
Fique atento, se está fora de seu domicilio eleitoral, o prazo para solici-
tação de voto em trânsito se encerra na quinta-feira, dia 18 de agosto.
Qualquer eleitor que esteja com sua situação eleitoral regularizada pode
solicitar a transferência temporária do local de votação para outra seção
dentro do Brasil. A alteração deve ser presencial em qualquer unidade
de atendimento eleitoral, como cartório, central ou posto de atendi-
mento. A relação dos locais onde será possível votar em trânsito pode
ser conferida no site do TSE.

Ao todo, são necessárias 7,3 mil pessoas nessa função para o 1º turno, que acontece
em 2 de outubro.Com o passar do tempo, o interesse pelo cadastro tem diminuído,
sendo necessária a realização de campanhas de incentivo, como o programa Mesá-
rio Voluntário, criado em 2004 pelo Governo Federal. 

O Ministério da Saúde (MS) deverá saber nesta
semana quando terá as primeiras vacinas dispo-
níveis contra a varíola dos macacos.  Segundo a
representante da Organização Pan-Americana
de Saúde (Opas) no Brasil, Socorro Gross, a fase
de tratativas com o laboratório produtor da va-
cina terminaram, mas falta uma posição do la-
boratório sobre o calendário .

Varíola dos macacos

Calendário de vacinação
deve sair nesta semana

O projeto acaba de lançar uma obra contendo um balanço
das ações de arte-educação realizadas desde o início da
circulação da biblioteca itinerante de livros infantis e in-
fanto-juvenis e gibis, em 2008. 
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De Terça a Sábado: R$ 2,00
Aos Domingos: R$ 3,00 Filiado

Gazetilha
Prazo finalizando
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Em uma semana de funcionamento, o primeiro Hospital
Veterinário de Macapá atendeu 260 animais, realizando
725 serviços, entre consultas ambulatoriais e de urgên-
cia. A unidade está funcionando desde segunda-feira (8),
ao lado do Bioparque da Amazônia.

Saúde dos pets

Hospital Veterinário de Macapá realizou mais de 720
atendimentos em uma semana de funcionamento
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Gazetilha
Benefício social 
A CTMac encaminhou para o Ministério do Trabalho o levanta-
mento com 495 taxistas aptos a receber o benefício “Bem Ta-
xista”, do Governo Federal, que vai ajudar esses profissionais e
amenizar o impacto da alta do preço dos combustíveis. São seis
parcelas no valor de R$ 1 mil. Serão beneficiados em Macapá mo-
toristas aptos e que estejam regulares com toda a documentação
e requisitos exigidos, ou seja, motoristas de táxi com CNH vá-
lida, e alvará para prestação do serviço cadastrado na CTMac em
vigor no dia 31 de maio de 2022. 

@jornal_agazeta      agazeta.ap@uol.com.br      Jornal a Gazeta
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Há menos de dois meses do 1º turno,
Amapá ainda precisa de 2 mil mesários
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Eleições 2022
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Literatura

'Barca das Letras' narra em livro
14 anos de incentivo à leitura
nos rincões do Brasil
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Paraná Pesquisa no Ceará (05755/22)
aponta no cenário espontâneo, onde
os nomes de candidatos são omitidos
do entrevistado, que 60,5% dos eleito-
res ainda não sabem em quem votar
para governador.

Além das regalias, a média dos salá-
rios dos funcionários do BNDES é de
R$33,2 mil. Média. Sotiam-se entre
R$4,2 mil e injustos R$85 mil.

O banco tem 2.463 empregados,
mas banca plano de saúde de 9.892
pessoas. Foram R$224,1 milhões em
2021: R$ 22,6 mil por cabeça.

Varíola: TSE ainda 
não liberou campanha 
educativa

O ministro Alexandre de Mo-
raes, que nesta terça-feira (16) as-
sume a presidência do Tribunal
Superior Eleitoral, deu prazo para
o presidente da República “escla-
recer providências” (ou a falta
delas) em relação à “varíola dos
macacos”. Uma das providências
está dependendo de autorização
do próprio TSE: campanha edu-
cativa que o Ministério da Saúde
preparou sobre a doença. O TSE
não informou se há prazo para li-
berar a providência do governo,
disse que “em breve” entra em
pauta.

Não é 
propaganda

Especialmente rigoroso em re-
lação ao atual governo, o TSE im-
pediu que o ministro da Saúde
prestasse esclarecimentos em
rede de rádio e TV.

Propaganda governamental é proi-
bida neste período, exceto quando
se trata de utilidade pública, como
neste caso envolvendo saúde.

A alegação do ex-presidente do
TSE Edson Fachin é que o ministro
pretenderia elogiar o governo e isso
“ofende a lei”.

No podcast Cara a Tapa, de Rica
Perrone, que acumulou 5 milhões de
visualizações em 3 dias, o presidente
Bolsonaro disse ser palmeirense,
como o pai. Mas no Rio, onde iniciou
a carreira, “adotou” o Botafogo.

Na véspera do início da campa-
nha, o governador Rodrigo Garcia
(PSDB) pregou aviso. “Da minha
parte, os paulistas terão aquilo que
merecem: respeito e humildade”.
Ele quer evitar o que chama de
“guerra política.”

Dinheiro não falta

Culpa do Macron
O Europa bateu o recorde de área

destruída de florestas, que não passam
de matagais, se comparadas à Amazô-
nia. São 559 mil hectares destruídos,
um recorde desde 2006. Na França, a
tragédia é histórica.

Mera 
coincidência

Sem dúvida, tchê

Dias após os ministros do STF de
aumentarem os próprios salários
em 18%, pesquisa divulgada pelo
STJ avaliou a “defasagem remune-
ratória” e a “reestruturação finan-
ceira da carreira dos servidores
públicos”.

O maior número de indecisos nas
pesquisas estimuladas nos estados
está no Sul, segundo a média sema-
nal do levantamento para presidente
da Potencial /Diário do Poder: 10,4%
ainda não sabem em quem votar.

Faz 
sentido

Nem quem 
lucra acredita

Pensando bem...

Em carta a investidores, o ex-pre-
sidente do BC Gustavo Franco tenta
desmontar fantasia construída em
manchetes e palestras no exterior: “a
perspectiva de golpe, qualquer que
seja o formato, vai ficando para trás”.

...nunca antes na História desse
País o preço da gasolina caiu tanto, e
jamais tanta gente “sofreu” por
conta disso.

Vanguarda do atraso

O ex-secretário do governo Salim
Mattar avisa que “seis das dez pes-
soas que elaboraram as diretrizes do
programa de governo Lula/PT são li-
gados à Unicamp”. Mais: “É de lá
que saem idéias retrógradas que
condenam o país a aumentar o tama-
nho do estado e gerar pobreza”.

BNDES ‘passou a mão’ 
em lucro da população

Um dos maiores bancos de desen-
volvimento do planeta, o BNDES
segue com atuação que visa mais
lucro para quem integra a corpora-
ção do que fomento. Apesar dos
juros menores que o mercado, para
estimular desenvolvimento, o banco
teve “lucro líquido” de mais de R$34
bilhões em 2021. Mas, em vez de de-
volver o dinheiro à sua origem, o Te-
souro Nacional, onde estão recursos
dos pagadores de impostos, o banco
patrocinou a farra de “participação
de lucros” a eles próprios.

Dinheiro 
na veia

Relatório Agregado das Empresas
Estatais Federais mostra que, em
média, cada funcionário do BNDES
recebeu R$253,5 mil como PLR.
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Uma conta que não fecha

Elogio proibido

Botafoguense

Campanha não é paz

Segundo Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad) Contí-
nua, no trimestre encerrado em
junho houve queda na  taxa de de-
semprego (alcançou 9,3%), o que re-
presenta menos 1,8 ponto percentual
em relação ao trimestre anterior, se-
gundo consta, é o menor patamar
para o período desde 2015. (IBGE –
2022).

Além disso, a pesquisa mostrou
que o mercado brasileiro atingiu 39,3
milhões de trabalhadores informais,
no recorte histórico, um recorde.

São considerados nesta categoria
os empregados no setor privado sem
carteira assinada, empregados do-
mésticos sem carteira assinada, em-
pregador sem registro no CNPJ,
trabalhador por conta própria sem
registro no CNPJ e trabalhador fami-
liar auxiliar.

No Estado de Mato Grosso do Sul,
segundo a pesquisa do 1º trimestre
de 2022, a população em idade de

trabalhar, estimada em 2.155 mil pes-
soas, não apresentou variação esta-
tisticamente significativa em relação
ao mesmo trimestre do ano anterior
e, também, em relação ao trimestre
anterior.

Ainda segundo o IBGE, o número
de pessoas ocupadas é estimado em
1.3 milhão com 35,4% de trabalhado-
res informais, ou seja, 465 mil. (IBGE
2022).

Além disso, e aqui uma triste rea-
lidade, segundo o Ministério da Ci-
dadania, Mato Grosso do Sul tem
inscritos no Cadastro Único do Go-
verno Federal uma população de
1.255.427 milhão.

Uma escalada da pobreza no Es-
tado, em setembro de 2017 somavam
1,039 milhão de inscritos no cadas-
tro, menos de cinco anos depois,
esse trágico número aumentou em
19,3%.

E os números não param por ai,
em situação de extrema pobreza

420.295 mil sul-mato-grossenses,
declarados em situação de pobreza
foram 176.768 mil, cadastrados
como famílias de baixa renda são
381.549 mil,  e ainda aqueles regis-
trado com renda per capita mensal
acima de ½ (meio) salário mínimo
foram 276.815 mil pessoas.

Em outras palavras, metade da po-
pulação do riquíssimo Estado de
Mato Grosso do Sul sobrevive com
renda abaixo de um salário mínimo.
(Min. Da Cidadania, 2022).

Conquanto celebrem aumento da
ocupação laboral, guindado pelos
empregos informais, a pretexto de se
apontar “queda na taxa de desem-
prego”, buscam dar contornos ro-
mânticos a uma realidade nada
convincente e que arrasta mais de 1
milhão brasileiros, dentre os quais,
465 mil sul-mato-grossenses.

Uma conta que não fecha!
Se querem romantizar, leiam

“Lanterna dos Afogados” (o título de

um dos capítulos do livro “Jubiabá”,
obra de Jorge Amado, publicado em
1935), retratando esposas de pesca-
dores aguardando por seus maridos
(no Cais do Porto) com uma lanterna
para ajudá-los a achar o caminho
certo.

Como nem tudo é “licença poé-
tica”, quando se propõe a desnudar
o que é tangível, qualquer insinua-
ção de “crescimento”, “pujança eco-
nômica”, soa piada mal contada,
cortina de fumaça, ablepsia total da
realidade, uma ode à fome.

Necessário um Governo ativo, que
assuma o protagonismo em busca
pelo desenvolvimento responsável e
assertivo, cujas ações contenham
alto grau de convergência às politi-
cas públicas sociais, só assim haverá
uma doce expectativa por dias me-
lhores.

Parafraseando Einstein, querer re-
sultados diferentes fazendo tudo
exatamente igual, é loucura.

Caminho 

das pedras

Rede vetada

Luciano Silva Martins é advogado, Professor,
Diretor-Presidente da Fundação Social do

Trabalho do Município de Campo Grande/MS

Outra vez, um partido político
de oposição, desta vez o PSB, faz
o caminho das pedras no STF para
criar um factoide contra o go-
verno.

Planos 
perpétuos

02 Macapá(AP), quarta-feira, 17 de agosto de 2022 



O advogado Cicero Bordalo foi
homenageado durante a posse de
78 novos Sargentos do Corpo de
Bombeiros Militares do Estado do
Amapá. A posse, no entanto, só foi
possível depois que o Tjap acatou
recurso da defesa, conduzida por
Cícero, e concluiu que o suposto va-
zamento de duas questões não
comprometeu o concurso. “Conse-
guimos provar, com perícia, a quan-
tidade de questões que cada um,
dos nosso 78 clientes, acertou e
comprovamos que nenhum dos
que estavam questionando o con-

curso passou. Estavam querendo
anular para ter uma nova chance”,
declarou o advogado

Gazetilha
agazeta.ap@uol.com.br

Atendimento de saúde aos pets

Finalmente empossados 

Capacitação 

Em uma semana de funciona-
mento, o primeiro Hospital Ve-
terinário de Macapá atendeu
260 animais, realizando 725 ser-
viços, entre consultas ambula-
toriais e de urgência. Nesse
período, foram feitos 530 testes
de laboratório (hemogramas,
bioquímicos e de urina), mais de
60 exames de imagem (raio-x e
ultrassonografia) e 112 interna-
ções de animais que passaram
por observação, além de 23 ci-

rurgias ortopédicas, oncológi-
cas e cesáreas de emergência.

Fique atento, se está fora de seu
domicilio eleitoral, o prazo para so-
licitação de voto em trânsito se en-
cerra na quinta-feira, dia 18 de
agosto. Qualquer eleitor que esteja
com sua situação eleitoral regulari-
zada pode solicitar a transferência
temporária do local de votação para
outra seção dentro do Brasil. A alte-
ração deve ser presencial em qual-
quer unidade de atendimento
eleitoral, como cartório, central ou

posto de atendimento. A relação
dos locais onde será possível votar
em trânsito pode ser conferida no
site do TSE.

Beneficio social 
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O TSE autorizou a inclusão de
mais nove militares no grupo de-
signado para inspecionar a segu-
rança das urnas eletrônicas. O
pedido partiu do Ministério da
Defesa e foi concedido pelo presi-
dente da Corte, Luiz Edson Fa-
chin. Outros nove já faziam parte
da equipe que examina o código-
fonte.O Ministério da Defesa sus-
tenta que os militares têm
conhecimento em linguagem de
programação e, por isso, podem
auxiliar tecnicamente as Forças

Armadas no processo de audito-
ria das urnas.

A Prefeitura de Macapá está
funcionando em novo endereço,
localizado na rua Jovino Dinoá,
esquina com a avenida Presi-
dente Vargas. O atendimento ao
público permanece de segunda a
sexta-feira, no horário de 8h às
14h. A mudança temporária de
local foi para a reforma da sede,
situada na avenida FAB.O novo
prédio abriga o gabinete do pre-
feito, as secretarias municipais
de Governo, Planejamento, Or-
çamento e Tecnologia da Infor-

mação, Finanças, Comuniação
Social, Articulação Institucional
e Cerimonial. 

Campanha autorizada

Eleições 2022

Está autorizado, desde ontem,
terça-feira (16), que os candidatos
registrados peçam votos. Pelas re-
gras do TSE, os postulantes podem
passar nas ruas, nos eventos, di-
vulgando seu nome e número,
usando a famosa frase “vote em
mim”.A partir de agora, as candi-
datas, os candidatos, os partidos,
as federações e as coligações
podem usar, das 8h às 22h, alto-fa-
lantes ou carros de som. Está auto-
rizada a realização de caminhadas
e carreatas. Os comícios podem

ser feitos de 8h até meia-noite. Já
os showmícios gratuitos são proi-
bidos por lei.

Prazo finalizando

No Brasil, mais de 200 candida-
tos estarão na disputa por 27 ca-
deiras do Senado nas eleições de
2022 (uma por unidade da Federa-
ção). O quantitativo já é superior
ao de 2014, quando 185 candida-
tos concorreram pelo mesmo nú-
mero de vagas. Nas eleições de
2018, foram 352 candidatos a se-
nador, mas naquele ano 54 cadei-
ras (dois terços das vagas do
Senado) estavam em disputa. Já
na Câmara mais de 9 mil candida-

tos disputam uma vaga de depu-
tado federal.

Corrida ao senado

Em novo endereço

Até 12 de setembro, o TRE/AP tem
prazo legal para analisar todos os
pedidos de registro de candidatu-
ras, que deverão já estar julgados
em segunda instância. “Nós fecha-
mos com 52 demonstrativos de re-
gularidade de atos partidários, os
DRAP’s, que através deles foram so-
licitados os pedidos de 541 candida-
tos, daí abre-se um prazo para
aqueles que foram escolhidos em
convenção, mas que o partido não
pediu o registro, poderem fazer o

requerimento individual”, infor-
mou a diretora da Secretaria Judi-
cial do TRE/AP, Mylene Lages.

A CTMac encaminhou para o Minis-
tério do Trabalho o levantamento com
495 taxistas aptos a receber o benefí-
cio “Bem Taxista”, do Governo Fede-
ral, que vai ajudar esses profissionais
e amenizar o impacto da alta do preço
dos combustíveis.São seis parcelas no
valor de R$ 1 mil. Serão beneficiados
em Macapá motoristas aptos e que es-
tejam regulares com toda a documen-
tação e requisitos exigidos, ou seja,
motoristas de táxi com CNH válida, e

alvará para prestação do serviço ca-
dastrado na CTMac em vigor no dia 31
de maio de 2022.

Segurança das urnas eletrônicas 

Com o objetivo de capacitar e pre-
parar jovens amapaenses para o mer-
cado de trabalho, a CEA Equatorial
realizou nesta segunda-feira, 15, a
certificação de 125 alunos das primei-
ras turmas do curso de eletricista,
por meio do Programa E+ Profissio-
nal. Durante três meses, os jovens,
de diversos municípios do estado,
foram capacitados acerca dos ele-
mentos teóricos e práticos do curso,
voltado à atuação na rede de distri-
buição de energia elétrica. Para o es-

tudante Arnaldo Santos, a experiên-
cia foi gratificante. Ele foi um dos
destaques em sua turma.



O auxílio caminhoneiro
começou ser pago neste mês
e trabalhadores autônomos
de carga que ainda estão de
fora já podem fazer a autode-
claração para ter acesso ao
benefício. O período de auto-
declaração para recebimento
da primeira e da segunda
parcelas vai até o dia 29 de
agosto.

Quem fizer a autodeclara-
ção até o final do mês e se
encaixar nas regras do pro-
grama receberá as duas pri-
meiras parcelas de R$ 1 mil
no dia 6 de setembro.

Devem fazer a autodecla-
ração os profissionais com
cadastro em situação “ativo”
no Registro Nacional de
Transportadores Rodoviá-
rios de Cargas (RNTR-C), da
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT),
mas que não tiveram registro
de operação de transporte
rodoviário de carga neste
ano.

Segundo o Ministério do
Trabalho e Previdência,
todos os profissionais
nessa situação estão com
uma notificação nos siste-
mas do governo. O preen-
chimento da
autodeclaração pode ser
feito no Portal Emprega
Brasil, utilizando o login do
Gov.br, ou no aplicativo da
Carteira de Trabalho Digi-
tal, a fim de garantir que
estão aptos a realizar ope-
rações de transportes.

No primeiro lote, em 9 de
agosto, mais de 190 mil
foram habilitados a receber
as duas primeiras parcelas
de pagamento do Benefício
Caminhoneiro-TAC,, refe-
rentes aos meses de julho e
agosto. O governo estima
que cerca de 900 mil cami-
nhoneiros autônomos terão
direito ao benefício.

O chamado Benefício
Emergencial aos Transpor-
tadores Autônomos de
Carga (BEm Caminhoneiro)
faz parte do pacotão eleito-
ral criado pela chamada
PEC Kamikaze e será pago a
transportadores autôno-
mos de carga para compen-
sar os efeitos do aumento
no preço dos combustíveis.
Mas, para ter direito ao be-
nefício, os caminhoneiros
precisam ficar atentos aos
critérios exigidos pelo go-
verno.

Quem tem direito e quais
as regras?

•Têm direito ao benefício

os transportadores autôno-
mos de cargas devida-
mente cadastrados no
Registro Nacional de Trans-
portadores 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 Nacio-
nal de Habilitação (CNH) e
o CPF válidos.

•O pagamento mensal do
benefício no valor de R$ 1
mil será feito independen-
temente do número de veí-
culos que eles possuírem.

•Os profissionais não pre-
cisarão apresentar compro-
vantes de compra de óleo
diesel para ter direito ao
valor.

•Quem estiver com situa-
ção cadastral "pendente" ou
"suspenso" poderá regulari-
zar o registro na Agência Na-
cional de Transportes
Terrestres e se habilitar para
ter direito ao auxílio.

Quem precisa fazer a au-
todeclaração?

Os caminhoneiros com ca-
dastro em situação “ativo” no
registro da ANTT mas sem ope-
rações registradas neste ano
precisam preencher uma auto-
declaração específica para fins
de recebimento do benefício.

Na autodeclaração, o ca-
minhoneiro-TAC deverá afir-
mar que atende aos
requisitos legais exigidos
para recebimento do benefí-
cio e que está apto a realizar,
de forma regular, transporte
rodoviário de carga. Tam-
bém será necessário infor-
mar o Registro Nacional de
Veículos Automotores (Re-
navam) dos veículos cadas-
trados junto à ANTT.

O período para fazer a au-
todeclaração vai de 15 a 29
de agosto, com pagamento

da primeira e da segunda
parcela previstos para 6 de
setembro. Encerrado o pe-
ríodo, a Dataprev fará um
novo processamento dos
dados para verificar os ca-
minhoneiros a aptos a rece-
ber o benefício, se
cumpridos os demais re-
quisitos.

"Os caminhoneiros-TAC
que efetuarem a autodecla-
ração após 29 de agosto so-
mente terão direito a receber
o benefício a partir do mês
da realização da autodeclara-
ção, desde que atendidos os
demais requisitos legais,
sem possibilidade de paga-
mento retroativo", informa o
ministério.

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 in-
formações do transporta-
dor, da localidade ou do
veículo.

As informações sobre os re-
sultados do processamento e

os pagamentos realizados
poderão ser consultados
na  página eletrônica
https://www.gov.br/trabalho-
e-previdencia/pt-br/assun-
tos/beneficiocaminhoneiro.

As informações sobre a
elegibilidade do caminho-
neiro ou as pendências/noti-
ficações para ter direito ao
benefício estão disponíveis
no Portal Emprega Brasil e
no aplicativo da Carteira de
Trabalho Digital.

Caso o motivo do indefe-
rimento seja por irregulari-
dade no CPF, o
caminhoneiro deverá pro-
curar a Receita Federal para
regularizar sua situação.
Nos casos de indeferimento
por motivo de cadastro em
situação “pendente” ou
“suspenso” na ANTT, os
profissionais deverão pro-
curar a agência a fim de re-
gularizar o registro.

Em que situações o bene-
fício não será pago aos mo-
toristas?

O BEm Caminhoneiro não
será pago nas seguintes si-
tuações:

•se o caminhoneiro estiver

com o Cadastro de Pessoa Fí-
sica (CPF) pendente de regu-
larização junto à Receita
Federal do Brasil, em situa-
ção suspensa, cancelada,
nula, ou de titular falecido;

•caso o caminhoneiro
tenha seu CPF vinculado à
concessão de pensão por
morte de qualquer natureza
ou do auxílio-reclusão; ou

•caso o caminhoneiro seja
titular de benefício por inca-
pacidade permanente para o
trabalho;

•beneficiário com indicativo
de óbito no Sistema de Con-
trole de Óbitos, ou no Sistema
Nacional de Informações de
Registro Civil;

•o benefício não será pago
cumulativamente ao cami-
nhoneiro que estiver rece-
bendo benefício assistencial
(como BPC/LOAS para a pes-
soa com deficiência), benefí-
cio por incapacidade, por
invalidez, auxílio-reclusão ou
se for elegível ao benefício ta-
xista.

MEI Caminhoneiro está
incluído?

Sim. A categoria de MEI
Caminhoneiro poderá,
como transportador autô-
nomo de cargas cadastrado
no Registro Nacional de
Transportadores Rodoviá-
rios de Cargas (RNTR-C),
receber o benefício. Esse
registro deve ter sido feito
até 31 de maio de 2022.

A categoria de MEI Cami-
nhoneiro foi criada em de-
zembro de 2021, colocando
os caminhoneiros no rol de
profissões que podem se
formalizar como microem-
preendedores individuais
(MEIs) e garantir os direitos
previdenciários, sociais e
tributários da categoria.

Saiba como Economia

Caminhoneiros já podem fazer 
a autodeclaração para receber auxílio

Quem fizer o registro até o dia 29 de agosto receberá as duas primeiras parcelas de R$ 1 mil no dia 6 de setembro.

O auxílio tem por objetivo ajudar os transportadores autônomos de carga a enfrentar o estado
de emergência que decorre da alta do preço de combustíveis e derivados.
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As empresas Anglo Ferrous
Brazil Participações e Anglo
American Investimentos - Mi-
nério de Ferro vão investir mais
de R$ 9 milhões em medidas
socioambientais e na compra e
distribuição de cestas básicas à
população de Santana, Serra do
Navio e Pedra Branca do Ama-
pari. O compromisso foi fir-
mado com o Ministério Público
Federal (MPF), em termo de
acordo de composição assi-
nado na última semana. 

O pedido de homologação
do acordo à Justiça Federal foi
feito na última semana, no bojo
de ação civil pública em que a
empresa responde por danos a
sítios arqueológicos provoca-
dos pela atividade de minera-
ção.

Pelos termos, o valor de R$
9,6 milhões será dividido em
duas parcelas iguais de R$ 4,8
milhões: uma destinada à im-
plementação de medidas so-
cioambientais e a outra à
aquisição e distribuição de ces-
tas básicas. O valor de cada par-
cela será depositado em contas
bancárias das instituições con-
tratadas pelas empresas para a
execução dos compromissos. A

proposta de acordo foi feita
pelas empresas com a finali-
dade de encerrar antecipada e
amigavelmente a demanda ju-
dicial. No termo, as empresas
salientam que não reconhecem
culpa pelos danos ocorridos.

A Anglo Ferrous Brazil Parti-
cipações e a Anglo American
Investimentos - Minério de
Ferro foram incluídas na ação
em 2019. À época, o MPF argu-
mentou que o grupo Anglo
American também explorou
minério de ferro em mina loca-
lizada em Pedra Branca, no pe-
ríodo em que foram registrados
danos aos sítios arqueológicos
da região. A Justiça decidiu
condenar as empresas ao paga-
mento de R$ 500 mil em multa,
a título de danos morais coleti-
vos pela destruição dos sítios
arqueológicos, além de indeni-
zação em valor a ser posterior-
mente fixado. A assinatura do
acordo não dispensa o paga-
mento da multa estabelecida
na decisão judicial. 

Fiscalização e prazos
Homologado o acordo, a exe-

cução será acompanhada e fis-
calizada extrajudicialmente

pelo MPF por meio de procedi-
mento administrativo. Em 60
dias, a instituição contratada
pelas empresas para a compra
e distribuição de cestas básicas
deverá apresentar levanta-
mento das comunidades a
serem beneficiadas. Já a em-
presa contratada para executar
projetos socioambientais de-
verá realizar in loco o levanta-
mento de necessidades dos
municípios, durante seis
meses. No período, o MPF po-
derá indicar projetos compatí-
veis com o termo, após
consulta a instituições de en-
sino e aos municípios benefi-
ciados.

Incumbe ao MPF decidir
quais projetos socioambientais
serão implementados. O prazo
para implementação é de um
ano. As cestas básicas devem
ser entregues em até três
meses. A prorrogação dos pra-
zos depende de justificativas
razoáveis. Os valores movi-
mentados nas contas das insti-
tuições contratadas pelas
empresas do grupo Anglo
devem ser detalhados ao MPF
acompanhados de documen-
tos comprobatórios. 

Faltando pouco menos de
dois meses para a realização
das eleições, o Amapá ainda
precisa do cadastro de 2 mil
voluntários para o atuar na
função no 1º turno do pleito,
no dia 2 de outubro. Ao todo,
são necessárias 7,3 pessoas
em todo o estado. 

Com o passar do tempo, o
interesse pelo cadastro tem
diminuído, sendo necessá-
ria a realização de campa-
nhas de incentivo, como o
programa Mesário Voluntá-
rio, criado em 2004 pelo go-
verno federalcom o
objetivo de incentivar a
adesão ao voluntariado
para serviços eleitorais nas

mesas receptoras de votos.
Para ser mesário voluntá-

rio, é preciso ser maior de
18 anos e alfabetizado, não

ser membro de diretório de
partido, autoridade e
agente policial. 

Os servidores que per-

tencem ao serviço eleitoral,
assim como os candidatos e
seus parentes até o segundo
grau também não podem
trabalhar como mesários.

O eleitor que deseja se
voluntariar deve preencher
este formulário que está
disponível no site do Tri-
bunal de Justiça do Amapá
(TRE-AP) ou comparecer ao
cartório eleitoral.

Após o cadastro, o TRE vai
analisar a ficha de inscrição e
verificar se existe vaga na
seção eleitoral no mesmo local
ou no local de votação mais
próximo. Após todos os crité-
rios serem confirmados, o vo-
luntário recebe a convocação.

Benefícios de ser mesário:
•dias trabalhados podem

contar como horas comple-
mentares em cursos uni-
versitários;

•em caso de empate em
concurso público, pode ter
vantagem para o desem-
pate (se estiver previsto no
edital);

•tem direito a dois dias
de folga a cada dia traba-
lhado como mesário, sem
perdas salariais; os dias de
treinamento também con-
tam como horas trabalha-
das;

•recebe auxílio-alimenta-
ção no valor máximo de R$
45 no dia da eleição.

Há menos de dois meses do 1º turno, Amapá 
ainda precisa de 2 mil mesários

Empresas do grupo se comprometeram a destinar mais de R$ 9 milhões em cestas básicas e medidas
socioambientais para a população de Santana, Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari.

Eleições 2022 Geral

Investimento
MPF e Anglo firmam acordo que beneficia

comunidades de três municípios do Amapá

Ao todo, são necessárias 7,3 mil pessoas nessa função para o 1º turno, que acontece em 2 de outubro.

País tem oito unidades de referência que fazem o diagnóstico

Brasil faz 8.850 testes de
varíola dos macacos

Saúde

Até o momento, foram
realizados cerca de 8.850
exames nos laboratórios de
referência, em todo o Brasil,
para comprovação de casos
de varíola dos macacos, in-
formou ontem (16) o Minis-
tério da Saúde. O número de
exames realizados diaria-
mente varia de acordo com
as notificações e a chegada
das amostras aos laborató-
rios. O país acumula 2,8 mil
casos da doença, espalha-
dos por 22 estados.  

Atualmente, oito unida-
des de referência realizam o
diagnóstico, sendo quatro
laboratórios centrais de
Saúde Pública (Lacen), loca-
lizados nos estados de São
Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Distrito Fe-
deral, e mais quatro unida-
des de referência nacional,
sendo duas da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) no
Rio de Janeiro e no Amazo-
nas; uma da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ); e uma no Instituto
Evandro Chagas, no estado
do Pará. Dessa forma, o mi-
nistério assegurou que “é
possível garantir a cobertura

do diagnóstico de todo o
país”.

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, informou em
entrevista ao programa A
Voz do Brasil, na última
sexta-feira (12), que todos os
laboratórios centrais de
saúde pública estarão aptos
a fazer o teste do tipo RT-
PCR para varíola dos maca-
cos até o final de agosto.

Expansão
O coordenador do Labora-

tório de Virologia Molecular
da (UFRJ), AmilcarTanure,
defendeu que sejam realiza-
dos mais testes e que o nú-
mero de laboratórios aptos
a realizar a testagem seja
ampliado. “Eu acho que
tem que aumentar isso,
para que os pacientes te-
nham mais acesso. Além
disso, como o vírus está
dando lesões não tão exu-
berantes, a recomendação
é que pessoas que des-
confiem que seja varíola
dos macacos procurem
atendimento médico,
uma unidade de pronto
atendimento, e vão se
testar”.

Acordo irá beneficiar municípios de Santana,
Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari.

Mesários em seção eleitoral na escola
Coaracy Nunes nas Eleições 2020.

O país acumula 2,8 mil casos da doença,
espalhados por 22 estados.
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Em uma semana de fun-
cionamento, o primeiro
Hospital Veterinário de Ma-
capá atendeu 260 animais,
realizando 725 serviços,
entre consultas ambulato-
riais e de urgência. A uni-
dade está funcionando
desde segunda-feira (8), ao
lado do Bioparque da Ama-
zônia.

Nesse período, foram fei-
tos 530 testes de laboratório
(hemogramas, bioquímicos
e de urina), mais de 60 exa-
mes de imagem (raio-x e ul-
trassonografia) e 112
internações de animais que
passaram por observação,
além de 23 cirurgias ortopé-
dicas, oncológicas e cesá-
reas de emergência.

Um dos animais recebidos
no hospital foi o Sinclair, um
cachorro de 6 anos. Sua tu-
tora, a técnica em enferma-
gem Aline Ribeiro, 40 anos,
levou o animal para atendi-
mento assim que soube da
inauguração da unidade,
após notar uma tosse persis-
tente do pet.

“O veterinário foi muito
certeiro no diagnóstico.
Através de um único sin-
toma, que é a tosse, conse-

guiu diagnosticar que o meu
cachorro é paciente car-
díaco, logo fizemos o raio-x
que mostrou que ele tem o
coração aumentado. Eu
nunca conseguiria fazer isso
numa clínica particular por
causa do alto valor. Estou
muito satisfeita e indico
para todos”, contou.

O hospital funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8h
às 19h. A administração está
sob responsabilidade de
uma empresa terceirizada
contratada pela Prefeitura
Macapá, que conta com
mais de 20 profissionais
entre veterinários, assisten-
tes, recepcionistas e auxilia-
res de serviços gerais. 

“Essa primeira semana
superou nossas expectati-
vas. Percebemos o impacto
positivo nas políticas públi-
cas de bem-estar animal,
visto que atendemos um
público que não teria como
custear esses tratamentos.
Nossos veterinários estão
surpresos e animados com o
retorno da população em re-
lação aos nossos serviços e
na importância do hospital
para a sociedade”, afirma o
diretor e responsável téc-

nico pela unidade, o veteri-
nário Bruno Barros.

Veja como acessar servi-
ços do Hospital Veterinário
de Macapá:

•Casos de urgência serão
atendidos apenas durante
os dias e horários de funcio-
namento do hospital.

•Para realizar o agenda-
mento, é necessário entrar
em contato pelo número
(96) 98434-3081, que está
disponível para ligações e
também pelo aplicativo
WhatsApp.

•É obrigatório que o tutor
no animal seja maior de 18
anos e residente de Macapá
(incluindo distritos ou
ilhas), possua renda familiar
de até dois salários mínimos
ou esteja inscrito no CadÚ-
nico ou programas sociais
da Prefeitura. O pet também
deve estar cadastrado no
Censo Animal do Município.

•No dia da consulta, é ne-
cessário que o tutor leve os
documentos que compro-
vem as informações exigi-
das e os documentos do
animal, como carteira de va-
cinação ou exames realiza-
dos anteriormente.

A Prefeitura de Macapá
continua executando obras
de mobilidade urbana que
vão trazer benefícios para os
moradores em vários pontos
da capital. Para isso, iniciou
os serviços anteriores a pavi-
mentação em quatro novas
frentes de trabalho nos bair-
ros Ipê, Curiaú, Ilha Mirim e
Universidade. O investi-
mento utilizado é especifico
do Tesouro Municipal.

Nesses pontos são executa-
dos a limpeza dos terreno, as
medições para obra e a cons-
trução do meio-fio. Essas eta-
pas complementam a
pavimentação que será feita

com blocos sextavados.
“Todas ruas precisam de

uma preparação para receber
os blocos, precisa ser feito
um nivelamento do terreno e

esses outros serviços. Isso
aumenta a qualidade da obra
e oferece mais conforto pra
comunidade”, explica o sub-
secretário de Infraestrutura,

Lucas Bueno.

Ipê e Curiaú
O serviço de pavimentação

contempla os bairros Ipê e
Curiaú, na zona norte da ca-
pital. O pacote atende ao todo
17 ruas, que juntas somam
mais de 6,5 quilômetros. No
Ipê, os trabalhos preliminares
à pavimentação iniciaram em
quatro ruas. A obra custará
R$ 4,7 milhões, com recursos
exclusivos do Tesouro Muni-
cipal.

Ilha Mirim
Já no bairro Ilha Mirim, a

pavimentação se concentra

na rua Monte Sinai. Também
serão beneficiadas Sheknah,
Salmo 91, Salmo 23 e Liber-
dade, totalizando 1,2 quilo-
metro. A obra está orçada em
mais R$ 2,3 milhões, também
com recursos do Tesouro Mu-
nicipal.

Universidade
Neste primeiro momento

no bairro Universidade, ape-
nas a via primeira rua recebe
a pavimentação. Esta era a
única desse perímetro que
não tinham nenhum serviço
de infraestrutura. A obra
também recebe recursos do
Tesouro Municipal.    

Prefeitura de Macapá inicia pavimentação com blocos 
sextavados em quatro bairros da capital

Unidade está funcionando desde a segunda-feira (8), ao lado do Bioparque da Amazônia.

Investimento em mobilidade Geral

Saúde dos pets
Hospital Veterinário de Macapá realizou mais de

720 atendimentos em uma semana de funcionamento

Construção de meio-fio é uma das etapas da pavimentação.

Hospital oferta consultas, exames laboratoriais
e de imagem, além de internação e cirurgias.
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Nova frente de trabalho beneficia os bairros Ipê, Curiaú, Ilha Mirim e Universidade.

Eunice Travassos aproveitou para atualizar a caderneta do
neto; ação segue até sexta-feira (19) em 7 creches da capital.

‘A vacina é muito importante para proteger
e garantir a imunidade das crianças’, diz
avó durante ação em creche de Macapá

Macapá vacinada

Como medida para am-
pliar a cobertura vacinal con-
tra a Covid-19 e atualizar o
calendário de vacinação re-
gular, a Prefeitura de Macapá
iniciou na segunda-feira (15),
uma ação de imunização nas
creches da rede municipal de
educação.

A servidora pública, Eunice
Travassos, de 54 anos, apro-
veitou para atualizar a cader-
neta do neto, Arthur Gabriel,
de 4 anos, que estuda na Cre-
che Patrícia Chucre, no bairro
Marabaixo, zona oeste da ci-
dade.

“Ele ficou gripado e por
isso estava com algumas va-
cinas atrasadas. Esse tipo de
ação facilita muito para que
não tenhamos que nos deslo-
car para outros lugares. A va-
cinação é muito importante
para proteger e garantir a
imunidade das crianças”,
disse Eunice.

Estão sendo disponibiliza-
das as vacinas contra Covid-
19, influenza, febre amarela,
pneumocócica, tríplice bacte-
riana, tetra viral, varicela,
meningocócica e hepatite A.
Podem se vacinar alunos,
pais e educadores.

Além da Creche Patrícia

Chucre, no primeiro dia da
ação as equipes visitaram
também e Creche Eliana Aze-
vedo, no Conjunto Habitacio-
nal Macapaba, na zona norte.

Para a vacinação das crian-
ças, é necessário apresentar a
caderneta vacinal, além da
presença dos pais ou respon-
sáveis. Já os maiores de 18
anos, precisam ter em mãos
RG, CPF e o cartão de vacina-
ção.

A coordenadora municipal
de Imunização de Macapá,
Celeomar Brito, explica que
foram escolhidos os horários
de saída das crianças para fa-
cilitar a presença dos pais e
responsáveis das crianças.

“Com a pandemia as vaci-
nas de rotina ficaram um
pouco de lado, então muitas
crianças estão com o cartão
atrasado então precisamos
fazer o trabalho de imuniza-
ção dessas crianças e aprovei-
tamos para vacinar os pais e
os profissionais da educação
também”, ressalta.

O cronograma segue até
sexta-feira (19), visitando ou-
tras sete creches da capital.
Ainda estão previstas ações
nas escolas primárias e de en-
sino fundamental.

Eunice atualizou a caderneta de
vacinação do neto Arthur.



O projeto Barca das Letras,
de incentivo à leitura em co-
munidades espalhadas por
todas as regiões brasileiras,
acaba de lançar o livro con-
tendo um balanço das ações de
arte-educação realizadas
desde o início da circulação da
biblioteca itinerante de livros
infantis e infanto-juvenis e
gibis, em 2008. 

“Barca das letras- Cartas de
Navegação e Utopias” (Editora
Cromos), de autoria do coorde-
nador do projeto, Jonas Ba-
nhos, e de Pedro Batista César,
traz a memória do projeto en-
riquecida com cartas de depoi-
mentos emocionantes de 33
pessoas envolvidas com a
Barca das Letras, entre leitores
mirins - inclusive, que já cres-
ceram -, voluntários, doadores,
apoiadores, gestores públicos e
arte-educadores.

O projeto já visitou diversas
comunidades no Norte do Bra-
sil, incluindo aquelas localiza-
das no estado do Amapá.

A iniciativa acontece por
meio de grupos de voluntários,
entre arte-educadores e artis-
tas, que chegam às comunida-
des levando a biblioteca
itinerante composta de livros
doados, entre exemplares
novos e usados. 

A atividade acontece em
meio a uma festa literária com
atividades como contação de
histórias, atividades de dese-
nho e pintura, cantigas de
roda, apresentação de poetas,
escritores, cordelistas, artistas
de circo e também artistas dos
locais.

“A gente monta a biblioteca
itinerante no lugar que a co-
munidade indicar, pode ser a
sede de uma associação ou de-
baixo de uma árvore. Nós de-

coramos junto com a comuni-
dade, com os enfeites que eles
tiverem disponíveis, para ficar
com a cara dele. Após a ativi-
dade, distribuímos os livros
entre as crianças e os professo-
res. E depois, quando vamos
embora, mantemos uma rela-
ção, voltamos para fazer novas
festas literárias e, mesmo à dis-
tância, enviamos livros pelo
Correio”, conta Jonas, que
mora em Brasília.

Venda
O livro custa R$ 60,00 e

pode ser adquirido pelo tele-
fone (91) 98131-9179, pelo pix
com a chave @barcadasle-
tras@gmail.com ou através
da campanha de financia-
mento coletivo  disponível
no link: https://www.ca-
tarse.me/barca_das_letras_bi-
blioteca_itinerante_cd5d?ref=
project_link

Os valores arrecadados serão
revertidos para a circulação da
biblioteca e a impressão de
mais exemplares do livro da
Barca das Letras que serão
doados a comunidades du-
rante as vivências realizadas
este ano.

Literatura Macapá(AP), quarta-feira, 17 de agosto de 2022 

'Barca das Letras' narra em livro 14 anos de 

incentivo à leitura nos rincões do Brasil
O projeto visita e realiza ações em comunidades do Norte do país.

Iniciativa busca incentivar a leitura
em comunidades do Norte do país.

Livro conta a história do projeto 'Barca das Letras'.



•Áries: 21 de março a 19 de abril
Conflito entre casa e carreira marca a sua se-

mana, ariano. Hora de se ouvir melhor para
conseguir equilibrar as duas áreas.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
Taurinos tem uma semana produtiva para os

estudos, mas cuidado com o excesso de tensão.
Aproveite a energia extra que estão sentindo

para tomar atitudes.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
Para os geminianos é importante cuidar do di-

nheiro e dos seus valores internos. O que não
faz mais sentido que pode ser tirado da sua

vida? Em que vale a pena ou não investir?

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Os dias pedem que você saiba diferenciar o

que é seu e o que é do outro, cancerianos. Re-
flita sobre o que é realmente da sua vontade e o

que você tem internalizado em si que é dos seus relacio-
namentos.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
Leoninos podem acabar sentindo “na pele” o

estresse causado pelo trabalho. Vale a pena cui-
dar dos assuntos da rotina e se reorganizar para
que a saúde não seja afetada.

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
Vocês podem sentir uma discordância entre o

que você sente ser seu papel na sociedade e o
que seu coração quer de fato, virginianos. A

busca é pela harmonia entre o que se quer e o que se
pode fazer.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Os Librianos podem experimentar certa irri-

tação pelo excesso de cobranças na profissão e
a necessidade de se recolher e aquietar. Abra es-

paço na agenda para os momentos de introspecção.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Se puder, faça uma pequena viagem ou

tire alguns momentos para conhecer um
local diferente, ainda que perto. Atividades

intelectuais estão favorecidas mas há risco de ex-
cesso de ansiedade.

•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Atenção às finanças, aos investimentos

de risco e às compras por impulso, sagita-
rianos. Vocês estarão mais propensos a gas-
tar recursos para compensar a inquietação

da semana.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
Capricornianos podem sentir um convite

para olhar para si mesmos ao mesmo
tempo em que as responsabilidades para

com os outros estão em pauta. Moderação e cons-
ciência para evitar maiores conflitos.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Aquarianos estão focados no trabalho e

na rotina, mas precisam também olhar para
as questões internas que podem surgir essa

semana. Dê atenção às emoções que emergirem
nesses dias.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Piscianos estão mais autocentrados neste mo-

mento e com a criatividade em alta. Paralela-
mente, questões afetivas envolvendo o coletivo

vão aparecer. Cautela com a ansiedade.

Horóscopo semanal 

Capítulo 123, quarta-feira17 de agosto
Roberto desconfia de Zuleica. Irma estranha a

frieza na recepção de Trindade. Zuleica deixa claro
a Tenório sua opinião sobre os direitos de Maria
Bruaca. Alcides avisa a Maria Bruaca que pensa em
tirar a vida de Tenório. Érica comunica ao pai que
sofreu um aborto espontâneo e esconde a verdade
de José Lucas. Tenório se nega a vender a fazenda
para José Leôncio. Alcides e Maria Bruaca vão à tapera
de Juma.

Capítulo 180, quarta-feira 17 de agosto
Furioso, Cornélio avança em Dinorá, que põe a culpa

em Celso. Cornélio expulsa Dinorá e Josefa de casa.
Dalva confessa ter planejado tudo. Heitor vê Ed-
mundo recitando versos na rua. Marcela põe Bianca
para ajudar na limpeza de casa. Petruchio se recusa
a dizer onde arrumou dinheiro para fazer compras.
Catarina desmaia. Cornélio se muda. Dinorá con-
fessa que se sente aliviada sem Cornélio. Josefa
quer saber do elas vão viver de agora em diante.

Capítulo 068, quarta-feira 17 de agosto
Ricardo diz a Átila que sua música não é comer-

cial. Alicia convida Cassiano para assistir ao seu
filme. Dedina sugere que Elias chame a polícia para
descobrir a verdadeira identidade de Donatela. Lara
quer que Halley a apresente a Cilene. Pedro dá a en-
tender que Dodi pode ter roubado as barras de ouro.
Gonçalo explica que em breve a verdade virá à tona, já
que as barras têm um código de identificação. Flora
fica nervosa.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 072, quarta-feira 17 de agosto
Ítalo revela a Anita que tinha um relacionamento

com Clarice. Lou convida Rico para almoçar. Re-
gina, Leonardo e Danilo analisam as fotos da sala
de inteligência. Lou e Rico se beijam pela primeira
vez. Jonathan afirma a Pat que Ítalo não matou
Clarice. Jéssica avisa a Duarte que Lou e Rico estão
juntos.

Pat e Alfredo conversam com Gui e Sossô sobre
a separação. Chega o dia da audiência da guarda de
Chiquinho. Jéssica convence Lucas de que não tem
namorado e os dois se beijam. Lou conta para Olívia que
beijou Rico. Anita encontra fotos de Jonathan com Clarice.

RESUMO A FAVORITA
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RESUMO CARA E CORAGEM 

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA



Lucy Alves está se preparando
para viver sua primeira protagonista
da televisão. A atriz, e também can-
tora, que será Brisa em “Travessia”,
a próxima novela das nove da Globo,
comentou o relacionamento que
mantém com a produtora Victoria
Zanetti.

Em um bate papo com o jornal “O
Globo”, a nordestina categorizou o
relacionamento como um “rolance”.
O termo faz alusão à faixa homônima
do seu novo álbum, “Perigosíssima”.
A faixa diz: “um rolo que é quase ro-
mance, e nem namoro e nem um
lance.”

A relação com a produtora Victoria
Zanetti se tornou pública após elas
serem flagradas aos beijos em um
restaurante da Zona Sul do Rio de Ja-
neiro. “Acho chato que um beijo

ainda seja notícia. Tem aquela coisa
tipo: “Vamos tirar o fulano do armá-
rio”. Gente, não é isso!”, comenta.

Reservada na vida pessoal, Lucy
completa: “Não me exponho, mas
também não me escondo. Se me
questionarem (sobre relacionamen-
tos e orientação sexual), eu falo. Para
mim, não é uma questão. Não é que
todo mundo tenha que falar sua se-
xualidade. Fala se quiser! Mas temos
que normalizar isso. A gente tem que
praticar o amor.”

A artista reforçou que nos últimos
tempos mulheres tem se libertado de
amarras e elas não são seletivas. “A
gente também bebe, vai pra festa,
beija quem a gente quiser. Estamos
vivendo esse momento. As mulheres
de hoje são isto: cada vez mais li-
vres”, conclui.

A relação com a produtora Victoria Zanetti se tornou pública após elas serem 
flagradas aos beijos em um restaurante da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Yasmin Brunet relata experiência 
sobrenatural com espíritos: "Era horrível"

Protagonista de 'Travessia', Lucy Alves 
comenta “rolance” com produtora

Claudia Rodrigues e Guta Stresser planejam 
peça sobre esclerose múltiplaRafa Kalimann revela que tinha crush

em José Loreto aos 14 anos As duas atrizes foram acometidas pela doença e usaram as redes sociais 
para comentar sobre a luta contra o preconceito com o diagnóstico.
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Os dois assumiram publicamente o namoro durante o show 
de aniversário de Caetano Veloso, no Rio.

Claudia Rodrigues e Guta Stresser
registram um encontro realizado em
Curitiba, no Paraná, ao anunciarem
que planejam uma peça de teatro
juntas. Em publicação no Instagram,
a eterna Bebel de "A Grande Família"
compartilhou uma foto das duas e co-
mentou sobre a luta contra o precon-
ceito com o diagnóstico de esclerose
múltipla, já que ambas foram acome-
tidas pela doença.

"É momento de olhar para a escle-
rose múltipla e lutar contra o precon-
ceito com a doença e com a gente,
portadores e portadoras e portadorxs
de E.M. Eu e Claudia estamos conver-
sando para fazer uma peça sobre o
tema, com todo o humor que a gente
gosta e trazendo informação e jo-
gando luz, literalmente, sobre o
tema", iniciou Guta na legenda.

Ela ainda enalteceu o agosto la-

ranja, que dedica o mês para alertas
sobre o diagnóstico e a conscientiza-
ção da esclerose múltipla. "Duas atri-
zes diagnosticadas com Esclerose
Múltipla, duas amigas, duas come-
diantes, duas esclerosadas lutando
pela nossa saúde e por inclusão, lu-
tando pelo direito à alegria, ao acesso
à tratamentos dignos, justos e ade-
quados", continuou.

"Cada caso é um caso, é único,
cada tratamento é pessoal e nem
sempre o que é bom para um é bom
para o outro, mas certamente o tabu
não acrescenta em nada à nossa luta!
Vamos juntes desmitificar e derrubar
preconceitos!! Salve a arte, a cultura
e a saúde!! Salve o agosto laranja.
Salve a amizade", concluiu ao dizer
que as imagens foram feitas por
Adriane Bonato, namorada de Clau-
dia.

Yasmin Brunet confessou já ter passado
por experiências sobrenaturais aterrorizan-
tes na infância. Em conversa no podcast
"PocCast", de Lucas Guedez e Rafa Uccman,
a modelo de 34 anos contou que via espíri-
tos quando criança e chegou a receber
ajuda da mãe, Luiza Brunet, para parar com
as visões.

"Eu via muito espírito quando era
criança. Morro de medo real. Como é que
você não vai ter medo? Eu rezava para parar
de ver. A minha mãe chamou todo o tipo de
religião para benzer a casa, para orar, para
fazer eu parar de ver", relatou.

"Era horrível, era muito feio mesmo. Teve
uma vez em que eu vi um monte de peda-
ços de corpos do lado da minha cama",
completou.

Ao falar sobre suas crenças, a influencia-
dora disse que usa amuletos da sorte. "Eu
tenho coisas que acho que me dão sorte,
mas, ao mesmo tempo, sei que elas dão
sorte porque eu coloquei essa crença nelas,

tipo efeito placebo", refletiu.
Ela ainda ressaltou sua fé em Deus e nos

elementos da natureza. "Acredito muito em
Deus, em Jesus, nesses mestres que vieram
para a Terra tentar ensinar alguma coisa
para a gente - que na verdade a gente não
aprendeu nada! [risos]. Acredito muito em
todos os elementos da natureza. Acho que
tudo na natureza é místico de uma certa
forma", concluiu.

Yasmin Brunet rebate críticas por dizer
que acredita em ETs

Recentemente, Yasmin Brunet fez ques-
tão de rebater comentários negativos por
dizer que já viu discos voadores e que acre-
dita em seres de outros mundos. A influen-
ciadora digital usou seu Twitter para
desabafar sobre o assunto e lançou uma in-
direta misteriosa.

"Acho engraçado a galera que não acre-
dita em ET, sendo que acredita em coisa
pior… tipo, pegar homem comprometido e
achar que vai ser fiel a você…", disparou.

Rafa Kalimann e José Loreto en-
gataram firme em um namoro nas
últimas semanas depois de flertes
após se encontrarem nos Estúdios
Globo. Mas o que ninguém sabia é
que a influenciadora e apresenta-
dora tem um crush antigo no ator.

Durante sua participação no
Mesão da Esperança, dentro do
“Domingão com Huck”, Luciano
Huck comentou estar feliz com o
namoro dela com Loreto e ficou
surpreso ao saber sobre o passado
dela. “Tietei ele há 14 anos, sabia?
Guardei a foto atrás da porta do
meu quarto”, revelou Rafa.

Huck ainda brincou que quer cré-
dito por ter unido definitivamente

o casal e já manifestou o desejo de
ser padrinho em um futuro casa-
mento. Rafa e Loreto assumiram
publicamente o namoro durante o
show de aniversário de Caetano Ve-
loso, no Rio. Eles chegaram e saí-
ram juntos do local da
apresentação e ainda posaram para
fotos.

Recentemente a apresentadora
ganhou as redes sociais ao lamen-
tar ter esquecido uma bolsa da grife
Prada no avião. Ela apareceu cho-
rando nas redes sociais contando
que não havia desembarcado com
a peça, que custa cerca de R$ 12 mil,
da conexão que fez para chegar a
Uberlândia.

Ao falar sobre suas crenças, a influenciadora disse que usa 
amuletos da sorte com elementos da natureza.



O Ministério da Saúde (MS)
deverá saber nesta semana
quando terá as primeiras vaci-
nas disponíveis contra a varíola
dos macacos.  
Segundo a representante da

Organização Pan-Americana de
Saúde (Opas) no Brasil, Socorro
Gross, a fase de tratativas com
o laboratório produtor da va-
cina terminaram, mas falta
uma posição do laboratório
sobre o calendário de entrega.
“Esperamos ter o calendário

das vacinas nesta semana”,
disse ela. “Não temos como
apresentar um calendário [de
entrega de vacina] neste mo-
mento. Sabemos que uma
parte das vacinas vai chegar
em breve. Esperamos que o
fornecedor nos especifique
quando nós poderemos trans-
portar a vacina para o Brasil”,
disse ela, em coletiva de im-
prensa, no Ministério da
Saúde.
A aquisição dessas vacinas

deve ser feita através da Opas,
uma vez que o laboratório res-
ponsável por elas fica na Dina-
marca e não tem representante
no Brasil. Assim, o laboratório
não pode solicitar o registro do
imunizante junto à Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) e caso o país queira
comprá-lo, a OPAS deve inter-
mediar a transação.
Socorro Gross estava acom-

panhada do ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, e de secre-
tários da pasta. Queiroga escla-
receu que as 50 mil doses
solicitadas pelo Brasil, caso
cheguem, irão para profissio-
nais de saúde que lidam com
materiais contaminados.
“Se essas 50 mil doses chega-

rem aqui no ministério, não
terão o condão de mudar a his-
tória natural da situação epide-
miológica em relação à varíola
dos macacos. Essas vacinas,
quando vierem, serão para va-
cinar um público muito especí-
fico”.
Queiroga também não consi-

dera, até o momento, declarar
Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional
(Espin) por causa da doença.
Segundo ele, a área técnica do
ministério não se manifestou
nesse sentido.
Além disso, de acordo com

Queiroga, mecanismos de vigi-
lância em saúde já foram refor-
çados; pedidos de registros de
testes rápidos já foram feitos
junto à Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa); e
outras providências podem ser
tomadas fora do âmbito da
Espin, caso seja necessário.

Até o momento, Estados Uni-
dos e Austrália já declararam
emergência em seus territó-
rios.

Dados
Na coletiva de imprensa, o

Ministério da Saúde também
divulgou dados atualizados
sobre a doença. No mundo in-
teiro foram registrados 35.621
casos em 92 países.
Os países com mais casos são

Estados Unidos (11,1 mil), Espa-
nha (5,7 mil), Alemanha (3,1
mil), Reino Unido (3 mil), Brasil
(2,8 mil), França (2,6 mil), Ca-
nadá (1 mil), Holanda (1 mil),
Portugal (770) e Peru (654).
Até o momento, 13 mortes

foram registradas, em oito paí-
ses. São eles: Nigéria (4), Repú-
blica Centro-Africana (2),
Espanha (2), Gana (1), Brasil (1),
Equador (1), Índia (1) e Peru (1).

No Brasil, foram confirma-
dos até o momento 2.893
casos. Além disso, existem
3.555 casos suspeitos de varíola
dos macacos, com uma morte.
Entre os contaminados, 95%

são homens e a maioria está na
faixa dos 30 anos de idade.
Apesar de ser uma doença que
acomete, em sua maioria, ho-
mens que fazem sexo com ho-
mens, o ministro faz um alerta
para não se estigmatizar a
doença a esse grupo específico
ou mesmo discriminá-lo.
“Essas referências feitas aqui

a homens que fazem sexo com
homens é uma constatação tão
somente epidemiológica. Não
podemos incorrer nos erros do
passado. Nós já sabemos o que
aconteceu na década de 80
com HIV/Aids. Não é para dis-
criminar as pessoas, é para pro-
tegê-las”.
Queiroga também afirmou

que apesar do nome, a doença
não é transmitida pelos maca-
cos e fez um apelo para a não
agressão desses animais, por
medo da doença.
“A varíola dos macacos é uma

zoonose e o roedor é a provável
origem da zoonose. Não é o ma-
caco. O macaco é tão vítima da
doença quanto nós, que tam-
bém somos primatas. Portanto,
não saiam por aí matando os
macacos achando que vão re-
solver o problema da varíola
dos macacos”.

Varíola dos macacos: calendário de
vacinação deve sair nesta semana

Prioridade será para profissionais de saúde que lidam com a doença.

GeralSaúde

Foram solicitadas 50 mil doses de vacina pelo Brasil.
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A Procuradoria Regional
Eleitoral (PRE) no Rio de Ja-
neiro, órgão do Ministério
Público Federal à frente do
MP Eleitoral, contestou
nesta terça-feira (16), pri-
meiro dia do período eleito-
ral, a candidatura de dez
políticos do Rio. De acordo
com o órgão, os registros
devem ser indeferidos pela
Justiça Eleitoral.

A PRE-RJ propôs ao TRE
ações contra três candidatos
majoritários: Cesar Maia
(PSDB, a vice-governador de
Marcelo Freixo), Washington
Reis (MDB, a vice-governa-
dor de Cláudio Castro) e Da-
niel Silveira (PTB, ao
Senado).

O primeiro balanço de
ações de impugnação de re-
gistro de candidatura
(AIRCs) da PRE nas eleições
fluminenses cita ainda sete
candidatos à Câmara dos De-
putados: Ademir Melo (Po-
demos), Cesar Dorea
(Solidariedade), Dedinho
(PSD), Dica (União), Garoti-
nho (União), Sandro Matos
(Solidariedade) e Sargento
Aquino do Papa (Solidarie-
dade).

A PRE propôs ações por
motivos que afastam suas
condições de elegibilidade
nestas eleições.

Para vice-governadores

A PRE contestou os regis-
tros de Maia e de Reis ao
TRE-RJ por terem sido con-
denados em processos por
improbidade administrativa
(Maia) e criminal (Reis) em
decisões colegiadas.

O ex-prefeito do Rio teve
confirmada pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Re-
gião (7a Turma), em 2020, a
sentença a ressarcir, com
corréus, mais de R$ 4 mi-
lhões à União por irregulari-
dades na gestão contratual
de obras da Vila Pan-Ameri-
cana – a suspensão dos direi-
tos políticos (a cinco anos) é
uma das penas fixadas na le-
gislação.

O ex-prefeito de Duque de
Caxias foi condenado pelo
Supremo Tribunal Federal
(2a Turma do STF) por cri-

mes contra a administração
pública e o meio ambiente,
ao provocar impactos na Re-
serva Biológica do Tinguá
(dado o acórdão do STF de
10/5/2021, a condenação
segue válida embora haja úl-
timo recurso a ser julgado).

Senado
O deputado federal Daniel

Silveira (PTB) teve sua candi-
datura contestada também
por força de condenação por
órgão colegiado. A PRE res-
saltou ao TRE que o STF con-
denou Silveira a mais de oito
anos de prisão e à perda do
mandato por coação em pro-
cesso; o STF ainda suspen-
deu seus direitos políticos.
Para a procuradora regional
eleitoral Neide Cardoso de
Oliveira, o indulto dado a ele

pelo presidente Jair Bolso-
naro não altera isso.

“O aludido decreto presi-
dencial [do indulto] tem se
sujeitado a muita controvér-
sia, no âmbito acadêmico e
político. Entretanto, o que
não é controverso, muito
pelo contrário, e sedimen-
tado pela jurisprudência pá-
tria, não é de hoje, é que o
indulto não alcança os efei-
tos secundários da pena ou
extrapenais, fruto de decisão
condenatória, no caso, do
Supremo Tribunal Federal,
por incitar a prática do crime
de tentar impedir o livre
exercício de qualquer dos
poderes da União e coação
no curso do processo”,
afirma a procuradora regio-
nal eleitoral.

Câmara dos Deputados
Entre as primeiras ações, a

PRE questionou os registros
do ex-governador Anthony
Garotinho (União) e de ou-
tros seis candidatos a depu-
tado federal.

No caso de Garotinho, o
TRE-RJ o condenou a mais
de 13 anos de prisão e multa
por crimes para impedir in-
vestigações sobre uso ilícito
de programa social (Opera-
ção Chequinho).

O ex-prefeito de São João
de Meriti Sandro Matos
(SDD) e o ex-vereador de

Barra Mansa Ademir Melo
(Podemos) estão inelegíveis
por condenações por Tribu-
nais de Contas: Matos foi
condenado pelo TCU por não
comprovar a destinação de
R$ 400 mil em recursos fede-
rais à gestão da saúde; e o
TCE/RJ condenou Melo por
receber remuneração acima
do teto constitucional
(TCE/RJ nº 217.521-5/2007).
O ex-deputado estadual Dica
(Jorge Moreira Theodoro, do
União) está inelegível após
condenação, na Justiça Esta-
dual, por nomeação de “ser-
vidora fantasma” na Alerj
beneficiada ainda pelo auxí-
lio-educação.

Para a PRE/RJ, o candidato
Dedinho (PSD), ex-vereador
em Nilópolis, teve condena-
ção transitada em julgado
(recursos já julgados nos tri-
bunais superiores) em ação
por improbidade administra-
tiva – ele teve seus direitos
políticos suspensos até maio
de 2025 por ter participado
da apreensão, fora de sua
atribuição, de veículos da
frota de uma empresa de
ônibus.

Cesar Dorea e Sargento
Aquino do Papa (SDD,
ambos) não prestaram con-
tas à Justiça Eleitoral em
2018, não quitando as obri-
gações eleitorais para este
ano e ficando inelegíveis.

MPF contesta candidaturas de César Maia, Daniel 
Silveira, Washington Reis e mais 7 no RJ

Garotinho também teve candidatura contestada para deputado federal. Justiça Eleitoral 
ainda vai julgar a contestação da Procuradoria Regional Eleitoral.

Eleições 2022 Geral

A 4ª Vara Criminal do Foro
Central Criminal Barra Funda
condenou o apresentador
Gilberto Barros por discrimi-
nação. A sentença foi publi-
cada na sexta-feira (12). Cabe
recurso.

Segundo a juíza Roberta
Hallage Gondim Teixeira, em
9 de setembro de 2020, Bar-
ros “praticou e induziu a dis-
criminação e preconceito de
raça, sob o aspecto da homo-
fobia” pelo YouTube, em um

canal que tinha cerca 199 mil
inscritos.

A sentença prevê 2 anos de
reclusão em regime aberto e
pagamento de 10 dias multa e
prestação de serviços à co-
munidade.

Durante o programa Ami-
gos do Leão, ele comentou
sobre presenciar um beijo
entre dois homens na rua.

“Ainda presenciar, onde eu
guardava o carro na garagem,
beijo de língua de dois bi-
gode, porque tinha uma
boate gay ali na frente, não
tenho nada contra, mas eu
também vomito, sou gente,
gente. Hoje em dia se quiser
fazer na minha frente faz,
apanha dois, mas faz”.

A defesa de Gilberto, se-
gundo a sentença, pediu a ab-
solvição do réu por
“atipicidade da conduta”. Os
advogados alegaram que não
houve intenção de atacar pu-
blicamente a comunidade e

que buscava “defender as mi-
norias”.

O g1 procurou a defesa do
apresentador, mas não houve
retorno até a publicação.

O jornalista William de
Lucca Martinez , testemunha
do caso, contou no processo
que costuma receber infor-
mações por redes sociais
sobre situações desrespeito-
sas e que a fala do réu incen-
tiva a violência. William foi
quem fez a representação
sobre o caso.

À Justiça, Gilberto de Bar-
ros confirmou a fala, mas
negou a acusação. Segundo o
documento, ele afirmou estar
“constrangido com a situa-
ção, pois sempre usou sua
arte ou ofício para melhorar o
país”.

“Pelo seu sangue italiano
ele costuma falar muito.
Sempre busca apresentar
pessoas que produzem o
bem para a sociedade. Relata

que no programa estava co-
memorando os 70 anos da
televisão brasileira. Jamais
teve a intenção de incitar a
violência. Relata que a fala
refere-se a um episódio por
ele assistido quando tinha 26
anos. Observou ser caipira
do interior e tudo era um
tabu na época”, escreveu a
juíza.

“Em relação a sua fala,
contou ter guardado o carro
na garagem e saído; atraves-
sou a rua com medo, então
viu uma pessoa de calça
abaixada; um moço estava
abaixado e o outro em pé.
Então o que estava abaixado
se levou, percebendo o de-
poente que dois homens fa-
ziam sexo na rua”,
completou.

Ao todo, a sentença chega
a 2 anos de reclusão em re-
gime aberto e pagamento de
10 dias multa e prestação de
serviços à comunidade.

Justiça condena apresentador Gilberto Barros por discriminação
por dizer que vomita e bate em homens que se beijam

Condenado

Segundo a juíza, em fala durante programa, Barros 'praticou e induziu a discriminação e 
preconceito de raça, sob o aspecto da homofobia'. Cabe recurso.

Gilberto Barros — Foto Reprodução-Facebook
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Após causar um acidente que matou
uma técnica de enfermagem no domingo
(14), em Manaus, um influencer de 24 anos
foi solto pela justiça na terça-feira (16).

O caso aconteceu na avenida Djalma Ba-
tista, bairro Chapada, Zona Centro-sul da
capital, por volta de 4h do domingo. O in-
fluencer conduzia o carro, quando colidiu
contra uma motocicleta.

Na moto, além do piloto, que trabalhava
como motorista de aplicativo, estava a téc-
nica de enfermagem de 32 anos, que fazia
a corrida na garupa do veículo.

O motociclista chegou a ser socorrido e
encaminhado para o Hospital Pronto-so-
corro 28 de Agosto, mas a mulher não re-
sistiu aos ferimentos e morreu no local.

O influencer foi preso em flagrante pelos
crimes de condução de veículo com capa-
cidade psicomotora alterada e homicídio
culposo. Ele foi apresentado no 1º Distrito
Integrado de Polícia (DIP).

O suspeito é bastante conhecido nas
redes sociais, ele se apresentava em pales-
tras de marketing digital e se identificava

como empresário e publicitário.

Solto sem pagar fiança
O suspeito passou por audiência de cus-

tódia ainda no domingo (14). No procedi-
mento, o juiz Luis Alberto Nascimento
Albuquerque concedeu liberdade provisó-
ria sem pagamento de fiança.

No entanto, o magistrado determinou
que o influencer não se ausente de Manaus
sem autorização prévia da Justiça e tam-

bém determinou outras medidas, entre
elas:

•Ele não pode frequentar bares ou simi-
lares, nem se apresentar embriagado pu-
blicamente;

•Tem que comunicar ao Juízo eventual
mudança de endereço;

•Comparecer a todos os atos do pro-
cesso;

•E comparecer mensalmente à Justiça
para informar e justificar suas atividades.

Sem pagar fiança Macapá(AP), quarta-feira, 17 de agosto de 2022 

Um acidente de trânsito envolveu
sete veículos na avenida Augusto
Montenegro, em Belém.

O engavetamento foi em frente
ao conjunto Natália Lins, no bairro
do Mangueirão, entre duas vans de
transporte alternativo e cinco car-
ros.

Agentes de trânsito apuraram
que o condutor de uma das vans
perdeu o controle e bateu nos car-
ros. Não houve feridos, somente
danos materiais.

A Superintendência Executiva de
Mobilidade Urbana de Belém
(Semob) informou que por causa do
acidente o trânsito ficou lento, e
uma equipe foi ao local para orien-
tar os motoristas.

Ainda segundo a Semob, a via che-
gou a ser interditada pela manhã,

nas proximidades do Departamento
de Trânsito (Detran), no sentido
Icoaraci/Entroncamento.

O condutor da van que teria pro-

vocado o acidente foi conduzido à
delegacia pelos agentes do Detran e
Polícia Militar para prestar esclare-
cimentos.

Em Belém

Não houve feridos, somente danos materiais.

Acidente envolve sete veículos na 
av. Augusto Montenegro

Influencer é solto pela Justiça após provocar acidente
que matou técnica de enfermagem em Manaus

Acidente envolvendo sete carros é registrado na
av. Augusto Montenegro, em Belém.

O caso aconteceu na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-sul.

A Polícia Civil cumpriu um man-
dado de prisão, nesta terça-feira (16),
contra Deivison Santos de Moraes,
acusado de participação no homicí-
dio cometido contra o policial penal
Clovis Ferreira Moura. Clovis foi as-
sassinado no dia 15 de maio, no Con-
junto Verdejante I, no bairro de
Águas Lindas, em Ananindeua.

De acordo com a PC, a vítima foi
surpreendida por homens armados,
que efetuaram disparos de arma de
fogo quando ela chegava na própria
residência. A ação policial foi condu-
zida pela equipe da Delegacia de Ho-
micídios Metropolitana, vinculada à
Divisão de Homicídios.

O acusado foi encaminhado à Se-

cretaria de Administração Peniten-
ciária (SEAP), onde ficará à disposi-
ção do Poder Judiciário. As

investigações prosseguem com o ob-
jetivo de prender outros envolvidos
no caso.

Homicídio

Clovis foi assassinado no dia 15 de maio, no Conjunto Verdejante I, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua

Polícia Civil prende suspeito de participar da morte
de policial penal em Ananindeua, no Pará

O suspeito passou por audiência de custódia e o juiz Luis Alberto Nascimento Albuquerque 
concedeu liberdade provisória sem pagamento de fiança.

Clovis Ferreira Moura era policial penal e foi morto no dia 15 de maio.



Uma idosa de 68 anos buscou a Polí-
cia Civil de Rio Branco para denunciar
uma ex-funcionária de um Centro de
Referência de Assistência Social (Cras)
por furto. A mulher teria furtado cerca
de R$ 10 mil da conta bancária com o
cartão e senha da idosa.

O crime foi denunciado no último dia
5. Já na última sexta-feira (12), a sus-
peita compareceu à Delegacia da 2ª Re-
gional após ser intimada, confessou o
crime e devolveu o valor.

Ela foi liberada para aguardar a con-
clusão das investigações em liberdade.
Inicialmente, ela é investigada apenas
por furto, mas a polícia analisa se houve
também estelionato ou algum outro
crime específico do estatuto do idoso.

"A idosa veio sob o argumento de que
haviam efetuado saques na conta ban-
cária dela, todos sem o seu consenti-
mento. A partir daí, foram levantadas
informações, feita a investigação e des-
coberto que dentro alguns saques,
houve um de aproximadamente R$ 10
mil, o que é bastante atípico até para a

situação dela", explicou o delegado res-
ponsável pelo caso, Samuel Mendes.

Conforme as investigações, suspeita
era conhecida da vítima e tinha se
aproximado dela após atendimentos
assistenciais. A partir de então, a polí-
cia descobriu que a ex-funcionária es-
tabeleceu uma relação de amizade com
a vítima e chegou a ter uma procuração
em seu nome para representar a ví-
tima.

"Ficou uma relação de amizade ao
ponto dela chegar a outorgar uma pro-
curação para essa pessoa [suspeita], e
ela ter o controle da vida financeira da
idosa, de modo, inclusive, a receber
seus proventos e fazer o repasse para
ela. Segundo a vítima, esses repasses
eram feitos de forma correta, mas
houve essa situação dos saques de va-
lores expressivos e que acabaram esva-
ziando a conta da vítima", confirmou.

Diante do caso, o delegado fez um
alerta para que as pessoas, principal-
mente idosos, tenham cuidado ao for-
necer dados pessoais, contas e senhas
para terceiros. "A gente vislumbra que
há muitas pessoas carentes de informa-
ções, muitas vezes até no manuseio de
cartões bancários, de movimentação
de contas e, às vezes, acabam procu-
rando estranhos. Algumas pessoas mal
intencionadas acabam se aproximando
e, muitas vezes, lesando elas. Procure
amizades antigas e parentes do seu
convívio e sempre alertar alguém
[sobre as movimentações]", destacou.

Rio Branco

Após denúncia de idosa, ex-funcionária do Cras devolve
R$ 10 mil furtados de conta bancária de vítima no Acre
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Dinheiro foi devolvido para idosa
após denúncia de furto

Dinheiro foi devolvido na última sexta-feira (12) após a suspeita confessar o crime. 
Ela foi liberada para aguardar as investigações em liberdade.

Juiz em SP acusado de assédio sexual pede férias do TRT
Marcos Scalercio pediu férias nesta terça-feira. Após a publicação da reportagem do g1, as redes de atendimento do

Me Too Brasil receberam mais 30 relatos contra o juiz. Uma das vítimas acusa Scalercio de estupro.

Abuso e estupro

O juiz do trabalho de São Paulo e pro-
fessor Marcos Scalercio, acusado de assé-
dio sexual e estupro, pediu férias nesta
terça-feira (16) no Tribunal Regional do
Trabalho (TRT).

Após divulgação da imprensa nacional,
30 novas mulheres procuraram a ONG Me
Too com novos relatos, que levou as dez
primeiras queixas ao Conselho Nacional
do Ministério Público, com novas denún-
cias. Além de uma vítima que alega ter
sido estuprada pelo professor.

Desses 30 relatos, 10 foram ouvidas
pelo Projeto Justiceiras e manifestaram a
intenção de encaminhar denúncias para
os órgãos competentes.

"O juiz substituto Marcos Scalércio re-
quereu férias a partir de hoje e encontra-
se afastado de suas atividades no
Tribunal", afirmou o TRT em nota.

Ele é juiz substituto do Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT) da 2ª Região e pro-
fessor de direito material e processual do
trabalho no Damásio Educacional. Ele
nega as acusações e diz que já foi absol-
vido pela corregedoria do TRT e teve de-
núncias arquivadas.

Relatos das vítimas
Duas das três mulheres que decidiram

levar à frente na Justiça as denúncias de
assédio sexual contra o juiz do trabalho
de São Paulo e professor Marcos Scalercio
relataram seus casos.

Uma delas afirmou ter sido impedida
de fazer perguntas por Scalercio durante
uma audiência por não ter aceitado sair
com ele. A advogada diz que era aluna
dele no cursinho Damásio em 2014, onde
Scalercio dava aulas, e que foi abordada
por ele em redes sociais.

O professor começou a oferecer ajuda a
ela. "Ele ficava falando de me levar livros
até a minha faculdade e um dia simples-
mente apareceu. Entrei no carro dele e
nós fomos numa cafeteria próxima ao
local, quando ele tentou me agarrar", afir-
mou.

"Na hora, eu falei que não queria isso,
fiquei assustada e me retirei daquele
local. Depois ele passou a mandar men-
sagens nas redes sociais dizendo que a
gente tinha que sair juntos. Eu me recu-
sava, e ele falava coisas do tipo: 'Como
você não quer sair comigo, eu sou juiz,
você não tem noção de quem eu sou?'.

Depois disso, eu bloquei ele nas redes",
completou.

A advogada conta que continuou fre-
quentando as aulas normalmente, e que
Scalercio passou a tratá-la com indife-
rença. Depois de formada, ela afirma que
o encontrou em audiências e que teria so-
frido retaliações profissionais por parte
do juiz.

"Eu estava numa audiência que deveria
ocorrer normalmente, onde o advogado
faz perguntas, e a parte responde. E todas
as perguntas que eu fazia, ele falava: 'Está
indeferido, não vai perguntar nada'. Na
época, o cliente até me perguntou o que
estava acontecendo, e eu ficava constran-
gida em responder", afirmou.

Investigação
A ONG Me Too Brasil levou as dez pri-

meiras queixas ao Conselho Nacional do
Ministério Público, que depois acionou os
órgãos competentes. Atualmente, o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), em Bra-
sília, e o Tribunal Regional Federal da 3ª
Região (TRF-3), em São Paulo, apuram
essas três acusações contra o juiz, respec-
tivamente, nas esferas administrativa e
criminal.

Dez mulheres
Os dez relatos foram divulgados ini-

cialmente nas redes sociais, e só de-
pois chegaram ao Me Too Brasil.

As denunciantes, que não querem
ser identificadas por temerem represá-
lias, são: uma funcionária do TRT, uma
advogada, uma estagiária de direito,
seis alunas do cursinho Damásio à
época, e uma professora de direito -
com quem a reportagem conversou.

Algumas das mulheres postaram e
compartilharam prints das conversas
que alegam ter tido com ele e que, se-
gundo elas, comprovam os assédios se-
xuais cometidos por Scalercio. As fotos
dos diálogos foram divulgadas em gru-
pos fechados de concursos públicos
voltados a mulheres, compartilhadas
entre as próprias vítimas e também
acabaram encaminhadas ao Me Too
Brasil.

Das dez mulheres, três delas acusam
o magistrado de 41 anos de agarrá-las e
beijá-las à força dentro do seu gabinete
no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na
Barra Funda, Zona Oeste da capital, ou
em uma cafeteria próxima ao cursinho,
no Centro.

Outras sete vítimas também relatam
que ele usou as redes sociais para asse-
diá-las, tendo comportamento inapro-
priado e enviando mensagens com
conotação sexual.

Marcos Scalercio também é professor do cursinho Damásio.



Um homem é suspeito
de tentar assassinar a
própria companheira e
fugir com o filho do
casal, no município de
Moju, nordeste do es-
tado. A vítima foi encon-
trada dentro de sua
residência, com perfura-
ções de faca, na região
do pescoço, na segunda-
feira (15).

De acordo com a Polí-
cia Civil, o suspeito era
companheiro da vítima
e fugiu do local com o
filho do casal. A vítima
foi encaminhada para
receber os atendimentos
médicos necessários.

Em nota, a Polícia
Civil informou que "um
inquérito foi instaurado
por meio da delegacia do

município de Moju para
apurar o caso de tenta-
tiva de feminicídio. Dili-
gências estão sendo
feitas a fim de localizar o
suspeito e esclarecer o
ocorrido. Informações
que auxiliem nas inves-
tigações podem ser re-
passadas pelo disque
denúncia, número 181. O
sigilo é garantido.

A Polícia Federal come-
çou a cumprir, nesta terça-
feira (16), oito mandados
de busca e apreensão con-
tra um grupo criminoso
suspeito de invadir siste-
mas do Ministério da
Saúde e de outros órgãos
do governo federal.

Segundo a corporação,
eles foram responsáveis
pelo ataque que, em de-
zembro do ano passado,
comprometeu o site Co-
necte SUS, responsável
pelo Certificado Nacional
de Vacinação.

Os mandados estão
sendo cumpridos nos esta-
dos da Paraíba, de Minas
Gerais, do Paraná e de
Santa Catarina. Segundo a
PF, os envolvidos integram
uma "organização crimi-
nosa transnacional dedi-
cada à prática de crimes

dessa natureza, visando
entidades públicas e priva-
dos no Brasil, Estados Uni-
dos, Portugal e Colômbia".

De acordo com as inves-
tigações, um ambiente em
nuvem do Ministério da
Saúde foi atacado e arqui-
vos, dados e instâncias da

pasta foram deletados. A
ação acabou, então, com-
prometendo o Conecte-
SUS.

A Polícia Federal afirma
que o grupo também aces-
sou indevidamente o am-
biente virtual dos
seguintes órgãos:

•Controladoria-Geral da
União (CGU);

•Ministério da Econo-
mia;

•Instituto Federal do Pa-
raná (IFPR);

•Agência Nacional de
Águas e Saneamento Bá-
sico (ANA);

•Escola Nacional de Ad-
ministração Pública (Enap);

•Agência Nacional de
Transporte Terrestre
(ANTT);

•Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de
Janeiro;

•Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL);

•Fundação de Previdên-
cia Complementar do Ser-
vidor Público Federal;

•Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF).

A PF apura os crimes de
organização criminosa, in-
vasão de dispositivo infor-
mático, interrupção ou
perturbação de serviços
telegráficos, radiotelegrá-
fico ou telefônico, impedir
ou dificultar-lhe o restabe-
lecimento, corrução de
menores, e lavagem de ca-
pitais.

Ataque a sites Geral

De acordo com as investigações, um ambiente em
nuvem do Ministério da Saúde foi atacada e arquivos,
dados e instâncias da pasta foram deletados.

PF faz operação contra hackers suspeitos
de ataque que tirou ConecteSUS do ar

Agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão, em quatro estados; ordens são da Justiça Federal no DF. 

Polícia Civil instaurou um inquérito parainvestigação do suspeito.

Mulher é esfaqueada por companheiro.

Homem esfaqueia companheira e foge com
filho do casal em Moju, no Pará

Tentativa de feminicídio

Policiais militares da Força
Tática realizaram no fim da
segunda-feira (15), a apreen-
são de uma tonelada de ma-
conha, no bairro Nova
Cidade, Zona Norte de Ma-
naus.

A equipe policial recebeu
uma denúncia anônima in-
formando que em uma casa
alugada havia uma movi-
mentação suspeita, onde vá-
rios homens foram vistos
portando armas de fogo e
saindo do local em motoci-
cletas e transportando paco-
tes sem identificação.

As equipes da Força Tática
foram até o endereço e iden-
tificaram a residência da de-
núncia. Após buscas no

imóvel, acharam pacotes e
caixas de entorpecentes, mas
não encontraram ninguém
no local.

Conforme a equipe poli-
cial, a carga de maconha es-
tava escondida em caixas e
sacolas pela residência. Além
da droga também foram
apreendidas, uma balança de
precisão, uma seladora, uma
grampeadora e embalagens
para confecção do entorpe-
cente.

Todo o material ilícito
apreendido foi encaminhado
para a Delegacia Especiali-
zada de Prevenção e Repres-
são a Entorpecentes
(DEPRE), que deve investigar
o caso.

Movimentação suspeita
Polícia apreende 1 tonelada de maconha

escondida em casa alugada em Manaus
Todo o material ilícito apreendido foi encaminhado
para a Delegacia Especializada de Prevenção e Re-

pressão a Entorpecentes (DEPRE).

Carga de maconha apreendida pela
Força Tática em Manaus.
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Copa das Arenas de Santana será disputada por 32
times; inscrições gratuitas abertas

Programada para iniciar no dia 25 de
agosto a Copa das Arenas de Santana
está com inscrições gratuitas abertas
para 32 times até a próxima sexta-feira
(19), no Ginásio Avertino Ramos, em
Macapá.

São 16 vagas para equipes masculinas
e femininas, com participação liberada
para até três jogadores federados. Os
jogos serão disputados na Arena Fonte
Nova e no Estádio Augusto Antunes.

A competição é promovida e organi-
zada pelo Governo do Amapá através da
Secretária Estadual do Desporto e Lazer
(Sedel), vai premiar os campeões com
troféus e medalhas.

Conmebol
A final da Copa Libertadores da América, prevista para ser

disputada no dia 29 de outubro, em Guayaquil, pode mudar
de lugar em breve. Isto porque, a cidade equatoriana está em
estado de emergência, por conta da grande violência no local.
No último domingo (14), uma explosão matou cinco pessoas
e deixou ao menos 26 feridos. Segundo o ministro do interior
do Equador, Patricio Carillo, a violência é uma "declaração de
guerra ao Estado", feita por gangues locais. A Conmebol ainda
não se pronunciou sobre o assunto. No entanto, segundo apu-
ração da reportagem do Jornal O Dia, a entidade já têm dois
lugares em mente para levar a decisão, caso não possa ser dis-
putada em Guayaquil. O primeiro deles é Córdoba, na Argen-
tina, local da final da Copa Sul-Americana. Por outro lado, a
entidade também analisa uma cidade colombiana, para poder
reaproveitar algumas estruturas da Copa América Feminina
deste ano.

Shangai 
Após mais de 40 dias desde o início das conversas, a nego-

ciação do Flamengo para contratar o meio-campista Oscar
chegou ao final. Embora o Rubro-Negro tivesse um acordo
com o meia e seus agentes, o Shangai Port, da China, não acei-
tou liberar o jogador. A informação é do portal "GE". Ainda se-
gundo o veículo, a última tentativa da diretoria do Flamengo
ocorreu na madrugada de domingo para segunda (15), onde
reuniões aconteceram até às 04h da manhã (de Brasília). No
entanto, os chineses bateram o pé e permaneceram com a pos-
tura de não liberar o jogador.As negociações do clube com o
meio-campista foram tocadas diretamente pelo vice-presi-
dente de futebol, Marcos Braz, que conseguiu chegar a um
acordo rapidamente. Para tentar convencer os chineses, o di-
rigente contou com a ajuda do empresário Giuliano Bertolucci.

Campanhas Eleitorais
Foi dada a largada para mais um período de campanhas elei-

torais. Começou ontem terça-feira (16/8), todos os que regis-
traram pedidos de candidatura junto ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) podem ir às ruas para pedir votos. O prazo para
a homologação expirou na noite da segunda-feira (15/8) no
Distrito Federal, houve um total de 851 registros no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), até à 0h de terça-feira (16/8). O nú-
mero é 32,4% menor do que o da eleição de 2018, que foi de
1.258. Ontem mesmo os candidatos que vão concorrer aqui no
estado do Amapá já tinham colocado seu bloco na rua atrás do
voto. Essa peregrinação dos concorrentes aos cargos eletivos
enche o saco do cidadão a maioria vai com aquele sentimento
de falsidade ao eleitor, ou seja, só quer galgar o cargo para se
dá bem, o resto é perfume. 

Marca Consolidada
O Flamengo encerrou mais uma janela de transferências no

topo da cadeia alimentar do futebol e com um recado claro ao
mercado: além de ser um clube com capacidade de investi-
mento pesado, como foi no caso de Everton Cebolinha, a
marca deixada e cada vez mais consolidada internacional-
mente é de um porto seguro para atletas de ponta. Inclusive
os que têm mercado na Europa. Se Cebolinha deixou o Benfica
por 16 milhões de euros (R$ 82,9 milhões na cotação atual) aos
26 anos para voltar a sonhar com a seleção brasileira, as outras
contratações vieram a baixo custo. Mas também tiveram como
foco chamar atenção em uma vitrine mundial para quem sabe,
retornar a um clube de ponta europeu ou jogar uma
Copa.Quando o chileno Pulgar, 28 anos, recebeu o contato do
Flamengo, avisou à Fiorentina-ITA que queria ser negociado.
O clube carioca disse aos italianos que precisaria ajustar a pro-

posta de compra. Mas ouviu que a fizesse sem pressão, pois o
atleta já havia definido seu destino, mesmo com outras alter-
nativas sobre a mesa. A escolha pelo rubro-negro também foi
a principal razão para o uruguaio Varela acionar a cláusula da
Fifa sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e deixar o Dínamo
de Moscou, por empréstimo. Hoje os jogos do Flamengo estão
sendo vistos em todo o planeta e com isso ganhando mais tor-
cedores ao redor do mundo. 

Curtinhas
Gilvam Borges agora candidato ao governo do estado es-

colheu o seu irmão mais velho Geovane para ser vice na
chapa pelo MDB. Geovane já foi deputado federal e prefeito
do município de Santana. XXXX Começou ontem dia 15 a
campanha eleitoral em todo o país. Aqui no estado o senador
Davi Alcolumbre (União Brasil) saiu na frente no que tange
cabos eleitorais, pra você ter uma ideia o filho da empresária
Júlia tem mais de 5 mil pessoas trabalhando dia e noite na
sua campanha. Do Oiapoque à Vitoria do Jari vem sendo mas-
sificado a sua marca. XXXX Escritório politico do presidente
da FAF e CBF Roberto Góes foi montado no bairro Jardim Fe-
licidade 1. Esse retorno foi muito eficaz pro candidato na
zona norte porque tudo começou por lá a sua trajetória par-
lamentar. XXXX Dr. Vicente Cruz um dos melhores advoga-
dos aqui do nosso estado é o coordenador da campanha do
jornalista Carlos Lobato (Pros). Carlos é candidato a depu-
tado estadual. XXXX Noticia que vem do empresário Glauco
Cei para a nossa coluna, que a Petrobras apresentou a Mari-
nha o projeto de exploração de petróleo nos estados do Pará
e o nosso Amapá. Acho isso uma maravilha é mais surgi-
mento de emprego para a nossa região. XXXX Gente por hoje
é o que há, fiquem com Deus e a minha Padroeira Virgem de
Nazaré. Tchau.

Disputada de 10 a 14 de
agosto, em Rio Branco no
Acre, a primeira edição dos
Jogos Universitários Brasi-
leiros (JUBs) da Região
Norte, reuniu mais de 100
competidores em cinco mo-
dalidades esportivos: Bas-
quete 3×3, beachtennis,
futsal, vôlei de praia e vôlei
4×4 misto.

Nos cinco dias de compe-
tições o Amapá conquistou
quatro medalhas (1 ouro e 3
bronzes), Foram duas no
futsal, ouro no no mascu-
lino com a equipe da UNIP e
bronze no feminino com a
Madre Tereza.

No basquete 3x3 a equipe

feminina da Universidade
Federal do Amapá (Unifap)
fatorou o terceiro bronze e a

dupla do vôlei de praia da
UNIP fechou com mais um
bronze, as medalhas para o

estado.
A participação das equipes

foi coordenada pela Federa-
ção Acadêmica de Desporto
do Amapá (FADAP). O
evento  que  contou com re-
presentantes do Acre, Amapá,
Amazonas, Roraima, Rondô-
nia, Pará e Tocantins.

A organização dos JUBs
Norte 2022  foi  promo-
vida pela Confederação
Brasileira de Desporto
Universitário (CBDU) em
parceria com a Federação
de Desportos Universitá-
rios Acreanos (FDUA) e a
Secretaria de Estado de
Educação, Cultura e Es-
portes do Acre.

Inscrições abertas 

Amapá conquista 4 medalhas nos Jogos Universitários
Brasileiros da Região Norte - JUBs 2022

JUBs 2022 Macapá(AP), quarta-feira, 17 de agosto de 2022 

Atletas amapaenses subiram ao pódio nas modalidades de futsal, basquete 3x3 e vôlei de praia

São 16 vagas no masculino e no feminino. Competição inicia dia 25 de agosto na Arena Fonte Nova



Para fortalecer a cam-
panha “Agosto Lilás”,
que busca a conscienti-
zação sobre o enfrenta-
mento à violência
contra a mulher, o Tri-
bunal de Justiça do
Amapá integrou as
ações desenvolvidas
pela Secretaria de Es-
tado de Políticas para as
Mulheres (SEPM), que
levou atendimentos ju-
rídicos, serviços de
saúde e palestras sobre
a Lei Maria da Penha
para a Comunidade de
Padaria, no município
de Laranjal do Jari. “Fui
agredida por um ano,
mas consegui me liber-
tar. O que me encorajou
a denunciar foi meu

filho pequeno que viu
tudo, daí em diante,
tomei coragem e fui à
delegacia e denunciei”,
afirmou Elaine Gonçal-
ves, de 34 anos, mora-
dora da comunidade.

“Precisamos nos en-
corajar todos os dias,
pois romper o ciclo da
violência não é fácil. A
campanha Agosto Lilás
nos encoraja a denun-
ciarmos as agressões
contra nós mulheres”,
complementou.

O professor Jerry
Adriani está na comuni-
dade há 16 anos e diz
que a melhor caminho
para combater a violên-
cia é a educação. “Nós,
como educadores,

temos um papel funda-
mental na vida dos nos-
sos alunos. Converso e
oriento que nem
homem e nem mulher
devem praticar ou
serem vítimas de vio-
lência. Planto ideias
para que nossa comuni-
dade cada vez mais eli-
mine qualquer tipo de
agressão”, explicou o
educador.

A campanha do
“Agosto Lilás” relembra
os 16 anos da Lei Maria
da Penha e fortalece o
combate à violência
contra a mulher. Ela foi
instituída com objetivo
de sensibilizar e cons-
cientizar a sociedade
sobre o necessário fim
da violência contra a
mulher, e divulgar os
serviços especializados
da rede de atendimento
à mulher em situação
de violência e os meca-
nismos de denúncia
existentes.

Além do TJAP, partici-
param da ação: o Insti-
tuto de Desenvolvimento
Rural do Amapá Rural do
Amapá (Rurap), Defenso-
ria Pública de Laranjal do
Jari, Centro de Referência
em Atendimento à Mu-
lher (Cram Laranjal do
Jari) e Coordenadoria da
Mulher.

Acesso à Justiça: é com esse
objetivo que o projeto “Par-
ceiro Digital” do Tribunal de
Justiça do Amapá chegou ao
município de Laranjal do Jari,
distante 178 quilômetros da
capital Macapá. Ele consiste
em garantir mais parceiros na
missão de ampliar a acessibi-
lidade remota para pessoas
que não possuem acesso aos
serviços do Judiciário por
meio da internet. 

O projeto objetiva o com-
partilhamento de rede wi-fi
(internet sem fio) dos estabe-
lecimentos parceiros com as
pessoas que necessitam utili-
zar os serviços da Justiça e
estejam sem acesso próprio

(pacote de dados móveis ou
internet residencial) para
que possam participar de au-

diências e de outros atos ju-
diciais.

Para o professor e empre-

sário Jesus Lopes, proprietá-
rio do empreendimento
“Look Jeans”, a iniciativa é
muito boa porque é, sobre-
tudo, uma ajuda necessária
para quem precisa acessar os
serviços da Justiça pela inter-
net e não tem o serviço em
casa ou no celular. “Aderi-
mos na hora. Quem precisar
da internet pode contar com
a gente, afinal, todos têm di-
reito à informação e à inclu-
são”, explicou.

Os adesivos foram coloca-
dos em pontos estratégicos
na Avenida Tancredo Neves,
a principal via de Laranjal do
Jari, para dar maior visibili-
dade às pessoas que preci-

sam.
Quem também aderiu ao

Parceiro Digital foi a franquia
de sorveteria e milk-shakes
“Mister Shake”, do advogado
Kaio Araújo. “Queremos con-
tribuir com a população que
não tem como acessar esses
serviços e precisa da internet
para verificar processos ou
participar de alguma audiên-
cia. Poder ajudar as pessoas
em momentos tão difíceis é
significativo para todos nós”,
disse.

Além de Macapá, os muni-
cípios de Laranjal do Jari,
Calçoene e Porto Grande já
aderiram ao projeto Parceiro
Digital.

Parceiro Digital: Projeto do Tribunal de Justiça 
do Amapá chega à região sul do estado

Os adesivos foram colocados em pontos estratégicos na Avenida Tancredo Neves, a principal via de Laranjal do Jari, para dar maior visibilidade às pessoas que precisam.

“Precisamos nos encorajar todos os dias, pois romper o ciclo da violência não é fácil",
afirma Elaine Gonçalves, moradora da Comunidade de Padaria, em Laranjal do Jari
Elaine foi uma das participantes da programação para conscientização sobre o 

enfrentamento à violência contra a mulher, promovida pelo Tjap.

Agosto Lilás
Semana da Justiça pela Paz em Casa do TJAP tem

abertura oficial na Associação Nossa Família
A 21ª edição da semana segue até o dia 19 de agosto em todos os tribunais 

do país, visando apresentar os órgãos da Rede de Proteção à Mulher.

Em Santana

A Comarca de Santana, em parceria com
a Associação Nossa Família, sediou, na se-
gunda-feira (15), a abertura oficial da Cam-
panha Justiça pela Paz em Casa no Amapá.
A 21ª edição da semana segue até o dia 19 de
agosto em todos os tribunais do país.

Presente na cerimônia, a magistrada Mi-
chelle Farias, titular do Juizado da Violência
Doméstica da Comarca de Santana, expli-
cou que a campanha “auxilia na divulgação
da Lei Maria da Penha, põe na pauta das
conversas a violência contra a mulher –
além de sua prevenção e denúncia – e apre-
senta a todos os órgãos da Rede de Proteção
à Mulher, ampliando as denúncias comba-
tendo a subnotificação destes crimes”.

De acordo com o delegado Edmilson Fer-
reira, titular da Delegacia de Crimes contra
a Mulher de Santana, quando a mulher é ví-
tima de qualquer tipo de violência o pri-
meiro passo é comparecer à delegacia, onde
ela será acolhida e a ocorrência será regis-
trada. “Feito esse registro e dependendo do
tipo de crime, ela será encaminhada ao
exame de corpo de delito ou será solicitado
algum exame pericial, para então a autori-
dade policial fazer o atendimento em que
serão explicados os direitos e garantias pre-
vistos para ela conforme a Lei Maria da
Penha”, detalhou.

“Dependendo do caso, será instaurado o
inquérito policial ou outro procedimento in-
vestigativo, que é quando o delegado jun-
tará os depoimentos, dela e dos demais
envolvidos, para produzir um relatório que
será encaminhado ao Poder Judiciário para
as medidas legais cabíveis”, complementou

o delegado.
Também estiveram presentes à cerimô-

nia: o coordenador das Políticas de Enfren-
tamento à Violência Contra a Mulher do
TJAP, desembargador Carmo Antônio de
Souza; a secretária estadual de Políticas Pú-
blicas para as Mulheres, Renata Apóstolo; a
secretária municipal de Políticas Públicas
para as Mulheres de Santana, Léia Soriano;
o defensor público de Santana, Rômulo Car-
valho; e representando a Promotoria de De-
fesa da Mulher de Santana, Ellen Jorge.

Histórico da Campanha
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

criou, em 2007, por meio da Recomenda-
ção CNJ nº 09, os juizados e varas especia-
lizadas no combate à violência doméstica
contra a mulher. Em 2011, foi editada a Re-
solução CNJ nº 128, que criou as Coorde-
nadorias da Mulher, voltadas para a
articulação interna e externa do Poder Ju-
diciário no combate e prevenção à violên-
cia contra a mulher, no âmbito dos
tribunais estaduais.

Em 2017, foram incluídas as Semanas Jus-
tiça pela Paz em Casa no calendário dos tri-
bunais estaduais por meio de Portaria do
CNJ que abordou a Política Judiciária Nacio-
nal de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres. Em 2018, a Política se tornou a
Resolução nº 254/2018 do CNJ.

Além disso, anualmente magistrados se
reúnem nas chamadas Jornadas Maria da
Penha a fim de aprimorarem a aplicação das
leis voltadas ao combate à violência domés-
tica e familiar contra a mulher.

Em Laranjal do Jari

O projeto objetiva o compartilhamento de rede wi-fi dos 
estabelecimentos parceiros com as pessoas que necessitam
utilizar os serviços da Justiça e estejam sem acesso próprio.

PáElaine Gonçalves, de 34 anos, moradora da 
comunidade, falou sobre sua luta contra a violência.
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Associação Nossa Família, em Santana, recebeu abertura da campanha.



Na segunda-feira (15), o
Ministério Público do
Amapá (MP-AP), por meio
do Núcleo de Mediação,
Conciliação e Práticas Res-
taurativas (NMCPR) da Pro-
motoria de Justiça de
Santana, iniciou o curso de
Práticas de Justiça Restaura-
tiva para a Polícia Militar do
Amapá (PM/AP). O objetivo
é compartilhar ferramentas
da Justiça Restaurativa que
possam auxiliar os policiais
na gestão de conflitos, bem
como capacitá-los como fa-
cilitadores de círculos Res-
taurativos e multiplicadores
nos Batalhões da corpora-
ção. A disseminação da cul-
tura da paz é o principal
propósito da qualificação.

O treinamento ocorre no
auditório do 4ª Batalhão da
PM/AP, em Santana, e conta
com parceria do Comando
da Corporação e do Tribunal
de Justiça do Amapá (Tjap),
por meio de cooperação fir-
mada com o MP-AP. Na oca-
sião, a coordenadora do
NMCPR de Santana, promo-

tora de Justiça Silvia Canela,
representou a procuradora
de Justiça do MP-AP, Ivana
Cei. A titular do Juizado Es-
pecial Cível e Criminal da
Comarca de Santana, a juíza
Carline Nunes também es-
teve presente em nome do
Tjap.

A qualificação dos poli-
ciais militares tem por fina-
lidade compartilhar
ferramentas que ajudarão a
promover a cultura da paz, a
resolução e a prevenção de
conflitos no cotidiano dos
agentes de segurança. O
curso, ministrado de 14h às
18h, segue até a próxima

sexta-feira (19), com carga
horária de 40h, sendo 20h
de aulas presenciais e o
mesmo número de forma
on-line, pela plataforma
EDUC- (plataforma de am-
biente de ensino a distância
do MP-AP). O segundo mo-
mento do treinamento ocor-
rerá de 17 a 21 de outubro
deste ano, no mesmo local e
horário, com um curso de
aprofundamento minis-
trado pelas juízas Janine
Soares de Matos Ferraz, do
Tribunal de Justiça da Bahia
e Viviane de Freitas Pereira,
juiza de Direito, Tribunal de
Justiça Militar do Estado do

Rio Grande do Sul.
O corregedor-geral da

PM/AP, coronel Elvis de
Azevedo, representou a co-
mandante da PM/AP, coro-
nel Heliane Braga, e
ressaltou que a capacitação
auxiliará a corporação a re-
solver conflitos de forma
humanizada. O comandante
do 4° BPM, tenente-coronel
Rafael Freire agradeceu a
promotora de Justiça Silvia
Canela e a juíza Carline
Nunes pela disponibilidade
em levar o conhecimento da
Justiça restaurativa ao Bata-
lhão.

“Tenho certeza que ao
final do curso o resultado
será de surpresa e satisfação
por participar, e pela opor-
tunidade de adquirir os co-
nhecimento que serão
ministrados pelo Ministério
Público e pela Justiça esta-
dual”, frisou o comandante
do 4° BPM.

“Os participantes poderão
ter conhecimento das práti-
cas da justiça restaurativa,
conhecer como praticar no

seu dia a dia de serviço, e até
na sua vida privada”, pon-
tuou a juíza Carline Nunes.

O curso é ministrado pela
coordenadora do NMCPR de
Santana, promotora de Jus-
tiça Sílvia Canela, que fez a
abertura da capacitação. A
qualificação também conta
com o apoio das facilitado-
ras e servidoras do MP-AP,
Lucivane Sales, Obedi dos
Santos e Dionária Mota
Souza, além dos facilitado-
res voluntários, José Gema-
que e Angelina Pandilha.

“Poder compartilhar aquilo
que a gente acredita que vai
contribuir para uma justiça
efetiva e uma cultura de paz
no nosso estado é algo gran-
dioso. A justiça restaurativa
traz uma série de ferramentas
que serão utilizadas pelos
participantes para a vida pes-
soal e para o trabalho. A
PM/AP trabalha com confli-
tos, então será uma ferra-
menta poderosa que irá ter
um impacto na atuação dos
policiais”, concluiu a pro-
motora de Justiça

MP-AP promove curso de Formação em Práticas 
Restaurativas para policiais militares, em Santana

Treinamento

MP-AP participa de Operação Integrada
de Combate à Poluição Sonora

Nos dias 12 e 13 de agosto,
a 1ª Promotoria de Defesa do
Meio Ambiente e Conflitos
Agrários (1ª Prodemac) do
Ministério Público do Amapá
(MP-AP) realizou operação
integrada de combate ao
crime de poluição sonora,
em Macapá, em parceria
com órgãos de segurança pú-
blica e do meio ambiente.

Na ocasião, foram realiza-
das fiscalizações ambientais
em alguns estabelecimentos
como bares e boates. Foi veri-
ficada, também, a documen-
tação necessária para o
funcionamento, bem como a
autorização ambiental para
uso de equipamentos sonoros.

Além do MP-AP, as Polícias
Militar e Civil, Batalhão Am-
biental, Secretaria de Estado
do Meio Ambiente (Sema), Se-
cretaria de Municipal de Meio
Ambiente (Semam), Guarda
Municipal de Macapá, Com-
panhia de Trânsito e Trans-
porte de Macapá (CTMac) e
Conselho Tutelar participa-
ram das intervenções.

As fiscalizações foram rea-
lizadas nos pontos mais crí-
ticos da cidade, onde há
excessivas quantidades de
reclamações por parte da po-
pulação. Diversos estabeleci-
mentos como bares e boates
foram multados, interdita-
dos e tiveram equipamentos
sonoros apreendidos, e, em
alguns casos, o responsável
foi conduzido para delega-
cia, para responder pelo

crime de poluição sonora.
“Essa é uma resposta do

MP-AP para a sociedade
amapaense que anseia pelo
sossego, muitas vezes inter-
rompido pela poluição so-
nora e ressaltamos que
operações como essa serão
realizadas em outros pontos
com incidência de perturba-
ção do sossego alheio atra-
vés da poluição sonora”,
frisou o titular da 1ª Prode-

mac, promotor de Justiça
Afonso Pereira.

Recomendação do MP-AP
A Operação Integrada de

combate à poluição sonora faz
parte de uma série de medidas
previstas na Recomendação
Nº 001/2022, emitida no dia 3
de junho de 2022. O intuito é
acionar os órgãos de segu-
rança pública e de fiscalização
de trânsito e ambiental, para

atuar conforme competências
e obrigações, para que os
casos de poluição sonora e
perturbação de sossego sejam
combatidos eficazmente, pre-
servando os direitos do cida-
dão e obediências às leis.

A Recomendação foi moti-
vada pelo excesso de recla-
mações no MP-AP
relacionadas aos crimes am-
bientais e contravenções.
Por conta disso, o promotor
de Justiça Afonso Pereira re-
quereu, extrajudicialmente,
medidas por parte dos ór-
gãos e, ainda, convocou os
representantes dos órgãos
para uma reunião que ocor-
reu em 10 de junho de 2022.

Na época, o MP-AP ouviu
das autoridades as estraté-
gias para o combate à polui-
ção sonora e perturbação de
sossego. A reunião foi con-
duzida pelo promotor de
Justiça Afonso Pereira e
equipe, acompanhado do
corregedor-geral do MP-AP,
procurador de Justiça Jair
Quintas.

Parceria

Na ocasião, foram realizadas fiscalizações ambientais em alguns estabelecimentos como bares e boates.

Diversos órgãos participaram de fiscalização durante o último fim de semana.
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Segundo o MP-AP, a disseminação da cultura da paz
é o principal propósito da qualificação.

O objetivo é compartilhar ferramentas da Justiça Restaurativa que possam auxiliar os policiais na gestão de conflitos.



Eleições 2022 Geral

O primeiro turno das Eleições 2022
ocorre no dia 2 de outubro e, no Amapá,
assim como pelo país, o percentual de
voto facultativo pode decidir os rumos
da corrida eleitoral. No estado, 10,65%
do eleitorado amapaense pode votar ou
não, segundo o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).

São 58.636 pessoas nesta condição.
De acordo com a legislação, o voto não
é obrigatório para os analfabetos, elei-
tores com 16 e 17 anos e também para os
que têm 70 anos ou mais. Estes cida-
dãos não precisam se registrar e, caso o
façam, seu voto é facultativo.

De acordo com o chefe de cartório da

10ª Zona Eleitoral do Amapá, Francisco
Serafim, houve um significativo au-
mento no número de eleitores faculta-
tivos no estado em relação ao pleito
mais recente.

"Verificamos que houve uma campa-
nha maciça para o público jovem e esse
público realmente tirou seu título. [...]
Cada voto é importante e faz a diferença
e, apesar de serem facultativos, a gente
tem certeza que eles serão decisivos
nessas eleições", destacou Francisco Se-
rafim.

Entre os jovens com 16 e 17 anos o
crescimento em dois anos foi de 1,5%.
Em números absolutos, 8.813 jovens
nestas idades tiraram o título de eleitor
entre 2020 e 2022.

O interesse dos jovens pela política
também ocorre, entre outros fatores,
pela atual situação de polarização,
como explica o professor Daniel Cha-
ves, da Universidade Federal do Amapá
(Unifap), que estuda o cenário político
brasileiro.

"A participação política tende a ser
acentuada, dentre outros fatores, no
comparecimento eleitoral. A eleição
para presidente da República está
sendo disputadíssima, com tendência a
se acirrar ainda mais, estando, na

minha opinião, imprevisível no seu re-
sultado", explica o professor.

Ainda segundo o pesquisador, pautas
sociais como emprego, renda, saúde e
segurança continuam como predomi-
nantes e chamam a atenção do eleito-
rado.

"Esses fatores decisivos de como
levar os anseios da população em cone-
xão com a inquietude do eleitor será a
chave, em quaisquer das majoritárias,
estadual ou federal. Consequente-
mente, como o voto é obrigatório, as de-
mais cadeiras em disputa tenderão a
também ter impacto desta presença do
eleitor", pontua Chaves.

Idosos nas eleições
O número de idosos votantes tam-

bém cresceu, como reflexo do envelhe-
cimento da população brasileira,
segundo as estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). No Amapá, em 2020 eram
22.077 eleitores acima de 70 anos, che-
gando este ano aos 25.826.

Dados de votos facultativos no
Amapá:

•Analfabetos: 17.636 (3,2%)
•16 anos: 6.359 (1,15 %)

•17 anos: 8.773 (1,59 %)
•70 a 74 anos: 11.455 (2,08 %)
•75 a 79 anos: 7.429 (1,35 %)
•80 a 84 anos: 4.164 (0,76 %)
•85 a 89 anos: 1.905 (0,35 %)
•90 a 94 anos: 669 (0,12 %)
•95 a 99 anos: 179 (0,03 %)
•100 anos ou mais: 95 (0,02 %)
Entre as estatísticas divulgadas pelo

TSE, é possível destacar que no Amapá:
•a maioria dos eleitores tem entre 25

e 29 anos;
•entre 2020 e 2022, mais que dobrou

o saldo de jovens cujos votos são facul-
tativos;

•2022 tem 943 eleitores com mais de
90 anos;

•143 eleitores usam nome social (alta
de 297% comparado a 2020);

•51% dos eleitores são mulheres
(281.700);

•a maioria do eleitorado tem ensino
médio completo (28%);

•3.818 eleitores declararam ter algum
tipo de deficiência (de locomoção, vi-
sual, auditiva, e outros).

O Amapá tem 10 Zonas Eleitorais, 355
locais de votação e 1.833 seções eleito-
rais, sendo 294 com acessibilidade. O
total de eleitores aptos para votar é de
550.687 em outubro de 2022. (g1)

Votos facultativos somam 10% do eleitorado do
Amapá e podem ser decisivos na corrida eleitoral

Cerca de 17 mil pessoas classificadas como analfabetas, jovens de 16 e 17 anos e idosos com 
mais de 70 anos não são obrigadas a participar do pleito em outubro.
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São 58.636 pessoas na condição de voto facultativo no Amapá.

Educação

Mais de 2 mil alunos
participaram da primeira
fase da competição, reali-
zada no mês de julho.
Destes, cerca de 500 estu-
dantes foram classifica-
dos para a semifinal, que
apresenta outras ques-
tões de raciocínio lógico e
problemas matemáticos.
Nessa etapa, cinco estu-
dantes de cada ano esco-
lar serão selecionados
para a final, que aconte-
cerá no fim deste mês.

O secretário munici-
pal de Educação, Ro-
drigo Gomes, ressalta
que a Olimpíada de Ma-
temática é mais uma
das ações implantadas
pela Prefeitura de Ma-
capá para fortalecer o
processo de ensino-
aprendizagem dos estu-

dantes da capital.
“O objetivo da com-

petição é fazer com que
as crianças possam
compreender os con-
teúdos de maneira lú-
dica. A partir de então,
elas desenvolvem um
interesse maior em seus
estudos. Ela se junta a
diversas outras estraté-
gias pedagógicas, como
o projeto de recomposi-
ção de aprendizagem e
a sala maker”, ressalta o
secretário.

Os estudantes podem
realizar a prova semifi-
nal da Olimpíada de
Matemática até esta
quarta-feira (17), nos
formatos impresso e di-
gital. O resultado com
os finalistas será divul-
gado no dia 24 de

agosto, por meio do site
m a t e m a t i c a n d o m a -
capa.com.

EdutechAmazon
Lançado em 2021 pela

Prefeitura de Macapá, o
programa traz para a
sala de aula o lúdico, a
tecnologia e as estraté-
gias de ensino baseadas
em conceitos neurolin-
guísticos. Ele é reali-
zado dentro de outro
programa educacional,
o Educa Macapá.

Além da Olimpíada
de Matemática, o pro-
grama traz para a rede
municipal óculos de
realidade virtual feitos
a partir da fibra de bu-
riti, bem como o pacote
de recursos Google
Workspace.

Cerca de 500 estudantes da rede municipal participam
de semifinal da 1ª Olimpíada de Matemática de Macapá

Nessa etapa, cinco estudantes de cada ano escolar serão selecionados
para a final, que acontecerá no fim deste mês.

Prova poderá ser realizada até hoje (17), no formato impresso e digital.

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 



O projeto de extensão “Incluir:
ato de amor e respeito ao próximo”,
da Universidade Federal do Amapá
(Unifap), realiza no dia 26 de agosto
de 2022 a palestra “Acessibilidade
na Comunicação e Mobilidade em
Ambiente Acadêmico para Pessoas
com Deficiência Visual”. 

O evento ocorrerá de 8h às 12h, no
auditório do Departamento de Le-
tras e Artes, localizado no campus
Marco Zero do Equador, em Macapá
(AP). As inscrições, gratuitas, já
estão abertas e podem ser efetuadas
por meio de formulário eletrônico.

A palestra tem como objetivo
compartilhar com a comunidade
acadêmica da Unifap e sociedade
em geral informações e orientações
essenciais para a promoção da in-
clusão da pessoa com deficiência na
sociedade. Os palestrantes são Elza
Lopes de Oliveira, João Batista de
Jesus, Rodrigo Oliveira Ikegami e
Rosenilda Farias da Costa. profissio-
nais especialistas do Centro de
Apoio Pedagógico à Pessoa com De-
ficiência Visual (CAP).

O projeto de extensão “Incluir:
ato de amor e respeito ao próximo”
é coordenado pela técnica em as-
suntos educacionais do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão (NAI) da

Unifap, Suelen da Luz, com a cola-
boração da servidora Jouze Danielle
Brito, também do NAI. Ele surgiu a

partir da observação de inúmeras
dificuldades vivenciadas por pes-
soas com deficiência na Universi-

dade. Além da palestra, o projeto
realiza oficinas e rodas de conversa
sobre temas inclusivos; reuniões e
sensibilização nas turmas que pos-
suem alunos com deficiência; ela-
boração de cartilhas de orientação
sobre inclusão; realização de evento
cultural com apresentações de alu-
nos com deficiência; roda de con-
versa sobre experiência de vida dos
alunos com deficiência.

Acompanhe as novidades do projeto
em https://www.instagram.com/in-
cluir.ato.de.amor.unifap/.

Serviço
Palestra “Acessibilidade na Comu-

nicação e Mobilidade em Ambiente
Acadêmico para Pessoas com Defi-
ciência Visual”

Dia 26 de agosto de 2022, das 8h às
12h, no auditório do Departamento
de Letras e Artes (Depla/Unifap), lo-
calizado no campus Marco Zero do
Equador, da Unifap (Rod. Joasmar
Pinto, Km 02, bairro Universidade,
Macapá-AP).

Inscrições gratuitas pelo link
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSecCkk8PCInz4C1RqB5K67h81
—BLdNIwGwov2Bw8uYimJkuw/view-
form. 

Certificado de 4h.

Educação Geral
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Palestra abordará acessibilidade para pessoas com 
deficiência visual em ambiente acadêmico

O objetivo é compartilhar informações e orientações essenciais para a promoção da inclusão.



Relatório divulgado esta
semana pela Agência Na-
cional de Telecomunica-
ções (Anatel) mostra que
durante o primeiro semes-
tre de 2022, foram registra-
das um total de 951,3 mil
reclamações contra presta-
doras de serviços de banda
larga fixa, TV por assinatura
e telefonias móvel e fixa.  

De acordo com a Anatel, o
número de queixas apre-
sentadas junto ao serviço
de atendimento ao consu-
midor representa um vo-
lume 6,5% menor do que o
registrado no segundo se-
mestre de 2021. Segundo a
agência, o Índice de Recla-
mações (IR), que é calcu-
lado a partir do número de
reclamações mensais das
prestadoras por mil acessos
caiu de 0,55 para 0,51 entre
o segundo semestre de 2021
em relação ao primeiro se-
mestre de 2022.

“O resultado do primeiro
semestre desse ano retoma
a tendência de queda nas
reclamações desde o re-
corde de 4 milhões de quei-
xas registradas em 2015. A
redução foi interrompida
nos dois primeiros anos da
pandemia de covid-19”, in-

formou a agência.
O serviço que registrou

maior número de reclama-
ções foi referente ao celular
pós-pago, com 360.068
queixas e com IR de 0,59.

Em segundo lugar está o
serviço de banda larga fixa,
com 240.098 reclamações e
IR em 0,81.

O serviço de celular pré-
pago foi o terceiro maior
alvo de reclamações, com
143.739 queixas e um IR de
0,20; seguido do serviço de
telefonia fixa (135.271 recla-
mações e IR em 0,85) e da
TV por assinatura (65.887
reclamações e IR em 0,72).

As reclamações contra as
prestadoras desses serviços
podem ser feitas de forma
online, no site da Anatel,
onde há uma área específica
para isso, com um passo a
passo que ajuda o consumi-
dor a fazer a reclamação, por
meio do www.gov.br/ana-
tel/pt-br/consumidor/quer-
reclamar/reclamacao. 

GeralServiços

Queixas foram contra serviços de telefonia, internet e TV.
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O número de queixas apresentadas junto ao serviço de
atendimento ao consumidor representa um volume 6,5%
menor do que o registrado no segundo semestre de 2021.

Consumidores apresentam quase 1 milhão 
de reclamações na Anatel



O Irã enviou na segunda-feira
(15) sua resposta sobre a ques-
tão nuclear ao chefe da diplo-
macia europeia, Josep Borell,
em que estabelece suas condi-
ções. A decisão acontece
quando a União Europeia
afirma que este seria um “texto
final”, a ser adotado ou abando-
nado em definitivo.

A resposta de Teerã, enviada
antes da meia-noite, exige mais
concessões dos Estados Unidos.
“O Irã expressou preocupação
com diversos pontos penden-
tes. Essas não são questões que
os ocidentais não possam resol-
ver. Estamos mais próximos de
um acordo, mas até que esses
problemas sejam resolvidos, o
trabalho não será concluído”,
afirmou à RFI Seyed Moham-
mad Marandi, assessor da
equipe de negociação iraniana.

Até então, o chefe da diplo-
macia iraniana, Hossein Amir
Abdollahian, havia especificado
que os americanos haviam de-
monstrado “oralmente” flexibi-
lidade em duas das três
questões pendentes, mas que o
Irã queria garantias de que Was-
hington não sairia novamente -
como fez em maio de 2018 - do
acordo nuclear firmado em
julho de 2015.

Isso significa que nada é defi-
nitivo ainda. Especialmente
desde que o porta-voz do De-
partamento de Estado ameri-
cano, Ned Price, reagiu dizendo
que Teerã deveria abandonar
suas exigências "supérfluas".

A União Europeia, por sua
vez, "estuda" a resposta do Irã
ao "texto final" elaborado pelo
bloco para salvar o acordo de
2015 sobre a questão nuclear
iraniana "em consulta com seus
parceiros", anunciou nesta
terça-feira (16) uma porta-voz
da Comissão Europeia.

Posição de vantagem

Com a guerra na Ucrânia, a
crise energética às vésperas do
inverno no hemisfério norte e
com os avanços consideráveis
em seu programa nuclear, Teerã
acredita estar em posição de
vantagem e quer obter o má-
ximo de concessões dos Esta-
dos Unidos e dos países
europeus antes de qualquer
acordo.

Após meses de impasse, as
discussões foram retomadas
em 4 de agosto na capital aus-

tríaca para mais uma tentativa
de salvar, sob a égide da UE, o
acordo internacional concluído
em 2015 entre Irã, Estados Uni-
dos, Grã-Bretanha, China,
França, Alemanha e Rússia.

Em 26 de julho, o chefe da di-
plomacia europeia e coordena-
dor do acordo nuclear iraniano,
Josep Borrell, apresentou um
projeto de compromisso e in-
centivou as partes envolvidas
nas negociações a aceitá-lo para
evitar uma “perigosa crise”.

Tentativas

Para chegar a acordo nuclear, Irã exige novas
concessões dos Estados Unidos

Teerã expressa 'preocupação com pontos pendentes' de Washington. 
Diálogo é tentativa de salvar acordo nuclear de 2015.

China aplica sanções a sete autoridades de Taiwan

A China impôs sanções,
ontem (16), incluindo a proibi-
ção de entrada, contra sete au-
toridades e parlamentares
taiwaneses acusados de serem

"obstinados" pela independên-
cia, provocando a condenação
da ilha democraticamente go-
vernada.  

As sanções ocorrem depois

que a presidente da Câmara dos
Deputados dos Estados Unidos
(EUA), Nancy Pelosi, visitou
Taiwan este mês. A viagem foi
considerada pela China um
sinal errado para o que vê como
forças pró-independência.

A China considera Taiwan
seu próprio território e não um
país separado. O governo de
Taiwan contesta a afirmação
chinesa.

O escritório da China para as-
suntos de Taiwan informou que
entre as autoridades que rece-
beram sanções estão a embai-
xadora de fato de Taiwan nos
EUA, HsiaoBi-khim, o secretá-
rio-geral do Conselho de Segu-
rança Nacional de Taiwan,
Wellington Koo, e políticos do
Partido Democrático Progres-
sista.

Um porta-voz do escritório de

assuntos de Taiwan afirmou
que eles não poderão visitar
China, Hong Kong e Macau.
Empresas e investidores rela-
cionados a eles também não te-
riam permissão para lucrar na
China.

"Por algum tempo, alguns
elementos separatistas obstina-
dos, fora de seus próprios inte-
resses, se esforçaram para
conspirar com forças externas
em provocações que defendem
a independência de Taiwan",
disse o porta-voz, segundo a

agência de notícias estatal chi-
nesa Xinhua.

"Suas atividades se tornaram
ainda mais flagrantes durante a
visita da presidente da Câmara
dos Deputados dos EUA, Nancy
Pelosi, à região chinesa de Tai-
wan, expondo ainda mais a na-
tureza obstinada em buscar a
independência de Taiwan."

O Ministério das Relações Ex-
teriores de Taiwan disse que a
ilha é uma democracia, que
"não pode sofrer interferência
da China".
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As sanções ocorrem depois que a presidente da Câmara dos Deputados
dos Estados Unidos (EUA), Nancy Pelosi, visitou Taiwan este mês.

Medidas incluem proibição de entrada no país.



A Controladoria-Geral da
União (CGU), órgão federal
com atribuição para realiza-
ção de auditorias públicas e
outras ações de preservação
da integridade da gestão
pública, aplicou multa de
R$ 86,3 milhões à Vale. Em
decisão publicada na última
segunda-feira (15), a mine-
radora foi responsabilizada
por dificultar a fiscalização
da barragem que se rompeu
em Brumadinho (MG) em

janeiro de 2019.  
A ruptura da estrutura

gerou uma avalanche de
rejeitos de mineração, cul-
minando em devastação
ambiental e na morte de
270 pessoas. Dezenas de
cidades mineiras da bacia
do Rio Paraopeba foram
impactadas.

A CGU considerou que a
Vale infringiu a Lei Federal
12.846 de 2013, conhecida
como Lei Anticorrupção,

que no artigo 5º elenca os
atos lesivos à administra-
ção pública. A mineradora
foi enquadrada em um dos
incisos por "dificultar ativi-
dade de investigação ou
fiscalização de órgãos, en-
tidades ou agentes públi-
cos, ou intervir em sua
atuação, inclusive no âm-
bito das agências regulado-
ras e dos órgãos de
fiscalização do sistema fi-
nanceiro nacional".

De acordo a CGU, entre
junho e setembro de 2018,
a Vale emitiu declaração
que atestava a estabilidade
da estrutura. O documento
é obrigatório e deve ser
apresentado periodica-
mente à Agência Nacional
de Mineração (ANM), au-
tarquia responsável por fis-
calizar a atividade do setor.
Sem uma declaração posi-
tiva, a Vale seria obrigada a
paralisar as operações na
barragem. Segundo a deci-
são, a mineradora deixou

de apresentar informações
fidedignas no sistema da
ANM.

A elaboração de uma
declaração de estabili-
dade falsa foi apontada
em diversas investigações
sobre a tragédia de Bru-
madinho. Na primeira
etapa do inquérito da Po-
lícia Federal, concluído
em setembro de 2019,
foram indiciados funcio-
nários da Vale e da Tüv
Süd, consultoria alemã
contratada para avaliar a
estabilidade da barragem.
Eles foram acusados de
falsidade ideológica e uso
de documentos falsos,
por ignorar os parâmetros
técnicos adequados e for-
jar os relatórios de inspe-
ção e a declaração de
estabilidade.

A denúncia do Ministé-
rio Público de Minas Gerais
(MPMG), que resultou na
ação criminal que atual-
mente tramita na Justiça

mineira, apontou conluio
entre a Vale e a Tüv Süd,
que teriam escondido dos
órgãos de controle e da so-
ciedade a real situação da
barragem. Relatórios das
comissões parlamentares
de inquérito (CPIs) da As-
sembleia Legislativa de
Minas Gerais, da Câmara
dos Deputados e do Se-
nado também indicaram a
ocorrência de manipulação
na emissão da declaração
de estabilidade.

Em comunicado ao mer-
cado, a Vale anunciou que
tomou ciência da decisão.
De acordo com a minera-
dora, a CGU reconheceu
que não houve prática de
corrupção e nem envolvi-
mento da alta direção, apli-
cando o valor mínimo da
multa previsto na lei. "A
Vale discorda da condena-
ção e apresentará nos pró-
ximos 10 dias pedido de
reconsideração", registra o
texto.
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Brumadinho: CGU multa Vale em R$ 86 mi
com base na Lei Anticorrupção

Mineradora foi responsabilizada por dificultar a fiscalização.

Em 2019, a ruptura da estrutura gerou uma avalanche
de rejeitos de mineração, culminando em devastação 
ambiental e na morte de 270 pessoas.



O ministro Alexandre de Mo-
raes tomou posse, na noite desta
terça-feira (16), na presidência
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Moraes cumprirá man-
dato de dois anos e sucederá o
ministro Edson Fachin no co-
mando do tribunal, órgão res-
ponsável pela organização das
eleições. O vice-presidente será
o ministro Ricardo Lewan-
dowski.   

A cerimônia está sendo acom-
panhada pelo presidente Jair
Bolsonaro e os presidentes da
Câmara dos Deputados, Arthur
Lira, do Senado, Rodrigo Pa-
checo, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Luiz Fux, e diversas
autoridades dos Três Poderes.
Cerca de 2 mil pessoas foram
convidadas. 

Os candidatos à Presidência
da República Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e
Simone Tebet (MDB) também
estão presentes. Candidato à
reeleição, Bolsonaro compare-
ceu na condição de presidente
da República. 

Os ex-presidentes José Sarney,
Michel Temer e Dilma Rousseff
também estão na posse. 

Segundo o TSE, o convite a ex-
presidentes da República é um
procedimento de praxe nas pos-
ses realizadas pela Corte. 

O TSE é composto por sete mi-
nistros, sendo três do STF, dois

do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), e dois membros da advo-
cacia, além de seus substitutos.

Veja abaixo os perfis dos mi-
nistros que assumiram o co-
mando do TSE:

Alexandre de Moraes
Nascido em São Paulo, Ale-

xandre de Moraes está com 53
anos e desde 2017 é ministro do
Supremo Tribunal Federal.

Foi indicado para a Corte pelo
ex-presidente Michel Temer na
vaga que ficou aberta com a
morte trágica do ex-ministro
Teori Zavascki. A indicação foi
aprovada pelo Senado em feve-
reiro de 2017, por 55 votos a 13.
Em junho de 2020, Moraes
tomou posse como ministro efe-
tivo do TSE para o biênio 2020-
2022.

Alexandre de Moraes se for-
mou em Direito pela Universi-
dade de São Paulo (USP) em
1990 e tem doutorado em Di-
reito do Estado também pela
USP (2000).

Atua como professor asso-
ciado da USP e professor pleno
da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, entre outras insti-
tuições.

No STF, Alexandre de Moraes
é relator dos inquéritos que
apuram a disseminação de fake
news e a organização de atos
antidemocráticos. Por ocupar a

função, sofre constantes críti-
cas e ataques do presidente Jair
Bolsonaro e de seus apoiadores
– que são alvos das investiga-
ções.

Recentemente, assumiu a re-
latoria da ação sobre o alcance
da nova Lei de Improbidade Ad-
ministrativa. Em seu voto, Mo-
raes se posicionou contra a
possibilidade de aplicação da
nova legislação para revisão de
casos já transitados em julgado
(ou seja, com tramitação con-
cluída).

Em junho deste ano, quando
foi eleito presidente do TSE
pelos colegas de Corte, Moraes
fez um discurso em defesa do
estado democrático e do sistema
eleitoral brasileiro. Na ocasião,
afirmou que a Justiça Eleitoral
não permitirá que "milícias, pes-
soais ou digitais, desrespeitem a
vontade soberana do povo e
atentem contra a democracia".

Ricardo Lewandowski
Nascido no Rio de Janeiro, Ri-

cardo Lewandowski tem 74
anos e desde 2006 é ministro do
Supremo Tribunal Federal.

Foi indicado para Corte pelo
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva na vaga aberta com a
aposentadoria do ministro Car-
los Velloso. A indicação foi
aprovada pelo Senado em feve-
reiro de 2006 por 63 votos a 4.

Lewandowski presidiu o TSE
de 2010 a 2012 e esteve à frente
da Corte nas eleições gerais de
outubro de 2010. Na ocasião,
defendeu a constitucionalidade
da Lei da Ficha Limpa, sancio-
nada em junho daquele ano.

O novo vice-presidente do
TSE se formou em Direito no
ano de 1973 pela Faculdade de
Direito de São Bernardo do
Campo (SP). É doutor livre-do-
cente em Direito do Estado pela
USP, onde é professor de Teoria
Geral do Estado.

Novo mandato Geral

Ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski
serão os novos presidente e vice do TSE.

Ministro Alexandre de Moraes toma posse
como presidente do TSE; veja perfil

Em junho, Moraes foi eleito para comandar o tribunal por dois anos.

23 Macapá(AP), quarta-feira, 17 de agosto de 2022 



Com o início da campa-
nha eleitoral nesta terça-
feira (16), mais mensagens
falsas deste tema circulam
na internet. Mas qual o im-
pacto das fake news nas
eleições? Como a Justiça
Eleitoral lida com esse
tema no Brasil?

O candidato e o partido
político têm a obrigação de
confirmar que as informa-
ções usadas durante a
campanha são verdadei-
ras, mesmo aquelas produ-
zidas por terceiros. Se
usarem dados falsos,
podem responder por
crime eleitoral, com pena
de prisão ou multa.

A desinformação tam-
bém pode ser entendida
como abuso de poder mi-
diático, que inclui a perda
de mandato, como explica
Victor Andrade, analista
jurídico do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE).

"A desinformação já é
tratada como uma discus-
são jurídica hoje, não afeta
só a moral. Nós temos a re-
solução que trata da propa-
ganda eleitoral e que já
traz, inclusive, previsão de
punição, deixando claro o
caráter ilícito da desinfor-
mação em campanhas elei-
torais", diz.

"Essa responsabilização
pela desinformação pode
ser entendida como um
abuso de poder midiático,
que se encaixa na lei com-
plementar 64/90, no artigo
22, que inclui a perda de
mandato."

Além dessas punições
específicas, o Código Penal
brasileiro também prevê
sanções ligadas a boatos e
mentiras: são os chamados
crimes de honra (calúnia,
difamação e injúria). Esse é
o caso das fakes.

Comitê permanente do
TSE

Além de responsabiliza-
ção e punição, o TSE criou
em 2021 um comitê perma-

nente para combater as
fakes, construir processos
de inovação e criar um diá-
logo com parceiros. O
grupo desenvolve ações fo-
cadas na educação digital
do eleitor.

"A nossa preocupação
em relação à desinforma-
ção é que já se percebe que
ela tem uma capacidade de
influenciar na vontade do
eleitor, que a partir desses
das informações equivoca-
das e descontextualizadas,
toma uma decisão política
que não tomaria se tivesse
[acesso a] informações le-
gítimas”.

Processo eleitoral e de-
sinformação

Segundo o cientista polí-
tico Vitor Marchetti, as
fakes sobre política tentam
atingir a legitimidade do
sistema eleitoral.

“A fake tenta lidar com a
ideia, a hipótese de que há
interesses que manipulam
os processos eleitorais a
favor de algum candidato e
em desfavor de outro”, ex-
plica Marchetti.

“Desacreditar o processo
eleitoral passa por desacre-
ditar a urna eletrônica
como possibilidade de ma-
nipulação do voto. As fake-
news relacionadas à urna

eletrônica tentam minar
essa confiança do eleitor
de que a verdade eleitoral
vai ser traduzida na hora
do voto. [...] Boa parte das
fakes têm a ver com um
discurso mais geral contra
o sistema”.

O professor também re-
força uma dica-chave para
não ser enganado por esse
tipo de mensagem. “Um
caminho seguro é sempre
tentar identificar a fonte
daquele conteúdo, a ori-
gem da notícia. Geral-
mente, a imprensa já
apurou e tem os mecanis-
mos de checagem. Então,
[...] tende a ser uma notícia
mais confiável”.

O que fazer para evitar
cair em fake news?

Os especialistas dão
uma série de dicas simples
de como evitar cair nas ar-
madilhas das mensagens
falsas. Veja abaixo as prin-
cipais:

•Procurar informações e
opiniões contrárias às nos-
sas: “Você vai votar no
candidato 1? Legal. Entra
no candidato 2 e vê o que
ele está falando também.
Tenha contato com infor-
mações que são aparente-
mente incompatíveis, pois
isso vai lhe dar uma opi-
nião mais sensata e equili-
brada”, diz o psicólogo
Cristiano Nabuco, do Ins-
tituto de Psiquiatria da
USP.

•Reler as informações:
“Sempre que eu leio al-
guma coisa que eu sinto
que fiquei muito irritado,
que me deixou indignado,
eu falo: ‘Opa, estão
atuando em cima de mim.
Vamos devagar. Vamos ler
isso de novo. Será que isso
é verdade? Isso que está es-
crito é factível? Será que,
de fato, esse candidato ou

essa pessoa falaria isso?'"
•Checar as informações

em várias fontes: "Cruzar
informações, buscar a ori-
gem e ter certeza", diz Na-
buco. "Faça uma leitura
lateral. Abra uma aba do
lado e pesquise. Será que
algum jornal falou isso?",
diz YurijCastelfranchi, pro-
fessor da UFMG.

•Jogar um trecho da
mensagem em um busca-
dor: "Veja se aquele trecho
já aparece em outras fon-
tes. Eu sei que a maioria
das pessoas que acredita
em fake news não confia

nos jornalistas, mas a
mídia é diversa. Se nin-
guém fala não é porque
todo mundo esconde, é
porque é mentira", diz
Castelfranchi.

•Não compartilhar caso
tenha dúvida: "Na dúvida,
não passar adiante, pois
você também faz parte
desse processo”, diz Na-
buco.

•Manter-se informado:
Nabuco afirma que estar
por dentro dos aconteci-
mentos também ajuda a
desconfiar e a não cair em
informações falsas.

Fique atento! Geral

O que você precisa saber sobre fake news e eleições

O Código Penal brasileiro prevê sanções ligadas a boatos e mentiras
são os chamados crimes de honra (calúnia, difamação e injúria).

24 Macapá(AP), quarta-feira, 17 de agosto de 2022 

Além de dicas e informações de especialistas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explica o que está 
sendo feito para filtrar e combater as mensagens falsas neste período.
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

O registro do casal Pablo Sena e 
Perla Araújo na social de hoje.

Feliz aniversário ao amigo
Carlos Santos. Felicidades!

Em viagem de trabalho a
estilista Rejane Soares.

A cena de hoje é dela 
Daniela Cavalcante.
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