
'Science Days' busca despertar o
interesse de crianças e adultos da
Amazônia pela área espacial
Sétima edição da feira internacional de
ciência e tecnologia acontece em setem-
bro, em Macapá.

Filho da ré foi condenado por ocultação
de cadáver. Cátia simulava uma gravi-
dez de um garimpeiro e decidiu retirar
o bebê de Fabiana e apresentar como se
fosse dela.

Através de emenda parlamentar do senador
Lucas Barreto (PSD), o GEA vai aumentar a
rede de assistência à saúde de média e alta
complexidade com a conclusão das obras do
novo espaço anexado ao atual prédio do Hos-
pital de Emergências Oswaldo Cruz. O local
está em fase de finalização estrutural
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No Habeas Corpus o advo-
gado informa que a prisão
do paciente foi decretada
durante a audiência de
custódia, mesmo depois
de ter esclarecido que não
participou do homicídio
do qual é acusado

Em Rondônia
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Inscrições abertas

PÁGINA    24

Novidade

Em Macapá/AP

PÁGINA     03

Advogado Cícero 
Bordalo consegue 
liberdade para 
acusado de 
assassinato no Amapá

PÁGINA     05

Em liberdade

Mulher é condenada a 53 anos de
prisão por matar grávida e arrancar
bebê da barriga em Porto Velho

O
s moradores selecionados são de demandas diri-
gidas, oriundas de áreas alagadas e insalubres, em
sua maioria do canal do Jandiá. PÁGINA     05

Poetas Azuis lançam single 
e clipe ‘Amores Ao Sol’
O trabalho estará disponível nas pla-
taformas de streaming a partir do
meio-dia da próxima sexta-feira, (19).
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Infraestrutura

Semob faz força-tarefa para construção dos
boxes para as novas feiras de Macapá
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Juiz Federal João Bosco celebra entrega de
primeiras unidades do Habitacional Miracema
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Um dia antes do teste do míssil in-
tercontinental americano, o ex-se-
cretário de Estado Henry Kissinger
disse que os EUA são os responsá-
veis por estarem “à beira da guerra”
com Rússia e China.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.510 elei-
tores em no estado, entre os dias 11 e 15
de agosto. A pesquisa foi registrada no
TSE: BR-01699/22.

Os demais candidatos não atingi-
ram 1% na pesquisa. Outros 11,4%
ainda não sabem ou preferem votar
branco ou nulo.

Inflação deve 
ficar abaixo da 
média mundial

O anúncio do presidente do
Banco Central, Roberto Cam-
pos Neto, que reduziu para
7,02% a estimativa oficial da
inflação para 2022, coloca o
Brasil quase meio ponto per-
centual abaixo da média mun-
dial, que deve ficar em 7,5%,
segundo dados do Global Data,
que acompanha os resultados
mundiais em tempo real. Os
resultados da economia brasi-
leira devem ser melhores até
mesmo que dos Estados Uni-
dos.
Melhor 
em décadas

Até a semana passada, a previ-
são do BC para a inflação brasi-
leira era de 7,5% para o ano, que
empatava com a média mundial.

O Brasil registrou, em julho, o me-
lhor resultado para inflação em mais
de 40 anos: deflação de 0,68%. Ou
seja, inflação negativa.

No acumulado de 2022, o Brasil já
registra inflação inferior até que os
Estados Unidos, cuja economia vive
uma crise histórica sob Joe Biden.

A margem de Lula na Bahia segue
diminuindo. Paraná Pesquisas es-
pontânea (BR-07010/2022) tem 38%
de Lula e 24,3% de Bolsonaro. Ciro
2,3%, Tebet 0,5%, Pablo Marçal 0,4%
e Felipe D’Ávila 0,2%.

Ao contrário dos tempos de CPI da
Covid, quando atraía 1 milhão de vi-
sualizações/dia no Youtube, o canal
da TV Senado registrou média de 35
pessoas vendo a sessão da Comissão
de Educação, segunda.

Dados

Órfão de 
empreiteira

O PT não esperou nem 24h de cam-
panha para reclamar que o dinheiro
para a campanha é pouco. Só em alu-
gueis de jatinhos e diárias em hotéis
caros para Lula, o partido poderia ban-
car campanhas inteiras.

Multidão 
não engana

Cego em tiroteio

Candidato ao governo gaúcho, o
ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL)
avaliou, nas redes sociais, que o pre-
sidente Bolsonaro “tem o povo ao
seu lado, nas ruas e na internet. Aos
demais resta empilhar mentiras”.

Lula reluta em chamar o Auxílio
Brasil pelo nome e, ao falar sobre a
manutenção do programa criado por
Bolsonaro no valor de R$600, o triplo
do Bolsa Família, o petista fala em
manter “Auxílio Emergencial”.

Senhores 
da guerra

Recall decisivo

Pensando 
bem...

Pesquisa Modalmais/Futura (SP-
08760/2022) revelou que Tarcísio
Freitas tem 17,4% para governo de
SP na espontânea, contra 11,4% de
Fernando Haddad. Na estimulada, o
cenário muda para 28,7% a 21,2%
para o petista. O governador Rodrigo
Garcia vai de 3,9% a 9,8%

...a pesquisa do ex-Ibope mostra
que a tendência continua a mesma
que o levou a mudar de nome

Caso 
de sucesso

A alta de 2,24% no PIB calculado
pelo Banco Central no acumulado do
ano deixou especialistas sem saber o
que falar, principalmente porque o
Brasil segue na contramão e virou
modelo a ser seguido pelo mundo.

AL: diferença 
Lula-Bolsonaro 
é a menor desde maio

Levantamento do instituto Pa-
raná Pesquisa em Alagoas aponta
que o candidato petista Lula
ainda lidera as intenções de votos
para presidente com 47,4% con-
tra 32,6% de Jair Bolsonaro (PL).
Mas essa diferença é a menor
desde o início das pesquisas do
instituto em Alagoas. Em maio, o
petista tinha 51,1% e Bolsonaro
27,5%. A diferença caiu de 23,6
pontos para 14,8. A margem de
erro é de 2,6%.

Segundo 
‘pelotão’

O candidato do PDT, Ciro Gomes,
é o terceiro colocado com 6%, se-
guido por Simone Tebet (MDB) com
apenas 1,1%.
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Polícia e combate à violência

Bateu 
os gringos

Começa a preocupar

Holofote 
desligados

Ninguém de bom senso pode justifi-
car os excessos policiais.

Entretanto, a posição correta é ser
contra todo tipo de violência, que le-
sione os direitos humanos, sobretudo
aquelas atrocidades praticadas por
marginais, que atormentam em locais
públicos a vida de pessoas do bem.

Afirmo isso, a propósito da última
operação policial no Complexo do Ale-
mão, na Zona Norte do RJ.

Infelizmente, as manchetes e noti-
ciários de TV referem-se ao episódio,
mencionando que a polícia matou 18
pessoas e praticou atos ilegais e impie-
dosos contra vítimas inocentes.

Não se há de negar, que numa ope-
ração desse tipo pode ter ocorrido ex-
cesso de repressão, a ser avaliado e
apurado.

Porém, o fundamental é que a ação
policial enfrentou criminosos da re-
gião do Complexo do Alemão, que pra-
ticam roubos de veículos,
principalmente nas áreas dos bairros

do Grande Méier, Irajá e Pavuna.
No início da operação, criminosos

fortemente armados atacaram bases
das Unidades de Polícia Pacificadora
(UPP), além de terem derramado óleo
em via pública e ateado fogo em obje-
tos como forma de protesto.

Esse grupo criminoso vem em-
preendendo roubos a bancos como
aqueles que ocorreram no município
de Quatis, em Niterói, e na Baixada
Fluminense, e roubos de carga, além
de planejar tentativas de invasão a ou-
tras comunidades.

Entre os assaltos a carga realizados,
constam roubos de óleo diesel para der-
ramar em ladeiras quando estivessem
ocorrendo operações, visando dificultar
o avanço de guarnições policiais.

A operação apreendeu uma metra-
lhadora, que seria capaz de derrubar
helicópteros, quatro fuzis, duas pisto-
las, nove carregadores de fuzil, 56 ar-
tefatos explosivos e grandes
quantidades de drogas.

A nova ação policial ocorreu em
meio à restrição do Supremo Tribunal
Federal (STF) que limitou as operações
policiais no Rio de Janeiro a casos “ab-
solutamente excepcionais”.

A ponderação judicial é cabível,
como alerta aos abusos repressivos,
nunca como proibição, pois se isso
ocorresse se assemelharia a um “ha-
beas corpus preventivo” de proteção a
liberdade dos bandos de criminosos.

O artigo 144 da Constituição define
a seguraça pública como dever do Es-
tado, direito e responsabilidade de
todos.

É exercida para a preservação da
ordem pública, da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, sob a égide
dos valores da cidadania e dos direitos
humanos.

As Policias Militares são forças auxi-
liares e reservas do Exército, que
podem requisitar policiais, em caso de
estado de emergência ou de sítio, para
exercer atividades diversas da área de

segurança pública.
No Brasil, as Polícias têm origem no

século 19, com a chegada de D. João VI,
em 1808.

Portanto, podem ser consideradas
instituições nacionais e merecem res-
peito.

Incompreensível que em momento
de tanta violência urbana as ações de
combate ao crime organizado sejam
demonizadas.

Combater a desumanidade e selva-
geria de certos policiais é um dever do
estado.

Essa, entretanto, não é a regra geral
naquelas corporações cujos integran-
tes arriscam a própria vida para en-
frentar a marginalidade.

Sabe-se, que muitos outros fatores,
além da coerção são necessários para
erradicar o crime.

Todavia, em curto prazo, sem Polícia
não há combate ao crime.

É dever de justiça, separar o joio do
trigo.

Outros 
casos

Já era bom

Ney Lopes – jornalista, advogado, ex-depu-
tado federal; ex-presidente do Parlamento La-
tino Americano (PARLATINO); ex-Presidente

A Argentina registrou inflação
de 7,5% na economia apenas no
mês de julho. A França, por exem-
plo, registrou inflação de 0,3%
mês passado.

Restante
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Estão abertas até o
próximo domingo (21)
as inscrições para 289
vagas remanescentes
do Processo Seletivo
(PS) 2022 para 15 cursos
de graduação da Uni-
versidade do Estado do
Amapá (Ueap). Para se
cadastrar, é necessário
ter feito o Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem) 2020 ou 2021.
Todas as vagas são para
o campus de Macapá.

Gazetilha
agazeta.ap@uol.com.br

Alerta 

Oportunidade

Lista tríplice 

O Procon/AP repassou a infor-
mação, concedida pela CSA, que
foi detectado instabilidade no
funcionamento da bomba de
captação de água bruta do Rio
Amazonas, o que gera um risco
iminente de interrupção no
abastecimento de água de Ma-
capá nos próximos dias. As
equipes da empresa já estão tra-
balhando para solucionar o pro-
blema. A orientação preventiva
é que seja feito o uso racional de

água por meio de reservatórios
domésticos. 

Policiais e educadores penais do estado
do Amapá apresentaram, durante uma
reunião, uma série de demandas da cate-
goria ao candidato ao governo do estado,
Jaime Nunes (PSD). A lista inclui a realiza-
ção de uma reforma administrativa no
setor penal, o pagamento do adicional de
insalubridade para os trabalhadores do
IAPEN e a criação de um plano de cargos,
carreiras e remunerações da categoria,
que recebe o menor salário da segurança
pública do Amapá.Durante o encontro,
Jaime afirmou que é conhecedor de boa
parte das demandas da categoria, pois

tem reunido constantemente com repre-
sentantes da polícia penal. Ele acredita
que o PCCR é a prioridade que precisa ser
enfrentada pelo governo a partir de 2023.

Agosto verde

03 Macapá(AP), quinta-feira, 18 de agosto de 2022 

O CRM-AP divulgou nota la-
mentando o falecimento do Dr.
Dardeg de Sousa Aleixo. O mé-
dico faleceu na quarta-feira, em
Santana- AP, aos 69 anos.Dr. Dar-
deg nasceu no Rio de Janeiro e es-
tudou medicina na Universidade
de Vassouras – RJ. Formou-se em
1987 e em 1991 se inscreveu no
CRM-AP. Especialista em Medi-
cina Legal e Perícia Médica e Ci-
rurgia Geral será lembrado por
sua dedicação para com a profis-
são.A diretoria e o corpo de con-

selheiros prestaram condolências
aos familiares e amigos.

Hoje, quinta-feira (18), o Cen-
tro de Referência de Assistência
Social Igualdade dá continui-
dade às aulas da segunda turma
do projeto "Oficina de Crochê". O
curso acontece no horário de 9h
às 11h, sempre às terças e quin-
tas-feiras.O projeto tem como
objetivo ampliar as possibilida-
des no mercado de trabalho,
além de incentivar a indepen-
dência financeira de mulheres
em vulnerabilidade social. Além
disso, trabalha o fortalecimento

de vínculos familiares e de con-
vivência social.

Saneamento 

Exploração de petróleo 

Resultado de uma decisão judi-
cial de 1º grau na Justiça Fede-
raldo Amapá - proferida pelo Juiz
federal João Bosco Soares, da 2ª
Vara Cível da Justiça Federal do
Amapá, foi entregue a ordem de
serviço para o plano de trabalho
do projeto executivo para constru-
ção do sistema de abastecimento
de água na sede domunicípio de
Oiapoque. A assinatura aconteceu
no prédio da FUNASA. A obra, no
valor de R$ 10 milhões, é resultado
da repactuação do TC/PAC -

0025/2012 celebrados entre a Fun-
dação Nacional de Saúde e a Pre-
feitura Municipal de Oiapoque.

Demandas 

Através de emenda parlamentar
do senador Lucas Barreto (PSD), o
GEA vai aumentar a rede de assis-
tência à saúde de média e alta com-
plexidade com a conclusão das
obras do novo espaço anexado ao
atual prédio do Hospital de Emer-
gências Oswaldo Cruz. O local está
em fase de finalização estrutural e
os equipamentos hospitalares
estão sendo instalados, a entrega
do prédio para os pacientes da uni-
dade acontece nos próximos dias.

Priorizando a saúde dos amapaenses

Oficina de crochê

O Comando do 4º Distrito Naval,
a maior instância da Marinha do
Brasil na Amazônia Oriental, rece-
beu uma equipe da Petrobras para
apresentação de um projeto para
exploração de petróleo na Foz do
rio Amazonas. Questões relaciona-
das à segurança da navegação e
proteção ao meio ambiente pauta-
ram a audiência, que aconteceu no
quartel do 4º Distrito Naval, em
Belém (PA).O ponto onde a perfura-
ção de um poço está confirmada vai

acontecer na chamada Margem
Equatorial, distante cerca 500 qui-
lômetros – em linha reta – de Ma-
capá (AP), e 800 km de Belém (PA).

A leishmaniose visceral canina, en-
fermidade, popularmente conhecida
como Calazar, é um tipo de zoonose
que pode acometer animais e seres hu-
manos. A contaminação ocorre por
meio da picada do mosquito-palha, in-
seto predominante em regiões quen-
tes e úmidas, proveniente da família
das moscas, porém pequeno como
uma pulga.O diagnóstico da leishma-
niose ocorre de duas maneiras. A mais
comum é pela sorologia – procurando
a reação do organismo à presença do

agente e a segunda, também eficaz, é
a citologia, que rastreia o próprio pa-
rasita.

Dr. Dardeg Aleixo

A OAB/AP parabenizou os advogados Roberto Armond, Aurilene Brito e
Rivaldo Valente, eleitos para a tríplice de composição do Tribunal Regional
Eleitoral do Amapá.



A equipe econômica poderá
rever o teto do Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), caso os esta-
dos provem perda de arreca-
dação, disse o ministro da
Economia, Paulo Guedes, no
início desta semana. Ele parti-
cipou de audiência de conci-
liação entre estados e a União,
promovida pelo ministro Gil-
mar Mendes, relator do caso
no Supremo Tribunal Federal
(STF).  

A participação de Paulo
Guedes não estava prevista na
agenda oficial. Durante o dis-
curso, o ministro disse que as
unidades da Federação conti-
nuam com o caixa cheio e que
eventuais perdas de receita
com a fixação do teto do ICMS
poderão resultar numa revi-
são da proposta.

"Vamos ver o saldo antes de
a gente brigar. É extraordina-
riamente sábia a decisão do
ministro Gilmar [Mendes].
Vamos ver os números? Se os
números mostrarem que
houve aumento de arrecada-
ção forte, apesar da redução
das alíquotas, então segue o
jogo. Se, ao contrário, mostrar

que houve prejuízo à Federa-
ção, eu mesmo vou ficar en-
vergonhado e vou querer
rever", declarou Guedes. “Nin-
guém sacrificou [os gastos em]
saúde e educação”, conti-
nuou.

Em junho, o Congresso
aprovou a fixação do teto do
ICMS de 17% a 18% sobre com-
bustíveis, energia elétrica,
transportes e comunicações.
O Comitê Nacional de Secretá-
rios de Fazenda (Comsefaz),
que representa as Secretarias

Estaduais de Fazenda, rechaça
a versão do governo e alega
que as unidades da Federação
perderão R$ 92 bilhões por
ano com o teto.

Segundo Guedes, a redução
de impostos indiretos (que in-
cidem sobre o consumo),
como o ICMS está sendo com-
pensada pela falta de correção
da tabela do Imposto de
Renda, cuja receita é parti-
lhada com estados e municí-
pios. “A arrecadação de
Imposto de Renda está su-

bindo bastante, o que acaba
equilibrando a balança”, de-
clarou.

Repasse de ganhos
O ministro da Economia

voltou a afirmar que as deso-
nerações em vigor neste ano
visam a repassar para a popu-
lação a arrecadação extraordi-
nária com a recuperação da
economia. “Além do ICMS, re-
duzimos impostos como o IPI
[Imposto sobre Produtos In-
dustrializados]. [Mesmo

assim], estamos com um [re-
sultado] fiscal muito forte,
nunca foi tão forte”, declarou.

Guedes negou existir qual-
quer conflito entre a União e
os estados. Lembrou que, nos
últimos anos, o governo fede-
ral fechou um acordo em rela-
ção à Lei Kandir, transferiu
cerca de R$ 11 bilhões da ces-
são onerosa do pré-sal aos go-
vernos locais e concedeu um
pacote de ajuda durante a
pandemia de covid-19.

“Todo mundo deve ter
uma posição mais confortá-
vel hoje. Agora, começam a
se acumular distorções,
como o piso da enfermagem,
que talvez se torne insusten-
tável para os municípios em
algum momento”, concluiu
Guedes. Sancionado pelo
presidente Jair Bolsonaro no
início do mês, o piso estabe-
leceu salário mínimo de R$
4.750 para enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem, auxi-
liares de enfermagem e
parteiras. O presidente vetou
um artigo que previa rea-
juste anual pelo Índice Na-
cional de Preços ao
Consumidor (INPC).

Impostos Economia

Ministro: teto do ICMS pode ser revisto 
se estados perderem receita

Em audiência no STF, Guedes afirma que solução é reforma tributária.

Segundo Guedes, a redução de impostos indiretos, como o ICMS está
sendo compensada pela falta de correção da tabela do Imposto de Renda

A flexibilização das leis tra-
balhistas que vigorou na pan-
demia de covid-19 poderá ser
acionada em caso de novos pe-
ríodos de calamidade pública,
nacionais ou locais. O Con-
gresso Nacional promulgou a
Lei 14.437, derivada da Medida
Provisória (MP) 1.109/2022.

Enviada ao Congresso Na-
cional em março, a MP foi
aprovada pela Câmara dos De-
putados e pelo Senado no iní-
cio deste mês, na volta do
recesso parlamentar. Com a lei,
as normas trabalhistas poderão
ser simplificadas automatica-
mente em caso de futuras cala-
midades, sem que o governo
tenha de editar uma nova MP a
ser votada pelo Congresso.

Entre as regras da nova lei
estão a possibilidade de insti-
tuição do teletrabalho, da ante-
cipação de férias individuais,
além da suspensão temporária
dos salários e da jornada dos
trabalhadores. A lei também
permite, em contexto de cala-
midade pública, a concessão
de férias coletivas; o aproveita-
mento e a antecipação de feria-
dos; o banco de horas; e a
suspensão dos recolhimentos
do Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço (FGTS).
O texto também retoma,

com algumas mudanças, re-
gras do Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e
da Renda, adotado durante a
crise causada pela pandemia
de covid-19. O programa passa
a ser permanente, podendo ser
instituído para combater con-
sequências de estados de cala-
midade pública.

Em caso de novas situações

de calamidade, o empregador
poderá suspender o contrato
de trabalho ou reduzir a jor-
nada com redução de salário
em troca do Benefício Emer-
gencial (BEm). A ajuda equi-
vale a 25%, 50% ou 70% do
seguro-desemprego a que a
pessoa teria direito se fosse de-
mitida, nos casos de redução
do salário em montantes equi-
valentes. No caso de suspensão
de contrato, corresponde a

100% do seguro-desemprego.
A proposta inclui trabalha-

dores rurais, domésticos e
temporários urbanos, além de
aprendizes e estagiários. Se-
gundo o texto, o Ministério do
Trabalho e Previdência estabe-
lecerá o prazo de adoção das
medidas alternativas, que po-
derá ser de até 90 dias, prorro-
gável enquanto durar o estado
de calamidade pública decre-
tado.  

Teletrabalho
Em relação ao teletrabalho, o

empregador poderá, a seu cri-
tério, alterar o regime de traba-
lho presencial para
teletrabalho ou trabalho re-
moto. Também cabe a ele de-
terminar o retorno ao regime
de trabalho presencial, inde-
pendentemente da existência
de acordos individuais ou cole-
tivos. O empregador deverá
fornecer equipamentos para
funcionários, além de permitir
o reembolso aos trabalhadores
por eventuais gastos com inter-
net e equipamentos.

Quanto aos recolhimentos
do FGTS, a medida provisória
dá poderes ao Ministério do
Trabalho para suspender a exi-
gibilidade por até quatro meses
nos estabelecimentos situados
em municípios com estado de
calamidade pública reconhe-
cido pelo governo federal.

A medida alcança todas as
empresas, independentemente
do setor em que atuam, do re-
gime tributário ou de adesão. Os
depósitos ao fundo serão reto-
mados após o fim da medida al-
ternativa, em seis parcelas, sem
incidência de juros, multas ou
outros encargos.

Promulgada lei que simplifica regras 
trabalhistas em novas calamidades

Medidas adotadas na pandemia poderão ser acionadas no futuro.

Entre as regras da nova lei estão a possibilidade de instituição
do teletrabalho, da antecipação de férias individuais.

Normas
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O advogado Cícero Bordalo
Jr, que atua na defesa de
Ruan Calins, acusado de ser
um dos assassinos de José Ri-
cardo Barreto, ocorrido na
madrugada de domingo, en-
trou com pedido de habeas
corpus e conseguiu que Ca-
lins responda em liberdade. 

No Habeas Corpus o advo-
gado informa que a prisão do
paciente foi decretada du-
rante a audiência de custó-
dia, mesmo depois de ter
esclarecido que não partici-
pou do homicídio do qual é
acusado, inclusive tendo o
verdadeiro autor do fato as-
sumido a autoria delitiva pe-
rante a autoridade apontada
como coatora.

O advogado continua di-
zendo que, posteriormente,
surgiram informações a res-
peito da possível participa-
ção do acusado no crime,
seja por omissão dos fatos,
seja pelo depoimento de po-
liciais que não estavam pre-
sentes no momento do

cometimento do crime.
O Habeas Corpus diz tam-

bém que não há comprova-
ção de que o acusado tenha

tentado fugir do distrito da
culpa, estando comprovado
que se trata de trabalhador
autônomo, ostentando todas

as condições para responder
ao processo em liberdade, e
que se apresentará esponta-
neamente com seu advogado
no momento em que for cha-
mado em juízo, esclarecendo
que se retirou para o municí-
pio de Santana para evitar
que algum familiar da vítima
viesse a ceifar sua vida

No relatório o desembarga-
dor Jayme Ferreira diz que,
“Por mais grave que seja o
crime imputado ao paciente,
não vislumbro indícios sufi-
cientes de que tenha aderido
à conduta do autor dos dis-
paros, inclusive afirmando
que sequer tinha conheci-
mento de que este portava
uma arma de fogo. Também
não há prova inconteste de
que o paciente tenha tentado
empreender fuga do distrito
da culpa, apresentando justi-
ficativa plausível tanto para o
deslocamento para Santana
como para o dinheiro em
poder de seu pai, que se des-
tinava a ele, como se extrai

da audiência de custódia.
Note-se que a própria deci-
são atacada se limita a afir-
mar que o paciente era o
motorista do veículo em que
os presos preventivamente
se encontravam, e que teria
empreendido fuga após a
prática do crime”.

E prossegue, “Mas está
comprovado que o paciente
não executou diretamente o
crime, e, repiso, não há indí-
cios de que tenha aderido à
conduta de seu acompa-
nhante. Entretanto, conside-
rando a gravidade do crime a
ele imputado, entendo ne-
cessário a imposição de ou-
tras medidas cautelares, as
quais, ao contrário do enten-
dimento da juíza apontada
como autoridade coatora,
entendo suficientes para a
garantia do juízo. Diante do
exposto, defiroparcialmente
o pedido liminar, para o fim
de substituir a prisão preven-
tiva do paciente por medidas
cautelares”.

Hoje, quinta-feira (18),
será entregue a primeira
etapa do residencial Mira-
cema com 1 mil moradias
populares, entre casas e
apartamentos. O habita-
cional fica localizado na
Rodovia Norte-Sul com
acesso pela BR-210, na
Zona Norte de Macapá.

Para o juiz federal João
Bosco Soares, um dos
grandes articuladores para

a realização da obra, os
benefícios que o conjunto
habitacional irá propor-
ciona são inúmeros. “Com
esforço mútuo foi possível
chegarmos a esse grande
dia. O Miracema vai nos
possibilitar o remane-
jando das famílias que
moram sobre áreas de
ressaca, em risco social,
demolindo as casas e de-
volvendo as ressacas

para a natureza, que é o
correto. E, ainda, gerar
muitos empregos e bem-
estar social para famílias
que, até então, moram
indignamente”, conside-
rou o magistrado.

Beneficiados 
Os moradores selecio-

nados são de demandas
dirigidas, oriundas de
áreas alagadas e insalu-

bres, em sua maioria do
canal do Jandiá.

A previsão é que, ao
final da segunda etapa,
seja entregue mais 1 mil
moradias, beneficiando
no total 10 mil habitantes.
Os 2 mil apartamentos e
casas terão, cada um, de
38 a 44 metros quadrados.

A construção do resi-
dencial faz parte do pro-
grama Minha Casa Minha
Vida, com financiamento
da Caixa e investimentos

do tesouro estadual, que
somam mais de R$ 214 mi-
lhões.

O investimento con-
templa aparelhos sociais
como escola, unidade
básica de saúde e de po-
liciamento, e terminal e
pontos de ônibus. Até o
final das construções, há
ainda a previsão de en-
trega de espaços para
lazer, práticas esportivas
e mobilidade com calça-
das livres.

Juiz Federal João Bosco celebra entrega 
de primeiras unidades do Miracema

No Habeas Corpus o advogado informa que a prisão do paciente foi decretada durante a audiência de custódia, 
mesmo depois de ter esclarecido que não participou do homicídio do qual é acusado

Habitacional Miracema Geral

Em liberdade

Advogado Cícero Bordalo consegue liberdade 
para acusado de assassinato no Amapá

Os moradores selecionados são de demandas dirigidas, oriundas de áreas alagadas e insalubres, em sua maioria do canal do Jandiá.

Advogado Cícero Bordalo

Residencial Miracema, Macapá Amapá — Foto GEA-Divulgação

Juiz federal João Bosco Soares
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A Escola Municipal de En-
sino Fundamental (Emef)
Antônio Barbosa, localizada
no bairro Santa Inês, passou
por uma revitalização com-
pleta na estrutura, a pri-
meira da história da
unidade. Com a volta às
aulas, estudantes e profes-
sores já sentem as melho-
rias. 

Emanuele Gomes, de 10
anos, conta com alegria
como está sendo estudar em
um prédio novo. “Tá muito
legal estudar aqui, ficou
mais bonito, a quadra ficou
muito bacana de brincar. A
gente já teve atividades nela
e foi muito divertido. Com
essa escola nova dá pra es-
tudar e se tornar uma
grande aluna”, diz a estu-
dante do 5° ano.

A escola passou por pin-
tura interna e externa, re-
forma dos refeitórios,
banheiros, blocos adminis-

trativos e quadra poliespor-
tiva. Foram trocados os te-
lhados, forro e toda a rede
elétrica e hidráulica da uni-
dade.

A professora Ana Alice
Ubaiara, trabalha na Emef
Antônio Barbosa há 14 anos.
Ela conta da expectativa que
tem daqui pra frente, com a
estrutura que tornou o en-
sino e a aprendizagem, mais
agradáveis.

“Sempre melhorar cada
vez mais o nosso ensino e a
aprendizagem dos alunos.
Com essa reforma eles se
sentem melhores e nós pro-
fessores também. Além das
salas de aula e da quadra,
desde a limpeza até a cozi-
nha, tudo ficou melhor”, diz
a professora do 5° ano.

A escola foi reinaugurada
na primeira semana de
agosto e as aulas voltaram
presencialmente já na se-
gunda semana do mês. A

unidade atende 250 pes-
soas, entre estudantes e ser-
vidores.

Agatha de Nazaré Vascon-
celos, de 10 anos, está em-
polgação com as aulas. “É
muito legal, muito bom ver
tudo novinho, eu gosto
muito das aulas e queria até
um reforço aqui só pra vir
mais, porque eu amo vir
para a escola”, diz a estu-
dante. 

Maratona de inaugura-
ções

A Escola Municipal Antô-
nio Barbosa é uma das dez
unidades incluídas no pri-
meiro pacote de reformas
anunciado pela prefeitura,
em março deste ano. Além
desta, outras duas unidades
já foram entregues, a Emef
Maria José dos Santos Fer-
reira e a  Escola Municipal
de Educação Infantil (Emei)
Ana Cristina Ramos.

Os boxes que vão abrigar os
trabalhadores nas novas fei-
ras da capital já estão em fase
de produção. E para atender a
demanda, a Secretaria Muni-
cipal de Obras e Infraestru-
tura Urbana (Semob) faz uma
força-tarefa para construir
todas as unidades e, com isso,
manter o prazo de entrega
dos espaços. Serão 209 novos
boxes para atender as feiras
contempladas no Plano Mu-
nicipal, lançado pela Prefei-
tura de Macapá.

O modelo é padrão, confor-
tável, moderno e seguro para
receber os clientes. Cada fei-
rante terá um espaço de traba-
lho de 2 m x 2,5 m,
confeccionado em estrutura
metálica, proteção em madeira
e cobertura com telha acústica.
Além disso, os espaços terão
iluminação e instalações hi-
dráulicas e elétricas que permi-

tirão o manejo adequado dos
alimentos e demais produtos
comercializados.

“Adotamos com exemplo
os boxes da feira da Rua Pa-
raná e usamos esse modelo
como o padrão para os de-
mais locais. Além de toda

parte funcional, as unidades
permitirão a melhor exposi-
ção dos alimentos, deixando
as feiras melhores. Com isso
vamos promover o desenvol-
vimento econômico dos em-
preendedores locais”,
comenta o subsecretário de

Obras Públicas, Ivy Vasconce-
los.

Plano Municipal de Feiras
Vai beneficiar dez pontos

da capital. O investimento é
uma cessão onerosa no valor
de R$ 5,5 milhões e o pacote
contempla a construção de

novos espaços que serão ins-
talados na BR-210 e nos bair-
ros Zerão, Araxá, Marabaixo e
Centro. A iniciativa prevê
ainda a reforma e moderniza-
ção do Mercado do Peixe e
Feira Galibis.

Além disso, haverá aporte
na construção do galpão das
feiras do Novo Horizonte e da
1º de Maio. Já a Feira Maluca,
no bairro Buritizal, ganhará
uma nova fachada que permi-
tirá a ventilação natural do
local.

O plano faz parte dos pro-
gramas municipais de go-
verno que buscam, através de
políticas públicas, a amplia-
ção da produção agrícola com
a construção de obras estru-
turantes, promovendo assim
o desenvolvimento econô-
mico, visibilidade e fomento
ao emprego, renda, bens e
serviços para a cidade.

Semob faz força-tarefa para construção dos 
boxes para as novas feiras de Macapá

Mais de 200 estudantes foram beneficiados com a obra, entregue este mês.

Infraestrutura Geral

Investimento na educação
‘Com essa escola nova, dá para estudar melhor’, diz aluna da
Emef Antônio Barbosa após reforma da Prefeitura de Macapá

Boxes são construídos em grande escala.

Emanuele Gomes, estudante da Emef Antônio Barbosa.
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Serão 209 novos boxes que atenderão as feiras previstas no plano municipal.

Destinado a crianças até12 anos, espaço foi pensado para pacientes
da Odontopediatria e Portadores de Necessidades Especiais.

Centro de Especialidades Odontológicas de Macapá
ganha brinquedoteca e humaniza atendimento

Crianças

O Centro de Especialidades
Odontologicas (CEO), referên-
cia para o atendimento odon-
tológico na capital, ganhou
uma brinquedoteca para auxi-
liar na espera de tratamento e
cuidado das crianças atendi-
das. A iniciativa tem o obje-
tivo de proporcionar aos
pacientes, um espaço para
lazer e entretenimento.

A brinquedoteca é um ser-
viço especialmente concebido
para pacientes da Odontope-
diatria e Portadores de Neces-
sidades Especiais. No espaço,
elas podem brincar livre-
mente, com acesso a uma va-
riedade de brinquedos, em
um ambiente interativo e aco-
lhedor.

Katherine Souto, mãe da
pequena Haria Mirian, de 4
anos, conta que o local ajudou
a filha, antes de receber o pro-
cedimento odontológico. “O
espaço é muito bom para de-
sestressar a criança antes de
receber o tratamento, minha
filha agora pode interagir com
outras crianças e brincar, acho
isso muito bom”, comenta.

No Centro, é possível rece-
ber os atendimentos de odon-
tologia bucomaxilofacial,
periodontia, endondotia,

odontopediatria, prótese
total e raio-x odontológico.

De acordo com o diretor do
CEO, Claudionor Moura, a re-
qualificação do espaço contri-
bui positivamente para a
humanização do atendimento
oferecido na unidade.

“A partir de agora teremos
um ambiente mais acolhedor,
lúdico e harmonioso aos
usuários e seus familiares, fa-
cilitando a adesão ao trata-
mento porque antes eles
entravam muito agitados e
nervosos. Criamos esse es-
paço para as crianças ficarem
à vontade e calmas para rece-
berem o atendimento”, pon-
tuou.

Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO)

A unidade é referência no
atendimento odontológico in-
fantil, recebendo casos clíni-
cos, assim como pacientes
Portadores de Necessidades
Especiais (PNE). O CEO fica lo-
calizado no Centro de Espe-
cialidades Dr. Papaléo Paes,
na Rua Adilson José Pinto Pe-
reira, nº 100, bairro Renascer,
zona norte. O local funciona
de segunda a sexta-feira, de
8h às 12h e das 14h às 18h.

Centro de Especialidades Odontológicas ganha brinquedoteca.



O grupo lítero-musical, Poe-
tas Azuis, que este ano com-
pleta 10 anos de criação, lança
no dia, 19, o single ‘Amores ao
Sol’, canção inédita que faz
parte do primeiro EP do grupo
intitulado ‘O Amor Mora Aqui’,
que será lançado ainda este
ano. A canção contará também
com um registro audiovisual
no YouTube. O trabalho estará
disponível nas plataformas de
streaming a partir do meio-dia
da próxima sexta-feira,19.

A canção é inspirada livre-
mente no romance do escritor
e poeta goiano, Lucão, que
narra o encontro entre dois pe-
regrinos nos caminhos de San-
tiago de Compostela e suas
descobertas no amor. ‘Amores
Ao Sol’ tem letra de Pedro
Stkls, citação de poema de
Lucão e melodia de Vinicius
Bastos.

‘Este é um trabalho feito
pensando nas possibilidades
que são os locais onde o amor
pode morar, e todos poderão
sentir isso ouvindo está canção
e as outras que estão vindo aí’,
comenta Pedro Stkls.

Este trabalho foi composto
em 2019, e gravado no final do
ano passado com recursos da
Lei Aldir Blanc e Circula

Amapá. A produção musical do
EP é de Manoel Cordeiro, que
trouxe a pegada eletrônica e o
som marcante da sua guitarra
para a trabalho dos Azuis.
Quem assina a produção exe-
cutiva é a Duas Telas Produtora
Cultural, que é também res-
ponsável por gerenciar a car-
reira do grupo.

Serviço:
Lançamento Amores Ao Sol
Dia 19, meio-dia
Pre-save:

https://onerpm.link/39615641
89

YouTube:
https://youtube.com/c/Poeta-
sAzuis
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Poetas Azuis lançam single e
clipe ‘Amores Ao Sol’

O trabalho estará disponível nas plataformas de streaming a partir do meio-dia da próxima sexta-feira, (19).

Trbalho foi composto em 2019, e gravado no final do ano
passado com recursos da Lei Aldir Blanc e Circula Amapá.



•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 124, quinta-feira18 de agosto
Alcides leva Maria Bruaca para à tapera de Juma,

com a intenção de armar uma armadilha para Te-
nório. Tenório pensa em comprar o direito de
posse das terras ocupadas por Juma como vin-
gança contra José Leôncio. Trindade pede a Irma
para esquecê-lo. Zaquieu causa surpresa em todos
na fazenda, ao dizer que viu a viola de Trindade tocar
sozinha. Juma expulsa Tenório de sua tapera. Trindade
diz a Tibério que será melhor para o filho se ele deixar a
fazenda. Guta comenta com Zuleica que pensa em propor
a Marcelo que os dois deixem o Pantanal.

Capítulo 181, quinta-feira 18 de agosto
Dinorá planeja vender o colar de brilhantes, mas Cor-

nélio o leva. Dinorá e Josefa pressionam Heitor para
casar-se logo com Bianca. Petruchio quer saber de
quem Lindinha gosta. Cornélio se hospeda no hotel.
Mimosa percebe que Neca tem ciúme de Calixto.
Dinorá descobre que as joias dadas por Joaquim são
falsas. Serafim demite Heitor. Josefa e Dinorá não
têm o que comer. Catarina pede a Batista que des-
cubra onde Petruchio conseguiu dinheiro.

Capítulo 069, quinta-feira 18 de agosto
Flora manda Cilene ir embora logo do rancho.

Halley tenta se livrar dos capangas contratados por
Flora. Lara fica preocupada com a demora de Hal-
ley. Cilene diz a Irene que não está se sentindo bem.
Donatela tenta conversar com Shiva sobre a mãe, mas
não tem sucesso. Flora manda os capangas soltarem
Halley. Halley chega ao rancho. Silveirinha tenta con-
vencer Cilene de que Halley poderá ficar muito rico ao
se casar com Lara. Cilene fica chocada com as inten-
ções de Silveirinha. Flora revela a Silveirinha que de-
cidiu dar um jeito em Cilene, antes que ela se encontre
com Halley. Flora dá instruções a Dodi. Leonardo pres-
siona Mariana a dizer quem é o pai de seu bebê.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 073, quinta-feira 18 de agosto
Anita discute com Jonathan e termina o namoro.

Moa se irrita quando Armandinho é chamado como
testemunha de Rebeca. Pat pede para conversar
com Danilo. Andréa se incomoda com a presença
de Pat no fórum. Hugo se interessa por Enzo.
Renan intimida Ísis para enganar Lou. Moa perma-
nece com a guarda de Chiquinho e comemora com
Pat, Andréa e Milton. Martha questiona por que Jo-
nathan quer manter Leonardo afastado dos avanços
da pesquisa. Regina chantageia Leonardo para seguir
com os planos do casamento. Dalva encontra Anita na
casa de Ítalo. Pat confirma para Danilo que está com a fór-
mula.

RESUMO A FAVORITA
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RESUMO CARA E CORAGEM 

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA



Curtir as férias nos parques da Dis-
ney, em Orlando nos Estados Uni-
dos, é um sonho de muitas pessoas e
Thelma Assis está realizando ao lado
do marido, Denis Santos. Na oportu-
nidade, ela lembrou que, em 2020,
foi vítima de racismo por parte de
Rodrigo Branco, um RP que trabalha
levando famosos para a cidade ame-
ricana e já foi diretor da Band.

"Quem bate esquece, quem apa-
nha não", começou Thelma em um
texto publicado nas redes sociais.

Ela explica: “Há dois anos venho
tentando citar em um processo a
pessoa que cometeu explicitamente
injuria racial contra mim nas redes
sociais. O racismo dói de uma forma
que não costuma ser passível de es-
quecimento e além disso, no episó-
dio ocorrido, essa injúria também

atingiu minha família, amigos próxi-
mos e outras pessoas que se identifi-
cam comigo e é por essas pessoas
que estou peitando a briga.”

A médica reforçou que não é favo-
rável a linchamentos virtuais, mas
quer exercer seu direito de ser res-
sarcida pelo dano que sua imagem
sofreu à época. “Nenhum centavo
virá pra mim, quero doar tudo o que
me for de direito pra instituições que
trabalhem com pautas raciais”,
aponta.

Ao fazer a denúncia sobre a situa-
ção do processo, ela ainda celebrou
o fato de aproveitar os parques do
complexo sem precisar marcar, ou
fazer propaganda, para seu agressor.
“O anti-racismo não deve ser prati-
cado da boca pra fora ou através de
uma # na internet. Sejamos coeren-

Em 2020, a campeã do BBB foi vítima de racismo por parte de Rodrigo Branco, um
RP que trabalha levando famosos para a cidade americana e já foi diretor da Band.

Visita de herói? Tatá Werneck mostra encontro
da filha com Bruna Marquezine

Thelma Assis expõe situação de processo por
injúria racial e cobra ressarcimento

Além dos filhos, Shakira e Piqué disputam 
avião de R$ 100 milhões na Justiça

Família Gil dá aula de maturidade com
ex e atuais convivendo em harmonia

De acordo com o jornal "El Periodico", o zagueiro teria traído 
a cantora e deixou a casa onde eles moravam.
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Ao lado dos titulares, atuais e ex-cônjuges fizeram parte do grupo 
que acompanhou a recente turnê de Gilberto Gil.

Após o anúncio da separação em
maio deste ano, Shakira e Gerard
Piqué parecem travar uma grande
briga na Justiça além da disputa pela
guarda dos filhos.

De acordo com o jornal Prensa
Libre, a cantora e o jogador de futebol
disputam um avião milionário, ava-
liado em U$ 20 milhões, o que equi-
vale a cerca de R$ 100 milhões.

Comprada há alguns anos, a aero-
nave seria um Learjet 60XR, de porte
médio e capacidade para até 10 pes-
soas. O avião ainda conta com quarto
com duas camas, uma sala de jantar e
uma TV de plasma.

O processo ainda considera a sepa-
ração física do ex-casal, já que Shakira
deve se mudar para os Estados Unidos

e Piqué mora na Espanha. A distância
de um oceano pode complicar o
acordo pela guarda dos filhos.

Vale lembrar que os famosos vive-
ram um relacionamento de 12 anos e
são pais de Milan, de 9 anos, e Sasha,
de 7. Em maio, Shakira e Piqué emiti-
ram um comunicado anunciando o
fim do casamento e pedindo "respeito
à privacidade" da família durante esse
período.

De acordo com o jornal "El Perio-
dico", o zagueiro teria traído a cantora
e deixou a casa onde eles moravam. A
publicação ainda informou que o jo-
gador teria voltado para um antigo
apartamento que possuía e estaria fre-
quentando festas. Após saber da trai-
ção, Shakira teria sido hospitalizada.

Bruna Marquezine, que está no
elenco de "Besouro Azul", aprovei-
tou a passagem pelo Brasil para
matar a saudade da amiga Tatá
Werneck e da filha da apresenta-
dora. No Instagram, a humorista
publicou o registro da atriz com
Clara Maria, de 2 anos, que aparece
interagindo e causando as caras e
bocas.

"Falei para Caca, 'vem uma amiga
da mamãe que é super-herói'. 'Ela
fala?'. 'Fala'. 'Mamãe, ela voa?' Li-
guei para Bruna: 'Bru você vai ter
que arrumar um jeito de voar'", re-
latou a artista na legenda da publi-
cação. Nos comentários, Maisa
Silva se derreteu com os cliques e
comentou: "Ai, que lindas".

Na segunda-feira (15), Bruna pas-
seou em um shopping da Barra da
Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Ja-
neiro, acompanhada de alguns ami-
gos. Para a ocasião, a artista usou
um vestido com estampa de flores
e tênis. Simpática, ela atendeu al-
guns fãs no local e posou para
fotos.

Nos últimos meses, Bruna Mar-
quezine rodou o filme de super-
herói da DC, que tem
XoloMaridueña como protagonista.
A atriz foi escolhida para interpre-
tar Jenny, interesse amoroso do
super-herói. Recentemente, ela
compartilhou fotos do passeio da
família em Atlanta, nos EUA, e re-
cebeu o colega de elenco em uma
festa em sua casa no Rio de Janeiro.

Muita gente tem como regra que con-
viver com o ex é uma coisa ruim ou, pelo
menos, nem sempre saudável. Mas, para
a família Gil, o conceito "de férias com o
ex" foi elevado a "na estrada com o ex"
de forma natural.

Isso ficou mais que provado durante a
recente turnê que Gilberto Gil, Flora,
Bela, Preta, Flor, Nara, João, Francisco,
Bem, José, Marília, Maria e Bento fize-
ram na Europa com um show em famí-
lia. Ao lado dos titulares, atuais e
ex-cônjuges fizeram parte do grupo.

Laura Fernandes, mãe de Sol de Maria,
que é neta de Preta Gil e bisneta de Gil-
berto, aparece em registros da viagem na
companhia da filha, que canta com os Gil
no palco. Ao longo da turnê, ela convi-
veu em viagem com o ex-marido, Fran-

cisco, e a atual namorada dele, Emilie
Rey.

A it girl e modelo, que namora o cantor
desde meados de 2021, já ganhou o cora-
ção da ‘enteada’ e também da sogra,
Preta. Ela já compartilhou fotos com os
sogros nas redes sociais em um clima de
felicidade. Assim como ela, Laura tam-
bém segue com acesso à casa da cantora
- Preta Gil já afirmou diversas vezes que
considera a ex-nora uma filha.

Preta, aliás, convive bem com o ma-
rido de sua irmã, Bela Gil. Mas o que teria
de estranho nisso? A cantora namorou o
empresário João Paulo Demasi quando
era adolescente e, em um momento, a si-
tuação foi um climão na relação das
duas, mas rapidamente solucionado
para o bem dos Gil.

No Instagram, a humorista publicou o registro da atriz com Clara Maria,
de 2 anos, que aparece interagindo e causando as caras e bocas.



Profissionalizar as habilidades
para ganhar uma renda extra é o
objetivo das alunas da oficina de
“Crochê para Iniciantes”, pro-
movida pela Secretaria Munici-
pal de Assistência Social
(Semas). A primeira turma desta
semana iniciou com a confecção
de panos de pratos, caminho de
mesa, toalhas e bordas de fral-
das.

O projeto tem como objetivo
ampliar as possibilidades no
mercado de trabalho, além de in-
centivar a independência finan-
ceira de mulheres em
vulnerabilidade social. A inicia-
tiva é do Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) Igual-
dade e atende mães e donas de
casa, que muitas vezes também
são chefes de família, que bus-
cam gerir um negócio próprio.
As aulas acontecem às terças e
quintas-feiras, das 9h às 11h.  

Confeccionar bolsas em cro-
chê e trabalhar com vendas sem-
pre foi a vontade de Denise
Araújo, mãe do pequeno Henry
Miguel, de apenas 6 meses. Ela
conta que já sabia tecer alguns
pontos, mas apenas o crochê
simples e a partir da oficina, con-
seguirá desenvolver novas habi-
lidades.

“Agora com o aprendizado que
estou tendo de como usar novas
técnicas, vou produzir minhas
bolsas e montar meu próprio ne-
gócio de vendas pela internet”,
detalha entusiasmada.  

Além de desenvolver o apren-
dizado das usuárias, a oficina
também é uma forma de traba-
lhar a convivência, de fortalecer
os vínculos de famílias. A ativi-
dade atua como uma atividade
terapêutica ocupacional e per-
mite o compartilhamento de ex-
periências entre as participantes.

A aposentada Raimunda Baía,
de 63 anos, diz que o crochê
sempre foi sua paixão e depois
de passar por um diagnóstico de
câncer, a produção passou a ser
uma terapia.

“Sempre gostei do crochê e
trabalho com peças de cama,
mesa, banho e roupas também.
Vi na oficina do Cras um acolhi-
mento muito afetuoso e além
disso, me faz muito bem estar
aqui ensinando e aprendendo
coisas novas”, conta.

Peças de tapetes é o interesse
principal da dona de casa Dulci-
cléia Valente. Ela é chefe de fa-
mília, está desempregada e viu
na oficina uma maneira de con-
quistar a independência fazendo
o que gosta.

“O crochê, pra mim é uma

arte, sempre gostei de peças para
casa, mas a tapeçaria é o que
mais me chama atenção. Tem
mercado porque antes eu com-
prava, então dá para viver com
as vendas. Minha ideia é avançar
para ter minha própria clien-
tela”, detalha.

A capacitação tem como ofici-
neira, Brena Oliveira, que é a res-
ponsável pelas aulas. O curso
tem duração de um mês e ao
final, todas as participantes rece-

berão um certificado de qualifi-
cação. “Esse é um meio de de-
senvolver as habilidades dessas
mulheres e mostrar que é possí-
vel fazer do aprendizado uma
forma de ganhar a independên-
cia financeira”, comenta.

A conclusão do curso será
marcada por uma exposição
com as peças e cada artigo terá
uma etiqueta com o nome e o
contato da aluna que produziu.
Além de apresentar o trabalho, a
proposta é que cada participante
possa conquistar e ampliar o nú-
mero de clientes.

Para o secretário municipal de
Assistência Social, Gracinildo
Nunes, as oficinas e os cursos de
qualificação ofertados nos Cras
são ferramentas indispensáveis
para a inserção no mercado de
trabalho.

“Nossa proposta é buscar cada
vez mais meios de transformar a
vida das pessoas. Fazemos isso
sempre mostrando que é possí-
vel conquistar a estabilidade fi-
nanceira e ser uma fonte
geradora de renda para outras
pessoas”, frisou o secretário.

Mulheres de baixa renda de Macapá encontram 
oportunidade em oficina de crochê no Cras Igualdade 

Objetivo do projeto é incentivar a independência financeira de 
mulheres em situação de vulnerabilidade social.

GeralVida nova

A aposentada Raimunda Baía, de 63 anos,
foi uma das participantes da oficina.

10 Macapá(AP), quinta-feira, 18 de agosto de 2022 

TORNA PÚBLICO QUE G. DA S. ARAUJO, CNPJ Nº 43.700.243/0001-
45, REQUEREU À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TU-
RISMO - SEMMAT, LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE DE
EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINERAL CLASSE II (SAIBRO),
LOCALIZADO NA MARGEM DIREITA DO RIO TARTARUGAL GRANDE,
JAZIDA TARTARUGAL GRANDE, MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO,
ESTADO DO AMAPÁ.



Um em cada cinco candi-
datos nestas eleições é em-
presário ou advogado. Um
levantamento feito pelo g1,
com base nos dados do Tri-
bunal Superior Eleitoral
(TSE), mostra que esses dois
grupos, que já representa-
vam a maior proporção na
disputa de 2018, aumenta-
ram a participação este ano.
No geral, esta será a eleição
também com menos profes-
sores e estudantes e mais
policiais militares e jornalis-
tas.

Até o início da tarde desta
quarta-feira, o TSE já havia
registrado mais de 28 mil
candidaturas. Pelos dados
do TSE, o total de candida-
tos que se declararam em-
presários cresceu 20% este
ano, enquanto os advoga-
dos, 12%. Juntos, essas duas
ocupações representam
20% entre todas as aquelas
declaradas pelos candida-
tos.

Isoladamente, uma das
categorias profissionais com
maior variação percentual
entre as duas eleições foi a

de policial militar (38%).
Candidaturas de jornalistas
também cresceram (30%),
mas, no geral a participação
desse grupo, bem como de
PMs no conjunto de todas as
ocupações dos candidatos,
representa cerca de 3%.

Enquanto advogados, em-
presários, policiais e jornalis-
tas aumentaram o número
de candidaturas nesta elei-

ção, a ocupação donas de
casa (-23%), professores do
ensino fundamental (-24%) e
ensino médio (-38%), além
dos servidores federais (-
27%) apresentam redução.
Estudantes e bolsistas tam-
bém apresentam menos can-
didaturas: - 38%.

Pelos dados do TSE, o
total de empresários candi-
datos em 2018 foi de 3.017.

Este ano, 3.620 apresentam
pedido de registro de candi-
datura. Os advogados foram
1.828 quatro anos atrás e
agora serão 2.049.

Para o professor e cien-
tista político da Universi-
dade Estadual do Norte
Fluminense do Rio de Ja-
neiro Victor Peixoto, parte
do crescimento no número
de empresários pode ser re-

sultado de uma mudança de
nomenclatura. Peixoto ana-
lisou os dados históricos e
verificou que a categoria
"empresário" entre os candi-
datos vem apresentando au-
mento constante desde
2006, e agora com novo re-
corde de participação.

-Claramente o aumento da
proporção de empresários
vem de uma mudança de no-
menclatura. Houve uma
substituição. Antigamente o
que chamávamos de comer-
ciantes agora denominamos
empresários. Provavelmente,
esse crescimento ocorreu por
conta da criação do MEI (mi-
croempreendedores indivi-
duais). Com o MEI, pequenos
comerciantes foram transfor-
mados em pequenos empre-
sários. Os policiais militares,
com esse novo aumento volta
ao patamar de 2006. Muito
provavelmente por conta de
uma nova onda, não só da se-
gurança pública, mas de co-
municação. Muitos têm
utilizado as redes sociais
para se comunicarem dire-
tamente com a sociedade.

Eleições 2022: 1 em cada 5 candidatos é empresário ou advogado; cresce
o nº de PMs e jornalistas, cai o de professores e estudantes

Especialistas apontam chegada dos MEIs e mudanças nas formas de comunicação como principais fatores
para alteração dos perfis dos candidatos nas eleições. TSE já havia registrado mais de 28 mil candidaturas.

Candidaturas Geral

O Superior Tribunal de
Justiça (STJ) revogou na
última sexta-feira (12) a de-
cisão que suspendia os
efeitos da condenação por
improbidade administra-
tiva do ex-governador e
atual candidato a depu-
tado federal Anthony Ga-
rotinho (União Brasil).

A decisão do STJ pode

deixar Garotinho inelegí-
vel nas eleições de outubro
desse ano. O Tribunal Re-
gional Eleitoral do Rio de
Janeiro (TRE-RJ) ainda irá
se manifestar sobre a regu-
laridade da candidatura do
ex-governador.

O político foi condenado
pelo Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro (TJRJ), em

2018, no processo sobre
fraudes envolvendo o pro-
jeto Saúde em Movimento,
na época em que ele era
Secretário de Estado de
Governo, entre 2005 e
2006. Ao todo, o esquema
teria desviado R$ 234,4
milhões dos cofres públi-
cos.

Contudo, em julho desse
ano, o presidente do STJ,
Humberto Martins, aten-
deu a um pedido da defesa
de Garotinho e suspendeu
os efeitos da condenação.
A decisão havia restabele-
cido os direitos políticos
de Garotinho.

A decisão desta sexta-
feira foi em resposta a um
pedido do Ministério Pú-
blico do Estado do Rio de
Janeiro (MPRJ), por meio
da Subprocuradoria-Geral
de Justiça de Assuntos Cí-
veis e Institucionais (SUB
Cível) e da Assessoria de
Recursos Constitucionais

Cíveis (ARC Cível).
O MPRJ demonstrou na

Corte que não competia ao
Superior Tribunal de Jus-
tiça proferir tal decisão,
uma vez que o caso deve-
ria ser apreciado pela Jus-
tiça local e não pelo STJ.

Em sua decisão, o minis-
tro Gurgel de Faria, relator
do processo, concluiu que
o STJ não teria competên-
cia para antecipar uma de-
cisão que cabe ao TJRJ.

"O Superior Tribunal de
Justiça não possui compe-
tência para antecipar o pe-
dido do recurso especial
sobrestado na origem (...)
O pedido de concessão de
efeito suspensivo a re-
curso extraordinário ou a
recurso especial poderá
ser formulado por requeri-
mento dirigido ao presi-
dente ou vice-presidente
do tribunal local, no caso
de o recurso ter sido so-
brestado nos termos do

art. 1.037", concluiu o mi-
nistro.

Defesa apostava em mu-
dança na lei

Ao STJ, a defesa de Garo-
tinho alegou que as mu-
danças na Lei de
Improbidade Administra-
tiva podem beneficiar o
candidato a deputado fe-
deral nas eleições de outu-
bro.

A nova lei prevê a redu-
ção dos prazos de prescri-
ção (tempo para o Estado
punir) e a exigência de
comprovação de que o ato
de improbidade foi prati-
cado com intenção. Outro
ponto em discussão é a
aplicação das novas regras
para beneficiar quem foi
condenado antes.

Procurado pela equipe
do g1, Garotinho decidiu
não se manifestar sobre a
última decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

STJ revoga decisão que suspendia efeitos da condenação
por improbidade do ex-governador Garotinho

Decisão revogada

Anthony Garotinho foi condenado no processo sobre fraudes envolvendo o projeto Saúde 
em Movimento, na época em que ele era Secretário de Governo.

O ex-governador do RJ Anthony Garotinho 
— Foto José Lucena-Futura Press-Estadão Conteúdo
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Alciclei dos Santos Ferreira, 27 anos, foi
condenado a 15 anos de reclusão em re-
gime fechado em júri realizado na terça-
feira (16), em Macapá. Ele foi visto por
testemunha esfaqueando o mototaxista
Jean Marino Pereira de Jesus, aos 38 anos,
por dívida de drogas, em 2017. A defesa
dele alega que vai recorrer da decisão.

A vítima foi morta com sete facadas e
agressões na cabeça, no bairro São Lázaro,
na Zona Norte de Macapá, por volta das 6h
de 7 de maio de 2017. Alciclei foi preso mo-
mentos após o crime e teria assumido a au-
toria do crime em depoimento à polícia.

A sentença foi proferida pela juíza Lívia
Simone de Freitas Cardoso, da Vara do Tri-
bunal do Júri de Macapá. A audiência teve
duração de quase 8 horas, onde foram ou-
vidas três testemunhas, sendo uma pre-
sencial e as outras duas através de
gravação.

O Ministério Público (MP) acusou Alci-
clei dos Santos Ferreira pelo crime de ho-
micídio qualificado. Ele recebeu as
atenuantes de motivo torpe e de agir com

recurso que tornou impossível a defesa de
Jean Marino. Essa foi a teve acolhida pelos
jurados na terça-feira.

Este é o segundo julgamento do acusado
por este mesmo crime. Em 2019 ele foi ab-
solvido, mas o MP entrou com recurso
junto ao Tribunal de Justiça do Amapá
(Tjap), que, em 2020, avaliou o pedido de
forma favorável, anulou a absolvição e de-
terminou novo júri.

A defesa apresentou na terça-feira a tese

de negativa de autoria. Hugo Silva, advo-
gado de Alciclei, afirmou que vai recorrer
do resultado da sentença para tentar um
terceiro julgamento.

“Vamos recorrer e arguir preliminares,
para obter alguma nulidade e um novo
júri, para possivelmente conseguir uma
nova absolvição. A batalha ainda não aca-
bou, vamos reverter em um possível novo
júri, visando que ainda tem possibilidades
de conseguirmos um novo”, disse Silva.

Condenado Macapá(AP), quinta-feira, 18 de agosto de 2022

Dois criminosos armados fizeram
um casal e um bebê refém, amarraram
e agrediram uma das vítimas na ma-
drugada desta quarta-feira (17), na
Zona Norte de Macapá. Da residência
foi levada a quantia de R$ 40 mil reais,
além de vários objetos entre joias e ce-
lulares. Um menor foi apreendido
como suspeito de participar do assalto,
segundo a polícia.

O assalto aconteceu por volta das 2h
na Av. das Oliveiras, no bairro Morada
das Palmeiras. O 2º Batalhão da Polícia
Militar (BPM), que cobre a área, foi
acionado para atender a ocorrência.

De acordo com o relatório do Centro
Integrado de Operações em Defesa So-
cial (Ciodes), a família foi gravemente
ameaçada e uma mulher foi ferida com
coronhadas na cabeça.

Ao todo, os bandidos levaram várias

joias, 3 celulares, 1 tablet e uma bolsa
com R$ 40 mil.

A polícia conseguiu rastrear um dos
celulares roubados e encontrou os 3
aparelhos e o tablet em uma área de
mata próximo ao Conjunto Habitacio-

nal Macapaba.
Todo o material recuperado foi apre-

sentado no Centro Integrado de Ope-
rações em Segurança Pública (Ciosp)
do Pacoval. Polícia Civil investiga o
caso.

Assalto com refém

Polícia recuperou 3 celulares e um tablet em área de mata. Um menor foi apreendido.

Família com bebê é feita refém e criminosos fogem
com R$ 40 mil, joias e celulares em Macapá

Acusado de matar mototaxista por dívida de drogas 
no AP em 2017 é condenado a 15 anos de prisão

Polícia recuperou 3 celulares e um tablet em área de mata. — Foto G1

Mototaxista foi morto em 2017 no bairro São Lázaro, Zona Norte de Macapá — Foto Divulgação-PM

A Polícia Civil informou, nesta terça-feira (16),
que a perícia comprovou a autenticidade das
fotos, vídeos e prints relacionados ao caso da fo-
noaudióloga Bianca Rodrigues, suspeita de tor-
turar e ofender crianças com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) em uma clínica particular
de Duartina, no interior de São Paulo.

Segundo Paulo Calil, delegado responsável
pelas investigações, não há qualquer tipo de
montagem ou fraude nas imagens, e elas indi-
cam crime de tortura.

Imagens das agressões não foram divulgadas,
mas o g1 teve acesso a vídeos enviados pela fa-
mília das crianças e também a prints de aplicati-
vos de conversas da fonoaudióloga.

O delegado explicou que o próximo passo da
investigação é terminar de ouvir os depoimentos
das mães que denunciaram as agressões.

A polícia também aguarda o laudo feito por
uma psicóloga que atendeu uma das crianças,
para averiguar se a alteração no comportamento
dela está diretamente relacionada ao atendi-
mento prestado pela fonoaudióloga.

Após a conclusão do inquérito, ele será enca-

minhado para o Ministério Público (MP-SP), que
deve decidir se oferece denúncia à Justiça.

No dia 14 de julho, a defesa da fonoaudióloga
Bianca Rodrigues disse que colaborava com as
investigações policiais e que a família dela teve

que sair da casa com medo de represálias. Agora,
novamente questionada pelo g1, a defesa não se
pronunciou até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso
O g1 noticiou o caso no fim de junho. Na

época, mães relataram que não estavam perce-
bendo evoluções no tratamento dos filhos, e
uma ex-funcionária da fonoaudióloga contou
que as crianças não estavam recebendo atendi-
mento.

“As crianças não estavam tendo atendimento.
A fonoaudióloga falava com as mães, mas as
crianças ficavam na sala comigo. E eu estou cur-
sando psicologia, ainda não tenho esse repertó-
rio de fazer o tratamento adequado”, afirmou.

Além da falta de atendimento, outras denún-
cias relacionadas à fonoaudióloga começaram a
aparecer. A ex-funcionária, que era contratada
como acompanhante terapêutica de um dos me-
ninos atendidos, disse que viu a criança levar um
tapa da profissional.

A mulher registrou imagens, áudios e vídeos
das crianças durante os atendimentos e as entre-
gou à polícia.

Em Bauru

Mães de pacientes denunciaram falta de atendimento e agressões em Duartina (SP). 
Polícia ainda aguarda oitivas para concluir o inquérito.

Imagens de fonoaudióloga suspeita de torturar crianças autistas
são autênticas e indicam crime, diz polícia

Ele já havia sido absolvido em 2019, mas novo júri o sentenciou na terça-feira (16). 
Defesa declarou que vai recorrer e que vai tentar provar inocência novamente.

Bianca Rodrigues é investigada em 
denúncia de agressão e tortura contra
crianças autistas em clínica de Duartina
— Foto Facebook -Reprodução



Um homem foi morto durante inter-
venção policial na rua Ponta de Pedras,
bairro Maracanã, em Santarém, oeste
do Pará, na manhã desta quarta-feira
(17). Ele era foragido do Complexo Pri-
sional de Americano, em Belém, e es-
tava em Santarém há três meses,
período em que realizou cerca de 5 as-
saltos a lojas, comércios e postos de ga-
solina.

José Fagner Rodrigues Nascimento,
conhecido como 'Índio' e 'fininho',
fazia parte da facção criminosa Co-
mando Vermelho. De acordo com a po-
lícia, ele reagiu violentamente à
abordagem quando foi alvejado por um
tiro e morreu ainda no local.

O criminoso ficou conhecido na ci-
dade após assaltar diversos estabeleci-
mentos, dentre eles um açougue e uma
loja de roupas no bairro Nova Repú-
blica. Em ambos os casos, ele se passou
por cliente e no momento de fazer o
pagamento, anunciava o assalto de

forma cautelosa para não chamar aten-
ção e conseguia sair tranquilamente.

Em um assalto a um posto de gaso-
lina, José Fagner roubou uma arma de
fogo de um segurança, e vinha utili-
zando a arma nos crimes.

O delegado Jamil Casseb disse que
"fininho" e outros criminosos que tam-
bém estavam foragidos de Belém

foram investigados e monitorados
pelas Polícias Civil e Militar, junta-
mente com outros órgãos de segu-
rança. Dois homens já foram
identificados e foram presos na se-
mana passada, ambos também foragi-
dos do presídio em Belém. Outros dois
com mandados em aberto são procura-
dos pela polícia.

Em Santarém/PA

Foragido de presídio é morto durante intervenção 
policial em Santarém nesta quarta-feira, 17
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José Fagner Rodrigues Nascimento foi morto durante
intervenção policial no bairro Maracanã — Foto Arquivo

José Fagner Rodrigues Nascimento, conhecido como 'Índio' e 'fininho', estava em 
Santarém há três meses e já havia realizado diversos assaltos.

Dois homens são mortos a tiros e outros ficam 
feridos na zona Oeste de Boa Vista

Crime foi na tarde dessa quarta-feira (17) no bairro Senador Hélio Campos.

Em Roraima

Dois homens foram mortos a tiros
e outros ficaram feridos ao serem ba-
leados na tarde dessa quarta-feira
(16) em uma casa no bairro Senador
Hélio Campos, zona Oeste de Boa
Vista. Todas as quatro vítimas eram
venezuelanas, segundo a Polícia Mi-
litar. Ninguém foi preso.

Morreu no local o migrante Lean-
dro Duarte, segundo a PM. Já Luiz
Francisco Esparragoza foi levado ao
Hospital Geral de Roraima (HGR),
mas não resistiu ao ferimento e mor-
reu no local.

Dos outros dois feridos, um foi so-
corrido pelos Bombeiros e levado ao
HGR, e o outro foi levado à unidade
por meios próprios.

Testemunhas relataram à PM que
os quatro homens estavam na casa
quando dois homens chegaram em
um carro de passeio, desceram, en-
traram no imóvel, e saíram em se-
guida. A dupla teve o apoio de uma

moto. Todos fugiram.
A PM apreendeu no local do crime

10 estojos de munição calibre 9 milí-
metros. Agentes da Delegacia Geral

de Homicídios (DGH) foram aciona-
dos e devem investigar o crime.

O caso foi registrado pela PM na
Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa
Vista — Foto Vanessa Fernandes-g1 RR-Arquivo

Mulher é condenada a 53 anos de prisão por matar grávida
e arrancar bebê da barriga em Porto Velho

Filho da ré foi condenado por ocultação de cadáver. Cátia simulava uma gravidez de um garimpeiro 
e decidiu retirar o bebê de Fabiana e apresentar como se fosse dela.

Em Rondônia

Cátia Barros Rabelo foi condenada a 53 anos de pri-
são pela morte de Fabiana Pires Batista e Gustavo
Henrique, que tinha apenas sete anos quando foi
morto, em Porto Velho. As vítimas eram mãe e filho.
O crime foi planejado para que a ré ficasse com o bebê
que Fabiana esperava.

O segundo réu, Mário Barros do Nascimento, filho
de Cátia, foi absolvido da acusação de duplo homicí-
dio e corrupção de menores, sendo condenado ape-
nas por ocultação de cadáver. Ele foi posto em
liberdade, pois sua pena final é de pouco mais de 1
ano, mas já se encontrava preso há mais de dois anos.

Fabiana estava grávida de oito meses quando foi
morta por Cátia. Ela foi atacada com uma barra de
ferro e facadas. O bebê foi retirado da barriga da ví-
tima com a mesma faca usada para tirar sua vida.

As investigações apontaram que Cátia simulava
uma gravidez de um garimpeiro e decidiu retirar o
bebê de Fabiana e apresentar como se fosse dela. Para
o crime, ela teria contado com ajuda do filho e outros
seis menores de idade, incluindo uma irmã da vítima.
O bebê retirado da barriga da vítima sobreviveu e foi
encaminhado para um abrigo.

Vinte horas de julgamento
O julgamento começou na manhã da segunda-feira

(15) e a sentença foi lida na tarde desta terça-feira (16),
no Fórum Geral de Porto Velho. Os réus foram levados
ao Tribunal do Júri, composto por quatro mulheres e
três homens.

Durante os dois dias de audiências, mais de dez tes-
temunhas de defesa e acusação foram ouvidas. Entre
elas, os adolescentes que participaram da ação.

Cátia foi condenada por todos os crimes que a acu-
sação indicava, sendo eles: homicídio quadrupla-
mente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção
de menores. Ela já estava presa e deve continuar
cumprindo a pena em regime fechado.

O crime
Em 20 de setembro de 2019, o Corpo de Bombeiros

e a Polícia Militar (PM) foram informados por mora-
dores que o corpo de uma criança estava boiando em
um lago nos fundos do loteamento.

O corpo do menino foi removido ao Instituto Mé-
dico Legal (IML) e ficou sem identificação até a
manhã do dia seguinte. Durante a tarde, o pai dele foi
até o local do crime e acabou encontrando Fabiana
em uma cova rasa, com a barriga aberta.

As investigações da Polícia Civil apontaram que
Cátia Barros estava envolvida no crime. Ela foi presa
temporariamente no dia 23 de setembro de 2019, de-
pois a prisão foi convertida em preventiva dia 21 de
novembro do mesmo ano.

Já o acusado Mário Barros do Nascimento foi preso
temporariamente em 12 de novembro de 2019 e teve
a prisão convertida em preventiva, também em 21 de
novembro de 2019.

Cátia Barros Rabelo, suspeita de ajudar a
arrancar bebê da barriga da mãe — Foto
Reprodução-Rede Amazônica



A falsa vidente Diana
Rosa Stanesco, de 37 anos,
que estava foragida da
"Operação Sol Poente" e foi
presa na terça-feira (16), em
Saquarema, na Região dos
Lagos, do Rio de Janeiro, é
velha conhecida da polícia.

Com uma ficha criminal
com pelo menos 10 anota-
ções criminais - incluindo o
golpe do qual participou
como falsa vidente e que re-
sultou em um prejuízo esti-
mado em R$725 milhões em
uma idosa - , ela já foi inves-
tigada por envolvimento em
crimes como estelionato,
extorsão e falsidade ideoló-
gica.

1 - Abandono Intelectual
Em uma anotação da De-

legacia da Criança e do Ado-
lescente vítima, de
fevereiro de 2015, Diana
Rosa foi fichada por aban-
dono intelectual, crime pre-
visto no Código Penal
Brasileiro onde um pai ou
uma mãe deixa de garantir a
educação do seu filho. O
caso chegou até a 16ª Vara
Criminal da Capital, mas foi
arquivado em setembro de
2016 por insuficiência de
provas.

2- Maus-tratos
No mesmo registro, de

2015, ela foi fichada ainda
por maus-tratos de menor
de idade. O caso foi anali-
sado pela 16ª Vara Criminal
da Capital, mas foi arqui-
vado em setembro de 2016
por insuficiência de provas.

3- Calúnia
Informação caluniosa,

mentirosa supostamente
dada na plataforma Recla-
meAqui, em 2015. O caso foi
enviado ao Juízado Especial
Criminal.

4- Estelionato
Em abril de 2022, Diana

Rosa foi presa em flagrante
por policiais da 13ª DP (Ipa-
nema) por aplicar um golpe
em uma dona de casa, de 24
anos. Ela atraiu a mulher
com a promessa de uma
consulta espiritual gratuita.
Durante o atendimento,
porém, cobrou R$ 4,3 mil
com a desculpa de fazer
uma “cirurgia espiritual”
para para desfazer um “ri-
tual macabro” que teria sido
praticado a dona de casa.

5- Extorsão
O caso do golpe na dona

de casa, em abril de 2022,
rendeu ainda uma anotação
por extorsão, já que exigiu
dinheiro da mulher de 24

anos mediante ameaça.

6- Estelionato por defrau-
dação de penhor

Em março de 2011, Diana
foi acusada de penhorar ob-
jeto de forma não consen-
tida pelo real dono. O caso
foi registrado na 16ª DP, na
Barra da Tijuca, e encami-
nhado para a 36ª Vara Cri-
minal da Capital, que o
arquivou em 2017.

Slavko e Diana Rosa no
momento da prisão por
golpe em idosa — Foto: Di-
vulgação

7 - Falsidade ideológica
Em outubro de 2021,

Diana foi anotada por falsi-
dade ideológica na 16ª DP,
na Barra da Tijuca. Segundo
o registro, ela usou um do-
cumento substitutivo de
uma Declaração de Nascido
Vivo para tentar registrar
uma criança. Ela havia dito
que o documento original
havia sido extraviado,
quando na verdade estava
preso em um processo judi-
cial. O caso está na 41ª Vara
Criminal da Capital, e o pro-
cesso segue em andamento.

8- Injúria por preconceito
de raça ou cor

Em maio de 2009, novo
registro na 16ª DP, na Barra
da Tijuca. Dessa vez por in-
júria racial. O caso foi le-
vado para a 40ª Vara
Criminal da Capital, mas foi
arquivado em fevereiro de

2011.

9- Lesão Corporal
Mais uma anotação crimi-

nal na 16ª DP, na Barra da
Tijuca, por agressão em via
pública. Caso foi levado ao
Juizado Especial Criminal.

10 - Estelionato, roubo,
extorsão, cárcere privado e
associação criminosa

Ainda em fase de inqué-
rito, o caso da idosa que foi
vítima de um golpe estimado
em R$ 725 milhões é um pas-
seio no Código Penal Brasi-
leiro. Uma vez que Diana
Rosa e seus familiares se pas-
saram por videntes para en-
ganar, extorquir, roubar e
ainda contribuíram para o

cárcere privado da idosa. Os
crimes ainda serão imputa-
dos em possível denúncia
oferecida pelo Ministério Pú-
blico. Mas policiais da Dele-
gacia Especial de
Atendimento à Pessoa da
Terceira Idade, que condu-
zem o caso, já identificaram
os crimes descritos acima.

A prisão na 'Sol Poente'
A prisão de Diana Rosa na

terça-feira (16), assim como a
operação "Sol Poente", foi or-
ganizada pela Delegacia Es-
pecial de Atendimento à
Pessoa da Terceira Idade
(Deapti).

Diana Rosa era procurada
por ter sido a primeira falsa
vidente a abordar Genevie-

veBoghici, de 83 anos, na
rua com uma falsa previsão
de que sua filha estava
muito doente e iria morrer
se não fosse alvo de um tra-
balho espiritual.

O plano foi elaborado pela
filha de Genevieve, Sabine
Boghici, e sua companheira,
a também falsa vidente Rosa
Stanesco - conhecida ainda
como Mãe Valéria de Oxóssi -
, para tentar acessar parte da
herança de Sabine.

O inventário dos bens de
Jean Boghici está na Justiça
desde 2015, e tem Genevieve
como inventariante. Partici-
param do golpe ainda Jac-
queline Stanescos, prima de
Rosa e outra falsa vidente,
Gabriel Nicolau - filho de
Rosa . Ronaldo Ianov, sogro
de Diana, também foi inves-
tigado, mas morreu antes da
operação.

Sabine, Rosa, Jacqueline e
Gabriel estão presos tempo-
rariamente.
O golpe de R$ 725 milhões
De acordo com a polícia,

Sabine e Rosa Stanesco -
quem têm um relaciona-
mento estável -, planejaram
desviar os bens da idosa com
o golpe espiritual.

De posse das informações
que Sabine repassava, Rosa,
Diana e Jacqueline atuaram
como falsas videntes que dis-
seram que a filha de Gene-
vieve iria morrer, mas que
poderia se livrar do mal se a
mãe da jovem fizesse um tra-
balho.

O tal trabalho espiritual co-
meçou com grandes transfe-
rências de dinheiro, depois
passou a cárcere privado da
idosa – durante a pandemia -
, e o posterior roubo dos qua-
dros famosos, como a tela de
Tarsila do Amaral. Ao todo, o
prejuízo é estimado em R$
725 milhões.

Conhecida na Polícia Geral

Alvos da Operação Sol Poente

Diana Stanesco no momento da sus prisão,
em foto de rede social e na ficha policial

Falsa vidente que estava foragida tem pelo
menos 10 anotações criminais

Diana Rosa Stanesco é conhecida pela polícia por ter sido investigada por crimes como estelionato, extorsão e falsidade ideológica.
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Federação de Tênis do AP pede doações de raquetes 
e bolas para projeto em praça de Macapá

A Federação Amapaense de Tênis
(FAPT) está realizando a campanha
"Tênis Solidário" para arrecadar raque-
tes e bolas ao projeto sócio-esportivo da
entidade que promove aulas gratuitas
para a comunidade na quadra pública
da Praça Nossa Senhora da Conceição,
em Macapá.
As doações para o projeto que atende

dezenas de crianças, adolescentes, jo-
vens e adultos, podem ser feitas na qua-
dra da praça, às terças e quintas, no
período da manhã e tarde, durante as
aulas.
Outro ponto de coleta é na Mundial

Tênis, também no bairro do Trem, par-
ceiro da FAPT.

Serviço:

Campanha Tênis Solidário (arrecada-
ção de raquetes e bolas)
Projeto de tênis de quadra
Pontos de coletas:
Quadra da praça Nossa Senhora da

Conceição - Trem
Mundial Tênis - Rua Rio Gorijubá - nº

150 - Trem
Contatos: (96) 98114-3242 - 98113-

4435 e 99113-5347

Posse
A sala “vip” do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), minu-

tos antes da posse de Alexandre de Moraes na presidência
da corte eleitoral, registrou o mais esperado encontro da
cerimônia: Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro esta-
vam no mesmo local. Mas, de acordo com os presentes, os
opositores — que escalaram as trocas de acusações nos úl-
timos dias — ficaram em cantos opostos do ambiente. Eles
só estiveram frente a frente no início do evento no salão
principal do Tribunal, na execução do Hino Nacional. Mas,
novamente, não trocaram palavras ou se encontraram.— O
Brasil é a única democracia do mundo que apura e divulga
o resultado das eleições no mesmo dia. Isso é motivo de or-
gulho nacional — afirmou Moraes, aplaudido de pé pelos
presentes, incluindo ministros do STF, 22 governadores,
todos os principais candidatos a presidente e representan-
tes de 45 embaixadas estrangeiras.

Carnaval 2023
Como publicado no Blog do Ancelmo Gois, os ensaios

técnicos na Marquês de Sapucaí voltaram para ficar. O pre-
feito Eduardo Paes confirmou que as escolas de samba vão
começar a ensaiar no Sambódromo logo após o Réveillon,
no segundo fim de semana de janeiro. Os ensaios que são
um evento muito importante para as agremiações e super
acessíveis para foliões, já que não há cobrança de ingressos,
devem acontecer aos domingos sendo o último no dia 12 de
fevereiro, às vésperas do carnaval. Ensaios técnicos para o
Carnaval de 2023 começam logo após o Réveillon O anún-
cio da temporada de ensaios técnicos para o carnaval de
2023 foi feito na terça-feira, após reunião entre Eduardo
Paes, o presidente e o diretor de Marketing da Liga Inde-
pendente das Escolas de Samba do Rio: Jorge Perlingeiro e

Gabriel David. O calendário será divulgado mais adiante
pela Liesa.

Elogios
O volante Felipe Melo, do Fluminense, já havia revelado

que torcerá pelo Velez Sarsfield no duelo com o Flamengo,
pela Copa Libertadores da América. Ontem quarta-feira
(16), o jogador comentou sobre como o clube argentino
deve se portar, mas aproveitou para rasgar elogios ao
Rubro-Negro, dizendo ser o melhor elenco do continente.
“Flamengo é uma equipe que gosta de jogar futebol. Para
mim, é o melhor elenco da América do Sul, a melhor
equipe. Nós enfrentamos o Flamengo pela Taça Guanabara,
no Campeonato Carioca. Não deixamos eles jogarem. É
uma equipe que gosta da bola, e quando não tem a bola e é
atacado, se sente incomodado. É um time que joga igual no
estádio do Vélez e no Maracanã. Tem que trabalhar muito
e correr em dobro", disse Felipe Melo, em entrevista ao
DSportsRadio, da Argentina.Mesmo elogiando o Clube da
Gávea, Felipe Melo voltou a afirmar a sua torcida para a
equipe argentina garantir a vaga na grande decisão da Li-
bertadores, e falou, ainda, sobre a possibilidade de estar no
Maracanã no confronto entre as equipes. Ironia desse cara
pálida. São Judas na nossa proteção. 

Pendências na Justiça
O sistema de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral

(TSE) recebeu registros de candidaturas até a última se-
gunda-feira, diversos nomes conhecidos da crônica política
e policial nacional. Entre os postulantes o candidato Ro-
berto Jefferson (PTB), ex-deputado que se encontra em pri-
são domiciliar, e tenta a sorte na sua candidatura à
presidência da República. Mas Jefferson é apenas mais um
dos diversos candidatos com pendências na Justiça nesta

eleição. Além de Jefferson, o deputado Daniel Silveira
(PTB), condenado pelo Supremo Tribunal Federal, mas
agraciado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), concorre ao
Senado pelo Rio de Janeiro. O ex-deputado federal Eduardo
Cunha (União Brasil) procura retornar à antiga Casa Legis-
lativa, agora por São Paulo, assim como o ex-governador do
DF José Roberto Arruda (PL) e o ex-governador do Rio de
Janeiro, Anthony Garotinho (União Brasil). Nesses casos, a
expectativa é que as disputas judiciais e recursos se arras-
tem durante o período de campanha.

Curtinhas
Continua a falta de água aqui na capital, a população não

está mais aturando essa pouca vergonha que vem aconte-
cendo. Uns estão dizendo que vão da resposta nas urnas.
Enquanto isso essa concessionária fica sem resolver abso-
lutamente nada. Cadê o Ministério Público Estadual pra
fazer alguma coisa em prol da população. XXXX Com a che-
gada do verão muita gente aproveita para fazer caminhada
no final da tarde nas mediações do estádio Glicério Mar-
ques no centro da cidade. É a turma cuidando da sua saúde
e o bem estar. XXXX Ex-prefeito, vereador e deputado es-
tadual Rosemiro Rocha, vem apoiando o candidato ao go-
verno o empresário Jaime Nunes (PSD). “Seu Rosa” ainda
é muito querido pela população santanense. XXXX Candi-
dato Clécio Luís (Solidariedade) já deve fazer caminhada
na periferia da capital por esses dias. XXXX Senador Lucas
Barreto (PSD) foi o maior articulador para que o Jaime
Nunes se candidata-se ao governo do estado. Os dois co-
mungam na mesma igreja quando o assunto é política par-
tidária há muito tempo. XXXX Gente por hoje é o que há,
fiquem com Deus e a minha Padroeira Virgem de Nazaré.
Tchau. 

O Amapá sedia no pró-
ximo sábado (20) o Meeting
Paralímpico de Atletismo,
competição oficial do Co-
mitê Paralímpico Brasileiro
(CPB), que será realizada a
partir das 8h, na pista do Es-
tádio Olímpico Zerão, em
Macapá. Mais de 70 paratle-
tas de alto rendimento vão
competir por um lugar no
pódio.
Esta é a primeira vez que

uma prova de elite acontece
no Estado. A única vez que a
CPB realizou um evento ofi-
cial foi o Festival Paralím-
pico, projeto sem caráter
competitivo, que reuniu

crianças e jovens em ativida-
des lúdicas com simulações
das modalidades paralímpi-
cas.
Realizado desde 2021, o

Meeting Paralímpico, com
apoio das Loterias Caixa,
busca aprimorar a parte téc-
nica dos competidores de
elite e jovens promessas do

paradesporto em todo o Bra-
sil.
As cidades sedes que rece-

bem o evento devem promo-
ver provas de pelo menos
uma das modalidades defi-
nidas no programa pelo CPB,
entre: atletismo, natação e
halterofilismo. A novidade
está na inclusão do tiro es-
portivo, que será realizada
apenas no Rio de Janeiro.
No ano passado mais de

2.300 disputaram as provas
do Meeting que foi realizado
em 16 cidades de 11 estados.
Sendo que o Amapá será o
primeiro da Região Norte a
receber a competição.

Solidariedade 

Amapá sedia Meeting Paralímpico de 
Atletismo no Estádio Zerão

Atletismo Paralímpico Macapá(AP), quinta-feira, 18 de agosto de 2022

Esta é a primeira vez que o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realiza 
uma competição de alto rendimento no estado

Escolinha gratuita atende dezenas de crianças até adultos na quadra da praça Nossa Senhora da Conceição



A empresária Alice Caxias
trabalha no ramo da panifica-
ção há 21 anos, ela é dona da
tradicional padaria Nossa Se-
nhora de Fátima e é uma das
empreendedoras mais entu-
siasmadas com o Projeto Par-
ceiro Digital do Tribunal de
Justiça do Amapá (TJAP). A
iniciativa objetiva o comparti-
lhamento de rede wi-fi (inter-
net sem fio) dos
empreendimentos parceiros
com as pessoas que necessi-
tam utilizar os serviços da
Justiça e estejam sem acesso
próprio (pacote de dados mó-
veis ou internet residencial)
para que possam participar de
audiências e ter acesso a ou-
tros atendimentos.

“Acesso à informação é ne-
cessário para todas as pessoas
e considero fantástico inte-
grar o projeto Parceiro Digital
do Tribunal de Justiça do
Amapá, que agrega todos. A
população ganha e nós ga-

nhamos, pois o intuito tam-
bém é ajudar a quem mais
precisa. Informação, hoje, é
tudo”, ressalta a empreende-
dora Alice Caxias.

Além de Alice, outros em-
preendedores de diversos
segmentos também seguem
aderindo ao Parceiro Digital,
como as redes de Óticas
Diniz, Carol e Topazza. “Co-
nheci o projeto e aceitei na
hora fazer parte, porque real-
mente é bom e transforma-
dor. É essencial podermos
ajudar a nossa sociedade no
período tão difícil em que
nos encontramos. Dividir
com alguém que tem menos,
ou nada, tem nos faz sermos
melhores como pessoas”, fri-
sou a proprietária Carla Eli-
siane.

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

Algumas pautas de sessões
colegiadas têm recebido uma
quantidade de pedidos de
sustentação oral que, por
vezes, inviabiliza o julga-
mento na data inicialmente
marcada, forçando um so-
brestamento (adiamento) que
implica em aumento do
tempo de trâmite processual. 

Para agilizar a pauta e per-
mitir as sustentações orais
também no plenário virtual,
a Secretaria de Gestão Pro-
cessual Eletrônica (SGPE) e o
Departamento de Sistemas
(Desis) viabilizaram um
ajuste no sistema que per-
mite o cadastro ou submis-
são da sustentação oral em
áudio ou vídeo diretamente
no processo.

Segundo o desembarga-
dor-presidente Rommel
Araújo, “cada membro do
colegiado pode assistir ou
escutar a sustentação e emi-
tir seu voto sem ser necessá-
rio trazer o processo à pauta
presencial”, explicou o ma-
gistrado. “Com a atualiza-
ção, o julgador não poderá
votar se ele não tiver acesso
anterior à sustentação oral
das partes”, complementou
o desembargador Rommel

Araújo.
“A mudança permite o uso

da tecnologia que já temos à
nossa disposição de forma
mais inteligente, que nos
permite agilizar o trâmite
processual, além de propor-
cionar uma economia e uma
maior flexibilidade às partes

a sustentarem – já economi-
zavam em viagens ao partici-
par por videoconferência,
mas agora podem gravar e
submeter sua sustentação
em qualquer horário, não fi-
cando presas ao início e final
da sessão em questão”, con-
cluiu o desembargador-pre-

sidente.
Segundo Luiz Henrique

Paranhos, diretor do Desis, a
equipe fez sua parte para
atender à demanda e propor-
cionar uma solução mais
adequada para uma capta-
ção de sustentações orais
sem prejuízo da pauta. “Im-

plementamos uma estrutura
de mídias que permite ao ad-
vogado possa fazer direta-
mente uma petição de
arquivos de vídeo ou áudio via
sistema, mas liberamos agora
a funcionalidade da sustenta-
ção oral, que os membros do
colegiado podem acessar
antes de proferir seu voto,
não dependendo mais da
sessão presencial para tal”,
detalhou.

Ele explicou que os arqui-
vos poderão ser disponibili-
zados nos formatos padrão
de mercado, como áudios
em MP3 e vídeos em MP4,
mas terão limite de 250MB
por limitações físicas na es-
trutura de armazenamento,
e já está plenamente funcio-
nal e disponível para todos
os colegiados (Pleno Judicial
e Administrativo, Câmara
Única, Secção Única e Turma
Recursal) e quem acessar o
Tucujuris. “Com isso a pauta
ganha mais celeridade e o
advogado ganha flexibili-
dade, pois não fica restrito
aos horários da sessão, mas
sim do Plenário Virtual – que
dura de cinco dias a uma se-
mana”, concluiu o diretor do
Desis.

Plenário Virtual passa a receber Sustentações orais
em formato eletrônico e online

“Acesso à informação é necessário para todas as pessoas e considero fantástico
integrar o Parceiro Digital do TJAP”, afirma a empresária Alice Caxias

Tecnologia

Os arquivos poderão ser disponibilizados nos formatos padrão de mercado, como áudios em MP3 e vídeos em MP4.

Serviços

Além de Macapá, os municípios de Laranjal do Jari, Calçoene e Porto Grande já aderiram ao projeto Parceiro Digital.
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Nesta quarta-feira (17), em
frente à Procuradoria-Geral
de Justiça – Promotor Ha-
roldo Franco, a procuradora-
geral de Justiça do Ministério
Público do Amapá (MP-AP),
Ivana Cei, fez a entrega de
três veículos novos para os
Gabinetes do corregedor-
geral do MP-AP, procurador
Jair Quintas, o subprocura-
dor-geral de Justiça para As-
suntos Administrativos e
Institucionais Nicolau Cris-
pino e a corregedora-geral
adjunta do MP-AP, procura-
dora de Justiça Estela Sá.
Também presentes na en-
trega dos carros, a subprocu-
radora-geral de Justiça para
Assuntos Jurídicos, Clara
Banha e o chefe de Gabinete
da PGJ, promotor de Justiça
Paulo Celso Ramos.

A medida faz parte das
metas da gestão de reforço
institucional em todas as
unidades da instituição, para
fortalecer o trabalho do
órgão ministerial e melhor
servir a sociedade. Os carros
foram recebidos pelo corre-
gedor-geral e pela correge-
dora-geral adjunta. No caso
do veículo do para o Gabi-
nete do subprocurador-geral,
o automóvel foi entregue ao
seu assessor, Ernesto Pereira.

A gerente da Divisão de

Transporte do MP-AP, te-
nente-coronel da Polícia Mi-
litar do Amapá (PM/AP),
Josele Almeida, explicou que
os veículos, da marca Toyota
Corolla Híbrido, atendem à
orientação da PGJ do Minis-
tério Público e não agridem o
meio ambiente, além de
serem carros econômicos,
pois fazem 14,5 km/l na es-
trada e 16,3 km/l na cidade
com um litro de gasolina. As
aquisições dos veículos
foram feitas com recursos
próprios do órgão ministe-
rial.

A corregedora-geral ad-
junta agradeceu pelo reforço
institucional que o veículo
possibilita. 

"Fico muito grata em rece-
ber, da nossa PGJ, Dra. Ivana
Cei, um veículo institucional
que será utilizado estrita-
mente na função enquanto
procuradora de Justiça e cor-
regedora adjunta. Sabemos
da responsabilidade e do pla-
nejamento que foi realizado
pela nossa procuradora-geral
e só temos a agradecer pelo
trabalho que ela vem reali-
zando até hoje e as condições

que ela vem nos dando para
que possamos desenvolver
nossas atividades em prol da
nossa sociedade", manifes-
tou a procuradora de Justiça
Estela Sá.

A PGJ do MP-AP ressaltou
que a modernização da frota
é uma das metas de sua ges-
tão para a atuação da insti-
tuição. Ivana Cei reforçou
que o aparelhamento de Ga-
binetes, Promotorias e de-
mais unidades do órgão
ministerial tem o propósito
de dar continuidade no
atendimento das demandas

da sociedade e no trabalho
da defesa de direitos do ci-
dadão.

“As metas administrativas
da nossa gestão estão sendo
cumpridas. Isso é muito gratifi-
cante, pois é fruto do planeja-
mento da administração, com a
atuação e a dedicação de todos
os membros e servidores. Se-
guimos no trabalho com
afinco para melhorar ainda
mais a prestação de serviços
à sociedade e o aparelha-
mento de nossa instituição é
fundamental para isso”,
pontuou Ivana Cei.

Administração do MP-AP entrega veículos novos 
para gabinetes de procuradores de Justiça

Aparelhamento

Acompanhamento e defesa de Direitos do cidadão: MP-AP 
participa de audiência pública com a CEA Equatorial Energia

Na última terça-feira (16),
o Ministério Público do
Amapá (MP-AP) participou
de audiência pública com a
CEA Equatorial Energia, pro-
movida pela Câmara Munici-
pal de Porto Grande, na sede
do parlamento mirim da ci-
dade. O encontro teve o ob-
jetivo de sanar problemas na
prestação de serviço da em-
presa no município, que re-
sultaram em reclamações
feitas pela população.

O promotor de Justiça de
Porto Grande, Rodrigo César
Viana, parabenizou a inicia-
tiva do Legislativo Municipal
e enfatizou que está acom-
panhando a situação. O
membro do MP-AP ressaltou
que não pode haver suspen-
são de energia sem prévia
comunicação, após as 18h,

nem nas sextas-feiras, sába-
dos, domingos, feriados e
véspera de feriados, bem
como que só pode ser feito
em um prazo máximo de 90

dias após o vencimento da
conta de luz.

"A legislação consumerista e
as resoluções da Agência Na-
cional de Energia Elétrica

(ANEEL) dispõem que os con-
sumidores precisam ser atendi-
dos em posto de atendimento
decente e confortável. Razão
pela qual deve haver sensibili-
zação para melhoria do serviço
atualmente prestado", concluiu
o promotor.

A promotora de Justiça de
Ferreira Gomes, Samile Si-
mões Alcolumbre esclareceu
que os munícipes de Ferreira
Gomes, Cutias e Itaubal do
Piririm também estão en-
frentando os mesmos pro-
blemas, acrescentando o alto
valor que estão sendo cobra-
dos das unidades consumi-
doras e a cobrança pela troca
dos medidores padrão.

Os representantes da em-
presa CEA Equatorial Ener-
gia, João Ricardo e Edizando
Azevedo, explicaram que no

período de 05 a 10 de setem-
bro será realizado o Mutirão
do Futuro, para negociação
no município, com a retirada
dos juros, multa e correção
monetária, parcelamento do
débito em até 60 vezes com
entrada de 10% do valor da
dívida. 

Tal como foi ocorrido no
Conjunto Macapaba, em Ma-
capá, no mês de junho deste
ano. Na ocasião, haverá o rece-
bimento de lâmpadas quentes
da população e troca por lâm-
padas de led, além do sorteio
de 20 geladeiras.

Além dos promotores de
Justiça do MP-AP, vereadores
municipais, também estive-
ram presentes na audiência, a
representante da Defensoria
Pública e a população de Porto
Grande.

Em Porto Grande

No período de 5 a 10 de setembro, será realizado o Mutirão do Futuro, para oferta de diversos serviços no município.

O encontro teve o objetivo de sanar problemas na
prestação de serviço da empresa no município.
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A medida faz parte das metas da gestão de reforço institucional em todas as unidades da
instituição, para fortalecer o trabalho do órgão ministerial e melhor servir a sociedade.

Segundo a , a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), Ivana Cei,tem o propósito de dar 
continuidade no atendimento das demandas da sociedade e no trabalho da defesa de direitos do cidadão.



Dinheiro esquecido Geral

Marcada para começar no dia 2
de maio, a segunda fase de consul-
tas do "dinheiro esquecido" nos
bancos – o Sistema de Valores a Re-
ceber – ainda segue sem previsão
para início.

A retomada do sistema foi adiada

por conta da greve de servidores do
BC, que atrasou a implementação
da ferramenta.

"As consultas ao Sistema de Valo-
res a Receber (SVR) estão tempora-
riamente suspensas para
aprimoramento", informou à época

o BC, em comunicado.
A paralisação dos servidores, no

entanto, terminou há 40 dias - e o
BC ainda não anunciou a retomada
das consultas.

O BC estima que há cerca de R$ 8
bilhões em valores esquecidos,
mas na primeira fase do serviço fi-
caram disponíveis cerca de R$ 4 bi-
lhões para devolução.

Os valores a receber podem ser
de recursos remanescentes de:

•contas-correntes ou de pou-
pança encerradas, com saldo dis-
ponível;

•tarifas e parcelas ou obrigações
relativas a operações de crédito co-
bradas indevidamente, desde que a
devolução esteja prevista em
Termo de Compromisso assinado
pelo banco com o BC;

•cotas de capital e rateio de so-
bras líquidas de beneficiários e par-
ticipantes de cooperativas de
crédito;

•recursos não procurados relati-
vos a grupos de consórcio encerra-
dos.

Primeira fase
No dia 16 de abril, o BC encerrou

a última "repescagem" para os sa-
ques da primeira fase dos recursos
esquecidos por brasileiros nos ban-
cos. A repescagem é dos valores da
primeira fase do programa. Mais
valores serão liberados na segunda
fase.

Até 24 de março, 2,85 milhões
pessoas físicas e jurídicas solicita-
ram resgate de seus valores a rece-
ber, totalizando R$ 245,8 milhões.

Entre as pessoas físicas que pedi-
ram a devolução, 2.516.990 solici-
taram transferência via Pix,
totalizando R$ 205.099.139,18, en-
quanto 328.947 preferiram receber
os dados de contato das institui-
ções financeiras, somando R$
34.370.940,12.

Entre as pessoas jurídicas, 5.113
solicitaram a devolução dos valores
via Pix (R$ 5.012.975,84) e 1.059 re-
ceberam dados de contato (R$
1.326.419,82).

Se você perdeu a sua data de
agendamento, o Banco Central in-

forma que não há motivo para se
preocupar. Não há risco de perder
seus valores a receber, pois eles
continuarão guardados pelas insti-
tuições financeiras, esperando que
você solicite a devolução, quando
as consultas ao SVR forem retoma-
das.

Segunda fase
Desde o dia 17 de abril, o sistema

Valores a Receber passa por uma re-
formulação. Confira, abaixo, algu-
mas das mudanças para o segundo
ciclo:

•Não haverá mais necessidade de
agendamento. Será possível pedir o
resgate dos recursos no momento
da primeira consulta;

•O sistema contará com informa-
ções novas repassadas pelas insti-
tuições financeiras. Ou seja,
mesmo quem já resgatou seus re-
cursos e quem não tinha valores a
receber na primeira etapa deve
consultar novamente o sistema,
pois os dados serão atualizados e
pode haver recurso novo.

Valores a receber: prevista para maio, 2ª fase 
de consultas segue sem data para início

O retorno das consultas ao chamado 'dinheiro esquecido', que estava previsto para começar no dia 2
de maio, foi adiado por conta da greve de servidores do BC e ainda não foi remarcado.
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Até 24 de março, 2,85 milhões pessoas físicas e
jurídicas solicitaram resgate de seus valores a
receber, totalizando R$ 245,8 milhões.

Ensino estruturado

Ao longo desta semana,
os profissionais da Clí-
nica-Escola Coração Azul
participam de uma capa-
citação em novas metodo-
logias de atendimento,
baseadas em conceitos in-
ternacionais, utilizando
recursos visuais como fi-
guras e símbolos, para
orientar a criança com
Transtorno do Espectro
Autista (TEA). Todos da
equipe do centro passam
pela formação, que conta
com aulas práticas e teóri-
cas.

A terapeuta ocupacio-
nal, Carol Beckmann, é
uma das instrutoras da
capacitação. Ela ressalta
que o objetivo da forma-
ção é promover a auto-
nomia e independência
dos estudantes com TEA
atendidos pelo centro.

“A pessoa com autismo
tende a aprender melhor a
partir de informações vi-
suais. Quando a gente es-
trutura o ambiente para
que ele se comunique com
a criança, a gente tem uma
maior adesão às ativida-
des. O ensino estruturado
beneficia o processo de
aprendizagem em diver-
sos níveis”, ressalta a pro-
fissional.

A capacitação seguiu
até ontem (17). Todos os
profissionais do centro
que atuam diretamente
com os estudantes parti-
ciparam da formação,
dos nutricionistas aos
educadores físicos.

A terapeuta ocupacio-
nal da Clínica-Escola,
Bianca Saavedra, foi
uma das profissionais
que participaram da for-

mação e conta que o mé-
todo de ensino estrutu-
rado facilita bastante a
rotina, tanto do estu-
dante quanto do clínico
que o atende.

“Acredito que esse tipo
de formação é muito im-
portante para os profissio-
nais, pois esse é um
público que necessita de
um olhar mais cuidadoso.
Nós, profissionais da
saúde, precisamos sempre
nos atualizar para que
possamos atender o pú-
blico cada vez melhor”,
relata a terapeuta.

Coração Azul
A Clínica-Escola Cora-

ção Azul é o primeiro
centro educacional e
ambulatorial especiali-
zado em crianças autis-
tas da capital. A unidade
conta com uma equipe
multiprofissional de
atendimento especiali-
zado, composta por
odontólogos, fonoau-
diólogos, pedagogos e
entre outros, garantindo
a extensão da rede de
proteção e acolhimento
no contraturno escolar. 

O centro atende cerca
de 200 crianças de todos
os níveis escolares ofer-
tados pela rede munici-
pal, do maternal ao 5°
ano. O critério utilizado
para a seleção foi a
maior situação de vulne-
rabilidade.

Profissionais da Clínica-Escola Coração Azul de Macapá
são capacitados com novos métodos de atendimento

Capacitação prática começou esta semana,
com todos os profissionais do centro.

Ensino estruturado utiliza recursos visuais para realizar intervenções ainda mais eficazes.

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 



Na manhã desta quarta-feira
(17), a Polícia Federal, em ação
conjunta com a Receita Federal
do Brasil e o Ministério Público
Federal, deflagrou a Operação
Ártemis, em que prendeu dois
analistas tributários federais
com o objetivo de desarticular
organização criminosa com-
posta por agentes públicos,
empresários e relacionados,
voltada à prática de crimes ati-
nentes ao comércio exterior,
corrupção, tráfico de drogas e
lavagem de dinheiro, no Porto
de Itaguaí/RJ.

Foram presos os analistas tri-
butários da Receita Federal,
José Guina, que estava em
Campo Grande, e Jorge de
Jesus, preso no Recreio. Além
das prisões preventivas, os po-
liciais federais, com apoio de
servidores da Receita e do
MPF, cumprem 31 mandados
de busca e apreensão em resi-
dências, empresas e escritórios
vinculados à organização cri-
minosa, nos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Ge-
rais, Espírito Santo e Alagoas,

foram sequestrados bens e va-
lores que ultrapassam o mon-
tante de R$ 30 milhões.

A investigação da PF come-
çou em 2020, a partir de ações
corretivas coordenadas pela
Receita Federal no Porto de Ita-
guaí/RJ, quando foram detec-
tadas condutas suspeitas de
servidores e agentes externos.
Com o aprofundamento das in-

vestigações, descobriu-se a
participação de várias outras
pessoas em conluio no contra-
bando, facilitação de contra-
bando, tráfico de drogas e
lavagem de capitais.

A Polícia Federal, nas inves-
tigações de repressão aos refe-
ridos crimes, possui como
diretriz a descapitalização e a
prisão dos envolvidos, expro-

priando-as de todo o patrimô-
nio, bens e valores acumulados
a partir das suas atividades ilí-
citas, como forma de inviabi-
lizá-las financeiramente,
evitando qualquer tentativa de
sua reestruturação após a de-
flagração das operações.

As ações autorizadas pela 2ª
Vara Federal Criminal do Rio
de Janeiro ocorrem nos muni-
cípios do Rio de Janeiro e Ita-
guaí, no estado do Rio de
Janeiro; Santos e São Vicente,
no Estado de São Paulo; Belo
Horizonte, no Estado de Minas
Gerais; Vitória, no Estado do
Espirito Santo; e Maceió no Es-
tado de Alagoas.

Em razão da convergência
dos investigados, a Operação
Ártemis se desenvolve, simul-
taneamente, com a operação
Efeito Cascada, deflagrada pela
PF em São Paulo, e ambas con-
taram com a participação de
mais de 150 (cento e cinquenta)
policiais federais por todo o
país. (Com informações da Co-
municação Social da PF no Rio
de Janeiro e G1)

Prisão de auditores Geral
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PF prende auditores da Receita por supostos 
crimes no Porto de Itaguaí

Operação Ártemis prendeu os analistas tributários José Guina e Jorge de Jesus e sequestrou R$ 30 milhões

Dinheiro e bens apreendidos na Operação Ártemis contra
servidores da Receita Federal. Foto Divulgação PF



No Maturi Fest 2022, que
acontece hoje (18), evento vol-
tado para o trabalho e em-
preendedorismo maduro, será
divulgada a pesquisa “Por que
pessoas 50+ não são considera-
das como força de trabalho em
um país que envelhece?”. A
abordagem faz todo sentido
porque os números gritam:
26% da população brasileira
passou dos 50 anos e, em 2040,
57% da mão de obra terá mais
de 45 anos. Realizado pela EY
Brasil e pela plataforma Maturi,
o levantamento ouviu 191 em-
presas de 13 setores, entre de-
zembro de 2021 e janeiro deste
ano, sendo que 43% eram de
grande porte. O setor de servi-
ços foi o de maior peso (25%),
seguido por saúde (16%) e tec-
nologia (15%).

O primeiro ponto: as organi-
zações são etaristas. Essa é a
percepção de 78% das empre-
sas participantes. Um bom
exemplo da falta de ações con-
cretas é que 80% não possuem
políticas específicas e intencio-
nais de combate à discrimina-
ção por idade em seus
processos seletivos.

Embora o discurso corpora-
tivo aponte o assunto como re-
levante, a pesquisa mostrou
que 33% não praticam ne-
nhuma ação voltada ao tema.
Mesmo as que estão dando os
primeiros passos neste sentido

costumam realizar ações pon-
tuais, como palestras de cons-
cientização e a criação de
“grupos de afinidade” para dis-
cutir a questão. Boa parte ainda
se vale da chamada aposenta-
doria compulsória, abrindo
mão do capital humano sênior
no ambiente de trabalho.

É preocupante que os pró-
prios líderes, muitos com mais
de 50 anos, sejam uma barreira
para o avanço do tema. Pratica-
mente dois em cada cinco re-
presentantes da alta liderança
não têm uma visão clara sobre
o assunto, 30% não o conside-
ram prioritário e 17% não acre-
ditam que lidar com o
envelhecimento seja impor-
tante para o futuro do negócio.

Para 42% das companhias
ouvidas, diversidade, equidade
e inclusão não são prioridades
na estratégia do negócio. Entre
as que já adotaram práticas
nessa área, os principais temas
endereçados são gênero e ét-
nico/racial – ambos com 75% de
citações. Apenas 45% se dedi-
cam à questão etária/geracio-
nal. Para um país que envelhece
rapidamente, é muito pouco. 

GeralMercado

As organizações reconhecem que são etaristas e 80% não dispõem de política de combate à discriminação por idade em seus processos seletivos
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Preconceito contra a mão de obra sênior, 80% das empresas não têm 
política de combate à discriminação por idade em seus processos seletivos.

Pesquisa mapeia preconceito contra 
trabalhadores mais velhos no Brasil



Nove em cada dez crianças e adolescentes 
são usuárias de internet

O número de crianças e ado-
lescentes do país com acesso à
internet cresceu em 2021,
apontou a pesquisa TIC Kids
Online Brasil, do Comitê Gestor
da Internet no Brasil (CGI.br).  

O estudo, conduzido pelo
Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Socie-
dade da Informação (Cetic.br)
do Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR
(NIC.br), apontou que 93% das
crianças e adolescentes do país
entre 9 e 17 anos são usuárias de
internet, o que corresponde a
cerca de 22,3 milhões de pessoas
conectadas nessa faixa etária.
No entanto, esse acesso ainda
revela desigualdades.

Em 2019, antes da pandemia
de covid-19, 89% dessas crian-
ças e adolescentes tinham
acesso à internet. Dois anos de-
pois, houve avanços, que
foram principalmente percebi-
dos entre as crianças e adoles-
centes da Região Nordeste: em
2019, 79% delas tinham acesso
à internet e esse número pas-
sou para 92% no ano passado.
Também houve avanço nas
áreas rurais, cujo acesso à in-
ternet passou de 75% para 90%
nessa mesma comparação, e
entre crianças de 9 a 10 anos,
que saiu de 79% para 92%.

“Esse é um dado [93%] que a
gente tem que comemorar, é
uma população inserida em um
ambiente, mas não podemos
desconsiderar os 7% que não
foram inseridos, o que repre-
senta quase 2 milhões de pes-
soas nessa faixa etária que não
utilizam a internet. Os que não
utilizam a internet sofrem
muito a consequência desse
avanço porque ficam ainda
mais à margem. Além disso,
temos que pensar que, entre os
que são usuários, esse uso não
é igual”, disse a coordenadora
do estudo, Luísa Adib, durante
a apresentação dos dados.

O celular é o dispositivo predo-
minante entre as crianças e ado-
lescentes para acesso à internet
(93%), mas o estudo de 2021
também mostrou um cresci-
mento significativo da televisão
para essa utilidade (58%). Apesar
disso, o uso de dispositivos como
televisão, computador (44%) e
videogame (19%) para acesso à

internet ainda é pequeno e de-
monstra a desigualdade entre as
classes sociais.

“Esse crescimento [na televi-
são como dispositivo para
acessar a internet] foi maior
entre as classes D e E mas,
ainda assim, a diferença que a
gente observa tanto para a tele-
visão quanto para os demais
dispositivos - com exceção do
celular que é mais equilibrado
– é que as classes A e B acessam
a internet de uma variedade
maior de dispositivos”, desta-
cou Luisa.

“Mais de 50% dessa popula-
ção [crianças e adolescentes]
acessa a internet exclusiva-
mente pelo telefone celular. E,
nesse caso, a diferença de clas-
ses é bastante marcada. As
classes D e E acessam exclusi-
vamente pelo celular em pro-
porções que são maiores do
que as classes A e B, que tam-
bém acessam pelos computa-
dores”, disse Luísa.

Segundo o estudo, os celula-

res são a única ferramenta de
conexão para 78% de crianças
e adolescentes das classes D e
E. Nas classes A e B, apenas
18% desse público faz uso ex-
clusivo do celular para uso da
internet.

Apoio emocional
O TIC Kids Online Brasil rea-

lizado no ano passado revelou
ainda que um terço dos adoles-
centes entre 11 e 17 anos (cerca
de 32% do total deles) já usou a
internet para buscar apoio
emocional. Esse hábito foi
maior entre as meninas: 36%
delas afirmam já ter recorrido a
esse tipo de apoio online. No
caso dos meninos, isso corres-
pondeu a 29%. 

“É importante destacar que a
busca emocional nesse caso
está associada tanto a um canal
de ajuda como a busca por um
amigo ou um adulto, para divi-
dir ou falar sobre alguma situa-
ção triste”, explicou Luísa.

O uso da rede para a procura
de apoio emocional foi repor-
tado por 46% dos que tinham
entre 15 e 17 anos, 28% entre os
com 13 e 14 anos e 15% por
aqueles com idades de 11 a 12
anos.

Redes sociais
Entre crianças e adolescen-

tes no país, o uso de redes so-
ciais é uma das atividades
online que mais cresceram. Em
2021, 78% dos usuários de in-
ternet com idades de 9 a 17
anos acessaram alguma rede
social, um aumento de 10 pon-

tos percentuais em relação a
2019 (68%). 

A proporção de usuários de
internet de 9 a 17 anos que têm
perfil no Instagram avançou de
45% em 2018 para 62% em
2021. E, pela primeira vez, o
perfil no Tik Tok apareceu na
pesquisa: 58% do público pes-
quisado declarou ter um perfil
nessa rede compartilhamento
de vídeos curtíssimos, ficando

à frente do Facebook, com 51%
Para a pesquisa, foram ouvi-

das 2.651 crianças e adolescen-
tes de todo o país, com idades
entre 9 e 17 anos. O estudo foi
realizado entre outubro do ano
passado e março deste ano. O
TIC Kids Online Brasil é uma
pesquisa feita anualmente
desde 2012 e só não foi reali-
zada em 2020 por causa da
pandemia de covid-19.
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O celular é o dispositivo predominante entre as crianças e
adolescentes para acesso à internet, com índide de 93%.

Dados fazem parte da pesquisa TIC Kids Online Brasil.



A polícia da Nova Zelândia
abriu uma investigação de-
pois que uma família encon-
trou restos humanos em
malas compradas em um
leilão.

A família, moradora da re-
gião sul da capital, Auck-
land, fez a descoberta depois
de desempacotar os itens

comprados. As autoridades
policiais iniciaram uma in-
vestigação por homicídio e
estão tentando identificar a
quem pertencem os restos
mortais.

Acredita-se que a família
não esteja envolvida na
morte. Segundo o que se
sabe até o momento, a famí-

lia adquiriu vários itens,
entre eles as malas, em um
leilão realizado por uma em-
presa de armazenamento na
última quinta-feira (11/8).

É comum que algumas
empresas do setor realizem
leilões de itens guardados
em unidades de armazena-
mento inadimplentes. Em

geral, todos os objetos dei-
xados para trás são vendidos
como uma unidade inteira
dentro de um container.

Normalmente, os com-
pradores não conseguem
inspecionar os itens abando-
nados antes de comprá-los
— muitos lances são feitos na
esperança de uma surpresa
valiosa.

A descoberta dos restos
mortais só foi feita depois
que os moradores levaram
os itens adquiridos no leilão
para sua casa, segundo o
inspetor-detetive da polícia,
TofilauFaamanuiaVaaelua.

Vários vizinhos da família
relataram terem sentido um
"cheiro horrível" emanando
da propriedade antes da
chegada da polícia, de
acordo com o site de notícias
local Stuff.

Um vizinho — ex-funcio-
nário de um crematório —
disse que o cheiro era ime-
diatamente reconhecível.

"Eu soube imediatamente

[que eram restos humanos]
e pensei: 'de onde vem
isso?'" disse ele.

Outro vizinho disse que
seu filho viu uma mala
sendo descarregada de um
container e levada pela po-
lícia para uma tenda de aná-
lise forense erguida no
local.

Imagens publicadas pelo
Stuff mostram o container
estacionado na entrada da
casa, localizada em um su-
búrbio da capital, enquanto
a polícia realizava suas in-
vestigações.

Autoridades policiais dis-
seram que sua prioridade é
"confirmar a identificação
do falecido, para que possa-
mos estabelecer todas as cir-
cunstâncias por trás da
descoberta".

Eles acrescentaram que,
dada a "natureza da desco-
berta", levaria tempo para
que os parentes mais próxi-
mos da vítima fossem co-
municados formalmente.
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Restos humanos são encontrados em
mala comprada em leilão
Família fez a terrível descoberta ao desfazer as malas compradas após chegar em casa.

Polícia da Nova Zelândia abriu inquérito após descoberta.



Em meio a fortes tensões com os
Estados Unidos, a China anunciou
nesta quarta-feira (17) que enviará
tropas à Rússia para um exercício
militar conjunto no país.

O anúncio foi feito pelo Minis-
tério da Defesa chinês. De acordo
com a pasta, tropas da Índia, de
Belarus e do Tajiquistão também
participarão dos exercícios, que
ocorrerão em território russo.

O ministério chinês afirmou em
comunicado que a participação
da China nos exercícios conjuntos
"não tem relação com a atual si-
tuação internacional e regional".
Desde 24 de fevereiro deste ano,
a Rússia mantém ataques e inva-
sões ao território ucraniano sem
que haja qualquer retaliação de
Pequim, apesar das represálias
dos países do Ocidente.

A China, por sua vez, tem feito
exercícios militares em torno da
ilha de Taiwan, em meio ao au-
mento de tensão com os EUA de-
vido à visita ao território da
presidente da Câmara dos Depu-
tados norte-americana, Nancy
Pelosi.

Os exercícios da China na Rús-
sia fazem parte de um acordo de
cooperação anual bilateral, se-
gundo o Ministério da Defesa chi-
nês, e já foram realizados outros
anos.

"O objetivo é aprofundar a coo-
peração prática e amigável com
os exércitos dos países partici-

pantes, aumentar o nível de cola-
boração estratégica entre as par-
tes e fortalecer a capacidade de
responder a várias ameaças à se-
gurança", disse a pasta em comu-
nicado.

Ainda não há data confirmada para
o início, mas, no mês passado, o pre-
sidente da Rússia, Vladimir Putin,
anunciou um plano de realizar ma-
nobras militares com países parceiros
entre 30 de agosto e 5 de setembro.

China na guerra da Ucrânia
Desde o início da guerra na

Ucrânia, a China tem mostrado
apoio, ainda que contido, à Rús-
sia, grande aliado do país asiático
na atual geopolítica mundial. Em
junho, o presidente chinês, Xi
Jinping, falou ao telefone com o
líder russo, em uma clara mensa-
gem de apoio aos ataques da Rús-
sia em território ucraniano.

Pequim também rejeitou pedi-
dos da comunidade internacional
para condenar a invasão russa ao
país vizinho.

Tensões com os EUA
O anúncio dos exercícios na

Rússia ocorre em meio a um dos
momentos mais tensos entre os
Estados Unidos e a China nos úl-
timos anos.

As tensões começaram a se
acirrar em junho e aumentaram
no início deste mês, quando
ocorreu a visita de Nancy Pelosi a
Taiwan. O governo chinês reivin-
dica a ilha como parte de seu ter-
ritório. Já o governo local de
Taiwan, historicamente de oposi-
ção ao Partido Comunista da

China, que governa o país, quer a
independência.

Pequim considerou a visita
uma provocação dos EUA, que
mantêm uma política de ambi-
guidade em relação à ilha - Was-
hington não reconhece Taiwan
como independente, mas, ao

mesmo tempo, mantêm relações
com o governo local.

Desde então, aviões e navios
militares chineses têm feito
exercícios militares constantes
ao redor de Taiwan e com inú-
meras invasões ao espaço aéreo
da ilha.

Guerra na Ucrânia Geral

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da
Chiina, Xi Jinping, em encontro bilateral em feve-
reiro de 2022, dias antes da invasão russa à Ucrânia.
— Foto Alexei Druzhinin-Sputnik-Pool via AP

China anuncia envio de tropas para a Rússia
Pequim afirma que militares participarão de exercício conjunto em território russo, ainda sem data definida. Exército da Índia, de Belarus 

e do Tajiquistão também farão parte do teste. Governo chinês tem se alinhado a Moscou ao longo da guerra na Ucrânia.
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A versão final do Android
13 foi disponibilizada para
todo mundo na última se-
gunda-feira (15).O software
estava em fase beta (testes)
desde maio, quando foi
apresentado no evento para
desenvolvedores da empresa
(Google I/O 2022). Ele traz
aprimoramentos em privaci-
dade, em conectividade e
atualizações sutis na parte
visual.

A linha de celulares Pixel,
do próprio Google, recebe a
atualização primeiro.

As principais novidades do
Android 13

•Ícones de aplicativos
podem combinar com o
tema e papel de parede do
celular;

•É possível definir uma lín-
gua diferente para cada app
instalado;

•Com o modo Hora de Dor-
mir, é possível ajustar a lu-
minosidade da tela para ser
reduzida automaticamente
em ambientes escuros;

•Agora, o tocador de mú-
sica pode reconhecer a faixa
em reprodução e exibir a arte
do disco no app do Google
Chrome;

Em privacidade
•Agora dá para comparti-

lhar fotos e vídeos específi-
cos com seus aplicativos,
eliminando a necessidade de

selecionar a pasta inteira;
•Novos apps instalados

terão que pedir permissão
para enviar notificações;

•Ao copiar informações
sensíveis, como número de
telefone, e-mail, endereço e
login, o Android limpará au-
tomaticamente esses dados
após um período;

Em conectividade
•O recurso SpatialAudio do

Android 13 permite que o
som do headphone acompa-
nhe a movimentação da ca-
beça, criando uma
experiência imersiva -- o
fone deve ser compatível;

•É possível usar Chrome-
books para responder men-
sagens que chegam no seu
celular. Os mensageiros su-
portados são WhatsApp, We-
Chat e Signal;

•O Android 13 trabalha
com áudio Bluetooth Low
Energy (LE), que promete
baixa latência na transmis-
são de dados;

•É viável visualizar e arras-
tar facilmente apps para o
modo tela dividida, para
aprimorar a multitarefa;

•Até o fim do ano, o An-
droid 13 permitirá copiar
links, imagens, vídeos e tex-
tos de um celular e colar no
tablet, como nos sistemas da
Apple, hoje.

Quando o meu celular será
atualizado?

Cada marca trabalha com
um cronograma.

Segundo o Google, ainda
este ano, celulares das mar-
cas Samsung, Motorola,
Xiaomi, Asus, Nokia, Realme
e Oppo receberão a atualiza-
ção.

Inovação

Confira as principais novidades do Android, 
lançado oficialmente nesta semana

Sistema operacional do Google ganhou novos recursos de privacidade e ajustes pontuais no design.

Android 13 ganhou poucas alterações no Material You.

A 7ª edição da Science Days
será realizada no Amapá e
busca despertar o interesse de

crianças, jovens e adultos
pelas áreas de ciência, tecno-
logia, engenharia e matemá-

tica. O evento, que é um dos
maiores da América Latina na
área espacial, acontece nos
dias 2 e 3 de setembro, em
Macapá.

Para participar, os interes-
sados podem se inscrever
gratuitamente até sábado
(20), no site do evento. O
prazo é o mesmo para quem
deseja apresentar algum pro-
jeto durante o evento - nesse
caso são cobradas taxas que
variam de R$ 70 a R$ 100.

A programação conta com
palestras, oficinas, mostras
de ciências e tecnologia e ex-
perimentos, dando aos parti-

cipantes a oportunidade de
vivenciar experiências inédi-
tas e inovadoras da área espa-
cial.

Os participantes poderão
ilustrar e escrever mensagens
em cartões postais espaciais
personalizados que irão a
bordo do Foguete New She-
pard, da Blue Origin, através
da oficina “Cartão Postal Es-
pacial Science Days”.

Um dos destaques do
evento será a palestra “New
Space – Oportunidades e De-
safios da nova Revolução Es-
pacial”, que será ministrada
por José Carlos Filho, da In-

ternational Space Academy.
A palestra busca mostrar

uma visão global da história
da exploração espacial, in-
cluindo os benefícios para a
humanidade, as oportunida-
des e os desafios apresenta-
dos pelas empresas ligadas a
exploração espacial no movi-
mento conhecido como “New
Space”.

A realização do evento
ocorre a partir de parceria da
Fundação Michaelis para
Educação Global (The Mi-
chaelis Foundation for Global
Education) com o Instituto
Leva Ciência no Amapá. (g1)

Inscrições abertas Geral

'Science Days' busca despertar o interesse de crianças
e adultos da Amazônia pela área espacial

Inscrições estão abertas até 20 de agosto.
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Sétima edição da feira internacional de ciência e tecnologia acontece em setembro, em Macapá. 
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Parabéns ao restaurante 313 pela recente 
premiação como melhor Restaurante do Estado, na foto a
chefe Geane Gomes com o  esposo Marcelo Porpino.

A cena de hoje da página
é dela a bonita Izabela

Amanajas.

Uma das melhores 
ativistas Culturais 

do Estado, Ana VIDIGAL.

Feliz aniversário a
querida Roberta 

Sussuarana. Muitas
felicidades!
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