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Justiça condena
ex-prefeita de Laranjal
do Jari por improbidade
administrativa
A promotoria de Justiça de Laranjal do Jari apurou e confirmou a ausência de
prestação de contas anual da Prefeitura, relativa a 2015.
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A peso de ouro
Querendo descobrir de que é
feito os termômetros infravermelho que o
Oﬁrney Sadala
Comprou, pelo
preço com certeza deve ser
de ouro.

MP-AP recomenda ao GEA que
regularize os serviços de limpeza
e higienização na saúde

PÁGINA 03
Queimadas

Em 33 anos, Amazônia
perdeu 724 mil km² de
ﬂoresta e vegetação em
região que abrange 9 países
Conhecida como 'Pan-Amazônia', a
área tem 8,47 milhões de km² e envolve Brasil, Bolívia, Peru, Equador,
Colômbia, Venezuela, Suriname,
Guiana e Guiana Francesa. PÁGINA 17
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Redução de contágio

Taxa de retransmissão
de covid-19 no
Amapá é a terceira
menor do país
No dia 1° de julho, a taxa era de
0,94, o que demonstra redução no
contágio. Medidas como o lockdown foram fundamentais para alcançar o resultado.
Pagina 05

Caridade
Cáritas Diocesana
promove coleta virtual
para arrecadar doações
para a caridade
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ANP ADIA VENDA
DIRETA PARA ATENDER
ATRAVESSADORES
O presidente Jair Bolsonaro até comemorou, com um post, a publicação nesta quarta-feira (1º) da
resolução do Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE) autorizando a venda direta de etanol aos
postos, sem passar pelas distribuidoras, que têm papel meramente atravessador
no
mercado
de
combustíveis. O problema é que a
Agência Nacional do Petróleo (ANP)
precisa regulamentar a decisão. Mas,
sob suspeita de submissão às ricas
distribuidoras: decidiu analisar o
tema só em outubro.

RESPOSTA
VAGA
Indagada ontem sobre por que
adiar a regulamentação da venda direta por 4 meses, a ANP respondeu
com um vago “os estudos continuam”.

ANALOGIA DO LUCRO

DIREITO NEGADO

A manobra consiste em cobrar, seA Constituição garante a livre concorrência, mas a regra não vale para gundo o Ecad, 5% do valor bruto dos
usinas, obrigadas pela a ANP a entre- patrocínios das lives, como acontece
em shows com público pagante.
gar todo o etanol às distribuidoras.

A manobra do Ecad para faturar em dobro com o sucesso das
“lives” na pandemia chamou
atenção da Secretaria de Cultura,
que vai notiﬁcar a entidade a explicar o embasamento legal utilizado para fazer a cobrança,
considerada abusiva, bem como
os critérios que deﬁnem os percentuais cobrados. Como não há
lei que deﬁna a classiﬁcação das
lives, a suspeita é que a entidade
tenha avançado além de suas
competências.

do inquérito das “fakenews” sobre a
cabeça de parlamentares, blogueiros
e críticos do Supremo etc. Deveria
oﬁalizar de uma vez a DP do STF.

PÓS-CPI

Faz sentido o reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, negar título de doutor ao
ex-ministro Carlos Decotelli e o conceder a Lula. Condenado duas vezes,
o petista se revelou doutor em corrupção e lavagem de dinheiro. E
ainda tem mais sete processos pela
frente.

O ofício tem origem no Departamento de Registro, Acompanhamento e Fiscalização, criado
após
a CPI do Ecad para ﬁcar de
A ANP informou que em janeiro
olho
na
entidade.
realizou workshop sobre venda direta com “agentes de mercado”, e só
citou distribuidoras na confraternização.

DINHEIRO
NÃO FALTA

ALÔ, MPF; ALÔ, PF

O Ecad já fechou gordos acordos com plataformas populares
como YouTube, Facebook, Spotifyetc e recebe milhões pelo uso
das músicas.

ESTABILIZAÇÃO
TREPIDANTE
O ministro Dias Toﬀoli acha que o
STF é “elemento estabilizador da
ordem política”. Não deve ter visto
os colegas como Celso de Mello e
Alexandre de Moraes se revezando
na pancadaria contra Bolsonaro.

DOUTOR EM MALFEITORIAS

TAREFA PARTIDÁRIA

$
Manoel Picanço
Diretor Comercial
Araciara Macedo
Editora Chefe

Márcio Bezerra
Editor de Artes
Projeto Gráfico
Souza
Diagramação

Raimundo Hélio
Assinatura e Circulação Geral FENAJ-332-AP

02 Macapá(AP), sexta-feira, 03 de julho de 2020

BOA
PERSPECTIVA
O primeiro semestre terminou e a
alta no número de mortes diárias por
coronavírus também. Segundo o
Worldometer, já são 800 mil curados
e as curvas de novas curas e novos
casos estão cada vez mais próximas.

AGORA
FICOU SÉRIO
O protesto com ameaça de greve
geral dos entregadores de aplicativos
preocupou, principalmente, os que
defendem isolamento, apoiados na comodidade de ter o dinheiro na conta e
poder comprar tudo pelo celular.

Artigo
Ney Lopes: Jornalista, advogado, ex-deputado
federal; ex-presidente do Parlamento LatinoAmericano, procurador federal

O desembolso é o meio de execução.
Diante de uma carga tributária elevada, restaria a emissão de títulos
públicos para ﬁnanciar as políticas
pós pandemia, o que causaria inﬂação.
A tarefa de reconstrução compreenderá a estabilização econômica, ﬁscalização na arrecadação
dos impostos, redistribuição de
renda e promoção efetiva do desenvolvimento. A epidemia está ensinando, que a prioridade deverá ser a
maximização do bem-estar social
Nessa ótica, comenta-se na mídia,
que o Ministério da Economia, embora inicialmente discordasse, fechou acordo para apoiar no
Congresso Nacional a proposta do
deputado Mauro Benevides Filho
(PDT-CE), adversário do governo
Bolsonaro.
Anteriormente, Guedes havia de-

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

O secretário estadual de Saúde de
São Paulo, José Henrique Guermann,
mostrou-se ontem desinformado
sobre ações do próprio governo João
Dória contra o covid-19. Disse à
Rádio Bandeirantes, por exemplo,
que começariam ontem as multas
aos sem-máscara. Só que não: é hoje.

Quase diariamente, a comissária
de Direitos Humanos da ONU em GePENSANDO BEM…
nebra, Michelle Bachelet, é pautada
...era mais fácil ir direto ao assunto e
pela própria assessoria, ligada a ati- prorrogar o inquérito das fakenews até
vistas brasileiros, para criticar o go- 1º de janeiro de 2023.
verno do Brasil a qualquer pretexto.

Governo e oposição, unidos
O olhar coletivo se volta para o
que acontecerá com a economia,
após a pandemia. As estimativas são
de que a dívida bruta brasileira pode
chegar a 93,5% do PIB. O orçamento
público, assemelha-se ao de uma família.
Na falta de dinheiro para as despesas, a tendência é tomar empréstimo, ou vender patrimônio
(quando existe). Entretanto, exigese muita cautela, tanto numa, como
noutra alternativa. Empréstimo
pode onerar em demasia e o excesso
de alienação de bens esvazia o futuro.
A pergunta que ﬁca no ar: quais
caminhos serão usados, na reconstrução econômica do país? Sabe-se
que a política ﬁscal compreende basicamente, a tributação e a despesa
pública. Os impostos fornecem recursos para as propostas de governo.

Apesar das trocas de farpas entre o
presidente Bolsonaro e João Doria
(PSDB), dos R$45 milhões destinados ao saneamento básico de 20 estados, São Paulo vai receber a
metade: R$22,5 milhões.

ECAD TERÁ QUE EXPLICAR DELEGACIA
COBRANÇA EXTRA POR
PERMANENTE
SECRETÁRIO
‘LIVES’
O ministro Alexandre de Moraes
vai manter a “espada de Dâmocles” VOADOR

CARTAS
MARCADAS

Essa relação da ANP deveria ser investigada. Desse casamento suspeito
nasceu o “cartório” obrigando as usinas a trabalhar para distribuidoras.

DE BARRIGA CHEIA

fendido mudança constitucional para destinar esse dinheiro no
pagamento de dívidas bancárias. A
sugestão do deputado Mauro Filho,
agora por ele aceita, é aplicar no ﬁnanciamento de despesas relacionadas à Covid-19, cobrir a perda de
arrecadação, pagamento do auxílio
emergencial, gastos com saúde e de
assistência social, compensações ﬁnanceiras aos governos regionais,
manutenção do emprego e renda,
bem como para cobrir frustrações de
receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União.
Por lei, todo o dinheiro arrecadado
nesses fundos é aplicado exclusivamente na ﬁnalidade especíﬁca. Só
que boa parte nunca é usada. Os recursos ﬁcam parados na União. Para
utilizá-los impõe-se lei autorizativa.
Se o governo fosse emitir títulos da
dívida pública para arrecadar esse

Os conceitos e opiniões emitidos em artigos e colunas, são de inteira
responsabilidade de seus autores e nem sempre refletem a opinião deste Jornal

Jornal filiado

mesmo valor hoje ocioso (R$ 178 bilhões.) pagaria a taxa de 2.84%. A alternativa alivia as contas públicas e
evitará que se transﬁra o sacrifício ﬁnanceiro da crise para os assalariados, aposentados, pequenos e
médios agricultores, empreendedores, servidores públicos e classe
média.
Caso seja aprovada a proposta do
deputado Mauro Filho, pertencente
a um partido de oposição, o presidente Bolsonaro estará dando exemplo concreto de diálogo político, sem
adesismo. A medida complementará
o plano social gigantesco, que o governo está executando, de ajuda às
camadas pobres da população.
Aﬁnal, o que se deseja construir é
o futuro do Brasil, que interessa a
todos. Por isso, a tarefa pode ser
compartilhada com várias mãos, independente da conotação partidária.
CRÍTICAS E SUGESTÕES
=OI (999148376)87VIVO(991788447)=

Propriedade de Quality
do Brasil Indústria Ltda.
Circula diariamente de segunda a segunda
nos 16 municípios do Estado do Amapá.
De segunda a sábado R$1,50

CLARO(98102-3197)
=Av. FAB, 1070- edificio Macapá Ofices, sala 102.

bairro Central, Macapá - AP. CEP 68.900-073
=Macapá=Amapá
=E-mail:agazeta.ap@uol.com.br
agazetap@uol.com.br =Site: www.jornalagazeta-ap.com.br
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Alo MP-AP

Erramos

Na matéria sobre a entrevista da desembargadora Sueli Pini, publicada no
Jornal A Gazeta de ontem, não divulgamos a fonte, erro grave cometido por
nosso jornal e queremos pedir desculpas. A matéria foi baseada em uma entrevista que a desembargadora
concedeu ao jornalista Frota. Nosso sincero pedido de perdão ao nobre colega.

Um internauta revoltado comentando
sobre a condenação da ex-prefeita de Laranjal do Jari por improbidade administrativa, “só em Mazagão que não
acontece nada com o prefeito, não prestou contas do ano de 2017 e a prestação
de contas de 2018 foi rejeitada pelo
TCE”. Hora do MP-AP dar uma voltinha
por lá.

Multa

A peso de ouro
Querendo descobrir de que é feito os
termômetros infravermelho que o OﬁrneySadala Comprou. Enquanto no mercado nacional
o valor ﬁca entre R$ 100,07 o mais barato e R$
295,90 o mais caro, Oﬁrney pagou R$ 697,50 por
cada um. Deve ser feito de ouro puro, só pode!

População parece relaxada com a diminuição de
casos de covid-19 no Amapá. Tem gente que está
saindo sem usar máscara, atenção, a multa para
quem desobedecer o uso é de um salário mínimo,
no caso de pessoa física, para o comerciante que
atender pessoas sem máscara, além da multa, também pode ter alvará suspenso por uns dias. Melhor
obedecer e evitar transtorno.

Voltando
O Juiz Paulo Madeira voltou, presencialmente, ao TJAP
depois de vencer a covid-19. Paulo ﬁcou internado por vários dias e chegou a ser entubado. De volta ao trabalho foi
recebido com emoção pelo Presidente João Lages e outros
colegas de TJAP.

Geral

Covid-19

MP-AP recomenda ao GEA que regularize os serviços de
limpeza e higienização dos hospitais e unidades de saúde
O GEA e as empresas que prestam serviço terão que providenciar insumos e Equipamentos de Proteção Individual para prevenção
à Covid-19 aos trabalhadores contratados para trabalharem nessas unidades de saúde pública
O Ministério Público do Amapá
(MP-AP), em atuação litisconsorcial e integrada dos Centros de
Apoio Operacional e Promotorias
de Justiça de Justiça, expediu, a
Recomendação Conjunta para que
o Estado regularize os serviços de
limpeza, higienização e desinfecção dos hospitais e unidades mistas geridas pelo Governo do
Estado do Amapá (GEA), em Macapá e nos municípios.
Os promotores de Justiça recomendam ainda, à ProcuradoriaGeral do Estado do Amapá (PGE) e
Secretaria de Estado de Saúde
(Sesa), bem como às empresas
Bravha Serviço Ltda, BernaconLtda-ME e Executiva Empreendimentos Ltda-ME, que
prestam esses serviços, que providenciem insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
para prevenção à Covid-19 dos trabalhos contratados para trabalharem nessas unidades de saúde
pública.
Entenda o caso
O MP-AP apurou irregularidades
na prestação dos serviços de limpeza nas unidades de saúde do Estado do Amapá, hospitais e
unidades mistas de saúde. O levantamento foi feito pelas Promo-

torias de Justiça nos municípios,
que constataram que existem riscos e danos decorrentes do não
cumprimento adequado do contrato pelas empresas terceirizadas,
o que possibilita o aumento de
contaminação nas áreas críticas
dos ambientes de saúde.
A decisão de expedir a Recomendação foi tomada após reuniões,
realizadas
por
videoconferência nos dias 22 e 24
de junho de 2020, com a participação dos representantes dos Centros de Apoio Operacionais.
O documento é assinado pelos
promotores de Justiça Fábia Nilci,
Marcelo Moreira, Gisa Veiga, Anderson Batista, Laércio Mendes,
Rodrigo Celestino, Christie Girão,
SamileAlcolumbre, Fabiano Castanho, Manoel Edi, Benjamin Lax,

ThaysaAssum e Hélio Furtado.
Conforme a coordenadora do
CAO-Saúde, promotora de Justiça
Fábia Nilci, é papel do MP-AP defender os direitos da população no
acesso à saúde e com segurança.
Ela ressalta que a falta dos serviços
e insuﬁciência de equipamentos,
colocam em risco os proﬁssionais
e pacientes dos hospitais e unidades mistas.
Recomendação
O MP-AP recomenda que as empresas Bravha Serviço Ltda, Bernacon
e
Executiva
Empreendimentos Ltda-ME, cada
uma delas com suas respectivas
atribuições e obrigações contratuais, cumpram integralmente
todos os termos dos contratos
prorrogados a contar do dia

16/04/2020 a 31/08/2020, com a
realização da limpeza, higienização e desinfecção adequadas, interna e externamente, nas
unidades mista de saúde de Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Serra do
Navio, Pedra Branca do Amapari,
Mazagão e Vitória do Jari; e, nos
Hospitais Estaduais do Laranjal do
Jari e Oiapoque; Hospital de Emergência (HE); Hospital da Mulher Mãe Luzia; Hospital Alberto Lima
(HCAL); e Pronto Atendimento Infantil (PAI) e Hospital da Criança e
do Adolescente (HCA), em Macapá.
Recomenda ainda o MP-AP, que
as empresas efetuem o fornecimento de materiais de limpeza, higienização
e
desinfecção
adequados para as ambiências de
saúde; fornecimento de álcool em
gel, papel toalha e sabão para todas
as unidades de saúde referidas, de
forma ininterrupta; com fornecimento de EPIS adequados aos
seus trabalhadores; com escala de
trabalhadores de acordo com os
números previstos nos respectivos
contratos, para cumprimento efetivo de todas as cl.
E recomenda ainda ao GEA, representado pela PGE, especiﬁcamente à Sesa que adote todas as

providências necessárias para que
os contratos prorrogados de limpeza, higienização e desinfecção
sejam devidamente cumpridos
pelos contratados, e adote também as providências necessárias
para que o procedimento licitatório 30001010050177.0008/2019,
iniciado no dia 07/05/2019, referente à contratação de empresa
para limpeza, higienização e desinfecção das unidades de saúde
do Estado, ﬁnalize antes do encerramento da prorrogação dos contratos 35/2013, 36/2013 e 37/2013,
sob pena de eventuais responsabilidades administrativa, cível e
penal
Prazo e sanções
O MP-AP requisita ao Estado
que o encaminhamento de resposta, que deverá ocorrer no prazo
legal de dez dias, sobre o acolhimento das recomendações e respectivas providências, adotadas
ou não, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde. Sendo o caso de
resposta negativa, deve haver
apresentação de justiﬁcativa fundamentada para o seu não atendimento. O não cumprimento desta
Recomendação acarretará na adoção de todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis.
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Indústrias

Produção industrial cresce 7% em maio, após
2 meses de queda com pandemia
Alta, porém, foi insuﬁciente para reverter a queda de 26,3% acumulada em março e abril. Na comparação
com maio de 2019, indústria tombou 21,9%.
A produção industrial brasileira avançou 7% em maio, na
comparação com abril, conforme divulgou nesta quintafeira (2) o Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística
(IBGE). A alta vem após dois
meses seguidos de queda e de
um tombo recorde em abril (18,8%).
Embora tenha sido a maior
alta já registrada pela pesquisa
para um mês de maio, o
avanço eliminou apenas parte
das perdas acumuladas desde
o início da pandemia de coronavírus.
"O crescimento, no entanto,
foi insuﬁciente para reverter a
queda de 26,3% acumulada
nos meses de março e abril.
Com isso, o setor atinge o segundo patamar mais baixo
desde o início da série histórica
da Pesquisa Industrial Mensal,
sendo que o menor nível foi registrado em abril deste ano",
informou o IBGE.
Na comparação com maio
de 2019, houve queda de

21,9%, sétimo resultado negativo seguido nesse tipo de
comparação e a segunda
queda mais elevada desde o
início da série histórica, atrás
apenas do resultado de abril (27,3%).
No ano, a indústria acumu-

lou queda de 11,2%. Em 12
meses, o recuo é de 5,4%, o
mais intenso desde dezembro
de 2016 (-6,4%).
Com a leve recuperação em
maio, o patamar da produção
industrial brasileira está 34,1%
abaixo de seu pico histórico,

alcançado em maio de 2011.
“A partir do último terço de
março, várias plantas industriais foram fechadas, sendo
que, em abril, algumas ﬁcaram
o mês inteiro praticamente
sem produção, culminando no
pior resultado da indústria na

série histórica da pesquisa. O
mês de maio já demonstra
algum tipo de volta à produção, mas a expansão de 7%,
apesar de ter sido a mais elevada desde junho de 2018
(12,9%), se deve, principalmente, a uma base de comparação muito baixa”, explicou
André Macedo, gerente da
pesquisa.
Alta em 20 dos 26 segmentos
Entre os segmentos de atividades, o crescimento frente ao
mês anterior foi generalizado,
alcançando todas as grandes
categorias econômicas e com
alta em 20 dos 26 ramos pesquisados.
“As atividades foram impulsionadas, em grande medida,
pelo retorno à produção
(mesmo que parcialmente) de
unidades produtivas, após as
interrupções da produção
ocorridas em várias unidades
produtivas, por efeito da pandemia”, aﬁrmou Macedo.

Caixa TEM

CRUZADAS DA GAZETA

Aplicativo registra novo dia de instabilidade, em
meio a recebimento de Auxílio Emergencial e FGTS
A hashtag #CaixaTemNAOFUNCIONA no Twitter reúne relatos de problemas
dos usuários, desde "sumiço" de contas a alto tráfego de acessos.

HORIZONTAIS
App da Caixa é fundamental para quem vai receber a ajuda
de R$ 600 — Foto Adriana Toﬀetti-A7 Press-Estadão

Usuários do aplicativo
Caixa TEM, da Caixa Econômica Federal, usam as redes
sociais nesta quinta-feira (2)
para apontar falhas na ferramenta, fundamental para uso
dos recursos repassados pelo
governo federal durante a
crise do novo coronavírus.
A hashtag #CaixaTemNAOFUNCIONA no Twitter reúne
relatos de problemas dos
usuários, desde "sumiço" de
contas a alto tráfego de acessos. Procurada pelo G1, a
Caixa diz que "clientes e beneﬁciários estão conseguindo
concluir as operações, apesar
das intermitências.
"A Caixa esclarece que
nesta primeira semana de
julho, em que ocorrem os

processamentos de fechamento e início de mês, somados aos lançamentos dos
créditos dos benefícios emergenciais e folhas de pagamento
mensais,
alguns
serviços podem apresentar
intermitência momentânea",
diz o banco em nota.
Nesta semana, é a segunda
vez que o aplicativo Caixa
TEM ﬁgura entre os assuntos
mais comentados das redes
sociais. Na segunda-feira (29),
houve diﬁculdades de acesso
no dia em que a Caixa começou a fazer a liberação emergencial dos novos saques do
FGTS. O crédito em conta para
4,9 milhões de trabalhadores
nascidos em janeiro, somavam mais de R$ 3,1 bilhões.
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Acontece que desde sábado
(27), e até 4 de julho, novas
parcelas do Auxílio Emergencial estão sendo depositadas
nas contas da poupança social digital, acessada pelo
Caixa TEM, para os três lotes
de inscritos no programa.
Nesta quinta-feira (2), mais
6,8 milhões de trabalhadores
recebem o benefício.
Na segunda, a Caixa disse,
em nota ao G1, que o app
apresentou "intermitências
pontuais" na funcionalidade
de pagamento de boletos, devido ao alto volume de solicitações. "Todavia, os usuários
puderam concluir as operações em novas tentativas ao
longo do dia com a normalização do volume."

1. Incendiar; queimar (em inglês). (4)
4. Ato de drenar. (8)
8. Nome genérico de vários
instrumentos musicais que
fazem barulho quando agitados. (8)
9. Letra do alfabeto grego que
corresponde ao nosso I. (4)
10. Pronome demonstrativo
usado para pessoa ou coisa
próxima daquela com quem
falamos (plural). (5)
11. Que tem zelo (feminino,

plural). (7)
13. Matéria mineral dura e sólida (plural). (6)
15. Predição baseada no voo
ou no canto das aves. (6)
17. Relativo a pelve. (7)
19. Poetas (em inglês). (5)
22. Grande confusão. (4)
23. Alojamentos que se destinavam à moradia dos escravos no Brasil. (8)
24. Próprio de quem chora
(plural).. (8)
25. Relativo a boca. (4)

VERTICAIS
2. Estrutura composta por
queratina presente na ponta
dos dedos da maioria dos vertebrados terrestres (plural).
(5)
3. Relativo a núcleo. (7)
4. Contração da preposição
"de" com o pronome "ela". (4)
5. Desonerar, isentar. (8)
6. Casa de assistência social
que abriga crianças abandonadas ou idosos desampara-

dos. (5)
7. Arrancar. (7)
12. Doença mental (plural). (8)
14. Cílio (em inglês). (7)
16. Império ___: Estado turco
que existiu entre 1299 e 1922.
(7)
18. Aquilo que ajuda a ver. (5)
20. Adorno que serve para
prender os cabelos. (5)
21. Aquilo que sobrecarrega.
(4)
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Condenação

Justiça condena ex-prefeita de Laranjal do
Jari por improbidade administrativa
A promotoria de Justiça de Laranjal do Jari apurou e conﬁrmou a ausência
de prestação de contas anual da Prefeitura, relativa a 2015.

Resultado de ação de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP), por
meio da 1ª Promotoria de Justiça de
Laranjal do Jari, em setembro de
2019, o Juízo da Comarca condenou a
ex-prefeita do município, Nazilda
Fernandes Rodrigues, por improbidade administrativa, devido à falta
de prestação de contas da Prefeitura,
referente ao ano de 2015. Nos autos
do
Processo
nº.
000249860.2018.8.03.0008, a ré foi sentenciada a pagamento de multa,
suspensão dos direitos políticos e impossibilidade de ﬁrmar contratos
com o Poder Público por três anos.

Entenda o caso
Dentro do Inquérito Civil nº.
0000165-95.2016.9.04.0008,
a
Promotoria de Justiça de Laranjal
do Jari apurou e confirmou a ausência de prestação de contas
anual da Prefeitura, relativa a
2015. Exercendo o mandato de
chefe do executivo municipal no
período de 23 de novembro de
2015 a 16 de novembro de 2016, a
ex-prefeita não fez a efetiva prestação de contas dos meses de sua
gestão, omitindo-se da obrigação
até a data limite e, ainda, sem
acionar o Tribunal de Contas do
Estado (TCE) para procedimento
de tomada de contas especial.
De acordo com a petição inicial
do MP, a Lei 8.429 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA) qua-

Juiz Paulo Madeira
retorna presencialmente
pela primeira vez ao TJAP
após curar-se da Covid-19
Registrando que quando saiu da internação ainda estava sem voz,
o magistrado ressaltou que agora se encontra restaurado
e pronto para trabalhar presencialmente

Nazilda Fernandes Rodrigues, ex-prefeita de Laranjal
do Jari, condenada por improbidade
lifica como ato ímprobo contra os
princípios da administração pública, deixar de prestar contas
quando está obrigado. Os promotores de Justiça, Rodrigo Cesar
Viana Assis e Samile Simões Alcolumbre de Brito, ressaltam que é
dever do administrador prestar
contas de seus atos, como previsto na Constituição Federal, baseado
nos
princípios
da
legalidade, moralidade e eficiência, bem como o controle externo
a ser exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio dos Tribunais
de Contas.
Na decisão, o juiz Davi SchwabKohls considerou que “O ato de
não prestar contas viola a cidadania, pois impede que os legítimos
detentores do poder exerçam o
controle sobre os atos dos agentes
públicos. Para isso, a governança

pública deve ser levada a sério, na
medida em que é ela quem resolve
possíveis conflitos de agência, ou
seja, conflitos entre o principal
(sociedade) e o agente (gestor)”.
Condenações
O magistrado da Comarca de Laranjal do Jari estipulou multa civil
de metade da remuneração que a
agente recebia no cargo por mês
de atraso, a contar de maio de
2015 até abril de 2020. No seu despacho o juiz também suspendeu a
possibilidade da ré de contratar
com o Poder Público ou receber
benefícios e incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja
sócia majoritária, pelo prazo de
três anos, e suspendeu os direitos
políticos por igual período.

Redução de contágio

Taxa de retransmissão de covid-19 no Amapá é a terceira menor do país
No dia 1° de julho, a taxa era de 0,94, o que demonstra redução no contágio.
Medidas como o lockdown foram fundamentais para alcançar o resultado.
O Amapá iniciou o mês de
julho com a terceira menor taxa
de retransmissão de covid do
país: 0,94. É o que apontam
dados produzidos por meio de
uma parceria entre a Pontifícia
Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RJ) e a Fundação
Getúlio Vargas (FGV).
A pesquisa, referente a 1º de
julho e atualizada diariamente,
revela, ainda, que apenas seis estados do país apresentam taxa
inferior a 1.
De acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde
(SVS), estar com níveis de transmissão abaixo de 1 indica que,
em média, menos de uma pessoa
pode ser contaminada a cada infectado. Ou seja, há redução no
ritmo de contágio.
Para efeito de comparação, no
dia 31 de maio a taxa de retransmissão no Amapá era de 1,4. De
acordo com a pesquisa, este número apresenta uma tendência
de queda desde 25 de junho.
Para o superintendente da
SVS, DorinaldoMalafaia, o resultado é fruto de um conjunto de
ações adotadas pelo Estado para
conter a infeção, especialmente

Emoção

pelos altos índices de isolamento
social alcançados no período de
2 de maio a 19 de junho, durante
o lockdown, que trouxe medidas
ainda mais restritivas.
"Essa taxa reﬂete todo o nosso
esforço e empenho no combate à
pandemia, entretanto é necessário manter as medidas de prevenção e contenção no combate
ao coronavírus", pontuou DorinaldoMalafaia.
Para manter a queda no ritmo
de contágio, o gestor ressalta que
é fundamental a população continuar respeitando as medidas
de isolamento social vigentes.

Taxa de retransmissão
Para calcular a taxa de transmissão, se utiliza o Rt - número de reprodução eﬁcaz. É o número
médio de contágios causados por
cada pessoa infectada em um determinado ponto no tempo, levando
em
consideração
mudanças no comportamento
(quarentena, uso de máscaras,
home oﬃce, etc).
Um Rt de 3–4 infectará virtualmente toda a população, enquanto
um Rt de 1.5 pode, ainda, alcançar
60% da população. Somente se o
Rt for menor do que 1, o contágio
irá diminuir até ser eliminada.

Foi um momento de muita
emoção o retorno presencial
do juiz auxiliar da Presidência
do Tribunal de Justiça do
Amapá (TJAP), Paulo Madeira.
Foi a primeira vez, nesta
quinta-feira (02), que ele retornou ﬁsicamente à sede da Justiça do Amapá, depois de um
longo afastamento.
Contaminado pelo novo coronavírus, o magistrado ﬁcou
hospitalizado em situação
grave por 28 dias, 19 deles entubado em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). “Ao
adentrar esta sede depois de
tanto tempo, subir estes degraus, me senti como se estivesse acessando um lugar
sagrado”, garantiu o juiz Paulo
Madeira.
“É meu local de trabalho,
onde estou contribuindo com
essa missão do presidente
Lages de gerir a Justiça do
Amapá, onde estou dividindo
momentos importantes deste
Poder”,
complementou.
“Quase fui às lágrimas quando
subi esses degraus e registro
meu agradecimento pela corrente de orações e por todos
que ajudaram a manter os trabalhos em ordem na minha
ausência”.
Registrando que quando
saiu da internação ainda estava sem voz, o magistrado
ressaltou que agora se encon-

tra restaurado e pronto para
trabalhar presencialmente.
“Mas retorno, claro, com
todos os cuidados, vindo somente quando estritamente
necessário e lembrando que já
estou trabalhando remotamente desde 11 de maio”, pontuou.
O presidente do TJAP, desembargador João Lages, expressou sua alegria ao receber
o juiz Paulo Madeira. “Acompanhamos angustiados cada
dia que ele passou internado,
quando chegou ao ponto de
enfrentar a morte, com os pulmões muito comprometidos e
com quase 80% de certeza de
que não sairia dali vivo”, relatou.
“Sempre digo que nesta
gestão da Presidência são duas
cabeças pensantes, e sem
Paulo Madeira eu não conseguiria fazer esta administração
humanizada, democrática e
que vê como prioridade o 1º
Grau, sempre escutando magistrados e servidores para
tomar as melhores políticas
para todos”, registrou o desembargador-presidente.
“Agradeço a Deus e a Nossa
Senhora de Fátima, de quem
sou devoto, pelo retorno do
Paulo ao nosso convívio”,
concluiu o desembargador
João Guilherme lages, presidente do TJAP.
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Testagem rápida

Servidores da Caesa serão testados para a covid-19
Funcionários operacionais que atuam em Macapá e Santana serão os primeiros a realizarem os testes
A Companhia e Água e Esgoto do Amapá (Caesa) inicia na segunda-feira, 6, a
testagem dos seus servidores operacionais para o coronavírus. A ação é uma
parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), e iniciará testando todos os
proﬁssionais de linha de
frente da Companhia que
atuam em Macapá e Santana, depois seguindo para
os demais municípios.
Os primeiros 100 testes rápidos adquiridos pela Caesa
atenderão operadores de estações de tratamento de
água e esgoto, além da
equipe de manutenção de
redes. A testagem seguirá o
protocolo de atendimento
do Sesi, atendendo 10 funcionários por dia - cinco a
cada turno.
No cronograma, terão preferência os funcionários
com suspeita de contamina-

A testagem seguirá o protocolo de atendimento do Sesi, atendendo 10 funcionários por dia - cinco a cada turno.

ção por coronavírus e os que
tiveram contato com alguém
infectado. Caso algum servidor seja positivado, o Sesi
oferecerá o acompanhamento médico necessário
até o ﬁm do tratamento.
Além dos testes, a Caesa
atua de forma preventiva
desde o início da quarentena, com a distribuição de
kits com máscaras, sabão e
outros materiais de higiene
para a prevenção da contaminação dos servidores.
“O saneamento é mais do
que nunca essencial para as
famílias amapaenses, e ele
só é possível graças a esses
servidores que enfrentam a
pandemia todos os dias em
seus postos de trabalho.
Essa testagem e acompanhamento são indispensáveis para dar suporte a esses
trabalhadores”, explica o diretor presidente da Caesa,
Valdinei Amanajás.

Educação

Governador entrega escolas e anuncia
novos investimentos em Tartarugalzinho
Obras inauguradas nesta quarta-feira, 1°, foram executadas com recursos do Governo do Amapá
e contrapartidas da Prefeitura de Tartarugalzinho.
Numa cerimônia que obedeceu os protocolos de segurança contra a covid-19, o
governador do Amapá, Waldez Góes, entregou nesta
quarta-feira, 1°, duas escolas
construídas com recursos do
estado no município de Tartarugalzinho. Ele anunciou
novos investimentos na área
de educação e lazer para o
município.
Góes também anunciou a
liberação de recursos para a

execução de mais três obras
em Tartarugalzinho. São R$
1,4 milhão de convênios celebrados entre a prefeitura e a
Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf).
Serão R$ 601 mil para a
construção de uma escola na
comunidade do Andiroba, R$
559 mil para a conclusão da
praça de esporte na sede do
município, e R$ 316 mil para
a quadra de esporte da Escola
Municipal Analice Maciel de

Governador Waldez Góes e prefeito Rildo Oliveira visitando
a nova escola municipal da comunidade de Itaubal
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Jesus.
"Nós temos uma série de
convênios assinados com a
Prefeitura de Tartarugalzinho, e essas obras são fruto
dessa parceria, isso é mais
educação, mais trabalho e
mais renda para a população", destacou o Waldez
Góes.
Além desses novos investimentos, segue sendo executada a construção da praça
na comunidade Bom Jesus,

com recursos do Estado na
ordem de R$ 603 mil e contrapartida de 6 mil da prefeitura.
O prefeito de Tartarugalzinho, Rildo Oliveira, lembrou
que o Governo do Amapá
vem ajudando a gestão municipal em diversas ações no
município, através da realização de convênios.
"O governo tem sido um
grande parceiro do município
nos auxiliando com obras na
educação, lazer, iluminação
pública, mobilidade e saneamento. Em cada canto de
Tartarugalzinho existe uma
obra que recebe investimento
do governo e da prefeitura",
comemorou Oliveira.
Além das obras inauguradas com recursos do estado,
o governador Waldez Góes
prestigiou outras inaugurações de complexos construídos pelo município com
recursos de emenda parlamentar.
Educação
Na sede da cidade, o governo realizou a entrega da
reforma da Escola Municipal
Raimunda Lobato dos Santos, que teve um investimento na ordem de R$ 296,9
mil, sendo R$ 294 mil do Governo Estadual e R$ 2,9 mil
de contrapartida do município.
Na comunidade de Itaubal
o governo inaugurou a Escola

Municipal Itaubal que teve
um investimento total de R$
516 mil, sendo R$ 511 mil do
tesouro estadual e R$ 5 mil da
Prefeitura de Tartarugalzinho.
Além disso, o governador
Waldez Góes participou da
inauguração da Escola Municipal Tio Zeca, na comunidade do Lago Novo, que foi
construída com emenda parlamentar do Deputado Federal André Abdon.
Saúde
O governador do Amapá
acompanhou ainda a inauguração da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) José
Alves Meirelles, construída
pelo município com emenda
parlamentar do deputado Federal André Abdon.
Durante a cerimônia o
chefe do executivo estadual
destacou a importância do
centro para reforçar o atendimento básico de saúde durante a pandemia de
coronavírus. Além disso,
Góes anunciou que a administração do Samu será repassado ao município.
"Precisamos continuar vigilantes para evitar um novo
crescimento de casos de coronavírus no estado. Tartarugalzinho tem sido um grande
parceiro nessa empreitada, e
essa estrutura que foi montada irá reforçar essas ações",
comentou Waldez.

Macapá(AP), sexta-feira, 03 de julho de 2020

Caridade

Cáritas Diocesana promove coleta virtual para
arrecadar doações para a caridade
Iniciativa marca adesão do organismo diocesano ao projeto da Caritas Brasileira “É tempo de Cuidar”

Em vídeo divuulgado nas mídias sociais o bispo diocesano
dom Pedro José Conti falou sobre a iniciativa.

A Cáritas Diocesana de Macapá iniciou nesta quarta-feira, 1, a promoção
de uma coleta virtual com o objetivo
de arrecadar doações para intensiﬁcar
as atividades caritativas da Igreja local
em atenção especial as pessoas em situação de vulnerabilidade social em
consequência da pandemia do Novo
Coronavírus.
Segundo a carta aberta divulgada
pela diretoria do organismo, apesar
dos esforços já realizados é necessário
o fortalecimento de uma “rede de solidariedade, pois a pandemia ainda
persiste impactando a vida de muitas
famílias” que necessitam do auxílio da
Cáritas. “Deste modo, precisamos mobilizar tantos quantos forem possíveis”, aﬁrma o diretor-presidente da
Cáritas Diocesana, diácono José Mário
dos Santos.
De acordo com ele, “a Diocese de
Macapá terá como principal iniciativa
a mobilização para arrecadação de
fundos através da VAKINHA VIRTUAL
promovida pela Cáritas Diocesana”. A
meta inicial é a arrecadação de R$ 100
mil para a manutenção das atividades
caritativas promovidas pela instituição.
“Todo o valor arrecadado será revertido em ações de fomento a geração de renda no pós-pandemia, bem
como, alimentos e itens de
higiene/limpeza tudo destinado às famílias em situação de vulnerabilidade
social em nosso Estado”, explica o diácono José Mario na carta. As doações,
em qualquer valor, podem ser realizadas até dezembro de 2020 através do
endereço
eletrônico
http://vaka.me/1054363.
Ações
Durante todo o período intenso da
pandemia da Covid-19 no Amapá, a
Cáritas Diocesana promoveu várias
ações. Segundo o organismo, até o
ﬁnal de junho, famílias em situação de

vulnerabilidade das paróquias da capital e interior, bem como outras 45 organizações sociais foram beneﬁciadas
com o recebimento de mais de 10 mil
cestas de alimentos e kit’s de higiene.
As iniciativas contaram com a colaboração de instituições parceiras para
a manutenção das ações de solidariedade.
É tempo de cuidar
A promoção da coleta virtual até de-

zembro de 2020 corresponde também
a adesão da Diocese de Macapá no
Projeto “É tempo de cuidar” da Caritas
Brasileira e Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB).
O Projeto trata-se de uma iniciativa
da Igreja no Brasil que convoca a sociedade brasileira para uma ação solidária emergencial com gestos
concretos de ajuda às famílias em situação de vulnerabilidade diante da
pandemia do Coronavírus.

Arrecadações vai ajudar nas obras sociais
da Cáritas Diocesana de Macapá

Horóscopo semanal
•Áries: 21 de março a 19 de abril
Nesta semana, talvez você ﬁque com umas ideias
ﬁxas, querendo que as coisas aconteçam de um determinado jeito, mas será preciso controlar a teimosia. É hora de relaxar, ariana! Se algo fora do esperado
acontecer, ou se o esperado não acontecer, relaxa, desencana
e se entrega ao que vier. Se resistir só piora, sabe?
•Touro: 20 de abril a 20 maio
Parece que tem sempre uma barreira entre você e
o que você quer fazer, né, taurina? Nesta semana,
você passará por uma fase de transformação que é
muito positiva, mas que implica em mudanças profundas. É hora de olhar para dentro e perceber o que você precisa mudar para conseguir ultrapassar esses bloqueios que
estão entre você e os seus objetivos.
•Gêmeos:21demaioa21junho
Geminiana,nestasemana,talvezvocêpasseporummomentoqueteobrigueaencontrarumanovaformadesolucionarumproblema.Aoinvésdeﬁcarlutandodiretamente
contra o obstáculo, use a sua criatividade para encontrar uma outra
saídaesetornarmaisexperiente.Aindependênciaéumaconquista,e
a cada lição aprendida, mais livre você será.
•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Nesta semana, canceriana, a Lua em Áries pede destreza
para lidar com situações que fogem do seu controle.
Quando você surfa e tem total domínio sobre a prancha,
você não pensa em controlar as ondas, você quer mais é que
elas te surpreendam. É isso que o momento pede, que você foque no
seu equilíbrio e aprenda a contornar e surfar os desaﬁos do presente.
•Leão: 23 de julho a 22 agosto
Leonina, sua rotina tem mudado bastante ao longo
dos últimos meses, mas nem sempre por sua escolha.
O lado bom é que todas essas alterações estão contribuindo para que você tenha um cotidiano mais saudável e equilibrado no longo prazo. Nesta semana, foca nisso
quando você ﬁcar impaciente ou irritada com os imprevistos.
•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
Pensar demais não vai resolver seus problemas nesta semana, virginiana! Ao ﬁcar sentada esperando a hora certa,
matutando o plano perfeito, você pode perder a oportunidade. O tempo que você gasta pensando, você poderia estar
usando fazendo e testando suas ideias. Aproveite a Lua em Áries para
criar coragem para começar!

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Não tem como controlar as pessoas ou as situações, libriana. Querer que alguém faça ou
reaja do jeito que você queira é uma receita
pronta para a frustração. A melhor coisa que você pode
fazer nesta semana é levar tudo numa boa, deixando
rolar. Na real, sair do controle é ótimo, pois é menos cansativo e costuma trazer resultados surpreendentes.
•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, escorpiana. Essa sua capacidade de ler entre
as linhas e de ter coragem de dizer coisas que mexem
profundamente com as pessoas deve ser usado de
forma sábia nesta semana. Use esse talento visando o bem,
pensando no que é bom no longo prazo.
•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Sagitariana, talvez você se sinta um pouco perdida,
tendo que lidar com coisas que você não entende direito. Aguenta mais um pouco, pois no ﬁm do mês
isso tende a melhorar. A tendência é que, nesta semana, você consiga tirar algumas coisas da frente, já que a Lua
em Áries te deixa mais conﬁante e te ajuda a lidar melhor com
questões que estão meio nebulosas para você.
•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
Capricorniana, se você se sentir inquieta ou ansiosa, não
é pra menos. Nesta semana, é tempo de superar seus
medos! Tira o foco do temor, pois isso mais atrapalha do
que ajuda. Vou dar um exemplo meio bobo, mas é como
aprender a dançar: é preciso se soltar, ter coragem para tentar e não
ter medo de errar. Senão acontece justamente aquilo que você não
quer, ﬁca aquele movimento duro.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Nesta semana, Lua e Plutão estão num momento tenso que implica em viradas fortes,
aquariana! Vontades e desejos intensos podem
causar uma sensação forte de conﬂito dentro de você, e,
no ﬁm, te levar a tomar umas atitudes radicais. Perceba
se a sua escolha é uma fuga ou se é algo que trará mudanças positivas em sua vida.
•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Pisciana, viajar nas ideias é com você mesmo,
pois você consegue sonhar com cenários e situações de tudo quanto é tipo. Nesta semana, use
essa imaginação para se colocar no lugar dos outros, e não
para se pirar em pensamentos negativos. Se você se pegar
numa preocupação ou ansiedade, coloque o seu foco no
presente e respira.
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RESUMO MALHAÇÃO
Capítulo 065, sexta-feira, 03 de julho
Keyla confronta Tato sobre Deco, e Roney questiona o motivo da briga. Edgar reclama por ter de
comparecer à audição no conselho tutelar. Keyla e
Tato discutem. Ellen enfrenta K1 para defender
Benê. K2 fala que descobriu a verdade sobre a paternidade de Tonico e ﬁca satisfeita com a reação
de Tato. Samantha reage com despeito ao ver
Tina ser elogiada na escola. Felipe mostra a Lica
o esquema montado para cadastrar os alunos nas
catracas do colégio. Marta avisa à ﬁlha que elas irão
ao conselho tutelar. Malu comemora a instalação das
catracas. Tato avisa a Keyla que K2 descobriu sobre
Deco, e a garota se desespera. K2 diz a Tato que não contará a ninguém o que sabe, mas procura Roney logo em
seguida.

TOTALMENTE DEMAIS
Capítulo 084, sexta, 03 de julho
Cida nota a aproximação entre Arthur e Eliza e
alerta o patrão para não magoar a modelo. Cida
conta a Jonatas que Arthur e Eliza podem estar se
envolvendo. Fabinho conta a Jamaica que viu Lili
beijando Rafael. Jonatas beija Leila. Peçanha descobre onde Eliza está morando e avisa a Dino. Eliza
reconhece a risada de Dino ao telefone e, com medo,
pede ajuda a Arthur. Maurice aﬁrma a Arthur que ele
está apaixonado por Eliza. Eliza tem um pesadelo com
Dino. Carolina ﬁca indignada quando Arthur troca seu
nome pelo de Eliza. Fabinho conta a Germano que viu Lili
beijando Rafael.

FINA ESTAMPA
Capítulo 091, sexta, 03 de julho
Griselda acredita que Renê deva punir o responsável pela sabotagem ao “Brasileiríssimo”.
Crodoaldo reclama de ver Tereza Cristina dormindo com Pereirinha. Solange entra no carro
de Daniel e avisa que lançará seu CD no Caldeirão do Huck. Luana toca no laptop de Marcela e repreende Íris por chantagear Tereza
Cristina. Griselda convida Renê e o ﬁlho para
morarem em sua casa. Tereza Cristina desconﬁa
de que o ﬁlho vá para a casa de Griselda e manda
Crodoaldo investigar. Zambeze conversa com
Luana sobre as visões que ela teve de Íris.

NOVO MUNDO
Capítulo 084, sexta, 03 de julho
Anna, Joaquim e as crianças fogem em um
balão, e Thomas ﬁca furioso. Piatã, Olinto e Jacira
deixam a cidade. Hugo consola Elvira. Thomas se
enfurece ao saber que o balão não pode ser encontrado. O balão desce na mata e Joaquim decide
acampar no local. Peter encontra Libério machucado no jornal. Sebastião prende Cecília em seu
quarto. Patrício conta para Domitila que Dom
Pedro saiu da feira acompanhado de uma mulher.
Diara anuncia sua gravidez e Wolfgang desconﬁa.
Schultz chega ao Brasil com Greta, irmã de Wolfgang. Joaquim, Anna e as crianças chegam à aldeia dos Tucarés.

Alessandra Negrini posta foto rara com a
ﬁlha mais nova e impressiona
A imagem publicada no Instagram mostra a atriz ao lado de Betina, de 15
anos, fruto do relacionamento com o cantor Otto

Alessandra Negrini mostrou o
quanto a ﬁlha mais nova cresceu em
uma foto rara publicada no Instagram nesta quarta-feira (1/7). “O dia
em que ela deixou eu postar uma
foto nossa”, escreveu a atriz na legenda.
Na foto, ela aparece ao lado de Betina, de 15 anos. A jovem é fruto do
relacionamento de Alessandra com o
cantor Otto.

Recentemente, o fotógrafo Bob
Wolfenson deixou a internet enlouquecida com uma foto de Alessandra
Negrini completamente nua em um
sofá. O clique foi feito em 2000.
“Hoje faz 20 anos deste ensaio que
ﬁz com Alessandra Negrini. Por
acaso esta não foi publicada naquela
edição”, escreveu ele, na legenda, ao
compartilhar o clique em seu Instagram.

Suzana Vieira diverte seguidores ao
aparecer vestida de coelho
"Roupa de levar cachorrinhos pro pipi no jardim às duas da
manhã", escreveu na legenda da foto

Susana Vieira divertiu os seguidores no Instagram ao aparecer
vestida de coelha. A atriz de 77
anos ainda fez graça ao falar sobre
o clique nas redes sociais.
A imagem recebeu diversos elogios, incluindo de famosos. “Chegou a Páscoa”, disse um

internauta. “Mas que coelhinha
mais lindinha”, escreveu outra
pessoa.
Suzana é um ícone da televisão
brasileira. O trabalho mais recente
da atriz foi o papel de Emília, na
novela Éramos Seis, da Globo. Ela
faz uma viúva rica.

Claudia Raia fala sobre sexo durante a
pandemia: “Está movimentado”
A artista comentou sobre libido e relações sexuais entre casais na
quarentena por conta do novo coronavírus

Amenopausa não está atrapalhando em nada a vida sexual da
atriz Claudia Raia, que contou, durante o Saia Justa, da GNT, que o
“negócio está bombando” em casa
durante o isolamento social.
Falando sobre libido e relações
sexuais entre casais na quarentena,
a artista, que é casada com o apresentador e bailarino Jarbas Homem
de Mello, falou que a relação é movimentada.

Aqui em casa está movimentado,
o negócio está bombando. Uma
hora [a gente] pinta a raiz do cabelo, é um pinta que pinta, viu?“,
comentou a atriz de 53 anos.
Em tom humorado, Claudia Raia
deu até detalhes da quarentena
“musical”. “Aqui o negócio é musical: sobe escada, desce escada, vira
de frente, canta e dança. Está
sendo animado, tudo é coreografado.”

Mel Lisboa pede desculpas após expor
conversa com professora da ﬁlha
A confusão fez com que o nome de Mel estivesse entre
os assunto mais comentados no Twitter

Mel Lisboa usou as redes sociais para
pedir desculpas após expor no Instagram
uma conversa que teve com a professora da
ﬁlha. O caso aconteceu na quarta-feira
(1º/07). Ela apagou o print do bate-papo
onde tinha criticado a proﬁssional por ter se
referido somente às mães das crianças e não
incluir os pais.
“Exclui o post polêmico. Entendi que deveria ter me dirigido a ela no privado. Concordo. Pedi desculpas, tanto no grupo,
quanto no privado. Vivendo e aprendendo”,
disse a atriz.
A confusão fez com que o nome de Mel
estivesse entre os assunto mais comentados
no Twitter. Tudo começou quando a atriz
publicou uma conversa com a professora de
sua ﬁlha, Clarice, de 7 anos.
A educadora enviou um recado às famílias, mas se dirigiu apenas às mães das crianças. “Bom dia, mamães! Por gentileza,
peçam as meninas que já deixem os cards na
página 189 destacados antes da aula”, escreveu a professora. “Por que só as mamães?
Papais também não podem ajudar?”, indig-

nou-se.
“Claro que podem! É que neste grupo, na
maioria das vezes, quem fala comigo são as
mamães, por isso escrevi assim nas últimas
vezes”, respondeu a proﬁssional. “Mas o pai
da Clarisse está no grupo, portanto seria interessante que você não se restringisse a se
comunicar apenas com as mães, como se
essas tarefas fossem uma obrigação apenas
nossa. Acho que nós, como mulheres, deveríamos não continuar reproduzindo machismos que tanto afetam a sociedade como um
todo. Só isso”, rebateu Mel.
A professora, então, se desculpou e reescreveu o texto: “Tudo bem, me desculpe se
pareceu isso, não foi minha intenção. Prezados pais e/ou responsáveis, bom dia! Por
gentileza peçam as meninas que já deixem
os cards na página 189 destacados antes da
aula”.
Mel disse que não era nada pessoal, mas
que estava exausta desse tipo de atitude. “Só
estou cansada de ver esse tipo de coisa acontecer sistematicamente. Estamos em 2020,
não deveria ser assim”, declarou a atriz.

Macapá(AP), sexta-feira, 03 de julho de 2020
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Fraude

Geral

Auxílio de R$ 408: nova auditoria aponta que 46% dos
beneﬁciários no DF receberam valor irregularmente
Controladoria-Geral constatou que 2.551 moradores da capital que sacaram 1ª parcela também receberam benefício
federal, o que é proibido. GDF diz que está tomando 'medidas cabíveis'.
A
ControladoriaGeral do Distrito Federal (CGDF) identificou
que 46% dos beneficiários do programa
Renda Emergencial,
do governo do DF, recebeu o auxílio irregularmente. A iniciativa
paga R$ 408 a famílias
de baixa renda que
não sejam vinculadas
a outros programas
sociais, por conta da
crise causada pela
pandemia do novo coronavírus.
O novo levantamento,
divulgado
nesta quinta-feira (2),
aponta que dos 5.551
cidadãos que receberam a primeira parcela
do programa, em 25
de maio, 2.551 não se
encaixavam nas regras do auxílio. No dia
23 de junho, outra auditoria apontou que
33% dos inscritos não
deveriam ter recebido
o valor.
Dessa vez, com
base em dados mais
atualizados,
ficou
constatado que 2.450
beneficiários do DF
também receberam o
auxílio emergencial do
governo federal, o que
configura fraude. Além
disso, 58 são beneficiárias do Bolsa Família, 43 recebem o
Benefício de Prestação
Continuada
(BPC).
O levantamento da
Controladoria foi obtido após o cruzamento de bancos de
dados com informações sobre os beneficiários. A Secretaria de
Desenvolvimento Social (Sedes) informou
que está tomando as
medidas cabíveis junto
ao Banco de Brasília
(BRB).
10
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Saúde

Vacina

União Europeia aprova vacina contra o Ebola que leva a mesma
tecnologia estudada para a Covid-19
Imunização usa método aplicado também em fase experimental de uma vacina contra o coronavírus Sars-Cov-2
A União Europeia (UE) autorizou nesta quarta-feira (1º)
a produção de uma vacina
contra o Ebola que usa a
mesma tecnologia estudada
para a imunização contra o
coronavírus Sars-Cov-2. O laboratório ainda espera uma
liberação da Organização
Mundial da Saúde (OMS) para
a distribuição da substância
em países da África, onde há
surtos ativos da doença.
A vacina contra o Ebola é
produzida pela farmacêutica
belga Janssen e provou ser

Agentes de saúde entrando em casa de
paciente na República Democrática do Congo
— Foto Reuters-Zohra Bensemra-File Photo

capaz de induzir a produção
de imunidade duradoura

contra o Zaire ebolavírus em
adultos e crianças acima de

Eﬁcácia questionada

Estudo canadense questiona eﬁcácia
de testes rápidos para Covid-19
Pesquisa que avaliou 40 estudos preliminares sobre diagnósticos do
novo coronavírus apontou que há pouca evidência que justiﬁque a aplicação
destes testes em postos de atendimento.

Estudo canadense questiona eﬁcácia de testes rápidos
para Covid-19 — Foto Mauricio Vieira-Divulgação

Pesquisadores do Canadá
apontaram "grandes fragilidades" nos estudos que recomendam a realização de testes
rápidos para o diagnóstico da
Covid-19 e aﬁrmaram não
haver evidências para a aplicação de testes sorológicos em
pontos de atendimento à
saúde.
Testes rápidos de Covid-19:
quem deve fazer?
Em um artigo publicado
nesta quarta-feira (1º) pela revista britânica "The BMJ", os
pesquisadores avaliaram que a
maior parte dos estudos publicados e que tratam dos testes
sorológicos para o coronavírus
Sars-Cov-2 não são precisos.
"Encontramos grandes fragilidades na base de evidências para testes sorológicos
para a Covid-19", escreveram
os pesquisadores. "A evidência não apoia o uso continuado
de testes sorológicos no local
de atendimento para a Covid19."
Inconsistências
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Para a publicação, os cientistas revisaram cerca de 40
estudos anteriores sobre o
tema e identiﬁcaram inconsistências nas produções. Segundo eles, há pesquisas
enviesadas e com baixo nível
de amostragem.
Apenas quatro, dos quarenta estudos publicados, contaram com uma análise mais
completa no perﬁl dos pacientes. Além disso, os pesquisadores apontaram para uma
diferença na sensibilidade de
testes clínicos e comerciais.
De acordo com o artigo, os
testes "de farmácia" apresentaram resultados inferiores
aos aplicados em laboratórios
clínicos.
Sensibilidade afetada
Segundo o estudo, há também diferenças em relação à
sensibilidade de cada tipo de
teste aplicado para o diagnóstico da Covid-19. Os ensaios de
imunoabsorção enzimática
(ELISA, em inglês) se mostraram mais eﬁcazes que os imunoensaios de ﬂuxo lateral
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(LFIA).
De acordo com a revisão bibliográﬁca, o primeiro apresentou uma resposta de
conﬁança próxima à 84%, enquanto o segundo, de apenas
66%. Os pesquisadores recomendaram que o diagnóstico
da doença seja comprovado
pelo RT-PCR (que mede a presença do vírus ativo no corpo),
e que os estudos devem usar
esta avaliação como referência
para a validação dos testes rápidos.
Além disso, os pesquisadores explicaram que a amostragem de pacientes avaliados
pelos estudos tem que ser ampliada e os protocolos de testagem padronizados para que
não haja interferência do meio
nos resultados.
"A revisão ressalta a necessidade de alta qualidade clínica estudos para avaliar essas
ferramentas", diz o estudo
Eles reforçaram ainda a necessidade de testes de referência e uma avaliação "cega"
para que não haja conﬂito de
interesses nas pesquisas.

um ano de idade.
Essa é a primeira a ser
aprovada pelo bloco que usa
a tecnologia patenteada
AdVac, feita a partir de um
vetor viral. O método é o
mesmo estudado pelo laboratório para a criação de vacinas contra a Covid-19, Zika e
HIV.
O protocolo de imunização
inclui duas doses, a primeira
com
a
vacina
belga
Ad26.ZEBOV, e uma segunda
produzida pela farmacêutica
dinamarquesa BavarianNor-

dic’s, a MVA-BN-Filo, com
uma diferença de oito semanas entre as duas.
O pior surto de Ebola registrado até o momento atingiu
os países do oeste africano
entre 2014 e 2016. Naquele
momento, foram cerca de 30
mil infectados e ao menos 11
mil mortos. Há ainda dois
surtos ativos no continente,
na República Democrática do
Congo, que desde 2018 já
matou 2 mil pessoas e tem
uma mortalidade superior
65%.

Pesquisas
UFJF coordena iniciativa para criação de
vacina contra o coronavírus
Pesquisadores de diversas instituições do país também
estudam os fatores ecológicos que possam minimizar
a gravidade da doença no trato respiratório
e investigam quais vírus estão em circulação em Juiz de Fora
e na Zona da Mata; veja como funciona.

A Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF) está coordenando uma rede de pesquisadores para um estudo dos
aspectos clínicos e microbiológicos do novo coronavírus.
Atuando em três frentes cientíﬁcas, um dos focos da iniciativa
é a produção de uma vacina oral
segura e viável para a prevenção da Covid-19.
O grupo também estuda os
fatores ecológicos que possam
minimizar a gravidade da
doença no trato respiratório de
pacientes de grupos de risco e
investigam quais vírus estão em
circulação em Juiz de Fora e na
Zona da Mata.

Projeto
De acordo com o coordenador do projeto e professor do
Instituto de Ciências Biológicas
da UFJF, Cláudio Galuppo Diniz,
o estudo da vacina funciona da
seguinte maneira.
"Inicialmente, bactérias benéﬁcas aos seres humanos
serão modiﬁcadas em laboratório por meio de métodos de engenharia genética. Depois, pela
via oral - ou seja, ao invés de
aplicada por injeção, ela será ingerida - a vacina deverá apresentar ao corpo humano as
estruturas do novo coronavírus.
O sucesso será observado
quando, após essa introdução, o
corpo desenvolver imunidade à
Covid-19", explicou.

Conforme o professor, a abordagem metodológica é diferente de outras estratégias,
como atenuação viral ou utilização de outros vírus recombinantes.
Em relação à estimativa para
a conclusão do produto, Diniz
reforça que "mesmo que a gente
chegue com atraso, é bom ter
diferentes vacinas disponíveis,
pois outras variáveis, como
transferência de tecnologia,
custo e produção em massa
também são importantes. Acreditamos que nossa estratégia
pode gerar um material desenvolvido em uma Universidade
Pública e com tecnologia nacional, cuja produção em massa é
economicamente viável. Há
também a possibilidade de a
plataforma tecnológica estabelecida poder ajudar na contenção de outras doenças".
Rede de Pesquisa
A rede de pesquisa surgiu no
Centro de Estudos em Microbiologia (Cemic), localizado no
Instituto de Ciências Biológicas,
um dos espaços da instituição
que está habilitado para realizar
os testes para diagnóstico molecular da Covid-19.
O estudo tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais (Fapemig) e da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico.

Corrida para produzir vacina contra a Covid-19
envolve dezenas de projetos — Foto Dado Ruvic-Reuters
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Operação especial

POLÍCIA

Em operação no Macapaba PM apreende
drogas e prende criminosos
Durante a operação, dois infratores foram detidos, um deles foi encontrado ocupando um apartamento,
em que ele havia expulsado a família moradora e se apossado do imóvel e de tudo o que havia dentro
O Batalhão de Operações Especiais
esteve empenhado em uma operação
no conjunto habitacional Macapaba,
zona norte de Macapá, cujo objetivo era
inibir o cometimento de crimes naquela
área.
A ação ocorreu em resposta às inúmeras denúncias feitas por moradores
do local ao comando da Polícia Militar.
Tais denúncias apontam o crescimento
da comercialização de drogas e armas
no habitacional, bem como a expulsão
de famílias inteiras de seus apartamentos, para que sejam ocupados por membros de facção.
Durante a operação, dois infratores
foram detidos, um deles foi encontrado
ocupando um apartamento, em que ele
havia expulsado a família moradora e
se apossado do imóvel e de tudo o que
havia dentro. Com o indivíduo foram
encontradas drogas (65 porções), uma

arma de fabricação caseira, munições,
balanças de precisão e dinheiro. O criminoso disse pertencer a uma facção
criminosa, que seu número de “batismo” era 991, seu “padrinho” dentro
da facção é conhecido como “Almeida”
e exerce funções de liderança entre os
faccionados.
Com o outro detido, foram encontradas 83 porções de drogas, suposta-

mente, crack e uma arma branca (faca),
além disso, os policiais obtiveram a informação através do cruzamento de
dados do indivíduo com a Polícia Civil,
mais especificamente, com a Delegacia
Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM), de que o detido estaria
envolvido, diretamente, na morte cruel
de uma senhora idosa, no último dia 25
de Maio. A idosa foi encontrada esquartejada dentro de uma mala, no interior
de um dos apartamentos, do referido
conjunto habitacional. O criminoso assumiu a autoria do homicídio e afirmou
não ter cometido o crime sozinho.
Os criminosos detidos durante a operação foram conduzidos ao Centro Integrado de Operações e Segurança
Pública, do pacoval, ficando sob a responsabilidade do delegado de plantão.
Mais uma ação pontual e exitosa da
PMAP.

Prisão

Jovem preso com drogas confessa morte e esquartejamento de idosa no Conjunto Macapaba
Vanilce Ester da Silva Coutinho foi encontrada morta em 25 de maio com partes do corpo
Um jovem de 21 anos preso na noite
de quarta-feira (1º) com 83 porções de
crack dentro do apartamento onde
mora no Conjunto Macapaba, na Zona
Norte de Macapá, confessou o assassinato de Vanilce Ester da Silva Coutinho, de 63 anos, também no
habitacional.
O corpo dela foi esquartejado e encontrado em 25 de maio dentro de
uma mala no apartamento onde ela
vivia. A neta de Vanilce, de apenas 12
anos, também foi morta da mesma
forma cerca de um mês antes, em 30
de abril.
A prisão do suspeito de tráﬁco, e
agora do assassinato, aconteceu por
volta de 19h quando equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e
da Polícia Civil foram até o endereço
apurar o crime.
Após a chegada no apartamento, ﬁzeram buscas e encontraram a droga
escondida num vaso com terra com

idosa em coletiva à imprensa a partir
das 15h.

Retirada do corpo de Vanilce
Ester no Macapaba

apoio do canil da corporação.
Segundo o boletim de ocorrência
do caso, o suspeito foi questionado
sobre a morte e confessou o homicídio, que, segundo ele, ocorreu com
ajuda de outro jovem, de 19 anos, morador do mesmo bloco, que não foi localizado.
A Delegacia da Mulher informou
que dará mais detalhes sobre a investigação a motivação do assassinato da

Investigação
Antes de ser assassinada, a idosa foi
ouvida pela Polícia Civil a respeito da
morte da neta. Em depoimento, segundo a corporação, ela relatou ameaças, mas o motivo não foi informado.
"Ela [Vanilce] foi ouvida mais de
uma vez e nos procurou no dia 25 [dia
da morte] para ir na casa dela. Ela
sabia que estava correndo o risco de ir
para lá [Macapaba], pois já tinha recebido ameaças. O 'pessoal' das redondezas tinha feito ameaças diretamente
a ela, que se ela voltasse algum mal
poderia acontecer”, detalhou em 27 de
maio a delegada Marina Guimarães.
Ainda de acordo com a Polícia Civil,
há referências de vizinhos e familiares
de que a neta era agredida pela avó,
mas nada que possa indicar que ela
tenha matado.

Trânsito

Motorista ﬁca preso nas ferragens após carro colidir
com frente de loja no Centro de Macapá
Condutor foi levado para o Hospital de Emergências. Acidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (2).
Um grave acidente de trânsito deixou o motorista de um automóvel
preso nas ferragens no início da
manhã desta quinta-feira (2) na Rua
Cândido Mendes, no Centro de Macapá. O carro perdeu o controle, capotou e invadiu a entrada de uma loja de
variedades.
O condutor, que não teve o nome e
nem o estado de saúde informado, estava sozinho no carro e foi levado para
o Hospital de Emergência (HE).
O Corpo de Bombeiros liderou a
ação de retirada dele de dentro do veículo, que ﬁcou parcialmente destruído.
Nenhuma pessoa ou outro carro
foram atingidos pelo impacto que colidiu uma das colunas da frente da loja
e por pouco não acertou também um
poste. A área foi isolada após o acidente.

Corpo de Bombeiros durante ação de retirada
do motorista — Foto Reprodução
Macapá(AP), sexta-feira, 03 de julho de 2020
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Região Norte

Pará

Pará registra 108.067 casos e 5.004 óbitos por Covid-19
Sespa conﬁrmou mais 203 novos casos de Covid-19 e 24 óbitos cadastrados no dia 1º e que ocorreram nos últimos sete dias.

A Secretaria de Saúde do
Pará (Sespa) confirmou
nesta terça-feira (30) mais
203 novos casos de Covid-19
e 24 óbitos cadastrados hoje
e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à
subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 2.011
casos e 20 óbitos acontecidos em dias anteriores.

Agora, são 108.067 casos e
5.004 óbitos no Pará.
De acordo boletim, o Pará
ainda possui 93.120 recuperados, 9.744 casos descartados e 260 em análise.
Flexibilização
O Governo do Pará anunciou na manhã desta
quinta-feira (2) novas estra-

tégias no projeto "Retoma
Pará". Um novo decreto que
normatizará a estratégia de
enfrentamento à Covid-19
será publicado.
A novidade é que a região
do Araguaia está agora é
considerada como bandeira
vermelha, por causa do aumento de casos da Covid-19.
Já outras duas regiões tiveram uma melhora na ocupação de leitos e devem ter
medidas menos restritivas.
Uma das mudanças anunciadas diz respeito ao atendimento de pacientes com a
Covid-19 em Belém. A Policlínica da avenida Almirante Barroso não receberá
mais pacientes com a
doença. Aqueles que precisarem de assistência médica poderão procurar o
Hospital Abelardo Santos,
que segue de portas abertas
e a Policlínica Itinerante na
av. Brigadeiro Protásio.

Amazonas

Homem é detido após retirar corpo da avó de túmulo
e dançar com cadáver em rua de Manaus
Segundo a polícia, o ele possui transtornos mentais e já teria tentado roubar corpo do cemitério outras vezes.
Homem foi encaminhado a hospital e deverá ser ouvido após alta.

Um homem de 32 anos foi
detido em Manaus na madrugada desta quinta-feira
(2) após desenterrar o corpo
da avó do cemitério Morro
da Liberdade, Zona Sul da
capital amazonense, e dançar com o cadáver na rua.
Segundo a polícia, a família
do homem informou que ele
tem problemas psiquiátricos.
Ele foi levado para a delegacia e depois para um
pronto socorro, onde deverá
ficar até receber alta. Depois
que for liberado, o homem
deverá prestar depoimento
sobre o caso.
De acordo com a polícia, o
homem saiu do cemitério
com o cadáver nos ombros,
caminhando pela rua. A polícia foi chamada após ele
ser visto dançando abraçado
ao corpo a cerca de 1 quilômetro de distância do cemitério, no Beco dos Pretos,
Centro da capital.
O homem foi amarrado
por populares e familiares
num poste até a chegada da
polícia. O corpo estava no
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chão no momento da chegada de policiais.
“Ele estava completamente transtornado e dizia
o tempo todo que queria
fazer na avó um transplante
para trazê-la de volta à vida
porque sentia muita saudade. Ele disse que iria doar
todos os seus órgãos a ela”,
afirma o tenente Paulo
Araújo, da 2ª Cicom.
"Familiares informaram
que ele tem um laudo médico informando que ele
tem transtornos mentais e
que ele tinha interesse em
resgatar, além da avó, outros
familiares”, completou o tenente.
Outras tentativas de retirar corpo
De acordo com informações da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom),
que atendeu a ocorrência,
familiares contaram que o
homem costuma ir até o cemitério para conversar com
a avó, que morreu em 2018
aos 61 anos, e outros parentes enterrados no local.
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Ainda segundo a PM, testemunhas informaram que o
homem já havia tentado retirar o cadáver da avó do cemitério em outras ocasiões.
O G1 entrou em contato
com a Secretaria Municipal
de Limpeza Urbana (Semulsp), que administra o cemitério, mas não havia
obtido resposta até por volta
de 12h30.
O caso foi encaminhado
ao 1° Distrito Integrado de
Polícia (DIP), mas o delegado plantonista, que preferiu não se identificar, disse
que o homem não tinha condições de ser ouvido. Ele foi
levado ao Pronto Socorro 28
de Agosto para receber atendimento médico.
Sem antecedentes criminais
Assim que ele receber
alta, deve retornar à delegacia para prestar depoimento. De acordo com o
delegado, se comprovado o
transtorno psiquiátrico, o
homem não deve ser responsabilizado.
“Ele não é passível de responsabilidade penal porque
um dos requisitos para isso
é a culpabilidade. O indivíduo em questão não tem
essa condição de receber
uma sanção penal. Talvez
receba uma medida de segurança”, disse delegado.
Ainda segundo o delegado, o homem não possui
passagem ou antecedentes
criminais. A polícia informou que o corpo da idosa foi
devolvido à sepultura.

Roraima

Julgamento de cassação da chapa
de governador e vice de RR é
adiado pela segunda vez
Ação movida pelo PSDB e o DEM acusa AntonioDenarium
(PSL) e o vice, Frutuoso Lins (PTC), de compra de votos e
caixa dois nas eleições de 2018. Novo julgamento ainda
não tem data marcada, informou o TRE-RR.
O julgamento da ação da
cassação da chapa do governador Antônio Denarium (sem partido) e do
vice-governador Frutuoso
Lins (SD) foi adiado pela
segunda vez este ano pelo
Tribunal Regional Eleitoral
de Roraima (TRE-RR),
nesta quarta-feira (1º).
A ação de cassação foi
movida no TRE em 2018 e
acusa Denarium e Frutuoso de terem comprado
votos (captação ilícita de
sufrágio) e por captação e
gastos ilegais de recursos
eleitorais, também conhecido como caixa 2, durante
o pleito de 2018.
Os autores da ação foram
os então candidatos José
de Anchieta (PSDB), ex-governador do estado que
morreu em dezembro de
2018, e Abel Galinha
(DEM), político que disputava à época como vice de
Anchieta. Os dois perderam as eleições para a
chapa concorrente por 17
mil votos de diferença.
Procurados, o vice-go-

vernador informou ao G1
que prefire aguardar o término do julgamento para
se pronunciar. Já a assessoria de Denarium não se
manifestou até a publicação da matéria.
O adiamento do julgamento ocorreu em sessão
virtual, ocorrida na tarde
desta quarta-feira (1º). A
relatora, juíza GracieteSotto Mayor, julgou procedente a ação e votou pela
cassação dos mandatos de
Denarium e Lins.
No entanto, o juiz Francisco Guimarães pediu vistas do processo, após a
leitura do voto da relatora,
suspendendo assim a sessão.
Ainda durante a sessão,
o juiz Bruno Leal votou a
favor da improcedência da
ação. A votação ficou em 1
a 1. O novo julgamento
ainda não tem data marcada, informou o TRE-RR.
Denarium e Frutuoso Lins
podem recorrer da decisão
nos cargos, caso sejam cassados.

Antônio Denarium e seu vice, Frutuoso Lins, podem recorrer da
decisão nos cargos — Foto Pedro Barbosa-G1 RR-Arquivo
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Sub-17

FAF reúne com clubes ﬁnalistas
do Sub-17 2020
A FAF expôs para os presidentes dos clubes presentes as medidas de segurança que estão em
preparação para a volta do futebol no estádio, quando o poder público e os órgãos de saúde liberarem.

A Federação Amapaense de Futebol reuniu nesta quarta-feira,
01/07, com os representantes dos clubes finalistas
no
Campeonato
Sub-17 de 2020, que está
suspenso desde março
por causa da pandemia
da Covid-19. A reunião
virtual foi liderada por
Manoel Figueira, diretor
do Departamento Técnico da FAF.
Oratório, Trem e San-

Tudo de Novo

O Tribunal Superior Eleitoral decidiu durante a semana
que duas ações que pedem a cassação da chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão, vitoriosa na eleição de 2018, retornem à fase de instrução para a produção de prova pericial.As
duas ações em análise foram movidas pelas chapas presidenciais encabeçadas por Marina Silva (Rede) e Guilherme Boulos (PSOL) em casos referentes a um ataque de hackers de
uma página no Facebook intitulada “Mulheres Unidas contra
Bolsonaro”. Duvido muito isso acontecer, o rumo deste processo já tem caminho engavetar o resto é perfume como diz
o radialista Carlos Lobato.

Recorde de Audiência

A expectativa era alta, pois havia risco de uma liminar judicial barrar a exibição da partida, mas o Flamengo venceu
os capítulos iniciais da disputa com a Rede Globo e inaugurou
a nova Era aberta pela Medida Provisória 984. De acordo com
o texto, publicado no Diário Oﬁcial da União em 18 de junho,
os clubes mandantes têm poder de decidir o destino dos direitos de transmissão dos jogos de que participam. Sem
acordo prévio com a maior emissora de TV do país, o time
rubro-negro optou por exibir, ao vivo na internet, o confronto
contra o Boavista, válido pela quinta rodada da Taça Rio, na
quarta-feira (1/7), no Maracanã. Enquanto isso, a tevê transmitia o duelo entre Portuguesa-RJ e Botafogo, no Estádio
Luso Brasileiro.Aparentemente, a investida da FlaTV foi bemsucedida. Com o evento transmitido por canal e páginas do
clube em três plataformas, o rubro-negro somou mais de 2

tos são os clubes finalistas, sendo que o Santos já
está na final e os outros
dois clubes disputarão
pela vaga na rodada de
semifinal pendente no
calendário da Federação.
A FAF expôs para os
presidentes dos clubes
presentes as medidas de
segurança que estão em
preparação para a volta do
futebol
no
estádio,
quando o poder público e
os órgãos de saúde libera-

rem.
Os cartolas foram atualizados sobre os passos
dados com a equipe de
saúde local que ficará responsável pela execução
do protocolo criado pela
CBF e suas responsabilidades nesse processo.
“A FAF já está se preparando para o retorno póspandemia, já temos uma
equipe de saúde para testagens e atendimentos
em campo a cada rodada.

milhões de dispositivos conectados para visualizar a partida.
O YouTube foi o meio preferido de audiência, acumulando a
maioria das conexões. Aos 30 minutos do primeiro tempo,
contabilizava exatos 2.020.700 acessos, diante de 144,3 mil
do Facebook e 5,1 mil do Twitter. Os números marcam um
recorde em eventos exibidos pela FlaTV. Contagem prévia do
Ibope indicaria 8 milhões de espectadores, na Globo, para o
jogo do Botafogo.

Eleições 2020

A Câmara dos Deputados concluiu a votação do primeiro
turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que adia
as eleições municipais para novembro. Os deputados devem
iniciar agora o segundo turno da votação.O texto-base foi
aprovado por 402 votos a favor e 90 contra. Pela proposta, a
escolha de prefeitos e vereadores em todo o País será em 15
de novembro - data de votação no primeiro turno - e 29 de
novembro -, caso haja uma segunda rodada. Apesar do relator, deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), ter mantido o texto como o aprovado pelo Senado, a Câmara fez duas
supressões no texto por meio de destaques. Certíssimo a proposta para adiamento das eleições no momento o país atravessa a maior crise de uma pandemia sanitária dos últimos
100 anos.

Economizando

A Rede Globo vem anunciando há algum tempo o ﬁm do
contrato com grandes nomes da teledramaturgia e do jornalismo. Bruna Marquezine, Renato Aragão, Stênio Garcia, Vera

Quando o retorno for seguro e liberado, estaremos prontos para iniciar
e para isso, é importante
contar com o apoio dos
presidentes dos clubes”,
explicou
Manoel
Figueira.
Ainda não há data prevista para o campeonato,
uma vez que a federação
e os clubes seguem as
normativas estabelecidas
pela prefeitura da capital
e governo do Estado.

Fisher, entre outros, não renovaram com a emissora. Segundo o colunista Ricardo Feltrin do UOL, as demissões são
parte do projeto "Uma Só Globo", que vai render uma boa economia à Globo.Ainda de acordo com Feltrin, o ﬁm dos contratos já estava sendo planejado há algum tempo, mas a crise
econômica atual agravou a situação e tornou ainda mais necessário enxugar as despesas. Segundo uma fonte do jornalista, a emissora pode economizar cerca de R$ 20 milhões só
com os cortes no jornalismo. Já na área da teledramaturgia, a
economia será ainda maior. Estima-se que serão economizados R$ 100 milhões anualmente com os cortes de pessoal. É
a nossa maior rede de televisão se deteriorando. Perdeu em
audiência até para o Flamengo no You tube. Olha, eu vou te
falar!

Curtinhas

O prefeito de Macapá Clécio Luís deveria ser mais severo
com relação às pessoas que ainda não usam máscaras pelas
ruas da cidade com o vírus em todo vapor. Em São Paulo e
Também em Belém o cidadão sem proteção da máscara leva
uma multa de R$ 500 e ainda recebe processo na justiça.
XXXX Dr. Glauco Cei vem fazendo um trabalho muito responsável na Companhia Docas de Santana. Isso se chama experiência que vem tendo na iniciativa privada. A ETECON
ENGENHARIA é um exemplo. XXXX Nesta onda de pandemia proprietários de supermercados e farmácias estão rindo
pra paredes e soltando fogos de artiﬁcio. É um faturamento
sagrado. XXXX Gente por hoje é o que há, ﬁquem com Deus
e a minha Padroeira Virgem de Nazaré. Tchau.

Brasil

Novo epicentro

Em um mês, casos saltam de 236 para 2.670 e transformam
Dourados em epicentro da covid-19 em MS
Surto de casos em frigoríﬁco seguido de falta de medidas restritivas mais severas são apontadas como principais causas. Município
é o recordista de casos de coronavírus no estado, mesmo com população praticamente quatro vezes menor que a da capital.
O município de Dourados, a 229
quilômetros de Campo Grande, é
o segundo mais populoso de Mato
Grosso do Sul, com cerca de 220
mil habitantes. Mesmo com a população praticamente quatro
vezes menor do que na capital, a
cidade é a recordista de casos do
novo coronavírus no estado. E o
surto de casos de Covid-19 em um
frigoríﬁco, seguido de falta de medidas restritivas mais severas, ajudam a explicar como o município
se transformou no epicentro de
propagação da doença.
Até esta quarta-feira (1°), Dourados havia registrado 2.670 casos
de Covid-19, com 26 óbitos - 179
casos e 15 mortes a mais do que na
capital. A preocupação das autoridades também é com o aumento
da ocupação de leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) no município, que chegou a 60% da capacidade, com 34% deles
ocupados por pacientes conﬁrmados ou suspeitos de coronavírus. A secretaria de saúde de
Dourados aﬁrma que está habilitando novos leitos para atender a
demanda.
Com uma média de mais de 80
casos a cada 24 horas na última

semana, a prefeitura diz que está
discutindo novas ações com o núcleo técnico e o Comitê de Operações de Emergência para conter o
avanço da doença. Já a SES aﬁrma
que continua a fazer recomendações, no fornecimento da testagem e de EPIs, além de ações de
vigilância epidemiológica no monitoramento dos casos, que seria
de responsabilidade exclusiva do
município.
Os dois primeiros casos de
Covid-19 em Dourados foram registrados no dia 28 de março. Na
época, o estado tinha 31 casos da
doença e nenhum óbito. De
acordo com a secretaria de saúde
do município, desde então foram
elaborados decretos de restrições
no comércio e de isolamento social, para conter o avanço do coronavírus na cidade.
Ainda em março, médicos, infectologistas órgãos públicos de
Dourados e Ministério Público do
Trabalho (MPT) se uniram para
criar o Comitê de Gerenciamento
Emergencial de Crises do município. Conforme Jeferson Pereira,
procurador do Trabalho de Dourados e membro do Comitê, um
planejamento de gestão de crise
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foi elaborado no início da pandemia e continuava a ser aprimorado com estudos técnicos
conforme a doença progredia.
Pouco mais de dois meses depois, no dia 29 de maio, o município havia registrado 236 casos da
doença, com um óbito, de um
morador da cidade que faleceu no
Tocantins. O "achatamento da
curva" do coronavírus, porém,

começava a desaparecer em Dourados, com a descoberta dos primeiros casos em um frigoríﬁco
com mais de 4 mil funcionários.
Os casos se espalharam pelo frigoríﬁco, que chegou a testar mais
de mil funcionários positivos para
Covid-19, incluindo o primeiro de
um indígena no estado, levando a
doença às aldeias Bororó e Jaguapiru, também em Dourados. De

Lista da cidade de Dourados (MS)
— Foto Divulgação-Prefeitura de Dourados

acordo com Pereira, a indígena viajou para o sul do estado sem consentimento
do
frigoríﬁco,
trabalhando praticamente uma semana na empresa sem apresentar
sintomas e potencialmente transmitindo o vírus. Até a tarde desta
terça-feira (30), 145 indígenas das
aldeias testaram positivo para coronavírus. Já na cidade, os registros
aumentavam exponencialmente a
cada dia, chegando a um aumento
de 1.053% em apenas um mês,
entre 29 de maio e 29 de junho.
"A grande onda na cidade começou com o frigoríﬁco. Após a
contenção desse surto na empresa, a transmissão comunitária, aquela que ocorre através das
atividades habituais e de onde
não tem o contato deﬁnido, se
tornou amplamente disseminada tanto no usuário da saúde
pública como privada. Isso, associado à uma ﬂexibilização das
normas de isolamento social, fez
com que a cidade tivesse um aumento signiﬁcativo de casos", explica
Mariana
Croda,
infectologista e membro do Comitê de Operações de Emergências (COE) da Secretaria de
Estado de Saúde.

Geral

Queimadas

Em 33 anos, Amazônia perdeu 724 mil km² de ﬂoresta
e vegetação em região que abrange 9 países
Conhecida como 'Pan-Amazônia', a área tem 8,47 milhões de km² e envolve Brasil, Bolívia, Peru, Equador,
Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa.

A Pan-Amazônia, região
de floresta amazônica que
abrange 9 países, perdeu
724 mil km² de cobertura
florestal e vegetal entre
1985 e 2018, de acordo
com uma análise feita
pelo MapBiomas Amazônia,
divulgada
nessa
quinta-feira (2). A área
perdida equivale à soma
dos estados de SC, PR, SP,
RJ, ES, ou a todo o território do Chile.
Desses 724 mil km², a
maior parte (692 mil km²)
era área de floresta, e 32
mil km², vegetação natural. Isso significa que, em
2018, havia 10% menos
floresta naPan-Amazônia
do que em 1985, como
mostra a imagem abaixo.
"É a primeira vez que se
enxerga a Amazônia como
um todo. Com isso, a
gente consegue entender
onde estão acontecendo
as transformações mais
rápidas, onde está mudando a cobertura de uso
do solo", afirma Tasso
Azevedo,
coordenador-
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Na contramão, Guiana e
Suriname ganharam cobertura florestal, com 1,7
mil km² e 600 km², respectivamente.
Amazônia perdeu em
média 2,1 mil hectares de
floresta por dia em 2019,
aponta levantamento
Relatório inédito mostra que 99% do desmatamento feito no Brasil em
2019 foi ilegal
Focos de queimadas na
Amazônia
em
junho
foram os maiores para o
mês nos últimos 13 anos,
diz Inpe

Criação de gado em Alta Floresta, norte de Mato Grosso, dentro
do bioma Amazônia — Foto Divulgação-Pecsa

geral do MapBiomas.
A região da Pan-Amazônia abrange a área de floresta no Brasil, Bolívia,
Peru, Equador, Colômbia,
Venezuela,
Suriname,
Guiana e Guiana Francesa.
O Brasil concentra a
maior parte do bioma
(61,8%) e foi também o
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país que mais perdeu cobertura florestal no período, tanto em termos
absolutos quanto proporcionais: são 624 mil km² a
menos. Em seguida, vem
Bolívia, com 36 mil km²;
Peru, com 16 mil km², e
Colômbia, com 14 mil
km².

Avanço da agricultura
No mesmo período, a
área voltada à agricultura
e pecuária teve aumento
de 172% no bioma.
Em 1985 eram 415 mil
km² com atividades de
agropecuária em toda a
Pan-Amazônia. Em 2018,
passou para 1,12 milhão
de km² – quase três vezes
mais.
A maior parte do crescimento veio do Brasil. Em

1985, eram 319 mil km² de
terras para a agropecuária. Em 2018, eram 960
mil km².
Territórios indígenas e
áreas protegidas
O desmatamento no período avançou sobre unidades de conservação.
Dos 692 mil km² de floresta amazônica perdida
no período em toda a região, 50 mil km² estavam
em territórios indígenas e
áreas naturais protegidas.
Segundo Tasso Azevedo, as unidades de conservação são importantes
mecanismos para frear a
derrubada de florestas nativas.
Ele afirma que, entre
1985 e 2018, foram perdidos 1% de cobertura florestal
nas
áreas
protegidas. "Nas áreas
fora das unidades de conservação, perdemos 20%.
O que mostra que as unidades de conservação e as
terras indígenas são uma
super barreira de proteção", afirma.

Geral

Sob pressão

Prefeito de Itabuna diz que comércio será reaberto a partir
de 9 de julho 'morra quem morrer'; veja vídeo
Estabelecimentos comerciais do município estão fechados desde março. Previsão anterior era de que comércio
reabrisse em 1º de julho, mas foi adiada porque a cidade está com 100% dos leitos de UTI ocupados.
O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes (PTC), declarou
nesta quarta-feira (1º) durante
transmissão pela internet que autorizará que estabelecimentos comercias reabram as portas a partir
da próxima quinta-feira (9)
“morra quem morrer”. O vídeo
tem circulado nas redes sociais e
virou alvo de críticas.
“Primeiro, lutar pela vida, a
vida é uma só. [Depois que] morrer, acabou [a vida]. Não tem fortuna, não tem pobreza, não tem
falência, não tem nada. Mas não
posso abrir uma coisa que não
tenho cobertura. Com a dúvida,
com os nossos morrendo por
causa de um leito em Itabuna,
vou transferir essa abertura. No
dia 8, mandei fazer o decreto, que
no dia 9 abre, morra quem morrer”, disse o prefeito.
Na última semana, a previsão
da prefeitura de Itabuna era colocar em prática a ﬂexibilização das
atividades comerciais já a partir
de 1º de julho. No entanto, a reabertura foi adiada porque o município registra 100% de
ocupação dos leitos de UTI para
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pacientes com a Covid-19, conforme apontou relatório da Procuradoria Jurídica do Município.
Nesta manhã, a prefeitura de
Itabuna informou, por meio de
nota, que o prefeito foi "mal interpretado" em sua fala e que está
"contrariado com a situação, porque entende a necessidade da
reabertura do comércio". O prefeito ponderou na nota que, segundo ele, "40 lojas não voltarão
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a abrir em Itabuna, e vários pais
de família estão desempregados".
Já à tarde, a prefeitura divulgou
novo texto e declaração de Fernando Gomes [conﬁra as duas
notas, na íntegra, no ﬁm desta reportagem].
“Nossos atos, como cidade
com maior testagem e uma das
que há mais tempo permanece
com o comércio fechado só reforçam o nosso compromisso pela

vida da nossa população. Tenho
cinco mandatos como prefeito, o
povo de Itabuna me conhece",
diz.
Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde
do estado (Sesab), Itabuna possui
2.637 casos conﬁrmados de coronavírus, com 58 mortes em decorrência da doença.
Governador diz que conversou
com prefeito
Em entrevista coletiva, durante
cerimônia pela Independência do
Brasil na Bahia, nesta quinta-feira
(2), o governador da Bahia, Rui
Costa, disse que ele próprio conversou com o prefeito e pediu
que o comércio de Itabuna não
fosse reaberto nesta semana,
conforme previsto inicialmente.
Rui Costa destacou que Fernando Gomes está se sentindo
pressionado e, sob pressão, as
pessoas "saem do ponto" e "perdem o equilíbrio".
"Pedi que não abrisse essa semana, e ele não abriu. Mas ele
tem se sentido pressionado, tem
uma voz nacional que diz para

abrir, que ganha apoio de comerciantes, com medo de quebrar.
Sob pressão, as pessoas saem do
ponto, perdem o equilíbrio. Falei
com ele ontem, está no quinto
mandato, tem quase 80 anos, me
disse que nunca viveu uma situação como essa, que nunca se sentiu tão pressionado", falou Rui
Costa.
A cidade de Itabuna é a maior
do sul baiano, com uma população de cerca de 200 mil pessoas,
e está localizada a cerca de 450
quilômetros de Salvador.
Possibilidade de novos leitos
Existe a expectativa de abertura de dez novos leitos de UTI no
Hospital de Base de Itabuna nos
próximos dias.
A prefeitura de Itabuna chegou
a anunciar a ﬂexibilização das atividades comerciais no início de
junho, mas desistiu após uma recomendação do Ministério Público estadual (MP-BA). Os
estabelecimentos não comerciais
do município estão fechados
desde março, quando os primeiros casos de coronavírus foram
registrados.

Mundo

Doação

Embaixador chinês anuncia doação ao Brasil de
material para proﬁssionais de saúde
Doação envolve máscaras cirúrgicas, roupas e óculos de proteção, luvas, protetores de sapato e termômetros. Neste ano,
declarações de deputado e ministro geraram atritos com a China.

O embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming
— Foto Reprodução

O embaixador da China no
Brasil, Yang Wanming,
anunciou nesta quinta-feira
(02) a doação para o governo

brasileiro de 15 mil máscaras
cirúrgicas, 5 mil roupas de
proteção e outros insumos
como óculos de proteção,

luvas, protetores de sapato e
termômetros.
A embaixada chinesa realizou uma cerimônia online
para entrega do material de
proteção individual, com a
presença de representantes
dos ministérios da Saúde,
das Relações Exteriores, da
Vice-Presidência da República e de parlamentares
brasileiros.
Durante a crise do coronavírus, Brasil e China tiveram
atritos diplomáticos em
razão de declarações sobre
os chineses de integrantes e
apoiadores do governo Jair
Bolsonaro
“Desde o início do surto
de covid-19, o Brasil e a

China têm se mostrado solidários um ao outro”, disse o
embaixador
Wanming.
“Hoje, estamos anunciando
a entrega do primeiro lote
de ajuda que a China prometeu ao Brasil”, disse.
Além da doação anunciada nesta quinta, o embaixador chinês afirmou que
um lote de insumos médicos avaliado em R$ 500 mil
deve ser enviado ao Brasil
para, segundo a expectativa
da chancelaria chinesa,
serem utilizados especificamente na região amazônica.
Outro lote no mesmo valor e
para a mesma região já foi
embarcado na China, informou o embaixador.

Representaram o governo
brasileiro na cerimônia Juliano Nascimento, chefe da
Assessoria Diplomática da
Vice-Presidência da República; o embaixador Ruy Pereira, diretor da Agência
Brasileira de Cooperação e o
assessor para assuntos internacionais do ministro da
Saúde, Flávio Werneck.
Também participaram os
deputados federais Fausto
Pinato (PP-SP), da Frente
Parlamentar Brasil-China; e
Evair Vieira de Melo (PPES), representando o Comitê
de Crise da Covid-19 da
Frente Parlamentar do Comércio Internacional e Investimentos.

Polêmica

Erdogan gera polêmica por querer transformar antiga basílica de Santa Soﬁa em mesquita
O principal tribunal da Turquia examinou nesta quinta-feira (2) um pedido para transformar em mesquita a antiga basílica de Santa Soﬁa, em Instambul.
A demanda do presidente Recep Tayyip Erdogan pode criar tensão com vários países.
O principal tribunal da Turquia examinou nesta quintafeira (2) um pedido para
transformar em mesquita a antiga basílica de Santa Soﬁa, em
Instambul. A demanda do presidente Recep Tayyip Erdogan
pode criar tensão com vários
países.
O Conselho de Estado turco
examinou o pedido feito por várias associações durante uma
breve audiência e deve anunciar
sua decisão dentro de 15 dias,
informou a agência de notícias
estatal Anadolu.
Sinal de que o caso preocupa
no exterior, os Estados Unidos
pediram, na quarta-feira (1°), à
Turquia que não alterasse o status de Santa Soﬁa, também conhecida como Hagia Sophia.
Importante obra arquitetônica construída no século VI
pelos bizantinos, que coroaram
seus imperadores no local,
Hagia Sophia é um Patrimônio
Mundial da Unesco e uma das
principais atrações turísticas de
Istambul.
Convertida em mesquita após
a tomada de Constantinopla
pelos otomanos, em 1453, foi
transformada em museu, em
1935, pelo líder da jovem República Turca, Mustafa Kemal, que
desejava "oferecê-la à humanidade".
No entanto, seu status é regularmente objeto de controvérsia. Desde 2005, diversas
associações têm recorrido aos
tribunais para exigir um retorno
ao status de mesquita, sem sucesso até o momento.
Durante a audiência desta
quinta-feira, o promotor pediu a
rejeição do pedido das associações, argumentando que a decisão de modiﬁcar o status de
Santa Soﬁa "é uma questão do
Conselho de Ministros e da Presidência", segundo Anadolu.
Erdogan, um nostálgico do
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Império Otomano, que busca
atualmente atrair o eleitorado
conservador em meio a uma
crise econômica acentuada pela
pandemia de coronavírus, defendeu várias vezes a reconversão em mesquita. No ano
passado, o presidente deﬁniu a
transformação de Hagia Sophia
em um museu "de um grande
erro".
"Poderoso símbolo"
Desde a chegada de Erdogan
ao poder, em 2003, as atividades relacionadas ao Islã se multiplicaram dentro de Hagia
Sophia, com sessões de leitura
do Alcorão e orações coletivas
na praça em frente ao monumento.
MahmutKaragöz, um sapateiro de 55 anos, sonha em um
dia poder orar sob a cúpula de
Hagia Sophia. "É uma herança
de nossos ancestrais otomanos.
Espero que nossas orações
sejam ouvidas", disse ele.
Para Anthony Skinner, da empresa de consultoria VeriskMaplecroft,
converter
Hagia
Sophia em uma mesquita permitiria a Erdogan satisfazer sua
base eleitoral, irritar Atenas,
com quem as relações são tensas, e se reconectar com o pas-

sado otomano. "Erdogan não
poderia encontrar um símbolo
tão poderoso quanto a Hagia
Sophia para alcançar todos
esses objetivos ao mesmo
tempo", resume.
No ano passado, o Conselho
de Estado já havia autorizado a
transformação em mesquita da
magníﬁca igreja bizantina de
Chora, também em Istambul,
uma decisão percebida por alguns como um teste para Hagia
Sophia.
A decisão do Conselho de Estado "provavelmente será política
(...),
resultado
de
deliberações dentro do governo", estima AsliAydintasbas,
pesquisadora do Conselho Europeu de Relações Exteriores.
Para Aydintasbas, o governo
deve pesar os prós e os contras,
especialmente
através
do
prisma das relações com a Grécia, a Europa e a administração
americana de Donald Trump,
para quem "a religião é um assunto importante".
"Aberta a todos"
Mesmo que a conversão de
Hagia Sophia em mesquita não
impeça turistas de todas as religiões de visitarem o local - muitos visitam a Mesquita Azul nas
proximidades todos os dias -

Turquia adia decisão sobre converter basílica
de Santa Soﬁa — Foto AP Photo
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mudar o status de um lugar tão
emblemático na história do cristianismo poderia causar tensão.
"Pedimos que as autoridades
turcas mantenham Hagia Sophia como museu, como ilustração de seu compromisso de
respeitar as tradições culturais e
a rica história que moldou a República turca, e garantir que ela
permaneça aberta a todos", declarou o secretário de Estado
americano, Mike Pompeo.
O destino da Santa Sophia

também preocupa a vizinha
Grécia, que monitora de perto o
futuro do patrimônio bizantino
na Turquia. Mesmo na Turquia,
há muitos que se opõem a essa
decisão.
"Milhões de turistas a visitam
todos os anos", ressalta Sena Yildiz, uma estudante de economia. "É um lugar importante
para os muçulmanos, mas também para os cristãos e todos
aqueles que amam a História",
disse.

FRASE do Dia Não desanime com as diﬁculdades de hoje, pois elas serão a sua força amanhã.

Conheçam as Rainhas que fazem a festa
no Mês de Junho no São João
do Estado do Amapá.
Vitória Rodrigues
– Junina:
Reino de São João

Rita Monte –
Junina:
Explode
Coração
Santanense

Vera Balieiro –
Juninaem
negociação.

Katiane Bacellar – Junina: Pequena Dama
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