
Que tal ir ao Bioparque
neste fim de semana?

Confira atrações, 
preços e horários
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O Amapá tem 146 nomes na rela-
ção de pessoas que tiveram as con-
tas julgadas irregulares pelo TCU
nos últimos oito anos. Entre esses
nomes está o de Rildo Oliveira, ex-
prefeito de Tartarugalzinho. São
casos já transitados em julgado,
em que não há mais possibilidade
de recursos. Segundo explica o
TCU, cabe à Justiça Eleitoral decla-
rar a inelegibilidade de um candi-
dato, com base nos critérios
definidos na Lei da Ficha Limpa.
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A mídia do piso para a enferma-
gem deu ideia para deputado licen-
ciado às vésperas da eleição. Moses
Rodrigues (União Brasil-CE) apre-
sentou projeto para criar piso de R$6
mil para os veterinários.

...com ou sem carta, cada um de-
fende a ideia de democracia que me-
rece.

A Genial/Quaest ouviu 2 mil elei-
tores de 5 a 8 de agosto em entrevis-
tas presenciais. O levantamento foi
registrado no TSE: BR-07655/2022.

Bolsonaro manteve 22% das inten-
ções de voto entre jovens de 16 a 24
anos. Lula perdeu espaço e caiu de
49% a 43%, desde março.

Pensando
bem...

Recandidatura de 
Damares foi reação a fala 
de Arruda a eleitores

A candidatura da ex-ministra Da-
mares Alves (Republicanos) a sena-
dora, no Distrito Federal, foi
retomada após Jair Bolsonaro (PL)
ser informado de uma atitude do ex-
governador José Roberto Arruda
(PL) que provocou grande decepção.
O presidente ficou sabendo que, a
eleitores no Itapuã, Arruda pediu
votos para ele, candidato a depu-
tado federal, e para sua mulher Flá-
via Arruda (ambos do PL) ao Senado,
mas os liberou para votar em quem
quisessem para governador e para
presidente.

Reação emocionada

Muito incomodado, Bolsonaro
decidiu recuar do entendimento
anterior com Flávia e pediu a Da-
mares para retomar a candidatura
ao Senado.

Bolsonaro ficou abatido ao
ouvir gravação da fala de Arruda,
Ele gosta muito da ex-ministra
Flávia. “Até se emocionou”, re-
lata fonte do Planalto.

Em encontro anterior, o presi-
dente havia pedido a Damares para
desistir de disputar o Senado para
não dificultar a candidatura de Flá-
via Arruda.

A deputada estadual Janaína Pas-
choal prometeu que não vai subir no
palanque de candidatos majoritários
que tenham candidatos ao Senado.
“Definitivamente, não nasci para ser
a outra!”, garantiu nas redes.

A partir do próximo dia 26, ouvin-
tes e telespectadores terão de aturar,
todo santo dia, políticos mentindo e
prometendo o impossível em co-
merciais que somam 70 minutos e
mais dois blocos de 25 minutos.

Metodologia

Alô, mercado
O “plano de governo” Lula (PT)

promete aumentar despesas da ad-
ministração pública revogando o
teto de gastos federais, criado no go-
verno Temer para limitar despesas e
reduzir o endividamento público.

Distúrbio
A pelegada petroleira mostrou

outra vez que o importante é bater
abaixo da linha de cintura. Após ata-
car os preços altos dos combustí-
veis, agora critica a queda dos
preços; seja pelo ICMS ou por deci-
são da Petrobras.

Não é 
para amadores

Maior 
é melhor? Melhora 

boaEntre os planos de governos apre-
sentados à Justiça Eleitoral até agora,
o mais longo é o do presidente Jair
Bolsonaro (PL). Felipe D’Ávila (Novo)
apresentou plano de 36 páginas, e
Lula (PT), raquítico, tem 21.

A Febraban fez previsões excelen-
tes para a economia brasileira com
alta de 2,5% no PIB e desemprego a
8,5%. A inflação de 2022 inteiro deve
ficar em 7%, menos que os 7,5% que
a Argentina registrou só em julho.

Haddad 
não é Lula

Fernando Haddad (PT) continua
líder para o governo paulista,
aponta pesquisa Genial/Quaest
(BR-07655/2022), mas os eleitores
dele que declaram voto em Bolso-
naro para presidente passaram de
9% para 12%.

Voto feminino 
em Bolsonaro 
dispara em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (PL)
cresceu significativamente entre
mulheres no estado de São Paulo,
aponta pesquisa Genial/Quaest. No
maior colégio eleitoral do Brasil, a
intenção de voto de mulheres no pe-
tista Lula caiu pouco, de 41% para
40%, enquanto o voto em Bolsonaro
disparou de 19% para 30%, desde
março. Mesmo a avaliação da admi-
nistração do presidente traz uma
tendência de queda expressiva entre
as mulheres que avaliam mal o atual
governo.

Tendência expandida
As avaliações negativas do go-

verno caíram de 58%, em março,
para 46% esta semana. As positivas
subiram de 19% para 25%.
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Agosto ao gosto

Acordo 
reformado

Outra, não

Haja paciência

Agosto é sempre mês difícil, longo,
chato, a gente já invoca com ele até por
tradição, para não perder o hábito, em-
bora estejamos cobertos de razões –
históricas – para desejar que ele passe
logo. Mas agora, olha só, não é que o
Brasil está acordando, despertando sua
sociedade civil? Fique atento, tem
Carta importante chegando para você,
para nós, brasileiras e brasileiros na
luta pela democracia

Este agosto já começou meio esqui-
sito, embora na verdade as coisas aqui
já andem bem esquisitas faz tempo,
notadamente nos dias e meses dos úl-
timos quatro anos. Mas no próximo dia
11 fica esperto, que o tradicional Dia do
Pendura pode começar a despendurar
a gente dessa situação esdrúxula que
vivemos. Será o dia da leitura da nova
Carta aos Brasileiros, que já conta com
quase um milhão de assinaturas, em
Ato Público na Faculdade de Direito do
Largo São Francisco, em São Paulo, 45
anos depois daquela que marcou, em
agosto de 1977, o início da luta conta a
ditadura. Saiba, conheça, participe, as-

sine também, registre que recebeu e
apoia essa correspondência. E o bom é
que até já há outras cartas parecidas
saindo do forno de importantes entida-
des, inclusive empresariais. Receba!

Dia 11 de agosto é o Dia do Estudante.
E o Dia do Advogado, quando a gente
costumava ouvir falar dos estudantes
de Direito que se juntavam, iam aos
restaurantes, comiam, bebiam, e na
saída apenas deixavam ao garçom um
bilhete, que cantarolavam, em verso:
“Garçom, tira a conta da mesa e ponha
um sorriso no rosto. Seria muita ava-
reza cobrar no dia 11 de agosto”. Era o
Dia do Pendura.

O esperado terror dos donos de bares
e restaurantes, e uma tradição que foi
acabando, até que não faz muito
tempo, e porque já são tantos os cursos
de Direito, mais de 1500, que o prejuízo
começou a ser mesmo gigantesco, e o
“pendura” bastante questionado.
Aliás, até por ser crime comer e sair
sem pagar a conta – o que pega bem
mal em tempos politicamente corretos,
e embora esta tenha sido sempre uma

brincadeira tradicional, secular.
Mas voltando ao mês do desgosto,

que agora até já nos levou uma pessoa
marcante como o Jô Soares, e onde
continuamos sabendo da morte diária
de centenas de brasileiros vitimados
pela Covid, quando nos apavoramos
com o surto de uma doença antiga
como a varíola – mais uma que preci-
sará, se descontrolada, que nos afaste-
mos da proximidade uns dos outros
quando mais dela necessitamos. Esta-
mos sempre em alerta, das coisas
daqui, das coisas do mundo, das repe-
titivas ameaças.

Olha só. Há 12 anos publiquei uma
crônica “O gosto de agosto”, em vários
lugares, e que agora revisitei. Me cau-
sou grande surpresa com as coisas que
então enumerei sobre esse sabor
amargo: … “Aqui tivemos presidente
que renunciou, presidente que se
matou. Já aconteceram muitas coisas
estranhas em agosto, o que nos faz
mesmo ficar com o rabo e a barba de
molho”… – um dos trechos.

Na crônica de, veja bem, mais de

uma década atrás, eu dizia que adora-
ria poder prever um pouco o futuro. E
não é que no fundo, vejam só, de novo
estamos quase que exatamente assim:

… “Este ano não será diferente. Só
pior. Tem eleições indefinidas. Tem Se-
leção indefinida. Tem situação mun-
dial esquisita, lá longe e aqui perto. E
como agosto se alastrou de vez, tem
óleo na praia, fora acidentes bem fa-
tais, muitos crimes passionais e tragé-
dias climáticas. Fora doenças
esquisitas e metamorfoses ambulantes.
E eles, todos, os líderes, sem soluções,
só com promessas. Têm, inclusive,
entre eles, uns meio malucos apare-
cendo, e se criando, já ano após ano.
Coisas que já vimos acontecer e que
não dá certo; perigosas, justamente
porque movimentam as massas”.

Portanto, saindo para comprar um
turbante, lustrando a bola de cristal,
concentração: lá vai minha mais nova
previsão!

Unidos, conseguiremos sair desse
agosto de 2022 pelo menos com mais
esperança. Alguma esperança.

Chapa 
definida

Reação imediata

Marli Gonçalves – Jornalista, consultora de
comunicação, editora do Chumbo Gordo,

Na reunião de 19 de julho no
Planalto, também ficou definido o
apoio à chapa do governador Iba-
neis Rocha e Celina Leão (PP)
como vice.

Futuro do Brasil
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As eleições para Câmara dos De-
putados devem contar com pelo
menos 7.169 candidatos que já se
inscreveram na Justiça Eleitoral. O
prazo para registro das candidaturas
termina nesta segunda-feira (15) e o
número ainda pode crescer. Nas
eleições de 2018, foram 8.588 candi-
datos a deputado federal.O perfil
dos candidatos registrados até o mo-
mento já mostra que pode aumentar
proporcionalmente o número de

candidatas mulheres e de candida-
tos que se autodeclaram pretos. 

Gazetilha
agazeta.ap@uol.com.br

O Amapá tem 146 nomes na re-
lação de pessoas que tiveram as
contas julgadas irregulares pelo
TCU nos últimos oito anos. Entre
esses nomes está o de Rildo Oli-
veira, ex-prefeito de Tartarugalzi-
nho. São casos já transitados em
julgado, em que não há mais pos-
sibilidade de recursos. Segundo
explica o TCU, cabe à Justiça Elei-
toral declarar a inelegibilidade de
um candidato, com base nos cri-
térios definidos na Lei da Ficha
Limpa.

Final de semana de sol

Missa do Coronel Cláudio Braga

Candidatos 

Inelegibilidade 

Hoje, a partir das 19h, na Cate-
dral de São José de Macapá, acon-
tecerá a missa de um ano de
falecimento do Coronel Cláudio
Braga, que faleceu em decorrên-
cia da covid-19. Em sua luta con-
tra a doença, o oficial esteve
internado durante quatro meses -
parte deste período em um hos-
pital particular de Macapá.

Oportunidade 
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Macapá terá um fim de semana de céu claro e poucas nuvens, segundo o
Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis, do Instituto de Pes-
quisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá. Hoje, o dia terá céu
claro e poucas nuvens em grande parte do estado, as temperaturas devem
oscilar entre mínima de 24°C e máximas de 33°C e a umidade relativa deverá
variar entre 50% e 95%. Os ventos podem chegar aos 23 km/h com rajadas
de 48 Km/h. No domingo, o dia também ficará com céu claro em grande
parte do estado. Há previsão de chuvas variando de intensidade leve a fraca,
com acumulados variando entre 01 e 04 mm. Os ventos podem chegar aos
23 km/h com rajadas de 40 Km/h. 

A empresa de ônibus Capital
Morena está assumindo, gradati-
vamente, as rotas que eram aten-
didas pela empresa Sião Thur,
que estava oferecendo um ser-
viço de péssima qualidade para
os usuários e está à beira da fa-
lência.

Registro de candidaturas

Passarelas mistas 
O prefeito de Macapá, Dr.

Furlan, assinou mais uma
ordem de serviço para cons-
trução de passarelas mistas na
capital. Vão receber obras as
passarelas Rio Grande do
Norte, Douglas, Catalinha,
Padre Jorge, Cabo Maurício e
José Juca Mont’alverne. São
cerca de 1.284 metros revitali-
zados, com um investimento

de mais de R$ 1,6 milhão do
Tesouro Municipal e emenda
parlamentar.

Termina na segunda-feira (15) o
prazo para os partidos políticos, as
federações e as coligações requere-
rem o registro de candidatas e candi-
datos a presidente e a vice-presidente
da República, governadores e vice-
governadores, senadores e respecti-
vos suplentes, deputados federais e
deputados estaduais ou distritais. O
prazo se encerra às 8h, para as can-
didaturas apresentadas pela inter-
net, e às 19h, para a entrega de
mídias com a documentação ne-

cessária diretamente no TSE, no
caso dos candidatos a presidente
ou nos TREs nos demais casos.

Determinação

Hoje, sábado (13), a Prefeitura de Ma-
capá leva o “Saúde Itinerante” para os
distritos da capital. Os atendimentos
serão nas localidades do Abacate da Pe-
dreira e Lontra da Pedreira. O foco é
zerar filas de espera por consultas e
serviços. No decorrer do mês de
agosto, o projeto vai percorrer todas as
Unidades Básicas de Saúde do municí-
pio com ações para zerar fila de espera
por atendimentos. As ações itinerantes
fazem parte do programa “Saúde Para
Todos”, maior plano de gestão apre-
sentado pela Prefeitura de Macapá,

com participação das secretarias muni-
cipais de Saúde (Semsa) e Mobilização
e Participação Popular (Semmopp).

Saúde Itinerante

Substituição 
Liminares concedidas pelo TRE/AP, a

pedido doMP Eleitoral, determinam que
os partidos Republicanos (PR) e Movi-
mento Democrático Brasileiro (MDB) se
abstenham de repassar recursos públicos
de campanha a dois candidatos que pos-
suem condenações transitadas em jul-
gado. Se descumprida a ordem judicial, a
multa é de R$ 100 mil. As decisões valem
até o julgamento definitivo dos registros
de candidatura.

Abriram na quinta-feira (12) as
inscrições para o curso Transfor-
mação e Empreendedorismo Digi-
tal, realizado pela Universidade
Federal do Amapá (Unifap). São
30 oportunidades para quem quer
se profissionalizar na área de tec-
nologia da informação.As inscri-
ções são gratuitas e seguem até a
próxima quarta-feira (17), pela in-
ternet. Para participar é necessá-
rio ter no mínimo 16 anos, acesso

à internet e residir nos municípios
de Macapá ou Santana.



O auxílio caminhoneiro co-
meçou ser pago neste mês e
estão previstas seis parcelas de
R$ 1 mil até dezembro.

O chamado Benefício Emer-
gencial aos Transportadores
Autônomos de Carga (BEm Ca-
minhoneiro) faz parte do paco-
tão eleitoral criado pela
chamada PEC Kamikaze e será
pago a transportadores autô-
nomos de carga para compen-
sar os efeitos do aumento no
preço dos combustíveis. Mas,
para ter direito ao benefício, os
caminhoneiros precisam ficar
atentos aos critérios exigidos
pelo governo.

Nesta primeira etapa, as par-
celas referentes aos meses de
julho e agosto foram pagas aos
Transportadores Autônomos
de Carga que estavam com o
Registro Nacional de Trans-
porte Rodoviário de Cargas –
RNTRC em situação “ativa” e
que possuem registro na Agên-
cia Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) de operação
de transporte rodoviário de
carga realizada no ano de 2022.

Os caminhoneiros sem ope-
rações registradas neste ano
precisam preencher uma auto-

declaração específica para fins
de recebimento do benefício.

Cerca de 900 mil caminho-
neiros autônomos terão direito
ao benefício, segundo estima-
tiva do governo.

Como fazer a autodeclara-
ção?

Os caminhoneiros com regis-
tro ativo na ANTT, mas sem
operações registradas neste
ano, deverão fazer uma auto-
declaração específica para fins
de recebimento do benefício. O
preenchimento pode ser feito
no Portal Emprega Brasil ou no
aplicativo da Carteira de Traba-

lho Digital, a fim de garantir
que estão aptos a realizar ope-
rações de transportes.

O período para fazer a auto-
declaração vai de 15 a 29 de
agosto, com pagamento da pri-
meira e da segunda parcela
previstos para 6 de setembro.
Encerrado o período, a Data-
prev fará um novo processa-
mento dos dados para verificar
os caminhoneiros a aptos a re-
ceber o benefício, se cumpri-
dos os demais requisitos.

Os transportadores de carga
que atenderem às exigências
após 29 de agosto somente
terão direito a receber a partir

da terceira parcela, não sendo
possível o pagamento de pe-
ríodo retroativo.

Quem tem direito e quais as
regras?

Têm direito ao benefício os
transportadores autônomos de
cargas devidamente cadastra-
dos no Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários
de Cargas (RNTR-C) até 31 de
maio de 2022 e em situação
"ativo" em 27 de julho de 2022.

Os profissionais deverão
estar com a Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) e o CPF
válidos.

O pagamento mensal do be-
nefício no valor de R$ 1 mil será
feito independentemente do
número de veículos que eles
possuírem.

Os profissionais não precisa-
rão apresentar comprovantes
de compra de óleo diesel para
ter direito ao valor.

Quem estiver com situação
cadastral "pendente" ou "sus-
penso" poderá regularizar o re-
gistro na Agência Nacional de
Transportes Terrestres e se ha-
bilitar para ter direito ao auxí-
lio.

Como saber se estou apto a
receber?

Para consultar a situação
atual no RNTRC, basta fazer a
consulta no site da ANTT,
neste link. A busca pode ser
feita a partir de informações do
transportador, da localidade ou
do veículo.

As informações sobre os re-
sultados do processamento e os
pagamentos realizados poderão
ser consultados na página ele-
trônica https://www.gov.br/tra-
balho-e-previdencia/pt-br/assu
ntos/beneficiocaminhoneiro.

As informações sobre a elegi-
bilidade do caminhoneiro ou
as pendências/notificações
para ter direito ao benefício
estão disponíveis no Portal
Emprega Brasil e no aplicativo
da Carteira de Trabalho Digital.

Caso o motivo do indeferi-
mento seja por irregularidade
no CPF, o caminhoneiro deverá
procurar a Receita Federal para
regularizar sua situação. Nos
casos de indeferimento por
motivo de cadastro em situa-
ção “pendente” ou “suspenso”
na ANTT, os profissionais de-
verão procurar a agência a fim
de regularizar o registro.

O governo federal publi-
cou nesta sexta-feira (12)
medida provisória que per-
mite o estabelecimento de
parceria entre os setores pú-
blico e privado para a explo-
ração de jazidas nucleares –
como as de urânio, por
exemplo.

A pesquisa e o comércio
de minérios nucleares são

de responsabilidade da esta-
tal Indústrias Nucleares do
Brasil (INB). A MP autoriza
que a INB firme contratos
com empresas privadas para
explorar as jazidas.

Por se tratar de medida
provisória, o texto já está
em vigor desde a data da sua
publicação. Contudo, pre-
cisa ser aprovado pelo Con-

gresso para se tornar lei em
definitivo.

Segundo o Ministério de
Minas e Energia, o objetivo
da norma é aumentar a pro-
dução nacional e estimular
investimentos em pesquisa.

"Apesar de ser rico em mi-
nérios nucleares, atual-
mente o Brasil importa a
maior parte dos insumos ne-

cessários à fabricação do
combustível nuclear para
atender as usinas de Angra I
e II. Isso resulta em maior
custo para produção do
combustível e a perda de
oportunidades de negócio,
tanto no Brasil como no ex-
terior", diz a pasta.

De acordo com a MP, os
agentes privados serão remu-
nerados pela parceria, por
meio de parte do valor arreca-
dado pela comercialização do
minério; pelo direito de co-

mercializar o produto; ou ou-
tras formas estabelecidas em
contrato.

O texto também autoriza
que a Empresa Brasileira de
Participações em Energia Nu-
clear e Binacional S.A.(ENB-
par) – criada depois da
privatização da Eletrobras –
possa controlar a INB.

A exportação de minérios
nucleares, segundo a
norma, deverá ser autori-
zada pelo ministro de Minas
e Energia.

Medida provisória autoriza parceria entre estatal e setor
privado para explorar minérios nucleares

Auxílio emergencial

Parceria

Objetivo da medida é aumentar produção nacional, diz Ministério de Minas e Energia. Texto
já está em vigor, mas precisa ser aprovado no Congresso para virar lei em definitivo.

Economia
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O auxílio tem por objetivo ajudar os transportado-
res autônomos de carga a enfrentar o estado de
emergência que decorre da alta do preço de com-

Como se cadastrar para receber o Auxílio Caminhoneiro?
Para ter direito ao benefício, transportador precisa ter registro ativo na ANTT e ter realizado transporte de carga neste ano. Autodeclaração pode ser feita pela internet.



Com surto de sarampo no AP, Ministério da Saúde 
ativa Sala de Situação para combate à doença

Para auxiliar na fiscalização
de suas terras e realizar levan-
tamentos, moradores das Al-
deias Mundurukus Bragança e
Marituba da Flona Tapajós em
Santarém, oeste do Pará, rece-
beram capacitação sobre
como utilizar o Sistema de Po-
sicionamento Global (GPS). O
treinamento aconteceu no pe-
ríodo de 8 a 10 de agosto.

Implementado pelo Pro-
grama Floresta Ativa do Pro-
jeto Saúde e Alegria (PSA) e
pela Cooperativa Munduruku
Terras Indígenas Bragança e
Marituba da Flona Tapajós
(COOPMUNDURUKU), o trei-
namento capacitou os indíge-
nas para o uso da tecnologia
auxiliar na realização de in-
ventário florestal.

O GPS é um aliado de indíge-
nas que pretendem realizar in-
ventário florestal não
madeireiro, visando identificar
o potencial dentro do território.
Através da demarcação de
áreas, eles conseguem traçar

um planejamento anual para a
coleta de frutos e sementes
para a comercialização com a
manutenção da floresta em pé.

“Estamos em vias de assi-
nar um termo de cooperação
entre as duas instituições,
tendo um plano de trabalho
definido. Além das capacita-
ções ofertadas pelo Floresta
Ativa aos indígenas, estamos
contribuindo para a elabora-
ção de um plano de coleta de
sementes florestais a ser en-
tregue ao ICMBio e a Funai.
O intuito é já no ano de 2023
realizar a atividade de coleta
de sementes no território
Munduruku. Para isso será
necessário realizar o levanta-
mento do potencial dentro
do Território e delimitar uma
área para realizar inventário
florestal”, destacou a enge-
nheira florestal do PSA,
Maria Soliane.

O inventário deve ser rea-
lizado pelos próprios indíge-
nas, que farão mais uma

capacitação para desenvol-
verem a atividade.

Angelica Sousa da Aldeia
Marituba, Terra indígena
Munduruku na Flona Tapa-
jós, falou sobre o entusiasmo
em participar da formação.
“As aulas de GPS que eu tive

foram muito boas. Na aula
prática a gente aprendeu que
não é muito difícil. É só pres-
tar bastante atenção. No
outro dia fomos pra mata. Lá
peguei GPS e já aprendi a ca-
librar a bússola. A gente
identificou a copa das árvo-

res”, disse.
Maiara da Costa da Aldeia

Marituba, destacou que a
formação tem sido funda-
mental para fortalecer o ob-
jetivo comunitário de defesa
da floresta e geração de
renda sustentável.

“Foi muito proveitoso,
novos aprendizados, novos
conhecimentos. E que nós
possamos ter mais vezes
para valorizar a nossa cul-
tura, o nosso conhecimento,
a floresta. Nós conhecendo
mais a floresta, nós podemos
preservar e valorizar cada
dia mais”, ressaltou.

Os povos indígenas estão
aprendendo a usar tecnolo-
gias digitais modernas para
cumprir a missão de prote-
ger seus territórios e a flo-
resta. Com os aparelhos GPS,
passam a georreferenciar as
áreas com potencial produ-
tivo no território, para reco-
lher os frutos, conservando a
floresta.

O Ministério da Saúde
anunciou esta semana a
ativação no Amapá de uma
Sala de Situação para com-
bate e monitoramento do
sarampo. O estado chegou
a registrar, de janeiro a
julho, uma redução no nú-
mero de casos da doença,
entre 2021 e 2022, mesmo
assim, permanece em si-
tuação de surto.

Além do Amapá, os esta-
dos de São Paulo e Rio de
Janeiro também estão com
surtos. É a segunda vez que
uma sala de monitora-
mento epidemiológico da
doença é aberta no estado
desde o ano passado.

A gerente do Centro de
Informações Estratégicas
em Vigilância em Saúde do
Amapá (Cievs Amapá), So-
lange Sacramento, explica
os motivos da redução dos
números.

“Com estratégias na co-
bertura vacinal, consegui-
mos aumentar o alcance a
partir de visitas casa a
casa. Os agentes de saúde
levam a vacina contra o sa-
rampo e outras também,
como a de Covid-19, por
exemplo, até a população
em diversos bairros”, ex-
plicou Solange.

Apesar da redução entre
um ano e outro, o Ministé-

rio decidiu instalar a sala
para complementar e refor-
çar as ações que já estão
em andamento no estado.

“Para sair da situação de
surto, é necessário que o
estado permaneça com 12
semanas consecutivas sem
apresentar casos confirma-
dos. Acreditamos que entre
5 e 8 semanas, o Amapá
conseguirá sair dessa situa-
ção”, acrescentou a ge-
rente do Cievs Amapá.

Em 2021, o número de
casos do Amapá represen-
tou 80% do que foi regis-
trado em todo o país (533
confirmados).

A SVS alerta a população
que ainda não se vacinou
para procurar um posto de
saúde ou receber as equi-
pes que percorrem os bair-
ros realizando imunização.
Em Macapá, a prefeitura
disponibiliza doses contra
o sarampo nos mesmos
postos da Covid-19. O g1
atualiza diariamente onde
encontrá-los.

Público-alvo
A vacina do sarampo é a

da tríplice viral, que tam-
bém imuniza contra a ru-
béola e a caxumba. As
doses são destinadas, prio-
ritariamente, a crianças de
6 meses e menores de 5

anos. Mas, em alguns casos
como no Amapá, é neces-
sário reforço no público
adulto. Em função do surto
de 2021, quem teve contato
com qualquer infectado
também recebe orientação
de receber dose de reforço.

Sintomas do sarampo
O sarampo é uma doença

altamente contagiosa cau-
sada por um vírus transmi-
tido por vias aéreas. Ele
pode deixar sequelas por
toda a vida ou levar à
morte.

Sintomas comuns e carac-
terísticos da doença são:

manchas brancas na
parte interna da bochecha;

manchas vermelhas na
pele, que aparecem pri-
meiro no rosto e vão em di-
reção aos pés;

Tosse persistente;
irritação nos olhos;
corrimento no nariz.
A doença também pode

causar febre, infecção nos
ouvidos, pneumonia, diar-
reia, conjuntivite, perda e
apetite e convulsões.

O vírus também pode
atingir as vias respiratórias
e até causar e infecções no
encéfalo. No limite, a
doença pode provocar
lesão cerebral e morte.

GeralAlerta

Indígenas recebem capacitação sobre uso de GPS
para realizarem inventário florestal não madeireiro

Moradores das Aldeias Mundurukus Bragança e Marituba da Flona Tapajós participaram do curso no período de 8 a 10 de agosto.

Em Santarém/PA

Apesar da redução no número de casos entre 2021 e 2022, serviço vai monitorar novos casos e aumentar cobertura vacinal.

Participantes do curso das Aldeias Mundurukus Bragança
e Marituba da Flona Tapajós — Foto PSA
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‘Ele quer correr, nadar, pular de paraquedas, é um menino sem
limites’, diz mãe de medalhista das Paralimpíadas Escolares

Marcus Boaz, de 10 anos, é estudante
da Escola Municipal Josafá Aires da
Costa e é um dos três representantes de
Macapá na etapa regional das Paralim-
píadas Escolares, realizadas em Brasília.
No segundo dia de competição na última
quinta-feira (11), o garoto já acumula
duas medalhas de prata, nas modalida-
des de arremesso de peso e lançamento
de pelota.

O menino utiliza cadeira de rodas
desde os 4 anos de idade. Sem nunca
tirar o sorriso do rosto, ele aprendeu a
encontrar a felicidade através dos espor-
tes apesar de todas as adversidades.
Marcus tem o diagnóstico de Mielite
Transversa, uma inflamação da medula
espinhal que pode acontecer como con-
sequência de infecções ou doenças au-
toimunes.

A doença foi descoberta quando o me-
nino sentiu uma dor súbita na altura do
quadril e a sensação de choque na palma
dos pés. “Estávamos no carro, voltando
pra casa. Quando chegamos, ele entrou
e sentou no sofá e de lá não andou mais.
Levamos ao hospital, e no caminho ele
não tinha mais forças nas pernas. Fize-
mos todos os exames possíveis”, lembra
Maria de Lurdes, mãe do garoto. 

Perder a capacidade de andar é algo
que muda completamente a vida de uma
pessoa, e quando acontece com uma
criança ela precisa aprender que tem
uma força que até então não conhecia. 

“O Marcus é forte, meu filho é muito
forte e eu tenho muito orgulho dele. Ele
nunca se deixa abalar. Ele quer correr,
nadar, pular de paraquedas, ele é assim:
um menino sem limites”, conta, orgu-
lhosa.

O garoto sempre foi ativo, aposta cor-

rida com os amigos, ele na cadeira de
rodas e os outros de bicicleta. No futebol,
é goleiro das partidas. Marcus também
faz natação e agora se aperfeiçoa com o
lançamento de peso e pelotas.

Marcus treina todos os dias em casa
com o apoio de sua família. “O fato dele
ser bem ativo, não ter medo faz com que
a gente sempre procure incentivar tudo
quanto é área do esporte. Em casa
mesmo, boto ele pra treinar as pelotas,
peso, a gente coloca quilo de feijão, faz
uma bolinha e ele fica malhando os bra-
ços. Já que a gente não tem algo mais
profissional, vamos tentando se ade-
quar”, conta a mãe. 

O garoto se inspira no paratleta Fer-
nando Fernandes, que é desbravador de
esportes adaptáveis, e diz que quer ser
como ele quando crescer. O céu é o li-
mite para o pequeno Marcus e as Para-
limpíadas Escolares são apenas o
começo dessa jornada. “Eu vou trazer a
medalha pra casa”, declarou ele, antes
da competição. 

Jogos Paradesportivos
As Paralimpíadas Escolares seguiram

até sexta-feira (12). Esse é o maior evento
esportivo para estudantes com deficiên-
cia do Brasil. Pela primeira vez, a Prefei-
tura de Macapá envia alunos para a etapa
regional da competição. Todos os três es-
tudantes estão classificados para a etapa
nacional do evento, que acontecerá em
novembro, em São Paulo (SP).

Os estudantes que participaram da
etapa regional das Paralimpíadas Escola-
res foram selecionados a partir dos Jogos
Paradesportivos, em maio. O evento teve
a participação de 169 crianças da rede
municipal de ensino.

A Unidade Básica de
Saúde (UBS) do Novo Hori-
zonte, zona norte de Ma-
capá, iniciou nesta semana,
um mutirão de atendimen-
tos odontológicos para pa-
cientes que aguardavam na
fila de espera. A ação se es-
tende até o dia 17 de agosto.
A iniciativa atenderá mais
de 116 pacientes.

Para conseguir zerar a de-
manda, as consultas aconte-
cem nos dois consultórios
da UBS e no Odontomóvel,
unidade móvel de odontolo-
gia criada pela Prefeitura de
Macapá. O público que de-
seja atendimento na área,
sem estar na fila de espera,
também pode procurar os
espaços para ser contem-
plado.

Entre os serviços disponi-
bilizados, o usuário poderá
fazer extração, limpeza, res-
tauração, profilaxia e aplica-
ção de flúor. A dona de casa,
Ediane Cordeiro, 22 anos, foi

participar do primeiro dia
de ação e levou os filhos Ma-
nuela, de 6 anos, e Miguel,
de 3 anos, para consulta.

“Por morarmos aqui no
bairro, sempre que precisa-

mos de atendimento procu-
ramos a UBS. Achei o muti-
rão excelente, pois a gente
não tem como pagar por um
dentista particular. É a pri-
meira vez dos meus filhos
no dentista, gostei muito do
atendimento”, disse a mãe.

Para receber o atendi-
mento odontológico, é só
procurar a recepção da UBS,
que fica localizada na Av.
Glicério Souza Figueiredo,
nº 1952, bairro Novo Hori-
zonte, de segunda à sexta-
feira, das 8h às 12h. É
preciso apresentar os docu-
mentos de identidade e car-
tão do SUS. Também é
possível agendar ligando
para os números (96) 98813-
3485 e 98813-3482.

“Faremos um levanta-

mento de outras unidades
que também tenham essa
necessidade para realizar
outras ações. A procura por
atendimento em saúde
bucal está muito grande no
município, em função, prin-
cipalmente, das pessoas que
ficaram quase dois anos em
casa por conta da pandemia,
e não buscaram atendi-
mento nesta área”, explicou
a coordenadora das unida-
des móveis de Saúde Bucal,
Cássia Klein.

Casos que forem avalia-
dos como de maior comple-
xidade serão encaminhados
para o Centro de Especiali-
dades Odontológicas (CEO),
que funciona no Centro de
Especialidades Dr. Papaleo
Paes, na zona norte.

UBS Novo Horizonte realiza mutirão de 
atendimentos odontológicos, em Macapá

Marcus Boaz é aluno da Escola Municipal Josafá Aires da
Costa e representa Macapá na competição, em Brasília.

Mais de 116 pacientes que aguardam na fila de espera da unidade, vão receber os serviços.

Saúde bucal MACAPÁ

Superação

Atividades são executadas pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

Dia Internacional da Juventude: Prefeitura de Macapá
investe em políticas públicas para este público

Incentivo

Ontem (12) foi celebrado
o Dia Internacional da Ju-
ventude, a data chama a
atenção para a promoção da
educação de qualidade,
acesso a emprego e enfren-
tamento a vulnerabilidade
social. Em Macapá, a popu-
lação de jovens entre 15 e 29
anos corresponde a 25%, so-
mando 124.187 mil pessoas,
segundo dados do Censo
2010, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).

Diversas ações de capaci-
tação profissional, inclusão
e momentos de lazer vol-
tado aos jovens em situação
de vulnerabilidade social
vêm sendo promovida pela
Prefeitura de Macapá. As
iniciativas são executadas
pela Secretaria Municipal
de Direitos Humanos
(SemDH) e vão desde cursos
até escutas públicas.

Entre os objetivos dessas
iniciativas está a discussão
sobre os desafios enfrenta-
dos pela população jovem,
além de inclusão e desen-
volvimento de políticas pú-
blicas sociais no que diz
respeito a proteção social e
bem-estar da juventude,
para que se tornem agentes
transformadores de suas
próprias vidas.

A coordenadora munici-
pal de Juventude da
SemDH, Laurana Bandeira,
destaca a importância dos

direitos garantidos no esta-
tuto da juventude.

“Estamos trabalhando
pautas pensando nos direi-
tos básicos dos jovens como
a garantia do acesso ao mer-
cado de trabalho, saúde,
cultura, lazer. Com isso,
possibilitamos a promoção
do conhecimento e a capa-
citação desses jovens”, diz.

Em abril deste ano, a
SemDH promoveu o curso
de edição de vídeo, quando
130 jovens participaram da
ação. Já em junho ocorreu
um curso de social media,
que atendeu 211 jovens que
buscavam qualificação pro-
fissional.

Dia Internacional da Ju-
ventude

O Dia Internacional da
Juventude foi criado, origi-
nalmente, através da reso-
lução 54/120, por iniciativa
da Organização das Nações
Unidas (ONU), em 1999, a
partir da Conferência Mun-
dial dos Ministros Respon-
sáveis pelos jovens, que
aconteceu em Portugal.

No Brasil, a data entrou
para o calendário por meio
da Lei 10.515, de julho de
2002 e vem para homena-
gear os jovens e destacar o
papel importante que eles
têm na sociedade, além de
dar maior visibilidade aos
problemas enfrentados pela
juventude como más condi-
ções de vida, educação e
saúde de baixa qualidade,
desrespeito aos direitos.

Iniciativas da SemDH visam, entre outras coisas, a
inserção no mercado de trabalho.

Ação iniciou nesta semana e segue até o dia 17 de agosto.

Marcus Boaz, paratleta que representa
Macapá nas Paralimpíadas Escolares
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O Bioparque da Amazônia, na zona sul de Ma-
capá, é sempre uma ótima opção de lazer para
quem quer fazer algo fiferente sem sair da ci-
dade. O espaço funciona de quarta a domingo,
das 9h às 17h.  A bilheteria encerra às 16h20.A
entrada custará R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Entre as atrações, está a biodiversidade do
local, que reúne ambientes de floresta de terra
firme, cerrado e campos inundados e conta com
mais de 70 espécies de árvores e animais, além
de tirolesa e as trilhas aquática e suspensa.

Aos adeptos da prática esportiva, o parque
oferece opções de canoagem, caiaque, stand-up
padlle, parede de escalada e arvorismo.

Visitas guiadas
A atração é gratuita e destinada principal-

mente às excursões escolares de instituições
públicas e privadas, mas também costuma
atender integrantes de igrejas, ONGs, centros de
assistência e projetos sociais.

Os roteiros são adequados à faixa etária dos
visitantes. No caso das excursões escolares,
podem abordar questões relacionadas à fauna,
conservação, botânica e à interferência do
homem na natureza.

Para solicitar, as instituições precisam enviar
um ofício à gerência do parque, pelo menos
uma semana antes da data desejada, por meio
do e-mail bioparque@macapa.ap.gov.br. No do-
cumento, deve conter o nome da instituição e a
quantidade das pessoas que irão participar da
excursão, bem como o nome dos responsáveis.
Mais informações podem ser adquiridas pelo
telefone (96) 99970-2084.

Preços das atividades
•arvorismo R$ 10;
•parede de escalada: R$ 15;
•tirolesa: R$ 15;
•trilha suspensa R$ 20;
•trilha aquática: R$ 20;
•canoagem R$ 10;
•caiaque: R$ 70;
•stand-up padlle: R$ 70
Serviço
Bioparque da Amazônia
Hora: 9h às 17h
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto (an-

tiga JK), s/n, Fazendinha
Entrada: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia)

Diversão Macapá(AP), sábado, 13 de agosto de 2022 

Que tal ir ao Bioparque neste fim de semana?
Confira atrações, preços e horários

Espaço oferece imersão em diversos ecossistemas com passeios, animais e atrações radicais.

Entrada no Bioparque da Amazônia, na Rodovia Josmar Chaves Pinto.



•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 120, sábado13 de agosto
Juma confessa a Filó que não para de pensar em Jove.

Tadeu flagra Alcides conversando com Muda. Tenório
e Zuleica discutem. Velho do Rio tenta convencer
Juma a perdoar Jove. Uma comitiva fantasma
pousa na fazenda. Tibério pergunta a Muda o que
a esposa foi fazer na tapera de Juma. Maria
Bruaca se despede de Eugênio. Mariana coloca a
mansão à venda. José Lucas avisa ao pai que se
casará em breve. Alcides chega com Maria Bruaca
à fazenda.

Próximos capítulos
Petruchio, enfim, descobrirá que Lindinha sem-

pre foi apaixonada por ele. Apesar de rejeitá-la, a
caipira avançará para beijá-lo. Por outro lado,
Catarina chegará bem na hora e flagrará tudo.

A princípio, Patruchio ficará sabendo pela
boca de Buscapé que Lindinha é apaixonada
por ele. O roceiro, porém, cairá na risada com a
hipótese. Em seguida, Lindinha pensará o pa-
trão está rindo por ter gostado de saber da novi-
dade.

Próximos capítulos
Dodi terá que enfrentar um grande problema.

Após conseguir uma boa quantia em dinheiro
com Flora, o vilão comprará uma mansão e pas-
sará viver como um rei. O problema é que isso
atrairá Sabiá o pai do bandido, que ressurgirá para
tirar proveito do filho.

Em cenas que ainda vão ao ar, Sabiá aparecerá na
porta da mansão de Dodi e ainda levará a irmã do com-
parsa de Flora: “Meu filhão, que saudade (…) quanto
tempo”, falará Sabiá, abraçando o filho. “Você é o
homem perfeito”, falará o senhor, para a raiva de Dodi.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 069, sábado13 de agosto
Pat descobre que as pessoas a seguiam a mando de

Ítalo. Moa questiona Rebeca sobre Danilo. Pat reage en-
ciumada ao ver Moa beijar Andréa. Olívia marca um en-
contro com Alfredo. Regina descobre que a
Coragem.com tem um cofre e conta para Leonardo.
Lou questiona Marcinha sobre Rico e pergunta a
bailarina se os dois estão juntos.

Pat impede Lou de ir embora do almoço na casa
de Rico por causa de ciúmes de Renan. Marcela e
Paulo recebem a namorada de Baby na delegacia,
que relata o seu desaparecimento. Rebeca descobre
que Danilo mentiu novamente para ela. Pat vai com
Ítalo encontrar Dalva. Anita aparece com Jonathan no
bar e o apresenta para Pat e Ítalo como seu namorado.
Os dois ficam chocados.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

RESUMO A FAVORITA 
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RESUMO CARA E CORAGEM 



Carol Castro foi uma das artistas
que passou pelo redcarpet do 21º
Grande Prêmio do Cinema Brasileiro,
realizado na Cidade das Artes, no Rio
de Janeiro, na noite desta quarta-
feira (11). Com produção assinada
por Juliano Pessoa e Zuel Ferreira, a
atriz usou um vestido preto com re-
corte na cintura e fenda profunda as-
sinado por Vitor Zerbinato na
premiação.

"É a primeira vez que uso uma
fenda assim. Minha manga comprida
ajudou muito porque eu sabia que
estaria frio", conta

Nos últimos oito meses, Carol
emagreceu seis quilos devido a pro-
blemas pessoas. "Não sei o que é en-
trar numa academia desde
novembro. É só com a alimentação,

até tive uma anemia há pouco
tempo, talvez por isso a magreza.
Não foi uma magreza buscada, mas
por situações de saúde e coisas da
vida. Meu pai também sofreu um
acidente de carro. Está bem, mas foi
um susto", afirma.

Longe das novelas desde "Órfãos
da Terra" (2019), a artista avalia sua
fase atual de trabalhos nas telonas.
"Tenho sondagens para novelas, mas
estou muito feliz de estar conse-
guindo fazer mais cinema. Comecei
no teatro aos 9 anos, fiz meu pri-
meiro longa com 16, fui para a televi-
são e fiquei bastante tempo. Agora
estou mais madura e podendo esco-
lher melhor também minhas perso-
nagens, e tem aparecido umas bem
interessantes", entrega.

Nos últimos oito meses, Carol emagreceu seis quilos devido a problemas pessoas.

Filhas de Leandro e Natália Guimarães estão
na moda: gêmeas usam rosa em festa

Carol Castro ousa em look com fenda profunda
para premição: 'Primeira vez que uso'

Humberto Carrão viraliza por ser “popular”
e dá dicas de turismo no Rio de Janeiro

Vitória Strada relembra abuso na 
adolescência: "Sensação de fragilidade"

Além dos mais diversos blocos de rua que ocupam a cidade durante o Carnaval,
o ator também pode ser visto pelos fãs em “bares, botecos, os sambas”.
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Atriz conta que foi um processo doloroso entender que a 
culpa não foi sua, e sim do abusador.

O ator Humberto Carrão ganhou os
trendingtopics nas redes sociais após a
notícia de sua separação da atriz Chan-
delly Braz, mas o que também chamou
a atenção do público foi o fato de já ter
cruzado com ele em diversos lugares do
Rio de Janeiro, como Carnaval e bares fa-
mosos.

O ator foi encontrado no Grande Prê-
mio do Cinema Brasileiro, que aconte-
ceu na quarta-feira (11), no Rio de
Janeiro, e comentou com ele sobre a
fama de ser um famoso ‘acessível’ e ‘po-
pular’. “Sou louco pelo Brasil e não po-
deria viver no Rio de Janeiro sem
frequentar a rua, literalmente”, comen-
tou.

Além dos mais diversos blocos de rua
que ocupam a cidade durante o Carna-
val, o ator também pode ser visto pelos

fãs em “bares, botecos, os sambas”.
“Então é fácil de me encontrar mesmo”,
comenta. E quem pensa que ele deixa de
sair para os lugares ou eventos por ser fa-
moso, está redondamente enganado.

“Vou em tudo que gosto, sabe? Pra es-
cola de samba, pro bloco de rua. Não
tenho essa questão. Essas coisas me são
muito caras e sou apaixonado, então
vou. Sei que tem alguns lugares que vou
atender fã, mas está tudo certo e faz
parte é do jogo”, completa.

Ele ainda deu três dicas de lugares
para visitar na cidade que não estão nas
tradicionais rotas turísticas, pois anote:
“Bip Bip, que é um bar musical em Co-
pacabana; a Feira das Iabás, que acon-
tece em Madureira; e o Adônis, um
restaurante que amo e fica em Benfica”,
concluiu.

Leandro, do KLB, e Natália Gui-
marães reuniram família e amigos
em um buffet no bairro do Bu-
tantã, na Zona Oeste de São Paulo,
para comemorar os 9 anos das gê-
meas Maya e Kiaradurante esta se-
mana. O tema da festa das filhas do
casal foi o famoso brinquedo "pop
it".

As meninas se vestiram como
princesas, com coroas e vestidos
longos rosa, a cor do momento na
moda. O look é da marca Petit Che-
rie. Para se divertirem no buffet,
que tinha atrações com parque de
diversões, as pequenas apostaram

em sapatos confortáveis: sapati-
lhas Pampili.

Kiko marcou presença no evento
acompanhado da mulher, Francine
Pantaleão. Bruno também presti-
giou o aniversário das sobrinhas
acompanhado de Ravi, seu primo-
gênito, fruto da relação da relação
com Maria Luiza Prange.

Leandro e Natália se casaram
este ano após 14 anos juntos. A ce-
lebração foi no dia 22 de março,
quando começaram o relaciona-
mento. Por conta da pandemia de
Covid-19, o número de convidados
ficou restrito a 60 pessoas.

Aos 25 anos e prestes a subir ao altar
com Marcella Rica, a atriz Vitória
Strada revelou que finalmente está se
permitindo ser mais livre. Ela estudou
em colégio militar e trabalha como
modelo desde os 12 anos, quando
ainda morava no Rio Grande do Sul.

Em entrevista à revista "JP", ela reve-
lou que em meio à rotina de trabalhos
e estudos, sofreu um abuso na adoles-
cência quando voltava da escola. “Um
homem sentou ao meu lado no ônibus
e ficou passando a mão nas minhas
pernas. Eu tinha 16 anos, usava a farda
do colégio. Fiquei congelada, não tive
forças para gritar. Cheguei em casa e
não quis contar para os meus pais por
vergonha”, relatou.

Vitória conta que foi um processo
doloroso entender que a culpa não foi
sua, e sim do abusador: “[Senti] como
se eu tivesse alguma culpa por aquilo
ter acontecido. A sensação de fragili-

dade, de estar sendo invadida, a vulne-
rabilidade. Lembro daquele momento
em flashes. Dizem que isso acontece
porque a mente bloqueia nossos trau-
mas de alguma forma.”

Assim que os trabalhos começaram
a aparecer com mais frequência, ela
não pode viver a adolescência com
tanta intensidade. “Sempre me senti
no caminho contrário ao das meninas
da minha idade. Enquanto minhas
amigas de infância já ficaram bêbadas
na balada, fizeram um monte de lou-
curas e hoje têm histórias divertidas
para contar, eu não tenho”, explicou
Strada.

No entanto, ela decidiu recuperar o
tempo perdido. Sinto que agora pre-
ciso ter uma adolescência que não
vivi. Quero me permitir ser mais
doida, falar meio sem pensar… Fazer
as coisas mais por prazer do que por
dever”, completou.

O tema da festa das filhas do casal foi o famoso brinquedo "pop it".



Universidades e entidades do en-
sino superior estão, desde quinta-feira
(11), acusando o Ministério da Educa-
ção (MEC) de atrasar a divulgação de
dados do Programa Universidade Para
Todos (Prouni) e comprometer o pro-
cesso de matrícula dos alunos para o
segundo semestre.

A pasta, em resposta, diz que está
fazendo ajustes no sistema para que
nenhum candidato seja prejudicado.

Veja o resumo do problema rela-
tado pelas instituições:

Em 9 de agosto, os candidatos tive-
ram acesso ao resultado da 1ª cha-
mada para as bolsas de estudo.

Aqueles que foram pré-seleciona-
dos devem, até a próxima quarta-feira
(17), entregar a documentação para a
instituição de ensino (comprovando,
por exemplo, a renda familiar). Só
assim terão a vaga garantida.

As universidades, no entanto, afir-
mam que, até esta sexta-feira (12),
ainda não haviam recebido do MEC as
listas de pré-aprovados no Prouni.
Sem esses resultados, não há como
solicitarem os documentos dos alu-
nos e formalizarem as matrículas.

"Sem a listagem, todas as outras
etapas [do Prouni] estão travadas",
afirma a Associação Brasileira de
Mantenedoras do Ensino Superior
(ABMES), em ofício apresentado ao
MEC.

"Os candidatos estão compare-
cendo às instituições de ensino (...) e
aguardando um posicionamento que,
até o momento, elas não conseguem
oferecer. O erro é no sistema do
Prouni."

É o caso de Liliane Novaes, de 26
anos, que foi pré-selecionada em
odontologia na Universidade Cidade
de São Paulo (Unicid). Ela ainda está à
espera de orientações sobre a docu-
mentação.

"Estou aflita e insegura. Não
adianta ir até a faculdade. Mandei e-
mail e disseram que é atraso do MEC",
conta.

Outra entidade, a Associação Brasi-
leira das Instituições Comunitárias de
Educação Superior (Abruc), também
questionou os atrasos e acusou o MEC
de atrapalhar os cronogramas das ins-
tituições de ensino.

"Enquanto as universidades não
souberem quem são os aprovados,
esses alunos perderão aulas. Depen-
dendo da porcentagem de faltas, não
vão poder cursar este semestre", diz
Dyogo Patriota, assessor jurídico da
associação.

Ao g1, o MEC afirmou que "está
atuando para finalizar os últimos ajus-
tes". "Nenhum candidato será preju-
dicado neste processo, e os resultados
serão divulgados com a maior brevi-
dade possível", diz a nota.

A ABMES solicita que a pasta pror-
rogue o prazo para a entrega da docu-
mentação. Questionado pelo g1, o
ministério não respondeu sobre a al-
teração do cronograma do Prouni.

Cronograma atual do Prouni
Entrega da documentação: 9 a 17 de

agosto
Resultado da 2ª chamada: 22 de

agosto
Entrega da documentação da 2ª

chamada: 22 a 31 de agosto
Lista de espera: 5 a 6 de setembro

Universidades acusam MEC de atrasar dados do
Prouni necessários para a matrícula de selecionados
Resultado da 1ª chamada foi informado apenas aos próprios candidatos, mas não

às instituições de ensino. Ministério diz que está fazendo ajustes no sistema.
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O Acidente Vascular
Cerebral (AVC) é cau-
sado por problemas na
circulação sanguínea
do cérebro. Na maioria
dos casos, os sintomas
aparecem de maneira
repentina, sem aviso
prévio.

Hoje, o AVC é uma
das causas de morte
mais comuns no Brasil.
De acordo com um le-
vantamento feito pela
Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia (SBN),
35.127 pessoas morre-
ram no Brasil por AVC
somente nos primeiros
quatro meses de 2022.
Mas o tratamento ime-
diato pode salvar a
vida do paciente, além
de evitar sequelas mais
graves.

O Acidente Vascular
Cerebral (AVC) é cau-
sado por problemas na
circulação sanguínea
do cérebro. Na maioria
dos casos, os sintomas
aparecem de maneira
repentina, sem aviso
prévio.

Hoje, o AVC é uma
das causas de morte
mais comuns no Bra-
sil. De acordo com um
levantamento feito

pela Sociedade Brasi-
leira de Neurocirurgia
(SBN), 35.127 pessoas
morreram no Brasil por
AVC somente nos pri-
meiros quatro meses de
2022. Mas o tratamento
imediato pode salvar a
vida do paciente,
além de evitar seque-
las mais graves.

Existem dois tipos
de AVCs: um é caracte-
rizado pela interrup-
ção do fluxo de sangue
(isquêmico) e o outro,
pelo rompimento de
um vaso sanguíneo
(hemorrágico). Em
ambos os casos, se a
pessoa sentir os pri-
meiros sintomas, deve

procurar assistência
médica com urgência.

“A obstrução de um
vaso sanguíneo no cé-
rebro faz com que uma
parte do órgão fique
sem o oxigênio neces-
sário. É justamente
quando a irrigação do
vaso se interrompe
que o paciente começa
a apresentar os sinto-
mas. Nesse momento,
ele deve procurar um
médico”, explica o
médico Daniel Abud,
coordenador do ser-
viço de neurorradiolo-
gia intervencionista
do Hospital 9 de
Julho, em São Paulo.

Primeiros sinais

Entre os sinais senti-
dos pelos pacientes no
momento do acidente
podem constar:

Perda da força, ador-
mecimento e paralisia
do rosto, ou até mesmo
de membros de um lado
do corpo;

Perda de visão, visão

turva, visão dupla e sen-
sação de estar enxer-
gando uma “sombra”;

Dificuldade para falar
ou entender frases;

Desequilíbrio, ton-
tura, falta de coordena-
ção motora ao caminhar
e queda súbita;

Dificuldade para en-
golir.

Confira 4 hábitos que você precisa 
adotar para evitar um AVC

O AVC é uma das doenças que mais matam no Brasil. Tratamento imediato pode prevenir 
sequelas mais graves e salvar a vida do paciente

Prevenção Geral



Na manhã desta sexta-feira (12), a
Força Tarefa de Segurança Pública do
Amapá (FTSP) deflagrou a operação
Oriente, contra um grupo criminoso
que se especializou em realizar roubos
premeditados, analisando a rotina das
vítimas, e também que era envolvido
com o tráfico de drogas em Santana,
na Região Metropolitana de Macapá.

Oito mandados de busca e apreen-
são foram cumpridos nos bairros
Fonte Nova, Paraíso e Provedor 2.
Quatro investigados de integrar a fac-
ção criminosa foram presos na ação.

"A Força Tarefa verificou que os in-
tegrantes atuavam de forma premedi-
tada, vigiando e levantando os hábitos
das vítimas e dinâmica dos estabeleci-
mentos, antes do cometimento dos
crimes. Os criminosos também viti-
mavam passageiros que chegavam de
viagem nos barcos que atracavam em

Santana", diz nota da FTSP.
Além de roubos premeditados, o

grupo também tinha envolvimento
com o tráfico de drogas no município.

"Identificou também uma intensa

comercialização de armas de fogo
entre a organização, utilizados para o
cometimento dos delitos. Quase todos
os investigados já responderam por
diversos tipos de crime como: tráfico
de drogas, roubo qualificado, recepta-
ção, violência doméstica e lesão cor-
poral. Um dos homens também
responde por homicídio", elencou.

A FTSP é composta por agentes da
Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia
Militar, Polícia Rodoviária Federal,
Iapen e Sejusp, além do Núcleo de In-
teligência do Ministério Público
(NINP) e do Grupo de Atuação Espe-
cial no Combate ao Crime Organizado
(Gaeco).

Os crimes apurados são tráfico de
drogas, associação para o tráfico,
roubo e organização criminosa. Se
condenados, as penas podem chegar
até 36 anos de reclusão. (g1)

Uma operação foi montada em Ma-
capá nesta sexta-feira (12) na tentativa
de cumprir três mandados de prisão
preventiva contra investigados pelo
assassinato de um detento, na Zona

Norte da cidade, no mês de maio. Um
homem de 24 anos foi preso em casa e
outros 2 são considerados pela polícia
como foragidos.

Willian Barbosa Monteiro, de 19

anos, respondia pelo crime de roubo e
era monitorado por tornozeleira ele-
trônica quando foi baleado em 25 de
maio, enquanto capinava um terreno
perto de casa, no bairro São José. Os 3
atiradores tentaram fugir com ajuda
de um comparsa num carro, mas o veí-
culo não funcionou e o grupo saiu do
local correndo a pé.

O homem de 24 anos preso nesta
sexta-feira foi detido no bairro Jardim
felicidade. Ele foi identificado como
um dos dois atiradores do crime. Ele já
é conhecido no meio policial, respon-
dendo por diversos crimes contra o
patrimônio e agora por este homicídio.

O trabalho desta sexta-feira, reali-
zado pela Delegacia de Homicídios em
ação conjunta com a Coordenadoria de
Operações e Recursos Especiais
(Core), também cumpriu mandados de
busca e apreensão. Todos os três in-
vestigados foram indiciados pelo
crime.

No Amapá 

Polícia prende suspeito de matar detento de tornozeleira
eletrônica no Amapá; 2 estão foragidos

Prisão 

Ele já é conhecido no meio policial, respondendo por diversos crimes contra o patrimônio e agora por este homicídio.
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Policiais civis da 2° delegacia de
polícia civil, comandados pela Dele-
gada Luiza Maia, prenderam Eferson
Viana da Silva, de 24 anos, vulgo
“bebê pirento”, foragido da justiça.
A prisão aconteceu na área portuária
do município de Santana, distante 17
km de Macapá.

Os policiais receberam denúncia
anônima a respeito do criminoso, de
que ele já estava dentro de uma ca-
traia no terminal pesqueiro para
fugir de Santana, provavelmente
para algum lugar do interior pa-
raense.

Os policiais então saíram para o
local informado na denúncia e
quando se aproximaram da catraia,
foram avistados por Eferson, que
imediatamente pulou no rio e tentou
fugir nadando, mas os policiais con-
seguiram apoio em uma voadeira e
intensificaram as buscas até prender
o criminoso.

Os policiais cumpriram dois man-
dados de prisão contra Eferson, que

ja é condenado por roubo e estava
foragido da justiça desde o último
mês de abril, quando alcançou a pro-
gressão de pena do regime fechado
para o regime de prisão domiciliar,
podendo passar o dia fora e no final
do dia, comparecer ao IAPEN para
assinar o ponto de presença, mas tão
logo ele saiu não mais voltou.

Desde então, uma vez que estava
nas ruas, passou a cometer roubos
em série na companhia de um com-

parsa, o vulgo “Thiaguinho da bai-
xada”, que tombou morto em con-
fronto com militares do BPRE, fato
ocorrido no dia 21 de julho de 2022,
na área portuária de Santana. Na
ocasião, “bebê pirento” estava com
Thiaguinho da baixada, mas conse-
guiu fugir do cerco policial.

Ao longo do tempo em que esteve
foragido, o criminoso infernizou os
moradores dos bairros Matapi
Mirim, Elesbão, Fonte Nova e Parque
das Laranjeiras, praticando furtos e
roubos diuturnamente.

“A nossa equipe de policiais não
desistiu em nenhum momento de
capturar esse criminoso, agora ver-
dadeiramente tiramos esse assal-
tante das ruas, proporcionado a paz
ao cidadão de bem”, relatou a Dele-
gada Luiza Maia.

Depois de preso, Eferson foi le-
vado para a polícia técnico-cientí-
fica, onde passou pelo exame de
corpo de delitos e posteriormente foi
levado para o IAPEN.

Polícia Civil prende homem que tentava fugir do Amapá

Força Tarefa realiza operação contra
grupo criminoso em Santana

Eferson daSilva, foi preso 
enquantotentava fugir do Amapá

Homem de 24 foi preso como suspeito
de matar detento que usava tornoze-
leira eletrônica no Amapá, em maio —
Foto Lucas Brito-Polícia Civil

Alvo do conglomerado de segurança pública atua no tráfico de drogas e roubos



Um casal de empresários é
procurado pela Polícia Civil
de Goiás (PCGO), suspeito de
enriquecimento por meio da
aplicação de golpes na venda
de passagens aéreas e paco-
tes de viagens falsos.

Conforme a investigação,
Jonathan Oliveira Santos, de
29 anos, e a esposa Angélica
Barbosa Lopes dos Santos,
33, são donos de uma em-
presa chamada El Shaday Tu-
rismo. Elesteriam vendido
pacotes falsos e ficado com o
dinheiro dos clientes.

A quantia arrecadada a
partir dos golpes foi avaliada,
até o momento, em mais de
R$ 500 mil, mas a polícia
acredita que novas vítimas
possam surgir, inclusive fora
do Brasil, a partir da divulga-
ção do caso e das fotos dos
suspeitos.

Com o dinheiro obtido nas

vendas, segundo a Polícia
Civil, Jonathan e Angélica
bancavam a vida de luxo em
um sobrado, localizado na ca-
pital goiana. O local foi alvo
de buscas e apreensões nessa
quinta-feira (11/8).

Uma equipe da Delegacia
Estadual de Repressão a Cri-
mes Contra o Consumidor
(Decon) deflagrou a Operação
Viagem Cancelada. Os inves-
tigados não foram encontra-
dos no local, mas os agentes
recolheram valores, bens,
aparelhos eletrônicos e docu-
mentos.

Prática reiterada
A polícia observou que a

prática criminosa foi execu-

tada de maneira reiterada
pelo casal, nos últimos anos.
Eles vendiam passagens e pa-
cotes de viagens que não
eram efetivados, mesmo após
o pagamento do valor integral
por parte dos clientes.

Segundo a investigação,
Johnatan e Angélica ficavam
com os valores recebidos e,
com isso, construíram o patri-
mônio pessoal, gerando pre-
juízo às vítimas.

Os dois são investigados
por crimes contra as relações
de consumo, estelionato,
furto qualificado, falsificação
de documento particular e
conexos. Ambos estão com
mandado de prisão preven-
tiva em aberto.

GeralEstelionato

Jonathan Oliveira, 29, e a esposa Angélica Barbosa, 33, são procurados pela polícia. Investigação levantou prejuízo gerado de R$ 500 mil
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Casal bancava vida de luxo com a venda
de pacotes de turismo falsos

Dois adolescentes de 17
anos foram detidos sus-
peitos de terem matado a
pauladas e facadas o pai
de santo Júlio César dos
Santos, de 53 anos, nessa
quinta-feira (11), no bairro
Laura Moreira, zona
Oeste de Boa Vista. Eles
estavam estavam traba-
lhando na casa da vítima.

De acordo com a Polí-
cia Civil, o assassinato
ocorreu de forma "bru-
tal" e o corpo foi encon-
trado no início da tarde.
Logo após a polícia ter
sido acionada, foram ini-

ciadas as investigações
para identificar a autoria
e a motivação do crime.

Os dois adolescentes,
em depoimento à polí-
cia, informaram que co-
nheciam o pai de santo e
realizavam serviços ge-
rais na casa da vítima há
um mês. No dia do crime
eles estavam conser-
tando um teto a pedido
de Júlio César.

De acordo com os dois
adolescentes, o pai de
santo tentou ter relações
sexuais com um dos me-
ninos e, ao receber uma

negativa, tentou dar fa-
cadas neles. Eles alegam
que o crime ocorreu por
"legítima defesa".

Após as diligências, con-
forme Luciana, os adoles-
centes foram apreendidos
no início da noite no bairro
Alvorada, zona Oeste da
capital.

Contra eles, foi lavrado
um Auto de Apreensão em
Flagrante por Ato Infracio-
nal (AAFAI) e em seguida
eles foram encaminhados
ao Centro Sócio Educativo
(CSE), onde ficarão a dispo-
sição da Justiça.

Em Roraima

Júlio César dos Santos, de 53 anos, foi morto de forma 'brutal' de acordo com a Polícia Civil. Os dois
adolescentes, de 17 anos, alegaram legítima defesa após um deles negar fazer sexo com o religioso.

Adolescentes são detidos por matar pai de
santo a pauladas e facadas em Boa Vista

Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal
(IML) em Boa Vista — Foto: Vanessa Fernan-



A Justiça revogou nesta
sexta-feira (12) a prisão
domiciliar do policial
penal Jorge Guaranho e
determinou que ele seja
transferido para o Com-
plexo Médico Penal (CMP)
de Pinhais, na Região Me-
tropolitana de Curitiba
(RMC). O g1 tenta contato
com a defesa do réu.

Apoiador declarado do
presidente Jair Bolsonaro,
Guaranho é réu por homi-
cídio duplamente qualifi-
cado pela morte do
tesoureiro do PT de Foz
do Iguaçu, Marcelo Ar-

ruda. O crime foi em
julho. Ele ficou um mês
internado.

Na quarta-feira (10),
quando Guaranho rece-
beu alta, ele deveria ser
transferido para o CMP.
Contudo, um ofício do
próprio Complexo disse
que o local não tinha es-
trutura para atender as
necessidades médicas
que o réu precisaria, por
isso, ele ele ficou em pri-
são domiciliar e usando
tornozeleira eletrônica.
Entenda abaixo.

Em nova decisão nesta

sexta, o juiz Gustavo Ger-
mano Francisco Arguello
disse que a Secretaria de
Segurança Pública (Sesp)
informou que o Com-
plexo Médico Penal, dife-
rente de argumentação
inicial, "apresenta plenas
condições estruturais e
humanas de custodiar o
réu".

O despacho destaca,
ainda, que um docu-
mento juntado aos autos
do processo diz que o
Complexo Penal “possui
condições de garantir a
manutenção diária das

necessidades básicas do
custodiado com supervi-
são contínua... levando
em consideração as infor-
mações do Relatório de
Evolução Médica do pa-
ciente”.

Na última quarta (10), o
juiz Arguello definiu pela
prisão domiciliar, deter-
minando que Guaranho
permaneceria em casa até
que fosse possível "even-
tual remanejamento do
réu para estabelecimento
adequado, ainda que em
outro Estado da Federa-
ção".

O secretário de Segu-
rança Pública, Wagner
Mesquita, disse que após
a primeira manifestação
do CMP, a pasta fez "um
grande esforço" para tra-
zer levar recursos ao pre-
sídio, alocando recursos
materiais e humanos.

"Também solicitamos o
chamamento. Nós esta-
mos em processo de con-
tratação de médicos,
enfermeiros, aceleramos
a contratação de alguns
profissionais para que a
gente possa atender essa
demanda que apareceu
no fim da internação
desse indivíduo no Com-
plexo Médico, pelo menos
de maneira intermediária,
temporária, até que ele
seja encaminhada para o
Sistema Prisional Fede-
ral", disse o secretário.

O advogado Ian Vargas,
que defende a família de
Arruda, disse que a deci-
são era fundamental.

"Entendemos que essa
decisão era fundamental,
uma vez que era obriga-
ção do Estado fornecer
acolhimento dele [Guara-
nho] no Complexo Mé-
dico Penal [...] Além disso,
a permanência dele em
domiciliar era uma
afronta a Justiça, uma vez
que o réu cometeu um
crime hediondo".

Na cadeia Geral

Jorge Guaranho é réu pela morte de Marcelo
Arruda — Foto Reprodução-Rede social

Justiça revoga prisão domiciliar e manda para presídio 
policial bolsonarista que matou tesoureiro do PT
Jorge Guaranho estava em prisão domiciliar desde quarta (10), após Complexo Médico Penal ter dito que não tinha condições 

de recebê-lo. Mudança aconteceu após intervenção da Secretaria de Segurança Pública. 

A Polícia Federal (PF)
prendeu em flagrante
um homem por posse e
compartilhamento de
imagens de pornografia
infantil na internet, em
Curitiba.

A prisão foi nesta
sexta-feira (12) durante
o cumprimento de dois
mandados de busca e
apreensão. Conforme a
PF o inquérito tem como
objetivo investigar o
compartilhamento de
imagens de pornografia

infantil na internet e ou-
tros crimes.

No momento da che-
gada da equipe policial à

residência do suspeito,
o homem estava "com o
computador ligado, ro-
dando software de com-
partilhamento de
arquivos, visualizando e
compartilhando ima-
gens e vídeos relaciona-
dos à exploração sexual
de crianças e adolescen-
tes," diz nota encami-
nhada pela PF.

A PF informou que os
materiais apreendidos
serão submetidos a perí-
cia técnica para a busca

de informações que pos-
sam indicar o envolvi-
mento do homem e de
outros investigados no
inquérito com a prática
de crimes, como produ-
ção de pornografia in-
fantil e estupro de
vulnerável.

Além disso, a perícia
pode auxiliar na identi-
ficação de possíveis
abusadores sexuais e no
resgate de crianças víti-
mas de abuso, informou
a PF.

PF prende homem em flagrante por posse e compartilhamento de
imagens de pornografia infantil na internet, em Curitiba

Prisão foi nesta sexta (12) durante cumprimento de mandados de busca e apreensão.

No Paraná

Disseminação de pornografia infantil na
internet — Foto Reprodução
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Botafogo negocia com o atacante Júnior Santos, do Sanfrecce Hiroshima
Com a contratação de Tiquinho

Soares acertada, outro nome que o
Botafogo tem negociações avançadas
para o ataque é do centroavante Jú-
nior Souza, do Sanfrecce Hiroshima,
do Japão. As conversas apontam para
um interesse alvinegro de contar com
o jogador por empréstimo, com opção
de compra, pagando parte dos salá-
rios. O interesse inicial foi noticiado
pelo jornalista Venê Casagrande e
confirmada pelo ge.

Inicialmente cotado como plano B,
caso o Olympiacos não liberasse Ti-

quinho, Júnior Souza continuou no
radar alvinegro. A tendência é que o
contrato seja até o fim deste ano, po-
dendo ser prorrogado até o meio do
ano que vem.

Como a janela de transferências
para jogadores atuarem no Brasil
fecha nesta segunda, Botafogo e Jú-
nior correm contra o tempo para que
o atacante saia do Japão. Ele não foi
relacionado para a última partida do
Sanfrecce Hiroshima, na quarta-feira
passada, e tenta adiantar a documen-
tação e ajeitar a mudança.

Lisonjeado
O pagode está rodando o mundo. Em entrevista para

a "Central Splash", Péricles conta que escutou uma ver-
são de sua música feita por um grupo de pagode sul-
coreano. O compositor aprovou o trio e revelou que
adoraria conhecê-los.O grupo coreano Tell a Tale ficou
conhecido na internet brasileira por suas performances
de músicas famosas como "Deixa acontecer", e "Melhor
eu ir", de Péricles. O ex-Exaltasamba ouviu a versão do
trio de Seoul, e contou em entrevista como gostou de
saber que o hit brasileiro tinha chegado em países tão
distantes: "Estão aprovados. Eu tenho visto muitos ví-
deos e memes com os vídeos deles e achei um barato.
Me sinto lisonjeado por eles terem escolhido a música
brasileira. Eles tocam e cantam direitinho. Quero en-
contrá-los e muito em breve vamos nos ver", disse o
músico.

Salário Ideal
O salário-mínimo ideal para atender às necessidades

de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de
R$ 6.388,55 em julho, segundo a Pesquisa Nacional da
Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese). O valor corresponde a 5,27 vezes o
piso federal atual, de R$ 1.212. A Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de 2023. Prevê um salário mínimo
R$ 1.294 para o ano que vem. A estimativa do Dieese é
realizada mensalmente e indica qual é o rendimento
mínimo necessário para que um trabalhador e sua fa-
mília possam suprir as despesas do mês com alimen-
tação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene,
transporte, lazer e previdência.

Mais Visto
A comissão técnica de Tite intensificou a presença

em estádios nos últimos 50 dias, depois dos últimos
amistosos — vitórias sobre Coreia do Sul (5 a 1) e Japão
(1 a 0), em junho. Nesse período, o time mais obser-
vado foi o Flamengo, assistido in loco por profissionais
da seleção em ao menos seis oportunidades, segundo
dados de agenda divulgados pela CBF. Na temporada,
Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians foram
os times mais visitados. Não por acaso, são as equipes
com mais chances de ter um representante na lista
final para o Catar. — Flamengo, Palmeiras e Atlético-
MG têm jogadores convocados constantemente, con-
centramos mais para assistir aos jogos para este
acompanhamento. Outras equipes para ver estilo de
jogo. Objetivo é acompanhar a individualidade, mas
também esquema tático. Aproveitar algo novo, se atua-
lizar — explicou Juninho Paulista, coordenador de se-
leções.

Reduzir Lista
A exatos cem dias da Copa do Mundo, a seleção bra-

sileira inicia a partir de agora uma das últimas etapa de
observação de possíveis convocados e também de ad-
versários do Brasil no Mundial. A intenção de Tite e sua
comissão técnica é encurtar a lista larga de 55 nomes,
que precisa ser enviada para a Fifa até o dia 21 de ou-
tubro, para 35 ou até 33 jogadores. A convocação final
ocorrerá na semana entre os dias 7 e 10 de novembro e
deve ter 26 atletas. Até lá, a observação que teve foco
recente nos clubes brasileiros, sobretudo Flamengo,
Palmeiras e Atlético-MG, voltará atenções para a Eu-
ropa a partir do dia 20 deste mês, com avaliações por

uma semana em Espanha, Itália e Portugal. O auxiliar
Matheus Bachi e o preparador físico Fabio Mahseredi-
jian assistirão in loco a volta de Matheus Cunha ao
Atlético de Madrid no jogo com o Villareal, dia 21. Em
seguida, vão a Portugal avaliar o zagueiro Lucas Verís-
simo, no Benfica. Além de Bremer e Ibañez no clássico
Juventus e Roma.

Curtinhas
Com recurso de verba federal a União dos Negros do

Amapá (UNA) já pode realizar eventos, depois de pas-
sar por uma revitalização geral. Até alertamos as pes-
soas que estão a frente desta entidade de suma
importância para a nossa cultura cuidar bem e não dei-
xar no abandono. XXXX Prefeito de Macapá Antônio
Furlan (Cidadania) agiu rápido e mandou todo mundo
embora que estava naquela secretaria fazendo falca-
trua com dinheiro público. É assim que tem que fazer,
canalha não pode está na administração pública.
XXXX Segundo os entendidos do futebol bretão o Pal-
meiras irá pegar um adversário difícil nas semifinais da
Libertadores. AthleticoParanaense vai ser osso duro de
roer. O técnico Felipão é muito estrategista. XXXX Di-
retoria do Flamengo quer prestigia cidades do Norte e
Nordeste do país com jogos do Mengão no campeonato
carioca. Apenas espera o aval da Federação de Futebol
do Rio de Janeiro. Taí. uma ótima sacada dos dirigentes
rubro-negros, inclusive a capital paraense pode entrar
no roteiro. XXXX Amanhã é dia dos pais, um abração
para todos os papais do nosso estado. XXXX Gente por
hoje é o que há, fiquem com Deus e a minha Padroeira
Virgem de Nazaré.

Tchau.

A Seleção Amapaense de Wrestling,
formada por atletas dos projetos, "No-
cauteando as Drogas e Finalizando a
Violência". e "Luta Amapá", disputa
neste fim de semana o Campeonato Bra-
sileiro Interclubes Sub-15 e Sub-17, em
Brasília, Distrito Federal.

A competição inicia hoje, sábado (13),
com disputas na categoria Sub-15, nos
estilos greco-romano e livre (masculino
e feminino). Além do título os atletas
lutam por vaga no Campeonato Pan-
Americano.

No domingo (14) os combates serão na
categoria Sub-17, também nos estilos
greco-romano e livre (masculino e femi-
nino. O campeonato vale pontos para o
ranking nacional da Confederação Brasi-
leira de Wrestling (CBW).

As equipes de wrestling (luta olím-
pica) que formam a seleção são coman-
dadas pelos técnicos, Wanderson Panda
e Costa Júnior, este último também pre-
sidente da Federação Amapaense de

Wrestling (FAW).
O Amapá chega a competição com ex-

pectativa de conquistar bons resultados,
como em 2021 quando conquistou 29
medalhas.

A aposta está na experiência de atletas

campeões em competições regionais e
nacionais, como Leandra Figueiredo,
Marcus Alencar, Ruan Figueiredo, José
Hailton e José Pureza, quinteto que re-
presentou o Brasil no Gymnasiade 2022,
jogos escolares mundiais, na França.

Negociação

Seleção Amapaense de Wrestling disputa o Campeonato
Brasileiro Interclubes Sub-15 e Sub-17
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Competições em Brasília valem vagas no Pan-Americano e pontos no ranking nacional

Centroavante tem conversas avançadas e deve chegar por empréstimo



Justiça divulga mandado que motivou operação do FBI na casa
de Trump; ex-presidente tinha documentos ultrassecretos

Um juiz dos Estados Unidos
tornou público nesta sexta-feira
(12) o mandado de busca e
apreensão que justificou a opera-
ção do FBI na casa de Donald
Trump em Mar-a-Lago, na Fló-
rida, nesta semana.

O documento deixa claro que o
ex-presidente está sob investiga-
ção criminal por possíveis viola-
ções da Lei de Espionagem, além
de infrações relacionadas a obs-
trução da Justiça e destruição de
registros do governo federal.

O mandado de busca autorizou
agentes do FBI a apreender mate-
riais da residência de Trump em
Mar-a-Lago para investigar cri-
mes relacionados à Lei de Espio-
nagem, que proíbe a retenção não
autorizada de informações de se-
gurança nacional que possam
prejudicar os Estados Unidos ou
ajudar um adversário.

A divulgação revela que Trump
está em complicada situação jurí-
dica. Uma condenação por violar
qualquer uma das leis detalhadas
seria pesada: a Lei de Espionagem
tem pena máxima de 10 anos de
prisão e a legislação de obstrução
da Justiça tem pena máxima de
20 anos, enquanto o estatuto de
destruição de registros do go-
verno também pode impedir um
condenado de exercer o cargo ele-
tivo de novo no futuro.

Junto ao mandado, foi divul-
gado um inventário do que foi
apreendido pelo FBI em Mar-a-
Lago: 11 conjuntos de documen-
tos confidenciais, entre os quais
havia quatro que eram ultrasse-
cretos e três secretos.

Suspeita sobre Lei de Espiona-
gem

Foi o Departamento de Justiça
(órgão equivalente ao Ministério
da Justiça) que pediu um man-
dado ao juiz Bruce Reinhart para
revistar a casa do ex-presidente.
Ao fazer o pedido, o departa-
mento argumentou que tinha
motivos para acreditar que
Trump violou a Lei de Espiona-
gem.

Agentes do FBI levaram mais
de 30 itens, incluindo mais de 20
caixas, pastas de fotos, uma nota
manuscrita e a concessão execu-
tiva de clemência para Roger
Stone, um aliado de Trump,
amigo de longa data do ex-presi-
dente. Também foram incluídas
na lista informações sobre o "pre-
sidente da França".

"Top secret" é o nível mais alto

de sigilo, reservado para as infor-
mações de segurança nacional
mais fechadas do país. Geral-
mente é mantido em instalações
especiais do governo porque sua
divulgação pode causar sérios
danos à segurança nacional.

Há leis federais que proíbem o
manuseio incorreto de material
sigiloso (a Lei de Espionagem é
uma delas). O próprio Trump au-
mentou as penas para isso en-
quanto estava no cargo, tornando
a infração um crime punível com
até cinco anos de prisão.

Evidências
O mandado de busca na casa de

Trump na Flórida no início desta
semana deu a agentes federais
norte-americanos autoridade
para apreender documentos e re-
gistros que constituíssem evidên-
cias de itens que estariam no local
ilegalmente, informou a rede Fox
News.

O mandado deu aos agentes
autoridade para apreender "todos

os documentos físicos e registros
que constituam provas, contra-
bando, frutos do crime ou outros
itens que foram obtidos de forma
ilegal", o que configura violação
do Código dos EUA, incluindo do-
cumentos com marcações de si-
gilo e registros presidenciais
criados entre 20 de janeiro de 2017
e 20 de janeiro de 2021, informou
a Fox News, citando documentos
revisados.

Em separado, advogados de
Trump informaram ao governo
que o ex-presidente não se opôs à
liberação pública do mandado de
busca, disse o Departamento de
Justiça dos EUA em um processo
judicial nesta sexta-feira.

De acordo com uma reporta-
gem do "Washington Post" o FBI
procurava documentos ligados a
armas nucleares quando fez a
operação.

Trump respondeu que o presi-
dente anterior a ele, Barack
Obama, tinha documentos sigilo-
sos sobre armas nucleares.
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O ex-presidente dos EUA Donald Trump é investigado por
suspeita de guardar documentos confidenciais da Casa
Branca — Foto David 'Dee' Delgado-Reuters

O FBI apreendeu 11 conjuntos de documentos confidenciais —quatro eram ultrassecretos, e três, secretos.
Por ter levado esses papéis para casa, Trump pode ser enquadrado na Lei de Espionagem.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
MAIS UMA CERIMÔNIA COM
A SAGRADA MEDICINA DA 
FLORESTA AYAHUASCA.

A cerimônia conhecida como SHAMANIC DREAM RE-
TREAT, é considerada por muitas pessoas que já partici-
param no BRASIL e fora do BRASIL como uma das
cerimônias mais seguras e mais bem ancoradas que há,
Nós estamos falando de pessoas que já participaram de
cerimônias com a Medicina AYAHUASCA de vários luga-
res do mundo.

E existe motivo para esta cerimônia ser o que está
sendo conhecida, como é de fato, uma cerimônia muito
segura e muito bem ancorada. E existem muitas informa-
ções que precisam chegar até as pessoas sobre a medicina
AYAHUASCA. Primeiramente, muitas ainda não conhe-
cem esta medicina. Eles não sabem o que é AYAHUASCA.

A inteligência da AYAHUASCA vem da seguinte com-
preensão, tudo no Universoé do Campo, e estamos nos
referindo ao CAMPO QUÃNTICO. Frequência de LUZ, fre-
quência de SOM inerentes a absolutamente tudo, eu
você, as montanhas, as árvores, os rios, os mares, os ani-
mais e absolutamente tudo.

NÓS NÃO SOMOS APENAS DE CARNE E OSSO, SOMOS
MUITO MAIS!

CONDUTOR: ANTONIO CLAUDIO – XAMÃ (MINISTRO
SHAMANIC DREAM RETREAT) PSICANALISTA CLÍNICO
– PSICOPEDAGOGO – SACERDOTE DOS CULTOS AFROS -
TEOLOGO – TERAPEUTA HOLÍSTICO.

APOIO : LENE     -       
INSCRIÇÕES: WTSA (96) 98141-5550 





Educação Financeira Geral

Com ganhos de
R$300 a R$3.000 uti-
lizando apenas o li-
mite do cartão de
crédito, o educador
financeiro Caio Nas-
cimento oferece trei-
namentos de geração
de renda e mostra
como realizar a via-
gem dos seus sonhos
de graça.

No Instagram de
Caio Nascimento,
mais conhecido como
Caio das Milhas, ima-
gens de um de seus so-
nhos realizados: a tão
desejada viagem a
Dubai, onde conheceu
o Burj Khalifa, icônico
arranha-céu e prédio
mais alto do mundo.

Além da
experiência cultural
que todo destino in-
ternacional oferece, a
recente visita à lu-
xuosa cidade dos
Emirados Árabes
também representa o
sucesso e as conquis-
tas que Caio vem al-
cançando como
educador financeiro,
mudando vidas ao
ensinar para as pes-
soas como aumentar
sua geração de renda.

Com apenas 21
anos, o jovem nas-
cido na Zona Norte

de São Paulo
começou com meros
R$ 50,00 na linha de
crédito e hoje chega a
mais de 300 mil reais
de limite em seus
cartões, o que lhe
permite acumular
milhas aéreas, des-
contos de cashback e
diversas promoções,
especialmente no
setor de turismo.

Apaixonado por
viagens, o desejo de
conhecer o Brasil e o
mundo foi o que

levou Caio a pensar
formas de melhorar
sua renda e, ao
mesmo tempo, não
pagar fortunas em
passagens de avião e
hospedagens. As
técnicas de utilização
de cartões de crédito
logo o fascinaram,
num aprendizado
que já o levou a desti-
nos turísticos famo-
sos, como Fernando
de Noronha, Natal,
Jurerê Internacional
e, agora, Dubai.

Com cada vez mais
experiência e domínio
das inúmeras oportu-
nidades encontradas
em pontos e milhas, há
três anos Caio Nasci-
mento oferece treina-
mentos com foco em
geração de renda. Seu
método possibilita ga-
nhos expressivos e a
oportunidade de
aprender a viajar a
custo zero!

Para mais infor-
mações, acompanhe
seus canais de con-

teúdo: Instagram –
@caiodasmilhas

Canal do Youtube –
Caio das Milhas

Caio das Milhas ensina a viajar a Dubai sem 
gastar 1 centavo com passagens

Com apenas 21 anos, o jovem nascido na Zona Norte de Sa ̃o Paulo começou com meros R$ 50,00 na linha 
de cre ́dito e hoje chega a mais de 300 mil reais de limite em seus cartões,
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Educador financeiro Caio Nascimento



O ministro Luís Roberto
Barroso, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), encami-
nhou para a Procuradoria
Geral da República (PGR)
acusação feita pela Associa-
ção de Vítimas e Familiares
de Vítimas da Covid-19
(Avico) contra o presidente
Jair Bolsonaro (PL) pela ges-
tão da pandemia.

Segundo o grupo, o chefe
do Executivo federal come-
teu nove crimes durante esse
período. Perigo para a vida ou
saúde, infração de medida
sanitária preventiva, incita-
ção ao crime e emprego irre-

gular de verbas públicas são
alguns deles.

“Esta queixa-crime tem
como foco as inúmeras con-
dutas do Presidente da Repú-
blica reveladoras de
sabotagens e subterfúgios de
toda ordem para retardar,
frustrar e sabotar o processo
de enfrentamento da pande-
mia da Covid-19”, afirma a
Avico no pedido.

O tipo de queixa-crime
apresentada foi a subsidiária,
usada em ocasiões nas quais
não há ação do Ministério Pú-
blico no prazo legal. Ou seja,
quando o órgão não ofereceu

denúncia, pediu diligências
ou solicitou o arquivamento
de inquérito policial.

“Na contramão da reco-
mendação da OMS de ado-
ção, pelos países, de uma
estratégia integral e combi-
nada para prevenir infecções,
salvar vidas e minimizar o
impacto da crise, sua condu-
ção no Brasil, pelo atual ocu-
pante do cargo de presidente
da República, tem ocorrido
de maneira desastrosa”, diz
trecho do documento.

O grupo justifica o pedido
apontando que houve “inér-
cia” da Procuradoria-Geral da
República. “A inércia (formal
e material) do Procurador-
Geral da República, em tal
contexto, é induvidosa e
deixa aberto o caminho para
o oferecimento da presente
queixa-crime subsidiária”,
consta no documento.

Para cada crime apontado
pelo grupo, que reúne paren-
tes e pessoas que tiveram
Covid-19, são apresentadas
provas das condutas inade-
quadas do Presidente da Re-
pública no enfrentamento da
crise sanitária.

Veja os nove crimes apon-
tados 
pela Associação:
perigo para a vida ou saúde

de outrem;
subtração, ocultação ou

inutilização material de sal-
vamento;

epidemia com resultado
morte;

infração de medida sanitá-

ria preventiva;
charlatanismo;
incitação ao crime;
falsificação de documento

particular;
emprego irregular de ver-

bas públicas;
prevaricação (agir ou se

omitir como funcionário pú-
blico, contrariando a lei, para
obter vantagem pessoal).

Vítimas da Covid Geral
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STF envia à PGR ação de familiares de vítimas 
da Covid contra Bolsonaro

Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid acusa o presidente da República de 
cometer nove crimes durante a gestão da pandemia

Presidente Jair Bolsonaro
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21 Macapá(AP), sábado, 13 de agosto de 2022 

FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Muitas felicidades a querida Débora 
Pinto. Parabéns pra você!

A dona da " Venenosa" Luciane
Alves. Uma querida.

Festa hoje a Sandra Queiroz pela
troca de idade. Muitas felicidades.

Feliz aniversário a Haila Santos. 
Parabéns pra você.


