameaças 
para o avanço do trabalho infantil no Brasil.

A reunião tratou da elaboração de propostas das principais
atividades do Fórum para o segundo semestre de 2022.
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O treinamento terá duração de cinco
dias e segue até o dia 12 de agosto.



Após 2 anos Geral

A escolinha de natação
do Centro Didático Capi-
tão Euclides Rodrigues,
também chamado de Pis-
cina Olímpica do Amapá,
retomou suas atividades
nesta segunda-feira (8),
após dois anos de sus-
pensão por causa da pan-
demia da Covid-19.

São mais de 850 alunos,
dos 6 aos 59 anos, dividi-
dos nos turnos da manhã,
tarde ea noite, que voltam
a cair na piscina, para trei-
nos, manutenção e aper-
feiçoamentos nos vários
estilos de nado, acompa-

nhados pelos professores
do centro.

Neste primeiro mo-
mento as turmas são for-
madas por alunos que
efetivaram suas matriculas
e rematrículas até o dia 30
de junho.

Todos os alunos devem
estar vacinados e terão
que apresentar docu-
mentos que comprovem
a imunização contra a
Covid-19. Além da va-
cina, durante as aulas,
será seguido um rígido
protocolo de saúde e se-
gurança. (ge)

Escolinha de natação da Piscina Olímpica 
do Amapá retoma atividades 

Mais de 850 alunos, dos 6 aos 59 anos, voltaram a cair na água no Centro Didático 
Capitão Euclides Rodrigues, na segunda-feira (8), em Macapá
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Alunos dos 6 aos 59 anos, voltam a cair na piscina
do Centro Didático Capitão Euclides Rodrigues

Saúde

O presidente da Sociedade Brasi-
leira de Diabetes - Regional RJ
(SBD-RJ), Daniel Kendler, lembra,
no Dia Nacional de Prevenção e
Controle do Colesterol, comemo-
rado ontem (8), que o excesso dessa
gordura no organismo é um dos
principais fatores de risco para
doenças cardiovasculares, como
infarto e acidente vascular cerebral
(AVC) ou derrame. Cerca de 40% da
população brasileira têm colesterol
elevado, de acordo com a Socie-
dade Brasileira de Cardiologia
(SBC).   

Em entrevista à Agência Brasil,
Kendler, endocrinologista e profes-
sor do Instituto de Educação Mé-
dica (Idomed) da Universidade
Estácio de Sá, explicou que o coles-
terol é um tipo de gordura produ-
zida tanto pelo próprio organismo
quanto pela ingestão de alimentos. 

“Essa gordura é importante para
a fabricação de hormônios, para a
constituição de membranas celula-
res. Ela tem várias funções que são
super importantes”. Já o excesso de
colesterol, entretanto, principal-
mente do chamado colesterol LDL,
ou colesterol ruim, é um dos prin-
cipais fatores de risco para as doen-

ças cardiovasculares, como infarto
e acidente vascular cerebral (AVC)
ou derrame. O “colesterol bom” é
conhecido como HDL.

Segundo o endocrinologista, o
excesso de colesterol pode se depo-
sitar nas paredes das artérias, fa-
zendo com que elas fiquem
obstruídas e o sangue pare de che-
gar ao coração; no caso das artérias
cerebrais, pode ocorrer o AVC ou
derrame cerebral.

Combate
Para combater o excesso de co-

lesterol, Daniel Kendler destacou a
necessidade de melhorar a saúde
do indivíduo como um todo.
“Quando queremos melhorar o co-
lesterol alto, logo pensamos nas
medidas que evitam as doenças
cardiovasculares: manter o peso
adequado, fazer atividade física re-
gular, não fumar, não ingerir bebida
alcoólica em demasia. Tudo isso é
importante para o indivíduo que
tem colesterol alto. Porque a
doença cardiovascular tem vários
fatores de risco e temos que atacar
todos eles”.

Outra orientação útil para a redu-
ção do colesterol alto é evitar o

consumo de gorduras satura-
das, principalmente gorduras
de origem animal. “É o indi-
cado para redução do coleste-
rol”, afirmou o médico. Ele
admitiu que, em alguns mo-
mentos, dependendo dos ní-
veis de gordura, há necessidade
do uso de medicamentos. “Mas
vida saudável todo mundo
pode e deve ter, independente-
mente de ir ao médico”.

A realização de exame de sangue
anual para medir o colesterol é im-
portante, lembrou o presidente da
SBD-RJ. Isso se explica porque o co-
lesterol alto não apresenta sintoma
nenhum. A orientação é que, a par-
tir de 40 anos de idade, ou antes, se
a pessoa tiver outros fatores de
risco, como obesidade, diabetes,
história familiar, pressão alta, deve
fazer, além da consulta, exame la-
boratorial para avaliar os níveis de
colesterol.

Recomendação
Kendler ressaltou que não existe

receita mágica, porque cada indiví-
duo é diferente. Mas a recomenda-
ção geral para evitar o colesterol
alto é “não fume, beba com mode-
ração, faça atividade física regular
e tenha uma alimentação balan-
ceada em relação à proteína ani-
mal, com pouca gordura saturada,
muita fibra, vegetais, frutas”.
Acrescentou que a proteína animal,
com muita gordura, tende a au-
mentar o colesterol.

O especialista destacou que
anualmente, no Brasil, as doenças
cardiovasculares são as principais
causas de óbitos registrados. Ob-
servou ainda que a hereditariedade
também pode determinar o coles-
terol alto, mesmo em indivíduos
que tenham hábitos saudáveis. É a
chamada hipercolesterolemia fa-
miliar, comentou.

Colesterol alto é fator de risco para
doenças cardiovasculares

Cerca de 40% da população brasileira têm colesterol elevado, de
acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Alerta é da Sociedade Brasileira de Diabetes-Regional Rio.

Justiça decreta prisão preventiva
de cônsul da Alemanha no Rio

Uwe Hahn foi preso suspeito de matar o companheiro.

Caso

A Justiça do Rio de Ja-
neiro decretou a prisão
preventiva do cônsul da
Alemanha Uwe Herbert
Hahn. Ele foi preso em fla-
grante no sábado (6), sus-
peito de matar o
companheiro, o belga Wal-
ter Henri MaximilenBiot
na última sexta-feira (5).  

O cônsul foi submetido
neste domingo a uma au-
diência de custódia, na ca-
deia de Benfica, onde está
preso. Segundo a Justiça, a
defesa do diplomata pediu
o relaxamento da prisão
alegando imunidade con-
sular, mas o juiz Rafael de
Almeida Rezende conside-
rou que o homicídio, ocor-
rido no imóvel do casal,
não guarda qualquer rela-
ção com as funções consu-
lares.

O juiz levou em conside-
ração a existência de di-
versas lesões no corpo da
vítima, uma delas compa-

tível com pisadura e outra
com emprego de instru-
mento cilíndrico (como
um bastão) e a constatação
de manchas de sangue no
quarto do casal e no ba-
nheiro. 

Para o magistrado, a ma-
nutenção da prisão é im-
portante para evitar riscos
à coleta de provas e a fuga
do suspeito.

O Consulado Geral da
Alemanha no Rio de Ja-
neiro divulgou a seguinte
nota à imprensa: “A Em-
baixada da Alemanha em
Brasília e o Consulado
Geral no Rio de Janeiro
estão em estreito contato
com as autoridades brasi-
leiras neste caso. Pedimos
a sua compreensão de
que, por razões de privaci-
dade pessoal, não pode-
mos atualmente fornecer
mais informações sobre a
pessoa ou detalhes do
caso.”

Walter Henri Maximillen Biot e o cônsul da Alemanha
Uwe Herbert Hahn eram casados há 23 anos.



O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) negou, na
segunda-feira (8), pe-
dido do Ministério da
Defesa para acessar do-
cumentos relativos aos
dois turnos das eleições
de 2014 e 2018. O TSE
afirmou que o prazo para
solicitações desse tipo já
terminou.

Na resposta à Defesa, o
TSE também disse que as
instituições que fiscali-
zam o processo eleitoral
não têm poder de análise
sobre eleições passadas,
"não lhes cumprindo
papel de controle ex-
terno" sobre a Justiça
Eleitoral.

O pedido da Defesa,
assinado pelo ministro
Paulo Sérgio Nogueira,
requeria "informações
técnicas preparatórias
acerca do processo elei-
toral".

Foram analisadas, ao
todo, 12 solicitações dos

militares. A última delas
estava dividida em 10
perguntas -- destas,
cinco não foram respon-
didas, por terem sido fei-
tas fora do prazo,
segundo o tribunal.

Em quatro pedidos de
dados técnicos, o TSE in-
formou à Defesa que não
há previsão, nas regras
internas da Corte Eleito-
ral, de envio das infor-
mações por escrito.

O TSE explicou que o ma-
terial poderia ser apresen-
tado ao Ministério da
Defesa na sede do tribunal,
durante a inspeção do có-
digo-fonte, ou seja, na aná-
lise dos arquivos dos

programas de computador
que compõem o sistema de
votação.

Na resposta enviada ao
ministério, o ministro
Edson Fachin, presi-
dente do TSE, afirmou
que a "comunicação es-
crita não se presta a de-
talhar para as entidades
fiscalizadoras elementos
sobre especificação e de-
senvolvimento de siste-
mas que devam ser
aferidos exclusivamente
in loco, na ambiência do
Tribunal Superior Eleito-
ral".

Ainda no documento,
Fachin explicou que o
"primado da transparên-
cia" determina que não
haja "espaços institucio-
nais reservados ou reu-
niões que estejam fora
do plano de ação apro-
vado pela Comissão de
Transparência das Elei-
ções no primeiro semes-
tre de 2022".

Eleições 2022 Geral
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TSE rejeita pedido do Ministério da Defesa para 
acessar documentos de eleições passadas

Ministério havia pedido dados sobre os dois turnos de 2014 e de 2018. Tribunal respondeu que instituições que fiscalizam o processo 
eleitoral não têm poder de controle externo sobre o TSE e que prazo para pedir documentos de eleições anteriores já terminou.



A Nasa, a agência espacial
norte-americana, deve lan-
çar mais dois mini-helicóp-
teros para Marte numa
missão que pretende retor-
nar amostras científicas do
solo marciano à Terra.

Em 2021, o mini-helicópte-
roIngenuity fez o histórico
primeiro voo motorizado e
controlado no planeta ver-
melho, como parte de uma
estratégia da agência apenas
para avaliar as condições de
voo no planeta.

Desde então, o Ingenuity
fez cerca de 30 voos experi-
mentais. Agora, a Nasa e a
ESA, a agência espacial euro-
peia, planejam construir e
lançar no final desta década
dois equipamentos seme-
lhantes que irão transportar
ao nosso planeta amostras
de rochas e solo de Marte.

Se tudo correr como pla-
nejado, até 30 amostras se-
riam coletadas em 2031 e
chegariam à Terra em 2033.

O programa Mars Sample
Return (Programa de Re-
torno de Amostras de Marte,
em tradução livre) está na
fase final do seu projeto de
design, depois de uma revi-
são da estratégia inicial de

lançamento.
Antes, a NASA tinha a in-

tenção de levar um novo
robô para Marte que seria
construído pela ESA e que

transportaria os materiais
científicos coletados pelo
Perseverance (robô lançado
junto com o Ingenuity e que
busca vestígios de vida no

GeralPlaneta vermelho

Missão faz parte de um plano B da agência espacial para o transporte de amostras do solo marciano à Terra.
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Nasa enviará mais dois helicópteros
em missão para Marte



Israel e Palestina aceitam trégua, após
44 mortes no final de semana

Uma trégua foi aceite pelas
duas partes envolvidas, após
três dias de ataques aéreos
com disparos de foguetes
entre militares israelenses e a
Jihad Islâmica Palestina, na
Faixa de Gaza. Pelo menos 44
pessoas morreram, incluindo
15 crianças.  

O acordo, mediado pelo
Egito com a ajuda das Nações
Unidas (ONU) e do Catar, per-
mitiu na segunda-feira (8) a
circulação de ajuda humani-
tária e a entrada de combus-
tível na região de fronteira
palestina para religar a única
central elétrica.

A trégua começou às 23h30
horário local (17h30, em Bra-
sília) de domingo (7), apesar
da intensidade dos ataques
aéreos israelenses e de fogue-
tes palestinos que se manti-
veram até o último minuto.
Além das mortes, mais de
300 pessoas ficaram feridas.

O acordo mediado pela
ONU Israel foi repondido em
comunicado por Israel e o
grupo armado palestino
Jihad Islâmica.

Os líderes palestinos disse-
ram concordar em cessar os
ataques diante da situação
cada vez menos sustentável
na faixa de Gaza. O forneci-
mento de eletricidade dimi-
nuiu e os hospitais alertaram
que os serviços vitais esta-
vam perto do colapso.

Israel também concordou
em respeitar o acordo e ter-
minar as hostilidades, mas
ambas as partes ressaltaram
que mantêm o "direito de res-
ponder fortemente" a qual-
quer violação da trégua.

Nesta segunda-feira, o
exército israelense anunciou
a reabertura dos postos fron-
teiriços entre Israel e Gaza,
tanto para pessoas e bens,
como para "fins humanitá-
rios".

Durante os bombardeios
dos últimos dias, a falta de
combustível obrigou a única
central elétrica da região a
encerrar as atividades, dei-
xando a população e os servi-
ços básicos como unidades
de saúde sem energia elé-

trica.
Trégua
O secretário-geral da Jihad

Islâmica, Ziad al-Nakhala,
disse que firmou o acordo da
trégua porque o Egito garan-
tiu trabalhar construtiva-
mente nas condições
exigidas pela Palestina.

"A Jihad Islâmica estabe-
lece as suas condições. Pri-
meiro, unir todos os
palestinos. Segundo, exigi-
mos que o inimigo (Israel) li-
berte o nosso irmão que está
em greve de fome, Khalil
Awawda. E terceiro, que li-
berte o sheik Bassem al-
Saadi", disse al-Nakhala aos
jornalistas, nacapital ira-
niana, Teerã.

O Egito emitiu um comuni-
cado dizendo que está empe-
nhando "esforços para
libertar" Awawda e "transferi-
lo para tratamento". Disse
também que tenta a liberta-

ção de al-Saadi "o mais rápido
possível".

Ainda não houve qualquer
comentário de Israel, apenas
o anúncio de que a operação
militar teria terminado. De
acordo com a Al Jazeera, "o
objetivo israelita era neutrali-
zar a Jihad Islâmica, com a
maioria, se não toda a lide-
rança sênior tendo sido
morta".

O Exército israelense afir-
mou que atingiu mais de 140
alvos da Jihad Islâmica, in-
cluindo túneis usados por
militantes para realizar ata-
ques, instalações de armaze-
namento de armas e locais de
lançamento de foguetes.

O sistema de defesa anti-
mísseis de Israel, o Iron
Dome, interceptou cerca de
97% dos cerca 470 foguetes
lançados de Gaza desde
sexta-feira (5), de acordo com
militares israelenses. Pelo
menos 20% dos disparos fa-
lharam e caíram no próprio
território em Gaza.

De acordo com Telaviv, al-
guns foguetes atingiram o
campo de refugiados de Jaba-
liya, no norte da Faixa de
Gaza, matando várias crian-
ças.

Por sua vez, um porta-voz
do Ministério do Interior de
Gaza, Eyad al-Bozom, reitera
que Israel "tem total respon-
sabilidade por este crime e
por todos os crimes que tem
cometido durante a sua bru-

tal agressão contra nosso
povo na Faixa de Gaza".

Os combates da última se-
mana foram desencadeados
quando Israel prendeu o
líder da Jihad Islâmica na
Cisjordânia, Bassem al-
Saadi. A escalada de violên-
cia foi justificada por Telaviv
como um “ataque preven-

tivo” na Faixa de Gaza para
travar qualquer retaliação da
Jihad.

Neste fim de semana, as
forças israelitas confirmaram
ter abatido Tayssir Al-Jabari
e Khaled Mansour, líderes do
movimento palestino, assim
como ter detido cerca de 40
membros da Jihad Islâmica
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Ataques na Faixa de Gaza atingiu campo de refugiados matando crianças.



O que é a entrega voluntária de crianças?
Ainda pouco conhecida da po-

pulação, a entrega voluntária de
crianças recém-nascidas para
adoção é um procedimento
legal, previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA),
criado para oferecer alternativa
ao simples abandono ou até
mesmo a esquemas irregulares
de adoção.  

O tema ganhou destaque de-
pois que a atriz Klara Castanho,
de 21 anos, revelou no mês de
junho, em rede social, ter ade-
rido ao procedimento após ter
sido vítima de estupro. O caso
foi divulgado por colunistas so-
ciais.

A lei, contudo, garante o sigilo
total à mulher grávida que faça
a entrega voluntária, incluindo o
segredo sobre o próprio nasci-
mento da criança. A ideia é pro-
teger a gestante que não possa
ou não queira ficar com o bebê,
garantindo que ela depois não
será responsabilizada.

Ao manifestar em qualquer
hospital público, posto de aten-
dimento, conselho tutelar ou
outra instituição do sistema de
proteção à infância a vontade de
fazer a entrega, a gestante deve

ser obrigatoriamente encami-
nhada ao Poder Judiciário. Tudo
deve ser supervisionado por
uma Vara da Infância e acompa-
nhado pelo Ministério Público.

A legislação prevê que, nesses
casos, a mulher deve ser aten-
dida por uma equipe técnica
multidisciplinar, composta por
profissionais de assistência so-
cial e psicologia. A equipe pro-
duzirá um parecer para o juiz,
que em audiência com a ges-
tante dará a palavra final sobre a
entrega.

Caso haja concordância de
todos, a criança é encaminhada
para acolhimento imediato por
família apta, que esteja inscrita
no Sistema Nacional de Adoção
e Acolhimento (SNA). A mãe bio-
lógica tem dez dias para mani-
festar arrependimento. Depois
desse prazo, perde os direitos fa-
miliares sobre a criança.

Todo o procedimento foi inse-
rido no ECA pela Lei
13.509/2017. Neste semana, o
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) informou que está em fase
final de elaboração norma desti-
nada a detalhar ainda mais os
procedimentos para a entrega

voluntária no âmbito dos tribu-
nais de Justiça.

Segundo dados do SNA, a pro-
cura pelo mecanismo tem cres-
cido nos últimos anos. Em 2020,
foram registradas 1.012 entregas
voluntárias no país, número que
subiu para 1.238 em 2021. Neste
ano, 484 crianças foram recebi-

das para adoção até o momento.
Registrar o filho de outra pes-

soa como seu, atribuir o parto
alheio como próprio ou ocultar
criança para que não seja regis-
trada são crimes previstos no
Código Penal, com pena de dois
a seis anos de reclusão.

Também é crime prometer ou

efetivar a entrega de criança me-
diante pagamento ou recom-
pensa, com pena prevista de um
a quatro anos de reclusão, mais
multa. Incide na mesma pena
quem recebe o menor. O aban-
dono de incapaz e de recém-
nascido também é crime
previsto no Código Penal.

Procedimento é legal, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Kremlin disse, nesta se-
gunda-feira (8), que não há
base para um encontro entre os
presidentes russo e ucraniano
no momento.  

Em resposta a uma pergunta
sobre as ofertas do presidente
turco, Tayyip Erdogan, para in-
termediar negociações de paz,
o porta-voz do Kremlin, Dmitry
Peskov, disse a repórteres, em
teleconferência, que Vladimir
Putin e VolodymyrZelenskiy só
poderão se encontrar depois
que os negociadores de ambos
os lados "fizerem o dever de
casa".

As negociações entre Mos-
cou e Kiev estão paralisadas há
meses, com cada lado cul-
pando o outro pela falta de pro-
gresso.

"A delegação ucraniana saiu
do radar, não há processo de
negociação agora", afirmou
Peskov.

"Quanto a um encontro entre
os presidentes Putin e Zelens-
kiy, só é possível depois de todo
o dever de casa ter sido feito
pelas delegações. Isso está fal-
tando, então não há pré-requi-
sitos necessários para o
encontro", acrescentou.
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Não há base para encontro entre Putin
e Zelenskiy, diz Kremlin

Negociações entre Moscou e Kiev estão paralisadas há meses

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres que Vladimir Putin e 
Volodymyr Zelenskiy só poderão se encontrar depois que fizerem o dever de casa.

Justiça



O Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH) lan-
çou a campanha Agosto
Lilás para promover o com-
bate à violência doméstica
contra a mulher. A campa-
nha alerta para a conscien-
tização contra a violência
física, sexual, psicológica,
patrimonial e moral.

Por meio da veiculação
de inserções na TV aberta e
nas redes sociais, as mulhe-
res serão instruídas sobre
as formas de denunciar as
agressões, como ligações
para a central de atendi-
mento 180 e os direitos pre-
vistos na Lei Maria da
Penha, que completa 16
anos neste domingo.

Em Tocantins, Piauí,

Mato Grosso do Sul e
Acre, estados com os
maiores índices de cri-
mes de feminicídios, as
ações da campanha tam-
bém serão divulgadas no
rádio, ônibus e outdoors.

Em São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Brasília, a divulga-
ção também ocorrerá em
elevadores de edifícios re-
sidenciais e no transporte
público.

De acordo com a ministra
Cristiane Britto, todos os
tipos de violência podem
ser denunciados pela cen-
tral do Ligue 180.

“A campanha enfatiza
que enquanto você está no
elevador, oito mulheres
são agredidas no Brasil.
Toda a população deve

ficar atenta aos sinais, es-
cutar, acolher, denunciar.
O ministério disponibiliza
o canal gratuito Ligue 180,
que pode ser acionado por
qualquer pessoa para sal-
var uma mulher”, alerta a
ministra.

As chamadas para o nú-
mero 180 são grátis. Além
da central, o ministério
também recebe denúncias
por meio do site da Ouvido-
ria Nacional dos Direitos
Humanos, aplicativo Direi-
tos Humanos, pelo Tele-
gram (digitando na busca”
Direitoshumanosbrasil”) e
pelo WhatsApp, por meio
do número 61-99656-5008.

O atendimento está dis-
ponível 24h por dia. (Agên-
cia Brasil)

Agosto Lilás Geral

Cristiane Britto, ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos -Foto Will Shutter-Agência Câmara.

Ministério lança campanha de combate
à violência contra a mulher

As mulheres serão instruídas sobre como denunciar as agressões
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Moscou e Kiev voltaram a
trocar acusações neste fim
de semana por novos bom-
bardeios na usina nuclear de
Zaporizhzhia, a maior da Eu-
ropa, atualmente sob con-
trole russo. No dia anterior, a
Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA), li-
gada à ONU, já havia apon-
tado um "risco muito real de
desastre nuclear" na instala-
ção, que fica no sudeste da
Ucrânia.

A companhia nuclear
ucraniana Energoatom disse
que ataques realizados na
noite de sábado por militares
russos danificaram três sen-
sores de radiação da usina, e
que um funcionário foi fe-
rido por estilhaços e hospita-
lizado. Segundo a empresa,
o bombardeio atingiu as ins-
talações de armazenamento
seco, onde ficam 174 contai-
ners com tubos de combustí-
vel nuclear já usados.

"Como resultado [do ata-
que], a detecção e reação rá-
pida em caso de
deterioração no status da ra-
diação ou de vazamento de
radiação dos containers (...)
não são possíveis no mo-
mento", disse a Energoatom,
que acusou os militares rus-
sos de "atos de terrorismo
nuclear".

A Rússia, por sua vez, afir-
mou que militares ucrania-
nos haviam atingido a
instalação usando um sis-
tema Uragan de lançamento
múltiplo de foguetes de 220
mm. "Os edifícios adminis-
trativos e a área adjacente à
instalação de armazena-
mento foram danificados" e
os projéteis caíram "no raio
de 400 metros de um reator
em funcionamento", afirma-
ram autoridades russas que
controlam a cidade de Ener-
hodar, onde fica a usina, se-
gundo a agência estatal de
notícias russa Interfax.

Não foi possível confirmar
de forma independente as

alegações dos dois lados em
conflito.

Na quarta-feira, o diretor-
geral da AIEA, Rafael Grossi,
afirmou que a usina, que
segue sendo administrada
por técnicos ucranianos, es-
tava "extremamente vulne-
rável" a um colapso e que
todas as medidas de segu-
rança haviam sido "violadas"
pelas forças russas.

Grossi relatou que os fun-
cionários ucranianos sob co-
mando dos ocupantes russos
não estavam conseguindo
cumprir adequadamente
suas funções e enfrentavam
ameaças de violência. Ele
afirmou também que uma
inspeção para verificar a se-
gurança técnica era urgente-
mente necessária, mas que o
acesso era impossível sem o
acompanhamento de forças
de paz da ONU, razão pela
qual ele está com contato
com o secretário-geral da
ONU, António Guterres.

No sábado, Grossi afirmou
em um comunicado: "Estou
extremamente preocupado
pelo bombardeio ontem na
maior usina nuclear da Eu-
ropa, que realça um risco
muito real de um desastre

nuclear".

Sequência de bombar-
deios

A usina de Zaporizhzhia
vem sendo alvo de seguidos
bombardeios nos últimos
dias que motivam alarme na
comunidade internacional e
na AIEA. A usina tem seis
reatores e é capaz de gerar
5.700 megawatts – no mo-
mento, três reatores estão
em operação.

Na sexta-feira, um ataque
à usina danificou uma linha
de alta tensão e uma usina
de nitrogênio e levou ao des-
ligamento de um dos reato-
res – a autoria do
bombardeio também foi alvo
de troca de acusações entre a
Ucrânia e a Rússia.

Segundo a Energoatom, os
ataques de sexta-feira "pro-
vocaram um risco sério para
a operação segura da instala-
ção" e danificaram uma
usina de nitrogênio e uma
seção auxiliar da usina nu-
clear. O local, segundo o
órgão, "opera sob risco de
violação das normas de ra-
diação e proteção ao fogo".
"O risco de vazamento de hi-
drogênio e da dispersão de

partículas de radiação conti-
nua, e o perigo de um incên-
dio é bastante alto." O
operador ucraniano pede a
saída dos militares russos da
instalação e que ela seja de-
clarada uma zona desmilita-
rizada.

Segundo especialistas, se a
usina perder a energia da
rede, há risco de os gerado-
res e baterias de backup não
serem suficientes para res-
friar os reatores e os reserva-
tórios de combustível

radioativo. Somam-se a
essas preocupações as sus-
peitas de que as forças rus-
sas estariam usando
Zaporíjia como depósito de
armas e cobertura para o lan-
çamento de ataques.

Em 4 de março, no início
da ocupação russa, houve
um incêndio na usina após
um bombardeio russo, que
foi controlado duas horas e
meia depois e provocou pâ-
nico sobre a possibilidade de
um desastre nuclear.

Ataques Geral

ONU: Há 'risco real' de desastre em 

usina nuclear na Ucrânia
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Usina de Zaporizhzhia, a maior da Europa, foi alvo de bombardeios na sexta-feira e no sábado, que 
danificaram sensores de radiação e atingiram área de armazenamento. 

Agência Internacional de Energia Atômica alerta para perigo
de bombardeio perto de usina nuclear ucraniana
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Muitas felicidades a querida Anne Priscila. 
Parabéns pra você.

Feliz aniversário a Luana Matos. 
Parabéns pra você nessa data querida.

Festa hoje a Rose Show.
Feliz aniversário.

A cena de hoje da página é dela a
amiga Elaine Pantoja.
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