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COMPROMISSO COM A NOTÍCIA 

e Crime bárbaro 

Casal é assassinado pelo ex-genro 
em Porto Grande 

Um casal identificado como 
Marcos Leão Borges, de 43 anos, 
e Marilene Conceição de Souza, 

de 42 anos, foi assassinado na 
madrugada desta segunda-feira 

(06) em uma residência localizada 
no bairro Nova Esperança, sede do 

município de Porto Grande, 
distante 105 quilômetros 

de Macapá. O principal 
suspeito do crime é o ex-genro 

do casal, que está foragido. 
O Centro Integrado em 

Operaçóes da Defesa Social 
(Ciodes) reg istrou a ocorrência às 
2hl0. O suspeito teria invadido o 

imóvel pela janela da frente da 
residência. Ele teria atingido 

Marcos Leão no peito com um 
arpão de pesca. Depois, esfaqueou 

Marilene no pescoço e outras 
partes do corpo. 

e Polícia-1 

e No bairro Araxá 

Policia registra segunda 
exemção em menos de 24 horas 

e Polícia-4 
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O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre iDEM-AP), se posicio
nou nesta segunda-feira 16), con
tra a taxação da energia solar. O 
discurso do parlamentar sobre o 
assunto é alinhado ao do presi
dente da República, Jair Bolsona
ro, que conversou com Alcolum
bre e o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), para 
fechar um acordo por 'imposto 
zero" para o segmento. 

e Política -1 
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e ULISSES LAURINDO - JORNALISTA 
Articulista 

Direita, esquerda, volver 
A totalidade da massa que defende a esquer

da, regime político de enquadramento do 
conceito ideológico, acusa os defensores 

da direita de dificultarem o progresso do Brasil 
devido ao processo de olhar apenas para as elites 
e nada contribuir em relação à diminuição da 
pobreza. A vida comum dos países não é essa, 
todavia, verdade que se vê, com fortes exemplos 
a comprovarem, é a parcela da direita no desen
volvimento social das nações que seguem seus 
desígnios. 

Ao contrário, a esquerda sempre teve como 
meta básica acabar com a fome e, para isso, se 
vale de meios que, ao cabo, mostram-se impo
tentes, e as promessas de um mundo melhor aca
bam sempre em revoluções e desilusões para o 
povo. A sanha dos sempre ditadores pela mega
lomania do poder levam os leitores concluirem 
que onde esses focos prosperam não existe liber
dade, vive-se em desordem, sem estrutura, com 
falta de tudo, inclusive com muita fome. 

A China, na contramão da assertiva, foge à 
regra, e com seus 1 milhão e mais 300 mil habi
tantes adota o socialismo que, acima de tudo, 
prioriza as leis para orientar o povo até ao ponto 
de que a individualidade não corrompa a dourrina 
na defesa do bem-estar e da prosperidade do país. 

O intróito serve para chegar ao Brasil que, 
atualmente, vive conseqüências de uma esquerda 
que desregulou o país e, também, com apoio de 

falso político que não é nem de direita 
nem de esquerda, rumando sempre a 
favor da maré, para onde levar o barco 
a porto a seguro, para desembarcar 
seus interesses. 

Vimos que depois de mais de 16 
anos de esquerda no Brasil o resultado 
foi ruim para o povo que, iludido com 
promessas milagrosas, embarcou sem 
avaliar o vir depois. No tempo da lem
brança da corrupção de dom João VI 
que, incoerentemente, o Brasil não se 
libertou, como assim pensa boa maioria. 
Mas se já passaram mais de quinhentos anos. 

Como defesa a favor do período do Partido 
dos Trabalhadores no poder, advoga-se que 
seus dirigentes herdaram o reino com modelo 
enraizado. Assim, todos se lembram da ação 
dos Anões do Orçamento, de Luís Estevão, 
dos Fundos de Pensões, dos Cartões Corpo
rativos, da Sudam, Sudene ? O PT acompa
nhou esses escândalos, e muitos deles serviram 
de guia e motivação. Pois isso, logo aconteceu 
o início de tudo, com as propinas dos Correios 
seguidas do Mensalão, de Celso Daniel, do 
BNDES, dos dólares na cueca, dossiê contra 
candidatos adversários, etc.. 

O entendimento é claro de que a direita rraduz 
progresso para o povo, diferente da esquerda 
com política apoiada nas promessas que levam 

e WELLINGTON SILVA - JORNALISTA E HISTORIADOR 
Articulista 

Entreguismo e protecionismo 
O aumento abusivo dos combusóveis e a con

sequente e inevitável greve dos caminho
neiros nos faz refletir o seguinte: 

O que fiz.eram com o Brasil nestes últimos tem
pos para chegannos a essactise atual se possuúnos 
grandes reservas petrolíferas e minerais, riquezas 
que outros países não possuem? 

O grave problema não está no governo e sim 
na velha e perversa política entreguista que sempre 
define e direciona rumos ou caminhos contrários 
ao desenvolvimento real de wna Nação livre, sobe
rana e economicamente independente. 

O que até hoje chama a atenção de jornalistas 
e pesquisadores socialistas e liberais quando se fala 
do modelo norte-americano? 

Eles possuem e defendem uma política prote
cionista. Fixam tarifas alfandegárias elevadas e 
seletivas para proteger a sua indúsnia e concedem 
subsídios para favorecer o crescimento de empresas 
que comprovadamente geram empregos, renda e 
desenvolvimento. Eles realizam ótimos investi
mentos em ferrovias, rodovias, hidrovias, portos, 
energia e saneamento, um dever de casa imperativo 
para nós brasileiros. Eles possuem wn bom banco 
nacional e um eficiente sistema estatal de financi<r 
menta da produção. O mais incrivel de tudo, his
toricamente falando, é que essa base política de 
desenvolvimento foi lançada por Alexander Hamil
ton, um dos fundadores dos Estados Unidos da 
América, logo após a independência do país, ocor
rida em 04 de junho de 1776, data em que foi selada 
a autonomia das Treze Colônias, sob a liderança 
do general George Washington. 

Lamentavelmente, a política entreguista brasi
leira, por décadas na contramão, inversa e ao con-

rrário da política norte-americana e de muitos 
países europeus e asiáticos, promoveu a 
desnacionalização sistemática da indús
nia, principalmente de setores conside
rados por detenninados segmentos ideo
lógicos e políticos como setores-chave 
da indúsrria de produção, rransferindo 
seu conrrole para capitais esrrangeiros. 
A remessa de lucros dessa velha política 
entreguista, como a dos 
combustíveis,atualmente se constirui tma 
política perversa.Brasileiros pagam e 
pagam muito alto por wn produto que são
constitucionalmente proprietários. E é justa
mente a delegação de conrrole interno e adminis
trativo de setores estratégicos da economia de um 
país que define seu rumo para o desenvolvimento 
ou para o buraco. Se não é protecionista e é entre
guista, eis que as empresas multinacionais do minam 
o ambiente econômico nacional e impedem o sur
gimento de forças internas que eliminem os entraves 
de seu pleno desenvolvimento ou libertação eco
nômica, para ser mais claro. 

Sabem quanto multinacionais lucraram com o 
petróleo brasileiro, ao final de 2017? 

Foram 410 mil barris por dia, além de 460 mil, 
que tirados, calculados ao preço do Brent a US$ 
56,24, e com o dólar a R$ 3,23,em um dia, totali
zaR$ 71 milhões de lucro. Em wn ano, R$ 27 ,2 
bilhões. Nos tJinta anos de exploração de wn cam
po, mesmo com a queda da produção média a 50"/o, 
são mais de R$ 400 bilhões de lucro. Quando fecha
mos este artigo o dólar comercial estava cotado a 
U$ 3,73 e o dólar turismo a U$ 3,90. 

Nos últimos 40 anos,Japào, Alemanha, Estados 

'' Como defesa a favor do 
período do Partido dos 
Traballladores no poder, 
advoga-se que seus dirigentes 
herdaram o reino com modelo 
enraizado. 

'' 

'' Nos úllimos 40 anos,Japão, 
Alemanha, Eslados Unidos, 
suécia e Coreia do SUi usam 
medidas proletivas, subsidio 
eslalal, controle sobre 
investimentos estrangeiros ... 

'' 

L fatalmente ao populismo. A crise atual do 
Brasil circunscreve nessa bruta realidade 
em que os personagens, no caso o povo, 
independente de ser direita ou esquerda, 
acabam desembocando na falta de edu
cação e rultura gerais. Desde a sua cria
ção, o Brasil pouco se preocupou em 
adesrrar seus habitantes, não lhes dando 
condição de cidadania com a opção de 

definir o que é melhor para todos. A 
atual classe política brasileira é a conse

qüência da falha na escolha, porque falta 
à grande maioria dos eleitores a capacidade 

de julgar, face não ter sido preparada. E escolhe 
pelo coração, quando precisava optar pela razão. 
O Brasil de hoje carece de patriotismo em grande 
escala, e o resultado só será melhor quando esses 
fatores forem evidentes, ou seja, educação, cultura 
e parriotismo. Brasil tem 13 milhões de analfa
betos, de 15 anos a mais. Sozinho sou pequena 
parcela insignificante, mas adicionando à opinião 
de José Sarney, ex-presidente da República, a 
tese se reforça e justifica e cito portanto, o que 
ele escreveu para o DIÁRIO DO AMAPÁ, direto 
de Nova Yorque "Os Estados Unidos são um 
país que orgulha a humanidade, sobretudo por 
dele ter saído o missão mundial de difundir o 
democracia, os direitos humanos, as liberdades 
individuais e, no expressão de Jefferson o busco 
do felicidade" . 

Unidos, Suécia e Coreia do Sul usam medi
. das protetivas, subsídio estatal, controle 

sobre investimentos estrangeiros, fiscali
zação do capital volátil e o apoio às 
empresas privadas locais como estraté
gias de crescimento, desenvolvimento 
e inserção soberana no processo de 
mundialização. No nosso País, em nome 
de wn saturado pseudoliberalismo, con-

• <lena.se a proteção das empresas locais 
• e se pratica a long time (muito tempo) o 

entreguismo de nossas riquezas. 
Túnel do tempo:Em 1947 é iniciado 

um grande movimento nacionalista, a Cam-
panha do Perróleo, movimento que contou com 

a ativa participação do escritor Monteiro Lobato, 
general Leônidas Cardoso (pai do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso), general Júlio Cae
tano Horta Barbosa e Arthur Bernardes (ex-pre
sidente do Brasil) que liderou o Cenrro de Estudos 
e Defesa do Petróleo, solenemente instalado no 
dia 21 de abril de 1948. Já naquela época, como 
hoje, setores liberais fizeram feroz oposição aos 
nacionalistas. Logo a campanha ganhouàs ruas 
e a simpatia popular. Em1951, o presidente Getú
lio Vargas encaminhou projeto de lei 1516 ao 
Congresso Nacional propondo a criação do Perró
leo Brasileiro. No dia 03 de outubro de 1953 assi
nou a Lei 2004 e criou a Perrobrás, deflagrando 
a histórica campanha O Petróleo é Nosso. De 
Getúlio até a era Figueiredo a gasolina era barata, 
não havia corrupção, violência urbana e princi
palmente não havia entreguismo de nossas rique
zas. O que fizeram com o Brasil nestes últimos 
tempos? O petróleo é nosso? 
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Indefinição 
Prefeito Dudão ainda 

não liberou programação 
para a festa de aniversário da 

Vila de Mazagão velho. 
O evento já é tradicional e atrai 

turistas de outros municípios, estados e até 
de ounus países (vide o Platô das Guianas, por exemplo) devido 
ao conteúdo histórico e mitológico do lugar. 

Pau d'água 
Chuva de um ano inteiro começou a cair por conta do inver

no sempre caudaloso que atinge Macapá. 
Além da chuva torrencial, ventania forte, relâmpagos e tro

vões são o cardápio que agradam a alguns e assustam a maioria. 
E isso porque ainda não chegaram as famosas "águas de 

março". 

Aprovado 
Chegando à maioridade em 2020, o BOPE conta com a 

aprovação da maioria da população amapaense que considera 
o trabalho do grupamento eficaz. 

Criado em 1978 no RJ, o BOPE se transformou numa a 
máquina de guerra no combate ao crime e virou até filme de 
sucesso. 

Cenário 
Todo começo de ano eleitoral é pautado por movimen

tações nos bastidores da política. 
Candidatos, partidos, alianças, coligações, entre outros 

petiscos, são servidos na bandeja de analistas e observadores 
da pol.ítica qu e fazem projeções, apostas, prognósticos e 
previ sões . 

As conversas já começaram. 

Cenário 2 
Capiberibe (PSB), Josiel (DEM) e Lemos (Psol) são 

nomes mais do que confirmados e em campanha, embora 
velada por conta da legislação eleitoral. 

Telinho, Silvana Vedovelli, Marcos Roberto, Claudiomar, 
Sentes, David Covre e Ruben Bemerguy são bastante cita
dos. 

Bemerguy 
Advogado ronceituado e respeitado dennu e fora do Ama

pá, Ruben Bemerguy é um nome que vem sendo ventilado 
com ênfase cada vez maior, como possível candidato apoiado 
por Randolfe e Clécio. 

Ruben goza de grande respeitabilidade e credibilidade e 
é sem dúvida, um grande nome pra suceder Clécio na prefei
tura. 

Confirmadíssimo 
Depois de assumir o clube numa situação caótica e resga

tá-lo do final da tabela com direito a uma invencibilidade de 24 
jogos, Hélio dos Anjos renovou contrato com o Paysandu com 
o respaldo dos dirigentes e principalmente da exigente torcida 
bicolor. 

Foco maior agora é o retomo à Série B do Brasileirão. 

Prodígio 
Rodrigo Silva vem emplacando na apresentação de grandes 

eventos políticos, religiosos e socioculturais. No meio do car
naval, o "Menino Prodígio'', Qá não tão menino assim), apre
sentou as festas de aniversário de Boêmios do Laguinho e 
Piratas Estilizados nos dias 02 e 04, respectivamente. 

Tá em alta. 

Perda 
No domingo (05), Mário Corrêa morreu de complicações 

do diabetes. 
Filho do saudoso Milton de Souza Corrêa, que dá nome 

ao Estádio Zerão, e, como o pai, torcedor apaixonado doGua
rany, Mário partiu exatamente na manhã do dia de aniversário 
da sua amada Piratas Estilizados. 

Saúde 
Com atendimentos voltados principalmente 

para a saúde da familia, Prefeitura de Macapá 
reinaugura UBS Pacoval nesta terça (07). 

Tô fora 
Em vídeo, Bolsonaro promete atuar con

tra a taxação da energia solar. Presidente 
admite que não poderá interferir em processo 
da Aneel, mas que conversou com presidentes 
da Câmara e Senado para colocar em votação 
PL em regime de lll'gência. 

e LUIZ CARLOS AMORIM - ESCRITOR 
Articulista 

Tributo ao professor e à natureza 
D ia 4 de Outubro é o Dia da Natureza 

e o dia 5 é o Dia Mundial do Profes
sor. Este dia em homenagem ao pro

fessor foi criado pela UNESCO em 1994 
com o objetivo de chamar atenção para o 
papel fundamental que esses profissionais 
tão importantes, talvez os mais importantes 
de todos, têm na sociedade e na instrução 
da população. 

Acho que as duas coisas têm muito a 
ver, pois o professor educa, transmite 
conhecimento para que nós, seres humanos, 
tenhamos senso de valor e responsabilida
de, para que saibamos cuidar da Natureza, 
saibamos preservá-la para podermos ter 
uma perspectiva de futuro para nossos 
filhos e netos. 

Então rendo minha humilde 
homenagem a esses profissionais, 
principalmente aqueles do primei
ro grau, aqueles que ensinam a ler 
e a escrever nos primeiros anos 
da escola, pois eles dão a base 
que o cidadão vai precisar para 
sermos bem sucedidos no segun
do grau, na universidade, na vida. 

Apesar dos donos do poder, que 
a cada dia comprometem mais a edu
cação brasileira, fazendo modificações 
que só empobrecem o nosso sistema de 
ensino, além da falta de reconhecimento 
ao corpo docente da escola pública. 

'' 
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Frase do dia 

Mulher boa é mulher brava. 
Quer paz? Namore uma pomba. 

Desconhecido '' 

Pref eiturável 
Vereador Dídio passou a ser o preferido do Patriota para con

correr à sucessão de Clécio nas eleições municipais deste ano. 
Partido tinha intenção de indicar o promotor Moisés Rivaldo 

que morreu em novembro do ano passado. 

Na trave 
Em 2018, Oídio concorreu à câmara federal e conquistou cerca de 

9 mil votos. O presidente nacional 00 Patriota, Adilson Barmso, é o 
principal inc:entivacbr de sua candidatura. Melhorrespalcb que esse ... 

Silêncio 
Desde que Bolsonaro, filhos e entourage deixaram o PSL, 

já não se vê mais o pastor Guaracy Jr. na telinha e na latinha 
traçando planejamento para as eleições municipais deste ano. 

Será que o reverendo também vai acompanhar os retirantes 
e pedir asilo na Aliança pelo Brasil? 

Bom devoto 
Cirilo Fernandes, que foi candidato ao governo em 2018, 

confirmou pré-candidatura à Prefeitura de Macapá pelo PRIB, 
legenda do vice-presidente general Mourão. Ele obteve mais de 
45 mil votos nas eleições passadas, maioria deles em Macapá. 

PlanoB 
Com situação ainda indefinida quanto possibilidade de con

correr às eleições municipais de Santana, ex-prefeito Nogueira 
afirmou que sua irmã Isabel Nogueira já está de stand by, caso 
ele não possa roncorrer. 

Pegou pesado 
No melhor estilo "boquirroto ambulante", presidente Bol

sonam criticou a cobertura da imprensa sobre seu governo nesta 
segunda-feira (06). Para ele, jornalistas são "uma raça em extin

ção". Menos a Recorei e o SBT, que batem continência 
para seus devaneios e destemperos. 

Eleição 
Em Oiapoque, professor Luiz, que é verea

dor d o PSB,já projeta nome na tela à sucessão 
de Maria Orlanda, no município fronteiriço. 

Também professor no Campus da Uni
fap, lá, ele costura compor chapa mm PSol 
e Rede. 

Além de Orlanda, que vai à reeleição, pro
fessor Luiz (PSB) também terá pela frente o 

empresário Artur do Areal, do PV. 

E tanto ou mais do que a edu
cação, a nossa Mãe Natureza tam
bém é desrespeitada. 

Nós, homens, envenenamos o 
ar, a água, a terra, tudo. 

Nosso meio ambiente é cada 
vez mais agredido e Mãe Natureza 

já se ressente disso, mostrando que 
não está nada contente: as catástrofes 

climáticas, em volta do mundo, dizem 
bem isso. 

Quero parabenizar os professores de 
todo o Brasil e de todo o mundo, princi
palmente aqueles abnegados, completa
mente dedicados ao magistério, como 
alguns que conheço e dos quais tenho orgu
lho de poder dizer que são meus amigos. 

Que esses profissionais sejam reconhe
cidos, melhor qualificados e melhor remu
nerados, para que possam exercer com 
ampliltude a sua profissão, valorizando a 
nossa educação que anda tão relegada a 
último plano pelos nossos governantes, que 
fazem questão de que o ensino público seja 
ruim, pois é mais fácil dominar um povo 

E tanto ou mal• do que a educaj:ãa, a 
JJOSSaMâeNatww.a-é 
~Nós,homens, 
eol'!llenamos o ar, a água, a terra, -. 

Então peço, nesta época de primavera, 
no auge da explosão da natureza, que nós, 
homens, seres humanos, nos conscienti
zemos de que tudo o que fizermos contra 
a natureza, ela nos devolverá. 

'' Não ficaremos impunes. Precisamos 
cuidar mais e melhor dela, para que ela 
possa nos legar um futuro. 
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Cleber Barbosa 
~· 

ARGUMENTOS 
--~ -
Agricultura 

O Amapá encerrou 2019 com um balanço positivo 
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que, 
no estado, é executado pelo Instituto de Extensão, Assis
tência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap ), e 
teve 100% dos valores disponíveis utilizados. 

Números 
Segundo a coluna apurou, a compra de produtos 

diretamente do agricultor familiar gerou um investi
mento total de R$ 1,5 milhão na aquisição de 359,6 mil 
quilos em produtos diretamente dos produtores. 

Davi 
O presidente do Congresso, Davi Alcolurnbre, segue 

em agenda no Amapá, enumerando boas notícias. Ontem, 
além de anunciar recursos para urbanização em Maca
pá, prometeu um presente de aniversário. 

Aviação 
Tratada como a "cereja do bolo" na festa de 262 

anos da cidade, trata-se de urna apresentação da Esqua
drilha da Fumaça, no dia 4 de fevereiro. Será a segun
da vez que os ases da Força Aérea virão aqui. 

Ponte 
Davi tem um bom trânsito também entre os milita

res, tanto que já obteve do Comando do Exército Bra
sileiro sinal verde para que o Batalhão de Engenharia 
e Construção assuma a obra da ponte do Jari. 

Oton Alencar ,,---------

" 
8.Jomalista - E-mail: coluna.argumentos@yahoo.com.br - Blog: cleberbarbosa.net 

Ma capá 
A infraestrutura do município de 

Macapá vai recebeu via caixa da Pre
feitura um total de onze contratos de 
repasses com a Caixa Econômica Fede
ral. Serão R$ 83 milhões conseguidos 
pelo senador Davi Alcolumbre para 
melhorar a mobilidade urbana de Maca
pá, tanto no Centro como periferia. 

Kitt Nascimento 

Infraestrutura 
Segundo o prefeito Clécio Luiz, a assi

natura dos repasses-de recursos extraor
çamentários da União - proporcionará, 
por exemplo, a construção de um eleva
do na Rua Hildernar Maia com a rodovia 
Juscelino Kubitschek, o que permitirá a 
fluidez do trânsito que liga a zona norte 
com a zona sul. 

Posse 
O Parlamento Estadual 
tem um novo deputado. 
Trata-se de Jack Jk, o 

terceiro mais votado nas 
eleições de 2018, mas que 

não tomou posse por 
problemas com a 

prestação de contas de 
seu partido, o PPS, em 
pleitos anteriores. Ele é 
irmão do ex deputado 

Michel JK e foi empossado 
no lugar de Jaci 

Amanajás, do MDB. 

Periferia 
Além dos destaques, também 

serão feitas obras em vias dos bairros 
Liberdade, Pacoval e Infraero 2, além 
do distrito de Fazendinha (Vale Ver
de, Murici e Chefe Clodoaldo ). A orla 
de Macapá, Rua São José, Eliezer 
Levy e Odilardo Silva também rece
berão obras estruturantes. 

A menina que conversava com o vento 
Escritor - E-mail: otonaracy@uol.com.br 

!ando, li - Baila comigo, baila!// e elas, auvadas, arfando começam 
débeis bailando, //e suas folhas tombando, li uma se esfo\ha, outra 
cai li e o vento as deixa bailando, U e lá vai ... " 

O imaginário infantil é imensurável. A criança cria, imagina e 
constrói sua realidade no seu mundo encantado infantil. 

Para elas as nuvens têm formas de animais, as ondas do 
mar conversam com os peixes, os trovões é o papai do céu zangado 
e o vento conversa com as fo lhas das árvores e com os passarinhos. 

Eolian conversava com o vento. Sabia quando ele estava aJegre, 
triste ou raivoso. Os seus sentimentos eram traduzidos pelo seu far
falharlento econtúluo nas folhas das árvores ou pelo seu passar rápi
do açoitando com veemência as copas das árvores. 

Certo dia Eolian estava pensando debaixo de uma castanheira. 
Pergrn1tava-se a si n"Bma. O queé o vento? De onde ele vem? Para 
onde vai? O que ele faz?Oque elecome?Quantosanosele ten? E.olian 
na ânsia de ter as respostas para suas perguntas começou interpretar 
a voz do vento. Ela notou que o vento quando entrava pelas frestas 
das portas e das janelas, fazia vi brar ou tremer todos os objetos que 
encontrava, produzindo assim toda espécie de sons, uns eram até qua
se musicais. 

• Sou tão velho quanto a 
vida, há quase ires mil 
anos quando HOJDeIO em 
''Odisséia" dizia: •Mande 
favônio Zéfiro, que aleia e 
encrespa o turvo 
ressoante pego.• 

mudança da pressão atmosférica e temperatura, o ar é agitado. 
Assim viajo milhares de quilômetros em tomo da Terra. Com o 
nome de Monção eu sopro ao longo do sul e leste da Ásia. Com o 
nome de MistraJ sopro do norte para o noroeste, na Provença e 
França atingindo o máximo de violência na planície do Ródano, 
es~almente no inverno e primavera. Com o nome de Bora, sopro 
na lstria e Dalmácia, na Costa da Bósnia e Monte Negro e desço 
os planaltos cobertos de neves. Eolian perglll1tou: -De onde vens? 
O ciciar grave do vento, açoitando as copas das árvores respondeu: 
- Como observas venho de todo lugar. Não existe lugar, m:.inta
nha, vaJe, planície, campos, prados, mares, rios, cidades pequenas 
ou grandes que eu não esteja presente. 

- Para onde vais? 

- Sou tão velho quanto a vida, há quase três mil anos quando 
Homero em "Q:lisséia" dizia:" Mande favônio Zéfiro, que aleia e 
encrespa o turvo ressoante pego." 

- Eu já existia há milhares de anos. Zéfiro era o nome que me 
davam, na Grécia quando me tomava brando e impelia os barcos 
para Pilo. 

- Viajo por todos os lugares. Ontem vi no Haiti a miséria que 
lá can1peia. Não pude fazer nada. Apenas refresquei a tez. negra 
daquele indômito povo. Vi a dor da guerra do Afeganistão. Mas, 
também soprei as águas azuJadas do Caribe e levantei os grãos de 
areia de suas paradisíacas praias. 

Ao perpassar nos gaJhos das árvores ou nos leques das palmei
ras emitia lUTI som próprio, quando batia nas cristas das ondas do 
mar, tinha outra voz. 

Um dia Eolian julgou-se capaz de traduzir o que o vento dizia. 
Certo dia ela disse que o vento respondeu suas perguntas. O sil

var do vento lhe respondeu: - O planeta não poderia viver sem o ar. 
Os seres vivos que nele habitam precisam de mim para viver. Pela 

'' 
- Vou, vffihoevoltoparao mesmo lugar. Rodeio o planeta Ter-

ra e passeio por ela. 
- Oque tu fazes? 
- Faço tudo. Sopro asvelasdosbarcosdoviajor, agito as ondas 

do mare viajo no quedar de suas ondas. Transporto o pólen das flo
res para fecrn1daroutrasdistantes, acaricio o rosto de meninas conn 
você, desalinho os seus cabelos, sopro na areia da praia, levanto a 
poeira do chão, dou energia elétrica através dos cata-ventos, retiro 
água dos poços, sirvo de musa inspiradora para os poetas. 

Afonso Lopes Vieira - no poema "Dança do Vento" ele fala 
de mim assim: "O vento é OOm bailador, // baila, baila e assobia, li 
baila. baila e rodopia // e tu baila em redor. .. "E diz às flo res, bai-

Acompanhei um gmpo de aves migradoras que voavam sobre 
o Atlântico. 

Ouvi amantes trocando juras de amor, passei por trovadores can
tando a vida e o amor. Açoitei, fazendo tremular centenas de ban
deiras arvoradas em terras de vários países. 

- E o que te faJ ta fazer vento? 
-Tremular lUTia enonre bandeira branca, fincada no centro da 

Praça da Paz Celestial, soba sombra da qual os maiores líderes das 
nações assinariam o compromisso de jamais fazerem guma e entor
no dos quais, crianças representantes de todas as nações da Terra 
dar-se-iam as mãos, cantando o "Cântico da Eterna Paz." 

---------~~------------
Inc:oerênda 
Carlos Eduardo Santos - Centro 
Sr.Editor, 
Estive dez anos longe de Macapá, viajando 
pela Amazônia Ocidental. No retorno, agora, 
vejo que a cidade evoluiu. Há mais lojas 
comerciais, algumas altamente sofisticadas. 
Edifícios também dão um aspecto melhorado 
à ex 'Cidade Joia da Amazônia'. Mas 
infelizmente as ruas depõem contra qualquer 
beleza que a nossa capital possa ter. 

Cartas 

Acertado 
Jacó Benjamin 
Senhor Editor, 
Logo que vi toda Macapá tomada por 
semáforos, detestei a iniciativa. Aquilo 
emperrava o trânsito já tão emperrado da 
cidade. Mas depois, ccm o passar do tempo, fui 
aderindo ao grande número de semáforos. De 
fato, a CTMac tem razão: colocar muitos 
semáforos diminui o número de acidentes na 
área mbana. Bacana! 

Frases 

'' Faça aquefarnecessáJiaparaserfeliz.llasJJãase '"'lll'fl que 
a felicidade é um se.alime!llD simples, você pode euoolltnl-Ja e 

deixá·~ ir embora par não pereaber sus simplicidade. 
Mario Quintana 

Você faz suas esoolhas, e suas eS<alhas fazem você. 
Steve Beckman 

'' ------------------------
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Opiniãol __ 

Da Redação 
Prestação de contas 

Presidente do Congresso Nacional, sena
dor Davi e o prefeito Clécio Luis receberam 
a imprensa durante um city tour pela capital 
onde detalharam obras em andamento. 

Gestão 
Aprovados em concurso iniciam forma

ção em Gestão Governamental. Curso é a 
terceira e última etapa do concurso de Gestão, 
e possui caráter eliminatório. 

Sacaca 
Museu Sacaca recebeu mais de 92 mil 

visitantes em 2019. Relatório do Iepa aponta 
que houve crescimento no número de visita
ções. 

8 Fone: 99165-4286 8 E-mail: diario-ap@uol.com.br 

PONTO &VÍRGULA 
e E-mail: diario-ap@uol.com.br 

Imagem do Dia 
Macapá aparece como um dos municípios 
em que menos se usa transporte público. 

Em 2013, em nível nacional, 
70% da popula~ão brasileira andava de ônibus. 

Seis anos depois esse número caiu para 51 % 

e na capital Macapá esse número é menor ainda, 
cerca de 25 % , isso considerando que 

um quarto desse número é de gratuidades 
(idosos, deficientes, estudantes, etc). 

Chuvas 
Janeiro chuvoso: meteorologia prevê até 

276 milímenus para Macapá. Desde o início 
do ano, já dmveu aproximadamente 80 milí
metros na capital. 

Prefeitura de Maca pá reinauglH'a nesta ter
ça-feira (07) a UBS Pacoval. A reforma, que 
teve início em 2018, foi feita com reclH'SO de 
emenda parlamentar do senador Davi Alco
lumbre e contrapartida do Muniópio. 

Rapidinhas 
• Usuários de transporte por aplicativos são alertados sobre veí,ulos que rodam 'ºm pai

nel luminoso. 

e O ~erta é da Companhia de Trânsito e Transporte de Mmpl {CTMac) em relação aos carros de passeLO que trm· 
portam passagciros por rncio de chamadas por aplicativos 

Escolas Pet 
Prazo para interposição de realfso nas 

escolas de Gestão Compartilhada encerrou. 
Chamada pública para matrícula especial 
oferta 320 vagas para o 6º ano do Ensino 
Fundamental. 

Semur, em parceria com um petshop, 
implantou pela primeira vez na capital um 
espaço de entretenimento para cães de pequeno 
porte, denominado Point do Pet. Espaço agra
dou oiadores. 

• É que, na capital amapaense, alguns veiculos começaram a rodar com um sistema de LEll 
com o nome do aplicativo oo para-brisa. 

• Para o direto r-presidente da CTMac, André Lima, a preocupação é com os possíveis riscos aos 
passageiros que passarem a usar esse serviço diretamente nas ruas. 

ESPLANADA. 
PODER, POLÍTICA & MERCADO 

Privatizações 

As privatizações propostas pelo Governo que 
dependem do aval do Congresso podem emperrar em 2020. 
Há resistências, tanto na Câmara quanto no Senado, aos 
modelos e valores projetados pelo Planalto e equipe 
econômica. Um dos casos é o da privatização da 
Eletrobras, que encontra forte resistência de parlamentares 
das regiões Norte e Nordeste. No Senado, as bancadas das 
duas regiões somam 48 dos 81 integrantes da Casa. 
Número suficiente para barrar o texto enviado pelo 
Governo em novembro. 

Leandro Mazzini 
Com Walmor Parente (DF), Beth Paiva (RJ) 
e Henrique Barbosa (PE) 
8E-mail:reportagem@colunaesplanada.com.br 

Modelo 
O presidente do Senado, DaviAlcolumbre (DEM-AP), encabeça o grupo de 

resistência à proposta e tem defendido mudança no modelo enviado pelo Governo. 

Muito mais 
Pelo projeto encaminhado ao Congresso, o Governo prevê arrecadar R$ 16,2 

bilhões com a privatização da Eletrobras. Senadores afirm am que a empresa vale muito 
mais. 

Educação 
Saúde, habitação e turismo terão mais recursos este ano, prevê o orçamento 

aprovado pelo Congresso. Já a Educação ... terá redução de R$ 20 bilhões em relação a 
2019. 

Liberdade .. 
Juízes do trabalho pediram 

ao STF a suspensão dos 
efeitos de resolução do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) que restringe a 
liberdade de expressão dos 
magistrados em redes sociais. 

Indígenas 

.. de expressão 
A Anamatra, entidade que representa a 

categoria, argumenta que a resolução configura 
clara hipótese de inconstitucionalidade, 
ilegalidade e de abuso de pcxier: "A liberdade 
de expressãodeve ser vista não apenas como 
um direito individual fundamental, mas 
sobretudo como um direito coletivo". 

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), presidente da Comissão de Meio 
Ambiente (CMA), vai pedir ao Ministério Público investigação sobre os recentes 
ataques a comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul. 

Dizimados 
O senador também quer convidar 

minisrros do Governo para prestarem 
esclarecimentos no Senado: "O fato é 
que essas agressões estão se tornado 
corriqueiras: nossos indígenas estão 
sendo dizimados". 

Acessibilidade 
O Governo adiou para 2021 o 

prazo para as salas de cinema 
oferecerem acessibilidade às pessoas 
com deficiência auditiva e visual -
adequação ao Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. A justificativa é de 
que os reorrsos para as obras só 
foram liberados em dezembro. 

Free shops 
Os novos limites de isenção para 

compras feitas em free shops de 
portos e aeroportos por viajantes que 
chegam ao Brasil estão em vigor 
desde o dia 1º de janeiro. O valor das 
compras isentas de tributação passou 
de US$ 500 para US$ 1.000. 
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APLICATIVO e Página de suporte do mensageiro anuncia o fim da compatibilidade com sistemas mais antigos 

WhatsApp vai parar de funcionar em celulares Android e iPhones antigos 
O WhatsApp vai parar de fun

cionar em alguns celulares 
Android e iPhone (iOS) com 

sistemas operacionais antigos. A pági
na de suporte do mensageiro foi atua
lizada recentemente com as versões 
que deixam de ser compatíveis a par
tir de 1° de fevereiro de 2020. De acor
do com o comunicado, dispositivos 
rodando Android 2.3.7 ou mais anti
go e iOS 8 ou anterior não permitem 
mais a criação de novas contas ou 
mesmo a verificação de números j á 
cadastrados, e não vão mais funcionar 
com o app após o mês de jane iro. 

Quem utiliza o aplicativo com 
essas versões de sistema ainda pode 
trocar mensagens até a data de encer
ramento do suporte, mas a lgumas 
funções podem parar de funcionar a 
qu alquer momento, já que não há 
mais atualizações da plataforma nes
tes aparelhos. Em julho, fo i anun
ciado o fim do suporte do app ao 
Windows Phone - não é mais pos
sível baixá-lo na loja virtual da 
Microsoft. 

A página de suporte do What
sApp diz que recomenda o uso de 

celulares rodando Android 4.0.3 ou 
superior, ou iOS 9 ou posterior. A 
mudança faz com que alguns smartp
hones antigos, que não recebem 
novas atualizações de sistema, se tor
nem incompatíveis com o What
sApp. Isso inclui o iPhone original, 
além dos modelos 3G, 3GS e 4, todos 
sem suporte à nona versão do siste
ma da Apple. 

Como descobrir a versão do 
Android 

No caso da plataforma do Goa-

gle, entre os aparelhos que perdem 
o suporte ao aplicativo estão o Sam
sung Galaxy S3, o Galaxy X e o Sony 
Xperia S, por exemplo. De acordo 
com informações da página oficial 
do Android para desenvolvedores, a 
versão 2.3. 7 ou inferior do sistema 
representa 0,3% dos dispositivos em 
todo o mundo. Para descobrir qual 
está instalada no seu smartphone, vá 
até "Configurações", e toque em 
"Sobre o telefone". Por fim, procure 
por "Info rmações do software" e 
"Versão Android". 

e Senado Federal oferece cursos gratuitos; saiba como usar 
O Senado Federal oferece cursos 

online gratuitos de diversas 
áreas, como direito, adminis

tração pública, ciência política e gestão 
de pessoas. É possível se inscrever nas 
disciplinas a partir de um rápido cadas
tro na plataforma de ensino. O serviço 
determina prazo de 60 dias para finali
zação das lições e oferece certificado 
para alunos que façam pelo menos 70 
pontos na avaliação fina l. Confira a 
seguir como se cadastrar e fazer os cur
sos online do Senado Federal. 

Como se cadastrar no site 
Passo 1. Acesse a página dos cursos 

no link a seguir (https://www12.sena
do. leg.br/institucional/escola-de-gover
no/cursos-on-l ine) e selecione a opção 
"Sem tutoria"; 

Como se inscrever e navegar nos 
cursos 

Passo 1. A te la inicial de usuário 
apresenta diversas opções. A página 
permite encontrar novos cursos e rece
ber notícias sobre o projeto. Para aces
sar o curso em que se inscreveu, sele
cione a opção "Meus Cursos"; 

Passo 2. Confira os detalhes sobre 
o curso e prossiga para "Continuar" 
para visualizar a página de inscrição; 

Passo 3. Confira as regras sobre os 
cursos do site e pressione o botão 
"Matricular-se"; 

Passo 4. Você será redirecionado 
para uma página com um vídeo sobre 
como usar os cursos do site. Nesse 
momento, avance para "Perfil do Estu
dante" para iniciar o preenchimento da 
enquete obrigatória; 

Passo 5. Responda as perguntas e 
confirme as respostas em "Enviar 
enquete"; 

Passo 6. Uma confirmação sobre a 
fina lização da enquete será apresenta
da. Em seguida, pressione "Continuar"; 

Passo 7. O curso será iniciado e 
você poderá assistir às aulas normal
mente. O sistema de navegação à 
esquerda permite avançar ou voltar 
para aulas ou módulos específicos. O 
vídeo, localizado na área central da 

LARDOCELAR2016@0UTLOOK.COM 

AV. JANARY NUNES, 844 - INFRAERO 1 

página, é hospedado no YouTube e 
seus comandos seguem o padrão do 
site. Abaixo, é possível conferir outras 
informações e materiais de estudo 
comp lementares; 

Passo 8. As au las com textos rece
bem comandos para passar páginas e 
um sumário no lado direito da te la. 
Além disso, é possíve l avançar para 
outros módu los e realizar exercícios 
de fixação; 

Passo 9. A qualquer momento você 
pode clicar sobre sua foto de perfil e 
conferir opções para sua conta. A te la 
exibe a opção para acessar seu painel, 
perfil de usuário, notas em provas, 
mensagens da plataforma e verificar 
suas preferências no site. 

9 DISPOSITIVOS 

Mi Band 4 vs Amazftt Pace: comparativo 
detalha aparelhos da Xiaomi 

A Mi Band 4 e o Amazfit Pace são dois aparelhos da 
Xiaomi com o foco principal em atividade física. Apesar 
de possuírem propostas diferentes, já que o primeiro se tra
ta de uma pulseira fitness e o segundo, de um relógio smart, 
os dois dispositivos apresentam benefícios no momento da 
corrida, da caminhada ou mesmo das tarefas do cotidiano. 

Enquanto a sucessora da Mi Band 3 ganhou notorieda
de batendo a marca de 1 milhão de pulseiras comercializa
das em apenas oito dias após o lançamento, o Amazfit Pace 
se destaca pela disponibilidade oficial no Brasil. Saiba as 
diferenças entre os wearables nas linhas a seguir. 

Tela e design 
A tela é um dos principais diferenciais da Mi Band 4 em 

relação à sua antecessora, a Mi Band 3, isso graças ao pai
nel colorido com tecnologia AMOLED. O dispositivo pos
sui formato de capsula, que permite ser removido com faci
lidade da pulseira emborrachada. Aliás, as opções de pul
seira podem ser encontradas em uma grande variedade de 
cores, inclusive em urna edição especial dos Vingadores. 

O display da Mi Band 4 conta com 0,95 polegada e 120 
x 240 pixels de resolução. Enquanto isso, a Amazfit Pace 
possui design circular, semelhante ao do novo Samsung 
Galaxy Watch Active 2, 1,34 polegada e 320x300 pixeis 
de resolução. Quanto as pulseiras disponíveis para aArnaz
fit Pace, podem ser encontradas as cores cinza e vermelho. 

Recursos e conectividade 
Ambos os dispositivos possuem recursos adicionais 

únicos que podem ser verdadeiros diferenciais na hora de 
escolher entre eles. Um dos maiores destaques do Amazfit 
Pace, quando comparado com a Mi Band 4, fica por conta 
do GPS integrado, útil para rastrear rotas e distâncias duran
te as corridas e caminhadas, e conexão com redes Wi-Fi. 

Em relação às similaridades, ambos os produtos per
mitem a conectividade via Bluetooth, essencial para parear 
os dispositivos com o celular. Ainda, os dois são capazes 
de receber notificações e atender ligações sem a necessidade 
de um smartphone por perto e controlar a reprodução de 
músicas pelo pulso. 

ri °"~"' ORTOMED 
Produtos Ortopédicos 

Empresa especializada em próteses 
ortopédicas, órteses, palmilhas e cadeira 
de rodas. 

rlortomed 

' 
ORTOMED 
Av. lracema Carvão Nunes - 572 Macapá/AP 
Fone: (96) 3225-4453 / ortopedia@ortomedap.com 
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tO 
PREFEITURA MÜNICIPAL DE MACAPÁ -

AVISO DE UCITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020- CPL/CCL/SEGOV 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 3401.0859/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 
PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO MODULAR COM 
PAINÉS TIPO POUISOCIANURATO (PIR) E ISOTELHA 
TERMOACÚSTICA POUISOCIANURATO (PIR) EM 
ESTRUTURA METÁUCA E SERVIÇOS DIVERSOS, COM 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, 
MATERIAIS, INSUMOS E MÃO-DE-OBRA. 

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020. 
HORA DA ABERTURA: 10h00mm (HORA LOCAL} 
LOCAL DA SESSÃO: SALA DE CERTAMES DA 
CPL/CCL/SEGOV, LOCALIZADA NA AVENIDA 
CORIOLANO JUCÁ, Nº 66, TÉRREO, CENTRO, MACAPÁ
AP. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER 
ADQUIRIDOS NA CPL POR MEIO MAGNÉTICO 
(PENDRJVE). O INTERESSADO DEVERÁ TRAZER 
CARIMBO COM O CNPJ, PARA A RETIRADA, NA 
CPL/CCL/SEGOV, LOCAUZADA NA AV. CORIOLANO 
JUCÁ, Nº 66, ALTOS, CENTRO, MACAPÁ-AP, DAS 
OS:OOhs às 14:00hs. 

~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DA GDVERNADORIA E 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBUCA PARA DIWLGAÇÃO DO 
PROJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS 
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBUCA NO MUNICiPIO 
DE MACAPÁ 
O Município de Macapá, por melo da Secretaria de 
Iluminação Pública toma público que, em atendlmentO 
ao disposto no art. 3g, da Lei Federal n. o 8.666/ 1gg3 e 
demais regramentos aplicáveis, comunica a todos os 
Interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBUCA para 
apresentação do PROJETO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBUCA NO MUNICf PIO DE MACAPÁ, 
INCLUÍDOS A IMPLANTAÇÃO, A INSTALAÇÃO, A 
RECUPERAÇÃO, A MODERNIZAÇÃO, O MELHORAMENTO, 
A EFICIENTIZAÇÃO, A EXPANSÃO, A OPERAÇÃO E A 
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBUCA, com valor estimado de R$ 298.1S7.102,76 
(duzentos e noventa e oito milhões, cento e cinquenta e 
sete mil, cento e dois reais e setenta e seis centavos), 
bem como para obter contribuições e sugestões em 
relação ao referido Projeto ("Proieto de PpP"). 
A AUDIÊNCIA PÚBUCA será realizada no dia 2g de 
janeiro de 2020, das 08:00 horas às 12:00 horas, no 
Auditório Central (campus I) da Universidade do Estado 
do Amapá, situado na Avenida Presidente Vargas nº 650 
- Bairro Centro, CEP: 68900-070. 
As informações e demais documentos pertinentes ao 
Projeto encontram-se disponíveis em: 
htto: llmacaoa.ao.qov.brlnotiâas/transoarenda/consu 
~. 
Será franqueada a entrada de todos os interessados, 
observado o limite máximo de pessoas que comporta o 
auditório. Os interessados em participar da AUDl~NCIA 
PÚBUCA deverão preencher, até o dia anterior à sua 
realização, formulário especifico, disponivel nos locals 
acima Indicados, a fim de que possa ser reservado local 
adequado ao número de participantes, de forma a 
garantir o conforto e a segurança de todos. A 
participação se realizará na forma estabelecida no 
Regulamento da AUDIÊNCIA PÚBUCA, a sevuir. 
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBUCA PARA 
DIWLGAÇÃO DO PROJETO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBUCA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
1. OBJETO: A presente AUDIÊNCIA PÚBUCA, aberta a 
qualquer Interessado, tem por objetivo apresentar o 
PROJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBUCA 
NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, INCLUiDOS A 
IMPLANTAÇÃ_O; A INSTALAÇÃO, A RECUPERAÇÃO, A 
MODERNIZA~O, O tiELHORAMENTOJ A 
EFICIENTIZAÇAO, A EXPANSAO, A OPERAÇAO E A 
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBUCA, com vistas a promover sua ampla divulgação 
e aprimoramento ("projeto de PPP'"), 
Os documentos pertinentes ao Projeto de PPP no 
Município de Macapá estarão à disposição dos 
Interessados, durante o período de 18 de dezembro de 
201g a 30 de janeiro de 2020, nos seguintes endereços: 
Secretaria de Iluminação Pública, situada na Avenida 
Professor Tostes nº 984, Bairro Santa Rita, em Macapá -
AP, das Sh às 14h, devendo os interessados recolher o 
custo de reprodução dos documentos solicitados; e 
- Rede Mundial de Computadores - Internet, no 
seguinte endereço eletrônico: 
http•//m açapa ap goy br / n o t jdas/ transparenda/consy 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNADORIA E 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS - CENTRAL DE 

COMPRAS E LICITAÇÕES 

AVISO OE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. OOB/2020 - SEGOV/PMM 

Processo Administrativo nº. 05170/2019 
SEMSA/PMM. Constitui objeto da presente licitação 
é a escolha da proposta mais vantajosa 
Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de natureza continuada, 
por intermédio de operadora ou agência de 
viagens, para cotação, reserva, emissão, 
remarcação, fornecimento, cancelamento e 
reembolso de passagens aéreas nacionais e 
internacionais que atenderão às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/PMM, por 
meio do Sistema de Registro de Preço, conforme 
condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Instrumento, no Te..-mo de 
Referência e demais anexo deste edital. Abertura 
das propostas: Dia 17/01/2020 a partir das OShOOmim 
no site www.licitacoes-e.com.br, (horário de Brasilla). 
Inicio da disputa de preços: Dia 17/01/2020 às 
09hOOmim no site www.licitacoes-e.com.br, (horário de 
Brasília). o Edital do Pregão se encontra dlsponivel na 
íntegra no site www.licitacoes-e.com.br. (Horário de 
Brasília). Nº da licitação no Sistema: 799864. 

li. DATA e HORÁRIO: 29 de janeiro de 2020, com inicio 
às 08:00 horas e encerramento às 12:00 horas. 
III. LOCAL: Universidade do Estado do Amapá, Auditório 
Central (Campus I), situada na Avenida Presidente 
Vargas nº 650, Bairro Centro, Município de Macapá - AP. 
IV. PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS: 
1) A participação é aberta a todos os Interessados. 
2) Os Interessados deverão preencher, até o dia anterior 
à sua realização, formulário específico, disponível nos 
locais acima Indicados no item 1, a fim de que possa ser 
reservado local adequado para o número de 
participantes, de forma a garantir o conforto e a 
segurança de todos. 
3) Todos os participantes terão sua Identificação 
registrada quando adentrarem às instalações em que 
será realizada a Audiência Pública. 
4) Não será permitida a entrada de alimentos, bebidas, 
bandeiras, faixas, instrumentos musicais, objetos 
perigosos e armas de fogo. 
5) No horário marcado, serão iniciados os trabalhos, 
havendo exposições das principais questões técnicas 
envolvidas do Projeto. 
6) Não serão permitidas intervenções durante a 
realização da Audiência Pública, podendo ser 
formulados questionamentos, por escrito, aos 
expositores, mediante preenchimento de formulário 
específico, os quais serão devidamente apreciados e 
respondidos oportunamente. 
V. PROCEDIMENTOS 
1. SOLENIDADE DE ABERTURA: 
a) A Audiência Pública terá Início com a formação da 
Mesa que presidirá os trabalhos, no local, data e horário 
previstos. 
b) A Mesa será composta por um Presidente que será o 
Prefeito Municipal, ou quem por ele designado, e por, 
pelo menos, um Secretário. 
c) O Presidente poderá, a seu exclusivo critério, chamar 
a tomar assento à mesa, técnicos e demais consultores, 
conforme exigir a exposição dos trabalhos. 
d) O Secretário será designado pelo Presidente, por 
ocasião da composição da Mesa. 
2. EXPOSIÇÃO TÉCNICA 
a) Tempo de Exposição: 
a.1) Apresentação do Município a respeito do projeto: 
15 minutos; 
a.2) Apresentação Técnica do Projeto: 30 minutos; 
b) O tempo de manifestação dos expositores poderá ser 
estendido, a critério do Presidente. 
c) Qualquer interessado poderá, durante a Audiência 
Pública, mediante preenchimento do formulário 
disponível, subscrever questionamentos, dúvidas, 
sugestões ou contribuições, que poderão ser 
respondidas durante a sessão. Em caso de Inviabilidade 
de resposta imediata, todas as manifestações recebidas 
serão devidamente respondidas e esclarecidas 
juntamente com as questões apresentadas durante o 
período de CONSULTA PÚBUCA. 
d) Não serão permitidos apartes. 
3 . ENCERRAMENTO 
a)Após a realização dos trabalhos, o Presidente da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA declarará encerrada a sessão. 
b)Da realização de Audiência Pública, lavrar-se-á ata, a 
qual será publicada nos locais acima referidos, 
observado o principio da publicidade dos atos 
administrativos. 
VI. DA DURAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBUCA 
A Audiência Pública terá duração de 04 horas e poderá 
ter o encerramento antecipado ou prorrogado, a critério 
do Presidente. 
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~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNADORIA E 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS - CENTRAL DE 

COMPRAS E LICITAÇÕES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº . 007 / 2020 - SEGOV /PMM 

Processo Administrativo nº. 537/201g 
DCA/SEMAD/PMM. Constitui objeto do presente 
certame a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de Material de Consumo - água mineral 
natural e/ou potável de mesa acondicionadas em 
garrafões 20 Litros, para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD. 
Abertura das propostas: Dia 20/01/2020 a partir das 
08hOOmim no site www.licitacoes-e.com.br, (horário de 
Brasília) . Início da disputa de preços: Dia 20/01/2020 
às 10h00mim no site www.licitacoes·e.com.br, (horário 
de Brasília). O Edital do Pregão se encontra disponível 
na íntegra no site www.licitacoes-e.com.br. (Horário de 
Brasília). Nº da Licitação no Sistema: 7g9937_ 

Macapá-AP, 06 de janeiro de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

AVISO DE UCITAÇÃO 
CONVITE Nº 019/2019-CPL/CCL/SEGOV/PMM 

Processo: 3301.3072/2019-SEMED/PMM 
Objeto: Contratação De Empresa Especializada Na Área 
De Engenharia/Construção Civil, Para Condusão· Da 
Obra De Construção De Uma Creche Proinfâncla Tipo B 
Padrão FNDE, No Disbito Da Fazendinha, Macapá·Ap. 
Data da sessão de Abertura de envelopes: 14/01/2020. 
Hora da Sessão: 10hOOmm (Hora Local) 
Local da Sessão: Sala de certames da 
CPL/CCL/SEGOV /PMM, na Av. Coriolano Jucá, nº 66, 
térreo, Macapá-AP. O Edital completo poderá ser 
adquirido na CPL, por meio magnético (Pendrive), no 
mesmo endereço, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 14:00hs. o 
representante da empresa deverá trazer carimbo do 
CNPJ. 

~ .,.. ~acapá-AP, 06 de Janeiro de 2020. 

-~á~o~ 
Presidente de CPL/CCL/ SEGOV / PMM 

e Balança comercial tem superávit 
de USS 1,18 bilhão no início de julho 

O Ministério da Economia informou que a balança 
comercial registrou superávit de US$ 1,18 bilhão no 
começo de julho. 

Quando as exportações superam as importações, o 
resultado é de superávit. Quando acontece o contrário, 
o resultado é de déficit. 

As exportações no período somaram US$ 4,604 
bilhões (queda de 10,1% na comparação com julho de 
2018). As importações, ainda segundo o governo, tota
lizaram US$ 3,416 bilhões (baixa de 19,4% na mesma 
comparação). 

Nas exportações, houve queda nas vendas de pro
dutos básico, (-20, 7%), manufaturados (-5,8%) e alta 
nas exportações de semimanufaturados (+41,7%). 

Nas importações, cairam os gastos com cobre e suas 
obras (-44,8%), combustíveis e lubrificantes (-27,6%), 
cereais e produtos da indústria da moagem (-25,1%), 
siderúrgicos (-16,5%) e veículos automóveis e partes 
(-12,9%). 

Acumulado do ano 
De acordo com o Ministério da Economia, até o dia 

27 de julho, a balança comercial registrou superávit de 
US$ 27,263 bilhões na parcial deste ano. 

Embora o saldo acumulado do ano seja de superá
vit, houve queda de 12,2% na comparação com o mes
mo período do ano passado, quando o saldo positivo 
chegou a US$ 31,044 bilhões. 

De acordo com o governo federal, no acumulado 
deste ano, as exportações somaram US$114,46 bilhões 
- média diária de US$ 894,1 milhões (queda de 2,4% 
em relação ao mesmo período do ano passado). 



Incêndios -. 
8 Combate a incêndio. De 2018 para 2019 houve um aumento de 18% em atuações 

de combate a incêndio, contabilizando 1.197 casos no ano passado. 

DADOS 8 Confira o balanço das obras, ações, serviços e atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, em 2019. 

Investimento na segurança pública resulta em avanços nos atendimentos por Bombeiros do Amapá 
O Corpo de Bombeiros Mili

tar do Amapá (CBM-AP) 
é responsável por diversos 
serviços importantes na 

área da segurança pública em todo 
o estado. Confira os avanços que a 
corporação teve em 2019 com os 
investimentos do Governo do Esta
do do Amapá, que garantiram mais 
tranquilidade ao cidadão. 

O CBM tem como atribuições: 
* Prevenção e extinção de 

incêndio; proteção; busca e salva
mento; socorro de emergência; 
socorro em casos de afogamentos; 
acidentes de trânsito e de forma 
geral; coordenação da defesa civil: 
inundações, desabamentos, catás
trofes e calamidades públicas. 

Investimentos 
* Píer em Fazendinha - Com 

investimento de R$ 2.350.435,08 
da Secretaria Nacional de Seguran
ça Pública (Senasp) e contrapartida 
de R$ 47.723,35 do GEA, um píer 
está sendo construído no distrito de 
Fazendinha, em Macapá, com 
capacidade para dez embarcações 
de pequeno e médio porte. 

A estrutura é especializada para 
atendimento à população ribeirinha 

e ocorrências fluviais envolvendo 
naufrágio, afogamento e busca em 
área de selva, em toda a região 
banhada pelo Rio Amazonas e seus 
afluentes. A obra teve início em 
2019 e está a todo vapor. 

* Quartel do CBM Zona Oes
te - A região vai receber um novo 
Centro Integrado de Operações em 
Segurança Pública (Ciosp), um 
quartel do Corpo de Bombeiros e 
a nova sede do Batalhão de Poli
ciamento Rodoviário Estadual 
(BPRE). A previsão é de que as 
obras sejam entregues no primeiro 

semestre de 2020. 
As novas edificações vão com

por um grande complexo de segu
rança localizado na Rodovia Duca 
Serra, ao lado do Instituto de Admi
nistração Penitenciária do Amapá 
(Iapen). O investimento geral é de 
R$ 7,4 milhões, com a contrapar
tida do Estado de R$ 757 mil. 

O novo quartel do Corpo de 
Bombeiros da zona oeste tem 
investimento da ordem de R$ 2,4 
milhões, sendo R$ 2.427.995,63 de 
emenda de bancada e contrapartida 
estadual de R$ 50.228,48. 

FISIOTRAINNING ASSESSORIA ESPORTIVA 

LOCAIS DE TREINO: 

• CLUBE OAB 
(SEGIQUA) 
J'19h 
J'20h 

Rod. JK, 12144 - Jardim Equatorial 

•PRAÇA DE FÁTIMA: 
(TER/QUl) 
J'20h 

Av. Almirante Barroso com Hildemar Maia - Central (ao 
lado da Igreja) 

• PARQUE NOVO MUNDO: 
(SEGIQUA) 
J'20h 

Rod. Duca Serra s/n - Cabralzlnho 

~ www.facebook.com/fisiotralnnlng.ap 

~ www.lnstagram.com/fislotrainning.ap 

lil Informações: 98124-4443 -98137-1863 -98124-5452 

Entre em contato conosco e agende a sua aula 
experimenta li 

A estrutura terá 1.056,49 metros 
quadrados de área consnuída e dois 
pavimentos compostos por aloja
mentos e salas para atividades 
administrativas, um saguão para 
estacionamento das viaturas, refei
tório, sala de instrução, higieniza
ção de ambulâncias, área para 
manutenção de equipamentos e 
guarita. 

Atividades técnicas 
A Diretoria de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico (Discip ), que trata 
de vistorias técnicas em comércios 
e eventos para liberação de alvarás, 
contabilizou 9.182 atendimentos em 
2019, em todo o estado. 

Projetos sociais 
Os projetos sociais: Bombeiro 

Cidadão, Bombeiro Mirim Músico 
e Nadadores do Amanhã atenderam 
1.141 crianças e adolescentes, de9 
a 18 anos de idade, em 2019. As 
ações são desenvolvidas nos muni
cípios de Macapá, Santana e Oia
poque. 

Os projetos sociais têm a fina
lidade de contribuir para a boa for
mação, desenvolver a disciplina, o 
caráter e o talento, permitindo aos 

jovens receberem instruções de 
ordem militar, hierarquica e disci
plinar. 

Promoções 
Desde 2015 o Governo do Esta

do vem valorizando o servidor mili
tar, promovendo e formando ofi
ciais e praças da instituição. De lá 
para cá foram 1.609 oficiais e pra
ças que participaram de formaturas, 
sendo 227 em 2019. 

Combate a incêndio 
De 2018 para 2019 houve um 

aumento de 18% em atuações de 
combate a incêndio, contabilizando 
1.197 casos no ano passado. 

Busca e salvamento 
Em 2019 houve 2.172 atendi

mentos registrados de busca e sal
vamento em todo o estado. 

4.417 atendimentos pré-hospi
talares em 2019 

O Corpo de Bombeiros colabo
ra com a área da saúde ao realizar 
milhares de atendimentos em casos 
de acidentes de trânsito e, de forma 
geral, catástrofes e calamidades 
públicas. Em 2019 foram houveram 
4.417 ocorrência deste tipo. 
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AÇÃO 8 Manifestação tem a ver com a taxação da energia solar proposta pela Arreei 

Davi Alcolumbre afirma ser contra taxação 
de energia solar e criação de mais imposto 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), se posicionou nesta segunda-feira 
(6), contra a taxação da energia solar. O dis

curso do parlamentar sobre o assunto é alinhado ao 
do presidente da República, Jair Bolsonaro, que con
versou com Alcolumbre e o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), para fechar um acordo por 
"imposto zero" para o segmento. 

"Meu compromisso como presidente do Senado 

Federal é em defesa do Meio Ambiente e do cidadão 
brasileiro. Sou contra a taxação da energia solar, setor 
importante da energia limpa, que está em potencial 
crescimento. Reafirmo que sou contra a criação de 

'' 
Reafinno que sou contra a criação 

de novos impostos aos brasileiros", diz a 
nota de AJcolumbre. '' 

novos impostos aos brasileiros", diz a nota de Alco
lumbre. 

Através de vídeo postado nas redes sociais, o pre
sidente da República Jair Bolsonaro prometeu atuar 
contra taxação da energia solar. O presidente admite 
que não poderá interferir em processo da Arreei, mas 
que conversou com os presidentes da Câmara e Sena
do para colocar em votação o projeto de lei em regime 
de urgência. 
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OPINIÃO 8 Ataque dos Estados Unidos que matou um dos homens fortes do regime iraniano gerou tensão no Oriente Médio 

Bolsonaro diz que Soleimani não era general e que impacto 
de ataque sobre preço dos combustíveis não foi grande 

O presidente Jair Bolsonaro disse que a tendência do pre
ço do combustível no Brasil é se estabilizar, mesmo com a 
tensão no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã. 

Na noite da quinta-feira (2), um ataque norte-americano 
nas proximidades do aeroporto de Bagdá, no Iraque, matou 
o general iraniano Qassem Soleimani. O governo do Irã pro
meteu retaliação e, em meio à escalada da tensão, o preço do 
barril do petróleo teve forte alta na semana passada. Irã e Ira
que estão entre os maiores produtores do mundo. 

De acordo com Bolsonaro, os preços caíram desde a alta 
inicial e, na opinião do presidente, o impacto do ataque no 
mercado de petróleo não foi grande. Ele também disse que 
Soleimani "não era general". O governo dos Estados Uni
dos, ao qual o governo brasileiro é alinhado, chama Soleirnani 
de terrorista. "Reconheço que o preço [dos combustíveis] 
está alto na bomba. Graças a Deus, pelo que parece, a ques
tão lá dos Estados Unidos e Iraque, do general lá que não é 

general e perdeu a vida [Soleimani], não houve ... O impac
to não foi grande. Foi 5% passou para 3,5%. Não sei quanto 
está hoje a diferença em relação ao dia do ataque. Mas a ten
dência é estabilizar", afirmou o presidente na saída do Palá
cio da Alvorada. O governo tem reuniões ao longo desta 
segunda para tratar de eventuais impactos da crise sobre o pre
ço dos combustíveis no Brasil. Bolsonaro deve participar de 
algumas dessas conversas. 

Terrorismo 
Na sexta-feira (3), após os ataques dos EUA, o Ministé

rio das Relações Exteriores brasileiro divulgou uma nota em 
que disse que apoia a "luta contra o flagelo do terrorismo". 

Bolsonaro disse na saída do palácio que o conteúdo da nota 
do ltarnaraty passou pela avaliação dele e que seu posicio
namento, como presidente, não é "muito destoante" do divul
gado pelo ministério. 

Crise EUA·Irã: Itamaraty diz em nota que 
apoia 'luta contra o fiagelo do tmorismo' 

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota 
na qual afirmou que apoia a "luta contra o flagelo do terro
rismo". 

A nota do ltamaraty foi divulgada um dia após o princi
pal general iraniano, Qassem Soleimani, ter sido morto em 
um ataque ordenado pelo governo dos Estados Unidos. 

Segundo o presidente Donald Trump, o ataque foi ord..
nado para "parar" urna guerra, não para "começar". 

"Ao tomar conhecimento das ações conduzidas pelos 
EUA nos últimos dias no Iraque, o governo brasileiro mani
festa seu apoio à luta contra o flagelo do terrorismo e reite
ra que essa luta requer a cooperação de toda a comunidade 
internacional sem que se busque qualquer justificativa ou 
relativização para o terrorismo", afirmou o ltamaraty nesta 
sexta-feira. 

'Poderio bélico' 
Na nota, o ministério não condenou a morte do general 

iraniano, mas condenou um ataque à embaixada dos Esta
dos Unidos em Bagdá (Iraque). 

Mais cedo, nesta sexta, o presidente Jair Bolsonaro che
gou a dizer que o governo não se manifestaria sobre o assun
to por não ter o "poderio bélico" dos Estados Unidos. 

"Eu não tenho o poderio bélico que o americano tem 
para opinar neste momento. Se tivesse, eu opinaria", afirmou 
o presidente. 

Efeitos da crise 
Um dos efeitos da crise entre Estados Unidos e Irã foi o 

aumento de 3,6% no preço do barril de petróleo, chegando 
a US$ 68,60. 

No Brasil, Bolsonaro afirmou que o governo não vai 
interferir no preço dos combustíveis, mas que a alta é o que 
"mais preocupa" neste momento. 

Outro efeito provocado pela crise foi a queda no fecha
mento das bolsas de valores internacionais. 

Ministro diz que Brasil não reconhece resultado da eleição para o Congresso da Venezuela 
O ministro das Relações Exteriores, 

Ernesto Araújo, afirmou que o Brasil não 
reconhecerá o resultado para a Assem
bleia Nacional da Venezuela. 

Segundo o governo de Nicolás Madu
ro, o deputado Luis Parra, pró-governo, 
saiu vitorioso. Com isso, se tornou o novo 
chefe do Poder Legislativo no país. 

Principal líder oposicionista e auto
proclamado presidente da Venez:uela des
de 2019, Juan Guaidó disse ter sido imp..
dido de votar, e a oposição passou a dizer 
que houve um "golpe" na eleição. 

"Em Caracas hoje, Maduro tenta 
impedir, à força, votação legítima na 
Assembleia Nacional e reeleição de Juan 
Guaidó para a presidência da AN [Assem
bleia Nacional] e do governo interino, 
crucial para a redemocratização do país. 
Brasil não reconhecerá qualquer resulta-

do dessa violência e afronta à democra
cia", publicou Ernesto Araújo neste 
domingo. 

O governo brasileiro reconhece Juan 
Guaidó como presidente da Venezuela 
desde janeiro do ano passado. Em feve
reiro de 2019, o presidente Jair Bolsona
ro o recebeu no Palácio do Planalto, em 
Brasília. 

A Venez:uela enfrenta urna crise polí
tica, econômica e social. Adversários polí
ticos acusam o governo Maduro de per
seguição; a inflação no país estava em 
815.194% no ano passado; e milhares de 
cidadãos têm fugido para outros países, 
entre os quais o Brasil. 

Reeleito presidente, Maduro se diz 
alvo de perseguição e afirma que há urna 
tentativa de golpe no país articulada pelos 
Estados Unidos. 

Bolsonaro diz que governo não vai interlerir no preço dos combustíveis 
O presidente Jair Bolsonaro afir

mou que o governo não vai interferir 
no preço dos combustíveis diante do 
aumento provocado pela crise entre 
Estados Unidos e Irã. 

Bolsonaro deu a declaração ao con
ceder uma entrevista em um hospital 
em Brasília, onde visitou a primeira
dama, Michelle Bolsonaro, submetida 
a um procedimento cirúrgico estético 
nesta semana. 

Nesta quinta (2), o general irania
no Qassem Soleirnani foi morto em um 
ataque ordenado pelo governo dos 
Estados Unidos. Nesta sexta, com o 
aumento da tensão entre os dois países, 
o preço do barril do petróleo fechou 
em alta de 3,6%, a US$ 68,60. 

"Presidente, e se o preço do petró-

leo não parar?", indagou um jornalis
ta a Bolsonaro quando o presidente dei
xava o hospital em Brasília. 

"Se? Você começa com 'se'. 'Se', 
tem que tomar providência. A Petro
bras está se recuperando do que sofreu 
nos últimos anos, em especial no 
governo do PT", respondeu. 

O repórter, em seguida, indagou a 
Bolsonaro se o governo tomará algu
ma providência caso o preço do petró
leo continue aumentando. 

O presidente, então, respondeu: 
"Com toda certeza. Eu converso com 
o almirante Bento [ministro de Minas 
e Energia], com o presidente da Petro
bras e com o Paulo Guedes [ministro 
da Economia] e nós temos urna linha 
de não interferir, mas acompanhar e 

buscar soluções." 
Segundo Bolsonaro, é preciso fazer 

um "apelo" aos governadores. "Vamos 
supor que aumente 20% o preço do 
petróleo, vai aumentar 20% o ICMS, 
não dá para os governadores cederem 
um pouco nisso também? Porque todo 
mundo perde. Quando você mexe em 
combustível, toda nossa economia é 
afetada nesta questão", afirmou. 

Reunião na próxima semana 
De acordo com o presidente, have

rá urna reunião com a equipe de gover
no na próxima segunda-feira (6) para 
discutir o assunto. 

Ele afirmou que o aumento no pre
ço do barril de petróleo é o que mais 
preocupa neste momento. 

'' Preço do barril de petróleo subiu em razão da crise 
entre EUA e Irã, provocada pela morte 
de um general. Segundo Bolsonaro, uma reunião 
será feita para discutir assunto. ' ' 

Trecho do texto 

Com o aumento da tensão entre os dois países, 

o pre~o 
do petróleo fechou em alta de 3,6%, a US$ 68,60. 
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PAUTA e Objetivo do governo é reduztr gastos com servidores 

Reforma administrativa: Bolsonaro diz que 
ainda precisa dar •polimento• à proposta 

Nos bastidores, Moro 
reitera dúvidas sobre aplicação do 

juiz de garantias e aguarda STF 
O ministro da Justiça, Sergio Moro, aguarda a deci

são do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito do 
pedido de três partidos questionando a constituciona
lidade da criação da figura do juiz de garantias. 

O juiz de garantias foi aprovado pelo Congresso 
no final de 2019 - e o projeto de lei foi sancionado 
pelo presidente Jair Bolsonaro. 

Moro foi contra o tema, e tem conversado com 
senadores também contrários à proposta - como a 
senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da 
CCJ do Senado - para avaliar se há ambiente para 
alguma movimentação no Congresso. 

Nos bastidores, segundo o blog apurou, Moro tem 
repetido nos últimos dias que o problema nào é "sim
plesmente" dizer se é contra ou a favor da medida. 

Ele reitera que, mesmo aprovado, há dúvidas sobre 
como será aplicada a figura do juiz de garantias: por 
exemplo, se se aplica primeiro a figura para processos 
em tribunais superiores, para processos em andamen
to ou quando se tem apenas um juiz por comarca, como 
será feito. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), presidido 
por Dias Toffoli, criou um grupo de trabalho no fim 
de 2019 para discutir como implementar a medida. 
Toffoli, no dia 3, disse que o juiz das garantias visa 
maior "imparcialidade" nos processos e não aumen
tará gastos. 

O presidente Jair Bolsonaro afir
mou que se reunirá com ministros 
ainda neste mês para dar "polimento" 
à proposta de reforma administrativa. 

O objetivo do governo é reduzir os 
gastos com os servidores públicos e, 
segundo Bolsonaro, a reforma a ser 
implementada só valerá para os novos 
concursados. O presidente também 
tem dito que o texto será o "mais sua
ve possível". 

ra. V amos discutir esse assunto nova
mente. A gente vai dar um polimen
to nela. Nós queremos uma reforma 
administrativa que nào cause nada de 
abrupto na sociedade. Não dá para a 
gente consertar urna calça velha com 
remendo de aço, nào dá. Alguma coi
sa é remendo, alguma coisa é refor
ma. Acho que já amadureceu o que 
a equipe econômica queria", decla
rou o presidente. 

dência oficial da Presidência, Bolso
naro disse ainda que houve um "pro
blema de entendimento" porque a 
equipe econômica vê "números", 
enquanto ele precisa analisar "núme
ros e pessoas". 

Para Moro, segundo interlocutores, a aprovação 
pelo Congresso foi feita "sem reflexão e sem deba
te"- e seria melhor se o debate fosse feito no àmbito 
do novo Código de Processo Penal, em andamento na 
Câmara dos Deputados. 

Neste final de semana, o presidente Bolsonaro 
comentou o assunto e defendeu a sanção. 

''Temos uma reunião de minis
tros, se nào me engano, no dia 19 ago-

Ao conceder urna entrevista cole
tiva no Palácio da Alvorada, resi-

Para o presidente Bolsonaro, o 
governo precisa analisar como a 
"mensagem" da reforma chegará aos 
atuais servidores e, por isso, precisa 
"trabalhar a informação" e somente 
após essa etapa chegar a urna deci
são sobre a proposta. 

Pela lei, o juiz de garantias passará a ser o respon
sável por acompanhar a investigação e autorizar medi
das como prisões preventivas ou temporárias, quebra 
de sigilos bancário e fiscal, bloqueio de bens e opera
ções de buscas e apreensões. Depois, outro magistra
do assumirá o processo e dará a sentença. 

e Presidente do STF falou em reunião do Conselho Nacional de Justiça ICNJ), que também preside 

Toff oli diz que juiz de garantias visa 'maior 
imparcialidade' nos processos e não aumentará gastos 

O presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, afirmou que a criação do 
juiz de garantias visa uma maior imparciali
dade nos processos do país e não gerará aumen
to de custos e trabalho ao Judiciário. 

O juiz de garantias faz parte do pacote anti
crime aprovado pelo Congresso Nacional no 
ano passado. 

A afirmação de Toffoli foi feita durante a 
abertura de reunião no Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), presidido pelo ministro, com um 
grupo de trabalho criado para avaliar a imple
mentação do juiz de garantias. "O juiz vai jul
gar com maior imparcialidade. Não é juiz a 
favor do investigado", afirmou o ministro. 

Ele adiantou que estudos estão sendo feitos 
para que o CNJ possa orientar os tribunais na 
implantação da lei. "O juiz já faz isso. Não há 
que se falar em aumento de custo e de trabalho. 
E uma questão de organização interna'', disse. 

Ainda segundo Toffoli, cabe ao CNJ ape
nas a orientação. "Questões de constituciona
lidade são afeitas ao Supremo", completou. 

Pela lei, o juiz de garantias passará a ser o 
responsável por acompanhar a investigação e 
autorizar medidas como prisões preventivas ou 
temporárias, quebra de sigilos bancário e fis
cal, bloqueio de bens e operações de buscas e 
apreensões. Depois, outro magistrado assumi
rá o processo e dará a sentença. 

E a primeira reunião para levantamento de 
dados e ideias sobre como implementar o juiz 
de garantias no país. Na segunda-feira (30), o 
CNJ abriu uma consulta pública sobre o tema, 

que deve se encerrar no dia 10 de janeiro. 
O coordenador do grupo, o ministro do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto 
Martins, disse que é possível estruturar o juiz 
de garantias e que é preciso tempo. "Mas pode
mos realizar essa tarefa", afirmou. "A tarefa 
do grupo é empreender estudos, não estamos 
alterando nem interpretando a lei", disse. 

Segundo o coordenador, "é preciso anali
sar cuidadosamente a realidade a partir de 
dados concretos, a fim de verificar a melhor 
forma de concretizar a proposta legislativa". 
"Na justiça estadual, cerca de 21,4% do total 
dos processos em tramitação na fase de conhe
cimento [inicial] são criminais. Na justiça fede
ral, esse número é de cerca de 3,8%. Além dis
so, em ambos os segmentos, as varas únicas 
representam quase 20% do total das unidades 
judiciárias e correspondem a 60% do total de 
localidades. Esses números mostram bem a 
dimensão da tarefa que é estruturar o juízo das 
garantias em todo o território nacional", disse. 

O ministro da Justiça, Sergio Moro, reco
mendou ao presidente Jair Bolsonaro que vetas
se a proposta, mas não foi atendido. Bolsona
ro sancionou a criação do juiz de garantias e 
justificou dizendo que não podia ficar dizendo 
"não" sempre ao Parlamento. 

Depois de aprovada a criação do juiz de 
garantias, a Associação dos Magistrados Bra
sileiros, a Associação dos Juízes Federais e os 
partidos Podemos, Cidadania e PSL entraram 
com ações no STF questionando a constitu
cionalidade da proposta. 

e Segundo T arek Saab, miUtares estão envolvidos em ataque a uma instalação em Gran Sabana 

Procurador-geral da Venezuela diz que pediu 
extradição de militares encontrados em Roraima 

O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, 
afirmou que pediu ao Brasil a extradição de cin
co militares venezuelanos encontrados na sema
na passada em Roraima. 

Segundo Saab, eles estão envolvidos em um 
ataque a uma instalação militar em Gran Sabana, 
no dia 22 de dezembro. Em 28 de dezembro, o 
Ministério das Relações Exteriores da Venezue
la também pediu ao Brasil para entregar os mili
tares. "Hoje enviamos ao nosso homólogo na 
República Federativa do Brasil, Augusto Aras, 
uma comunicação irúorrnando a ele o início dos 
trâmites para a extradição de cinco ex-efetivos 
das Forças Armadas da Venezuela envolvidos 
nos ataques a dois comandos militares no muni
cípio de Gran Sabana", publicou Saab. 

"Na comunicação, solicitamos de maneira 
formal que sejam iniciados, por parte das autori
dades da República Federativa do Brasil, os trâ
mites necessários a fim de por à disposição das 
autoridades venezuelanas esses cidadãos", acres
centou. 

De acorria com o Supremo Tribunal Federal 
(STF), pedidos de extradição seguem o seguinte 
trâmite: 

* a embaixada envia o pedido ao ltarnaraty, 
que o encaminha ao Ministério da Justiça, que o 
envia ao S1F; 

*no STF, a Procuradoria Geral da Repúbli
ca (PGR) opina a favorou contra a extradição, que 

precisa ser decidida pelo tribunal; 
* o Supremo leva em contra se há requisitos 

para conceder a extradição. Os ministros avaliam, 
por exemplo, se as pessoas sofrem perseguição. 

Procurado, o STF informou que não havia 
recebido o pedido até a noite desta quinta-feira, e 
a PGR disse não ter informações sobre o pedido. 
Até a última atualização desta reportagem, o Gl 
aguardava as respostas dos ministérios da Justi
ça e das Relações Exteriores. 

Relembre o caso 
Em 27 de dezembro, os ministérios da Defe

sa e das Relações Exteriores informam que o 
Exército havia encontrado cinco militares militares 
venezuelanos durante patrulhamento na região 
da terra indigena de São Marcos (RR). 

Segundo os ministérios, os cinco estavam esta
vam desarmados e foram conduzidos a Boa Vis
ta, onde foram entrevistados. 

Um dia depois, em 28 de dezembro, os dois 
ministérios divulgaram urna nota conjunta na qual 
informaram que os militares foram recebidos pela 
"Operação Acolhida" e iniciariam os procedi
mentos para pedir refúgio no Brasil. 

A Venezuela, então, criticou o Brasil, afir
mando que o país se tomou um ''satélite'' dos Esta
dos Unidos e que o ltamaraty havia dado condi
ção de refugiados a "terroristas". 
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Alap fortalece políticas de prevenção ao f eminicídio e rede de atendimento à mulher 

A Frente Parlamentar pela Prevenção da Violência 
Contra a Mulher e Redução do Feminicídio e a 
Procuradoria Especial da Mulher, ligadas à 

Assembleia Legislativa do Amapá (Alap ), apresentaram 
no mês passado o balanço de ações desenvolvidas durante 
o ano para fortalecer as políticas de prevenção ao femi
nicídio e a rede de atendimento às vítimas de violência 
doméstica. 

Ao longo do ano de 2019, as deputadas Cristina 
Almeida (PSB), Edna Auzier (PSD), Alliny Serrão 
(DEM), Aldilene Souza (PPL) e Teima Nery (PSDB), 
que compõem a frente, participaram de agendas em todo 
o Estado para debater medidas que possam reduzir os 
casos de violência doméstica. 

Foram detectados vários problemas, como a falta de 
delegacias especializadas em alguns municípios e a 
ausência de Centros de Referência em Atendimento à 
Mulher (Crams). 

Um dos avanços para proteger as vítimas foi a aqui
sição de 600 tornozeleiras eletrônicas para monitorar os 
homens agressores. O desembargador João Guilherme 
Lages, presidente do Tribunal de Justiça do Amapá 
(fjap ), lembrou que foi criada urna fundamentação espe
cífica para determinar o uso do equipamento em casos 
de violência contra a mulher. 

"Padronizamos as decisões para, ao chegar na frente 
de um juiz, depois de encaminhado pela polícia, o agres-

8 AUMENTO 

sor já sai com uma tornozeleira para nós controlarmos 
os passos do agressor'', afirmou Lages. 

Dados da Delegacia Especializada na Repressão de 
Crimes Contra a Mulher do Amapá mostram que em 
2018, foram registrados 6.591 casos de violência domés
tica. Em 2019, até o mês de outubro, foram 5.615 ocor-
rências. 

O levantamento também aponta um aumento no 
número de casos de feminicídio, quancb a vítima é assas
sinada pela condição de ser mulher. Saltou de dois, no 
ano passado, para sete, até outubro de 2019. 

Rena.ta Apóstolo, titular da Secretaria Extraordinária 
de Políticas para as Mulheres, reconheceu a importância 
da união de esforços entre os mais diferentes setores da 
sociedade para o enfrentamento à violência doméstica. 

"A Assembleia tem um papel fundamental nesse 
trabalho. Se nós conseguirmos elevar esse nível de pre
venção, para que toda a sociedade entenda essa neces
sidade, a gente enfrenta essa violência que tem nos inco
modado'', afirmou a gestora. 

A deputada Cristina Almeida, que preside e Frente, 
destacou as parcerias realizadas com outros órgãos, como 
o Tribunal de Justiça do Estado (Tjap ), Polícia Militar 
do Amapá (PM/AP), Ministério Público do Amapá 
(MP/AP), Secretaria de Estado da Educação (Seed) e 
Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres 
(SEPM). 

8 PROCEDIMENTO 

Ex-presidente Sarney passa por cirurgia 
para retirada de sinal em São Luís 
O ex-presidente e ex-senador José 

Sarney(MDB)realizounamanhã 
desta segunda-feira (6), um pro

cedimento cirúrgico para a retirada de um 
sinal em um hospital particular de São 
Luís. De acordo com a assessoria, após o 
término do procedimento, ele foi liberado 

pela equipe médica e já está em casa. 
A assessoria informou também que o 

procedimento cirúrgico foi simples e rápi
do. Por conta da chegada do político ao 
hospital, chegou a ser informado que José 
Samey estaria sendo internado por conta 
de problemas de saúde, o que foi negado. 

8 PRESTANDOCONTAS 

Piso nacional do magistério vai crescer 
em mais de R$ 28 milhões no Amapá 

Waldez Góes recebe a imprensa para detalhar 
ações de seu primeiro ano de governo 

O Piso Nacional do Magistério deve pas
sar de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,15 
em janeiro de 2020 - um reajuste de 

12,84%. A estimativa foi feita pela Confede
ração Nacional de Municípios (CNM) com 
base em portaria publicada pelo governo federal 
no dia 23 de dezembro. A entidade reconhece 
a necessidade de valorização desses profissio
nais - fundamentais para o desenvolvimento 
do país -, mas alerta para os graves impactos 
à gestão da educação e às finanças municipais, 
que totalizam mais de R$ 8,7 bilhões. 

No Amapá, o piso vai passar dos 
R$220.417 milhões de 2019 para R$248.719 
milhões em 2020, o que significa um cresci
mento de R$28,302 milhões, conforme esti
mativa de impacto apresentado pela Confede
ração Nacional dos Municípios (CNM). 

Isso porque - pelos critérios atuais de rea-

juste, em que não há precx:upação com as fontes 
de custeio- o crescimento do piso é muito aci
ma da inflação ou de qualquer outra correção. 
Dessa forma, de 2009 até 2020, o aumento 
salarial para a categoria foi de 203,61 %, 
enquanto o salário rrúnimo no mesmo perícx:lo, 
por exemplo, teve reajuste de 121,7%, confor
me tabela MEC - IBGE - Elal:x:Jração Própria. 

Atualmente, a Lei Federal 11.738/2008 
determina a forma do cálrnlo do reajuste e indica 
que o piso salarial nacional para os profissionais 
do magistério público da educação básica deve 
ser atualizado anualmente, no mês de janeiro. 
O aumento deve considerar o mesmo percentual 
de crescimento do valor anual mínimo por aluno 
dos anos iniciais do ensino fundamental urbano 
do Fundo Nacional da Educação Básica e V alo
rização do Magistério (Fundeb) nos dois exer
cícios imediatamente anteriores. 

O governador do Amapá, WaldezGóes 
(PDT), realiza encontro com a impren
sa neslil terça, (07) no Palácio do 

Setentrião, para fazer o balanço de ações do 
ano de 2019 e o planejamento para 2020. Entre 
os deslilques de 2019 estão a concretização de 
projetos imporlilnlf's que irão seguir avançando 
em 2020, entre os quais deslilcam-se: 

- Plano Rodoviário esli!dual 
- Finalização da ponte da Lagoa dos Índios 

e obras da Duca Serra. 

- Frente habililcional com a construção e 
retomada dos hi!bililcionais Miracema, Con
gás eAturiá. 

- União de esforços com a bancada federal 
e o presidente do congresso nacional Davi 
Alcolumbre. 

- Parceria com os municípios e asfalta
mento das cidades. 

- Aparelhamento da Segurança Pública 
com o maior investimento da história do Ama
pá e os resultados positivos. 
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DEFORMADA 8 Alice, de 9 anos, perdeu todo o couro cabeludo no acidente. Ela encontra-se no Hospital de Emergências de Macapá recebendo tratamento. 

Famia de criança vítima de escalpelamento 
pede ajuda para se manter em Macapá 

Railana Pantoja 
Da Redação 

F amiliares da pequena Alice dos Santos Monteiro, 
de 9 anos, que foi vítima de escalpelamento no 
dia 1 de janeiro, estão pedindo ajuda para manter 

a estadia em Macapá e custear gastos com o tratamento 
da criança. 

O acidente com a menina aconteceu na região do 
Furo dos Porcos, pertencente ao município paraense 
de Afuá, região onde a família mora. 

"A proteção do eixo do motor era de madeira, não 
era a adequada, mas tinha. Minha esposa disse que a 
sandália da minha filha caiu pra baixo do assoalho e 
ela (criança) se abaixou pra pegar e nessa hora escor
regou, ai foi quando prendeu o cabelo no eixo", expli-

cou o pai de Alice, Eliel Monteiro. 
A criança, que perdeu todo a parte do couro cabe

ludo, recebeu os primeiros atendimentos na sede do 
município de Afuá. De lá ela foi removida para o Hos
pital de Emergências (HE), em Macapá, onde segue 
internada. 

"Estamos precisando de ajuda. No momento é prin
cipalmente ajuda com alimentação para meus outros 
6 filhos, a Alice por enquanto graças a Deus não está 
precisando", solicitou o pai. 

A Associação das Mulheres Ribeirinhas e Vítimas 

'' 

Criança sofreu acidente em uma pequena '' 
embarcação no município de Atuá (PAJ. 

de Escalpelamento está dando apoio à família. "Pedi
mos que nos ajudem a manter essa família durante 
esse período de aproximadamente 3 meses em Macapá. 
Podem passar até 1 ano, pois a mãe da Alice está grá
vida e quando terminar o tratamento da pequena pro
vavelmente a mãe entrará em trabalho de parto", expli
cou Maria Trindade, presidente da Associação. 

A familia está hospedada na Associação, mas ainda 
precisa de alimentação, colchões, redes, lençóis, roupas 
e material de higiene pessoal. 

"São crianças de 2 a 13 anos, então podem trazer 
roupas que vai servir pra alguém. Meu contato é o 
99129-8832, podem me ligar ou deixar aqui na Asso
ciação, localizada no Igarapé das Mulheres, próximo 
ao Mercado do Peixe", finalizou Trindade. 
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MEMBROS e O CMLGBT é composto por dez membros titulares 

Reunião define presidente e vice do Conselho Municipal LGBT de Macapá 

A conteceu durante o final de 
semana, na Secretaria Muni
cipal de Assistência Social 

e do Trabalho (Semast), a reunião do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
População de Lésbicas, Gays, Bis
sexuais, Travestis e Transexuais 
(CMLGBT) com o objetivo de deci
dir sobre o regimento interno e ele
gero presidente e vice. O CMLGBT 
é composto por dez membros titula
res e foi criado pelo prefeito Clécio 
Luís com a sanção do Projeto de Lei 
n" 2.375/2019. 

Durante a reunião, foi feita a lei
tura do regimento interno do conse
lho e, após isso, modificações foram 
feitas em incisos, parágrafos e artigos. 
O conselho tem por função, por 
exemplo, como descrito nos pará
grafo I e VI do Artigo 2", respecti
vamente, "participar da organização 
de critérios e parâmetros de ação 

8 HISTÓRIA 

governamental que visem assegurar 
as condições de igualdade à popula
ção LGBT" e "propor e incentivar a 
realização de campanhas destinadas 
à promoção da diversidade sexual, 
dos direitos da população LGBT e o 
enfrentamento à discriminação 
LGBTfóbicas". 

Depois de feitas as mudanças, foi 
a vez de eleger o presidente e vice. 
Os eleitos foram Simone de Jesus e 
Rodrigo Mergulhão para as respec
tivas funções, para o período de 
2020/2022. "É muito importante 
quando nossos governantes traba
lham as questões de direitos huma
nos. É um marco tanto para a pre
feitura, contemplando a nossa elei
ção, quanto para mim", declarou 
Simone de Jesus. 

"Nosso Plano Municipal LGBT 
é nosso carro-chefe. Acrescentare
mos isso às políticas públicas do pre-

feito Clécio e trabalharemos juntos", 
completou. 

Rodrigo Mergulhão sente-se 
satisfeito e otimista com os conse
lheiros o terem escolhido para a vice
presidência. Ele pede que a popula
ção apoie a causa do órgão. "Sinto
me útil e feliz por fazer algo bom 
para a sociedade LGBT amapaense, 
que já sofre tanto. 

A partir dessas decisões e delibe
rações, tenhamos base para discutir, 
conversar e orientar a população para 
se unir e vir com a gente para essa 
luta. Esse mandato não é só de uma 
pessoa ou de duas, é da comunidade 
LGBT, e quem ganha é a sociedade 
civil. Todos os nossos atos delibera
tivos são públicos e coletivos e ser
viremos de apoio e ouvidos para 
todos, em especial a população 
LGBT, seja na hora de dar sugestões 
ou cobrar direitos". 

8SAÚDE 

e Santalnês 

Ministério Público cobra segurança 
ambiental, pessoal e material em trapiche 
O uso indevido, práticas abusivas de poluição sonora, aces

so liberado para veículos e falta de fiscalização e segurança 
nos trapiches de atracação de embarcação no bairro San

ta Inês levou o Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio 
da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de Maca pá, a tomar 
medidas judiciais. Uma Ação Civil Pública (ACP) foi ajuizada 
tendo como objeto de tutela o governo do Amapá, pela omissão 
enquanto responsável pela referida área portuária. O MP-AP 
requer que o Estado adote medidas que garantam a segurança, uso 
adequado e impeçam a poluição sonora. 

A Promotoria de Meio Ambiente levou em consideração a uti
lização do local por frequentadores de veículos automotores , 
durante o período noturno até o amanhecer do dia seguinte, que 
causam a poluição sonora e perturbação do sossego com o volu
me dos equipamentos e gritos, consumo de bebidas alcoólicas e 
outras atividades incompatíveis com o local. 

Ainda de acordo com a ação, a ausência de sinalização, con
trole de tráfego e fiscalização oportunizam que, nos momentos 
de embarque e desembarque, veícu los diversos e pessoas não 
autorizadas circulem livremente entre passageiros, trabalhadores , 
mercadorias e combustíveis, o que causam riscos ambientais , 
físicos e materiais. 

A instituição argumenta que o Estado do Amapá é o respon
sável pela garantia do uso adequado dos trapiches, segurança 
relacionada ao acesso e manobra de veículos sobre o píer, incên
dio, explosão, prensagem, queda de pessoas e veículos na água 
e impedimento de infrações como poluição sonora, medidas ine
xistentes no local. O trapiche, localizado no bairro Santa Inês, é 
a principal via de embarque e desembarque de passageiros e mer
cadorias com destino, principalmente às ilhas do Pará, de impor
tância econômica e social para os estados vizinhos e população 
ribeirinha. 

O MP-AP requer que a Justiça julgue procedente as seguin
tes medidas efetivas para serem obedecidas pelo Estado: impe
dir a entrada de pessoas e veículos alheios às atividades de embar
que e desembarque; manter controle permanente de entrada e 
saída de veículos que atuem na atividade; implantar, em 90 dias, 
planos para casos de sinistros e acidentes; prevenção ou ação 
para casos de poluição sonora ou infração ambiental ; impedir 
que a área do trapiche seja utilizada para práticas de poluição 
sonora ou atividades distantes da função portuária. 

Mercado Central mantém tradição dos banhos de ervas UBS Pacoval será reinaugurada após um ano de obras 
B anhos de cheiro, essências, perfu

mes, velas, escapulários. ls.so e mui
to mais podem ser encontrados no 

novo Mercado Central, que será reinaugu
rado ainda este mês, em Macapá. O espaço 
mais tradicional de vendas da cidade tem 
muitos produtos, tradição e cultura. O mer
cado está sendo revitalizado com recursos 
provenientes de emenda parlamentar do 
senador Randolfe Rodrigues, no valor de R$ 
2,5 milhões, e mais R$ 1,2 milhão de con
trapartida do Município. 

Seu Luiz Carlos Carvalho da Silveira, 
62 anos, dedica mais de 40 anos de sua vida 
ao mercado. Ele recebeu a loja de ervas do 
pai, Martiniano da Silveira, que comerciali
zava produtos na Cabana do Preto Velho. O 
espaço é referência de material de umbanda 
e ervas em Macapá. 

"Me criei aqui no mercado. Assumi a 
loja há mais de 40 anos e aqui já criei duas 
filhas, netos e bisnetos. O movimento era 
muito grande. De uns anos para cá, deu urna 
decaída, mas estou confiante que, com a rei
nauguração, isso melhore", acredita seu Luiz. 

A loja de ervas é pequena, mas tem de 

'" i ,.i 

tudo um pouco, como incensos, chás, semen
tes, velas, escapulários, e os procurados 
banhos de cheiro, perfumes e géis. "No perío
do em que meu pai veio para cá, ele era cri
ticado, porque vendia as ervas, cascas de pau 
e tudo mais. Hoje, o pessoal procura muito, 
especialmente para tratamentos naturais. No 
fim de ano, então, aumenta muito as vendas 
de incenso, banhos e perfumes". 

Junto com seu Luiz, a dona Kleonice 
Carvalho, 58 anos, também comercializa 
ervas no mercado. Ela conta que, com o 
empreendimento, criou os 7 filhos, 20 netos 
e 3 bisnetos. Sempre alegre e falante, diz que 
a venda é muito valorizada pelos turistas. 
"Vem muitos turistas por aqui. Eles gostam 
muito das essências e perfumes. Compram 
vários para levar e dar de presente. Estamos 
ansiosos com a reabertura do mercado e com 
a chegada da freguesia", destaca. 

O Mercado Central é um dos símbolos da 
história da cidade. Foi inaugurado no dia 13 
de setembro de 1953 pelo então governador 
Janary Nunes e o prefeito Claudomiro de 
Moraes. O espaço era urna obra gigantesca 
para a época e tinha como finalidade comer
cializar produtos da roça, que eram desem
barcados no Trapiche Eliezer Levy. 

A reabertura do espaço será ainda este 
mês, e contará com ambiente comercial, cul
tural e turístico de Macapá. Serão comer
cializados alimentos, artesanato, artigos reli
giosos, assim como café, chopp, sorvetes, e 
serviços de barbearia, ervaria, relojoaria e 
outros. 

A Prefeitura de Macapá reinaugurará 
nesta terça-feira, 7, a UBS Pacoval. 
A reforma, que teve início em 2018, 

foi feita com recurso de emenda parlamentar 
do senador Davi Alcolumbre e contrapartida 
do Município, permitindo adaptar toda a uni
dade, modernizar a estrutura e garantir aces
sibilidade, passando a contar com recepção, 
farmácia, três consultórios, salas de vacinação 
e de coleta de PCCU, gabinete odontológico, 
administração, copa e banheiros. 

Além da reestruturação física, os atendi
mentos feitos na unidade também passam por 
modificações, tendo como foco os desempe
nhados pelas Equipes de Saúde da Família 
(ESF's), atribuindo maior capacidade deres
posta às necessidades básicas de saúde da 
população da área de abrangência. Com 
modelo mais resolutivo, a unidade irá execu
tar urna série de atividades individuais e cole-

tivas que precisam ser promovidas e fomen
tadas pelas ESF's em conjunto com a comu
nidade. 

Na UBS, três equipes multiprofissionais 
serão responsáveis por urna assistência inte
gral, contínua e de qualidade, capaz de assis
tir aos problemas de saúde mais comuns, por 
meio de processos educativos, que promo
vam a saúde e previnam doenças em geral na 
própria unidade e também nIB domicílios e em 
locais comunitários, como escolas. Desta for
ma, apenas urna pequena parte dos casos pre
cise ser encaminhada para serviços mais espe
cializados em outras unidades de referência, 
como a UBS Perpétuo Socorro. E, mesmo 
nesses casos, não perdendo de vista o usuá
rio, responsabilizando-se pelas "referências" 
necessárias, discutindo os casos e recebendo
os de volta, na "contra referência'', para con
tinuar atuando no nível dos cuidados básicos. 
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DADOS 8 Capital será atingida por fortes chuvas até o fim do mês, segundo estudo 

Iepa prevê chuvas intensas para o mês de janeiro no Amapá 
O Núcleo de Hidrometeo

rologia e Energias 
Renováveis do Instituto 

de Pesquisas Científicas e Tec
nológicas do Amapá 
(NHMET/Iepa) prevê que 
janeiro será chuvoso em todo 
estado. Segundo o estudo, em 
Macapá pode chover até 276 
milímetros. 

Só na primeira semana do 
mês, Macapá registrou cerca 
de 80 milímetros de chuvas. 
Em relação aos demais muni
cípios, a meteorologia prevê 
registro de chuvas em Oiapo
que a Tartarugalzinho, onde se 
registram os maiores quantita
tivos. 

Para o meteorologista e 
coordenador da Sala de Situa
ção do Amapá 
(SSAP/NHMET), Jefferson 

e Irregular 

Vilhena a preocupação é com 
as chuvas nas cabeceiras dos 
rios, pois, são estas que causam 
os transbordamentos, e conse
quentemente, os alagamentos 
em municípios. 

"As chuvas em cima dos 
municípios podem causar ala
gamentos temporários devido 
ao quantitativo de chuva e 
intensidade. Estamos registran
do chuvas intensas e localiza
das tanto na capital quanto em 
alguns interiores como Calçoe
ne", ressaltou. 

Ainda de acordo com o 
estudo, as chuvas se concen
tram na faixa litorânea com até 
120 mm e nos municípios mais 
altos as chuvas foram menos 
intensas, com aproximadamen
te 45 mm, a variação é do nor
mal para fora do normal. 

Usuários de transporte por aplicativos são alertados sobre veículos que rodam com painel luminoso 

e Portaria 

O alerta é da Companhia de 
Trânsito e Transporte de 
Macapá (CTMac) em relação 

aos carros de passeio que transportam 
passageiros por meio de chamadas 
por aplicativos. É que, na capital ama
paense, alguns veículos começaram 
a rodar com um sistema de LED com 
o nome do aplicativo no para-brisa. 

Para o diretor-presidente da 
CTMac, André Lima, a preocupação 
é com os possíveis riscos aos passa
geiros que passarem a usar esse ser
viço diretamente nas ruas. "O que 
entendemos com esses carros que 
estão implementando painel luminoso 
é que as pessoas podem ser induzidas 
a chamar o transporte de forma livre 
nas ruas, sem usar o aplicativo, e 
negociar ali mesmo o valor da corrida. 
Porém, a gente precisa alertar os pas
sageiros que é perigoso, pois não se 
sabe se esses motoristas são, de fato, 

cadastrados no sistema dos aplicati-
vos". 

"Queremos resguardar a seguran
ça dos munícipes, que se for para usar 
esse meio de locomoção, que seja da 
forma correta, acionando o aplicativo, 
que já traz as informações sobre a pla
ca e a identificação do condutor'', 
alerta o diretor-presidente. Os apli
cativos são um meio de transporte 
urbano de serviço privado e não há 
regulamentação para a implementa
ção de luzes no para-brisa do carro. 

A CTMac iniciará fiscalizações 
cobrando a apresentação da corrida 
no aplicativo. Caso não houver com
provação, o motorista será punido e 
enquadrado no transporte irregular 
de passageiros, que é infração consi
derada gravíssima, com multa de R$ 
293,47, além da remoção do veículo 
e a perda de 7 pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH). 

Ministério proíbe captura e comercialização do caranguejo uçá no Amapá e mais dez estados 
U ma instrução normativa 

do Ministério da Agricul
tura, Pecuária e Abaste

cimento proíbe a captura, o trans
porte, o beneficiamento, a indus
trialização, a comercialização de 
qualquer indivíduo da espécie 
Ucides cordatus, conhecido 
popularmente como caranguejo 
uçá, no Amapá e em outros dez 
estados do norte e nordeste, 
durante a "andada", correspon
dendo aos períodos de lua cheia. 
A proibição vai ocorrer nos 
períodos de 11 a 16 de janeiro, 
10 a 15 de fevereiro, e 10 a 15 de 
março. 

Entende-se por "andada" o 
período reprodutivo em que os 
caranguejos machos e fêmeas 
saem de suas galerias (tocas) e 
andam pelo manguezal, para aca-

salamento e liberação de ovos. 
As pessoas físicas ou jurídicas 

que atuam na manutenção em 
cativeiro, conservação, beneficia
mento, industrialização ou 
comercialização da espécie nos 
Estados, poderão realizar essas 
atividades durante os períodos de 
"andada", exclusivamente, quan
do fornecerem, até o último dia 
útil que antecede cada período de 
"andada", a relação detalhada dos 
estoques de animais vivos, con
gelados, pré-cozidos, inteiros ou 
em partes, preenchida conforme 
consta na instrução normativa. 

A relação deverá ser entregue 
ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis- IBAMA, em cada 
Estado, ou ao Instituto Chico Men
des de Conservação da Biodiver-

sidade - Instituto Chico Mendes, 
nas áreas onde existirem Unidades 
de Conservação Federais. 

O transporte e a comerciali
zação dos produtos declarados 
deverão estar acompanhados, 
desde a origem até o destino 
final, de Guia de Autorização de 
Transporte e Comércio, emitida 
pelo IBAMA, após comprovação 
de estoque declarado. 

O produto da captura apreen
dido pela fiscalização, quando 
vivo, deverá ser liberado, prefe
rencialmente, em seu habitat. 
Aos infratores da instrução nor
mativa serão aplicadas as pena
lidades e as sanções, respectiva
mente, previstas na Lei 9 .605, de 
12 de fevereiro de 1998 e no 
Decreto 6.514, de 22 de julho de 
2008. 



Medidas 
• Em resposta, o presidente da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá 

ICTMac), André Lima, informou que, como a reclamação é constante, será inten
sificada a fiscalização dos coletivos nesses horários em que a demanda é maior. 

CAOS e Além da demora, outra reclamação dos moradores é sobre a superlotação dos coletivos. 

Após reclamação, CTMAc promete intensificar fiscalização do horário de ônibus no Macapaba 
Railana Pantoja 

Da Redação 

M oradores do Conjunto 
Habitacional Macapaba, 
na zona norte de Macapá, 

estão reclamando constantemente 
da demora e irregularidade nos 
horários dos ônibus que atendem 
o habitacional. De acordo com 
alguns usuários, ônibus que deve
riam sair às 7h15 acabam saindo 
às 7h40, o que prejudica quem tra
balha ou estuda e tem horário fixo 
para entrar. Além da demora, ourra 
reclamação é sobre a superlotação 
do transporte coletivo. 

"Pedimos mais opções de 
linhas de ônibus dentro do Maca
paba, a disponibilidade de outras 
empresas para somar com essa que 
está. Não estamos nos recusando 
pagar a tarifa atual, porém quere
mos cumprimento nos horários e 
mais ônibus para suprir a deman
da. Que o poder público olhe para 
essa situação, afinal impostos são 
recolhidos, faz-se necessário que 
haja essa relação harmônica entre 
o consumidor, a empresa e órgãos 
competentes", pediu o morador 
Prata. 

Em resposta, o presidente da 
Companhia de Trânsito e Trans
porte de Macapá (CTMac), André 
Lima, informou que, como a recla
mação é constante, será intensifi-

cada a fiscalização dos coletivos 
nesses horários em que a demanda 
é maior. 

a gente manda a fiscalização nos 
horários alternativos e acaba não 
pegando irregularidades. Segundo, 
vamos acompanhar no nosso qua
dro de horários, com o GPS que 

temos, pra verificar se todos os 
ônibus estão sendo colocados nos 
horários corretos. Amanhã cedo já 
mando a fiscalização", garantiu 
André. 

8 AÇÕES 

"Primeiro vamos mandar a fis
calização nesses horários de pico, 

8 ESTADO 

Projeto Alozinho conscientiza estudantes sobre combate ao trote t~~ônico Começa curso de formação dos aprovados em concurso da Gestão 

1 nfelizmente, os casos de trotes tele
fônicos ainda continuam e pensando 
na diminuição dessas ocorrências o 

Projeto Alozinho, desenvolvido pelo Cen
tro Integrado em Operações da Defesa 
Social (Ciodes) está fazendo a conscien
tização de alunos de várias escolas de 
Macapá. Segundo o coordenador do pro
jeto, capitão Lopes, que integra o Corpo 
de Bombeiros Militar (CBM) no ultimo 
semestre de 2019, cerca de 60 mil alunos 
foram conscientizados sobre o problema. 

"Nós temos um quantitativo pequeno 
de palestrantes, porém, são muito ativos", 
afirmou. O Projeto Alozinho conta com 
apoio da Sejusp (Secretaria de Justiça e 
Segurança Pública), Secam (Secretaria 
Especial de Comunicação Social) e Seed 
(Secretaria de Estado da Educação). 

Segundo o capitão, muitos jovens ain
da praticam o trote telefônico para a Polí
cia Militar e Corpo de Bombeiros, o que 
gera um prej uízo para ambos. "A gente 
acredita que a partir do momento que a 
gente educa uma pessoa, ela não faz mais 

[trotes]. Hoje, temos esse projeto, que vai 
às escolas e faz a conscientização desses 
jovens", afirmou Lopez. 

Projeto Alozinho 
Amparado pela Lei Patrícia Gonçalves 

Façanha (nºlSSl/2011) o programa Alo
zinho visa sensibilizar e esclarecer a socie
dade amapaense, especialmente estudan
tes, sobre os prejuízos socioeconômicos 
gerados a partir do trote telefônico feito 
ao Centro de Integração de Operações de 
Defesa Social (Ciodes ). A lei foi criada 
em decorrência da tragédia ocorrida em 
2007, por conta de um trote telefônico em 
Macapá. 

O programa é formado por uma equipe 
de policiais militares, civis, bombeiros e 
da polícia técnico-cientifica, além de secre
tarias de Educação. O grupo realiza visitas 
a escolas públicas e por meio de palestras, 
vídeos, peças teatrais, cartilhas, folders e 
visitas ao Ciodes, é feito um grande trabalho 
de conscientização com crianças entre 9 e 
14 anos. (Lana Caroline/Da Redação) 

O Governo do Amapá realizou 
nesta segunda-feira , 6, a aula 
inaugural do curso de Formação 

em Gestão Governamental. Trata-se da 
terceira e última fase do concurso da 
Gestão, cujo edital foi lançado no 
segundo semestre de 2018. 

São 337 alunos divididos em 5 car-

gos: 273 assistentes administrativos 
(nível médio), 11 analistas jurídicos, 19 
analistas administrativos, 19 analistas 
de finança e controle e 15 analistas de 
planejamento e orçamento. O vice
govemador do Amapá, Jaime Nunes, 
conduziu a cerimônia, que ocorreu no 
Teatro das Bacabeiras, em Macapá. 
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CRIME 8 Homem invadiu imóvel do casal na madrugada desta segunda-feira (06) 

Ex.genro é mpeito de BBtar cal em Porto Grande 

U m casal identificado como Marcos Leão 
Borges, de 43 anos, e Marilene Concei
ção de Souza, de 42 anos, foi assassinado 

na madrugada desta segunda-feira (06) em uma 
residência localizada no bairro Nova Esperança, 
sede do município de Porto Grande, distante 105 
quilômetros de Macapá. 

O principal suspeito do crime é o ex-genro 
do casal, que está foragido. O Centro Integrado 
em Operações da Defesa Social (Ciodes) regis
trou a ocorrência às 2h10. O suspeito teria inva
dido o imóvel pela janela da frente da residência. 
Ele teria atingido Marcos Leão no peito com 

um arpão de pesca. Depois, esfaqueou Marilene 
no pescoço e outras partes do corpo. 

Na casa havia ainda cinco crianças e dois 
adultos, entre eles, a filha do casal, de 19 anos, 
que é a ex-companheira do algoz. A jovem não 
foi ferida. Após o crime o homem foi visto por 
outro filho do casal pulando a janela durante a 
fuga. 

A polícia apurou inicialmente que há sete 

capital. A motivação para o assassinato ainda 
está sendo apurada. 

Uma vizinha relatou que Marilene chegou a 
mostrar mensagens que o algoz enviava fazendo 
as ameaças. A polícia disse que essa informação 
está sendo apurada. Os corpos foram removidos 
para o Departamento de Medicina Legal (DML) 
da Polícia Técnico-Científica (Politec) para 
serem necropsiados. 

meses Marcos e Marilene haviam deixado Maca- O delegado Bruno Braz, da Polícia Civil de 
pá para morar em Porto Grande. Eles estariam Porto Grande, vai presidir o inquérito que vai 
sendo ameaçados pelo ex-genro que mora na apurar o duplo assassinato. 

Ameaças. 
Vítimas 
estariam sendo 
ameaçadas pelo 
algoz. 

MADRUGADA 
Vítimas dormiam no 
momento do ataque 
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FLAGRANTE e Trio rende funcionária e leva R$ 200 mil de casa de câmbio no Aeroporto Internacional de Belém 

Trio rende funcionária e leva R~ i~~ mil de casa de câmbio no Aeroporto Internacional de Belém 

MONITORAMENTO 
Grupo foge em carro branco que dava apoio 

ao assalto do lado de fora do aeroporto 

U ma casa de câmbio foi alvo de três 
assaltantes no início da manhã des
te domingo (5) no Aeroporto Inter

nacional de Belém. Segundo a Polícia 
Militar, o assalto ocorreu por volta das 
8h30. Imagens do circuito de segurança 

registraram a ação. fugiram em um carro branco, que estava 
do lado de fora do aeroporto. 

Em nota, a Polícia informou que analisa 
as imagens do circuito interno e que o caso 
foi registrado no posto da Polícia Civil do 
Aeroporto e será encaminhado à Delegacia 
de Furtos e Roubos. A administração do 
aeroporto ainda não se pronunciou. 

Uma funcionária foi rendida por um 
dos suspeitos que estava armado. Segundo 
boletim registrado, foi levada a quantia de 
R$ 200 mil. Em seguida, os dois assaltantes 

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos 
estão sendo procurados pela Ronda Tática 
Ostensiva Metropolitana (Rotam). 

e Tragédia 

IML libera corpo de pescador que morreu 
afogado no naufrá~o de barco em Colares, PA 

O Instituto Médico Legal (IML) liberou neste sábado (4) o cmpo 
do pescador Moisés Serra Mota, de 24 anos, que morreu afogado 
no naufrágio de um barco entre os municípios de Colares e Vigia, 
nordeste do Pará. Segundo familiares, a vítima será enterrada em 
Cachoeira do Ariri. 

O corpo de Moisés foi encontrado na tarde de sexta-feira (3), 
após cinco dias do naufrágio da embarcação. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, ele estava enrolado na rede de dormir, dentro do barco, 
no fundo do rio. A embarcação foi localizada com ajuda de pesca
dores da região. 

De acordo com as investigações, o barco naufragou no último 
sábado (29) após bater em urna lancha. O pescador Moisés Serra 
Mota desapareceu ao cair na água. Outras três pessoas que estavam 
a bordo do barco foram resgatadas. 

e Fim de Semana 

Bcman émto a ano bain'o do Condcr, 
naregiãomebqdtndeBdán 

Um homem foi morto a tiros na noite do último domingo 
(5) no bairro da Condor, em Belém. De acordo com a Polícia 
Civil, Pedro Tarcio da Silva Ferreira, de 29 anos, estava próximo 
de casa, quando foi abordado por suspeitos, que atiraram. 

Ainda segundo a Polícia, junto ao corpo da vítima, foram 
encontradas petecas de urna droga similar a cocaína. 

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da 
área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML). A Divisão 
de Homicídios (DH) investiga o caso. 

Tiros no Comando Militar 
Uma pessoa que estava dentro de um carro vermelho efetuou 

disparos contra urna loja na esquina da Padre Eutíquio, com a 
João Diogo, na Cidade Velha em Belém na noite de domingo 
(5). O prédio atingido pelos disparos fica ao do Comando Militar 
do Norte, no largo da Praça da Bandeira. Por conta do episódio 
a segurança na área foi reforçada 

Em nota, o Comando Militar do Norte (CMN) informou que 
as medidas de segurança foram imediatamente adotadas pelos 
militares que estavam de serviço no momento. Nenhum tiro foi 
disparado por parte dos mesmos. A Polícia Militar também foi 
acionada para reforçar a segurança da área. 

Choque 
Um trabalhador da Equatorial Pará, empresa responsável 

pela transmissão de energia elétrica no estado, morreu eletr(}
cutado nesta sexta-feira (3). Ele foi eletrocutado durante o serviço, 
em Benevides, região metropolitana de Belém. O trabalhador, 
que não teve o nome divulgado pela Equatorial, trabalhava em 
uma poda. Os galhos caíram e atingiram a fiação, eletrocutando 
a vítima. Em nota, a Equatorial informou que "causas do acidente 
ainda estão sendo apuradas e a empresa está prestando toda a 
assistência a família da vítima". 

e Tensão 

Reténs são libertados após 9 horas de negoda~o 
com a polida em presí~o de Marabá, no SE do Pará 

Três funcionários do Centro de Recuperação Agrícola Mariano 
Antunes (CRAMA), em Marabá, no sudeste do Pará, que estavam 
sendo feitos de refém por detentos foram libertados após nove horas 
de negociação com a polícia, neste sábado (4). De acordo com infor
mações, ninguém ficou ferido. 

A liberação dos reféns aconteceu às 16h, após a negociação entre 
o juiz de plantão da vara de Execuções Penais de Marabá com os 
internos do presídio. 

De acordo com a Polícia Militar, a ação começou por volta das 
7h da manhã quando um grupo de pelo menos três homens armados 
tentou dar cobertura para que os presos fugissem do local. A polícia 
conseguiu impedir a fuga, mas os presos fizeram três funcionários 
do presídio reféns. Um detento ficou ferido ao tentar fugir. Ele foi 
recapturado recebeu atendimento e passa bem. 

De acordo com os presos, a tentativa de fuga e motim aconteceram 
devido as péssimas condições do Centro de Recuperação Agrícola 
Mariano Antunes e a superlotação. Eles também denunciaram que 
estariam passando fome e que as visitas teriam sido suspensas. 
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ESTATÍSTICA 8Os154 casos de janeiro a novembro de 2019 já superam todos as 134 ocorrências ao longo de 2018. 79% têm autorta conhecida e 68% ocorreram em casa 

Com números alarmantes, casos de f eminicídio batem recorde em São Paulo em 2019 
Os casos de feminicídio bateram recorde no 

estado de São Paulo em 2019, com 154 ocor
rências entre janeiro e novembro, de acordo com 
levantamento feito pelo G 1 e a GloboNews com 
base em boletins de ocorrência disponibilizados 
pela Secretaria Estadual da Segurança Pública 
(SSP). 

O número de casos é o maior desde o início 
da série histórica, em 2015, com a publicação 
da lei em março, que prevê penalidades mais 
graves para homicídios que se encaixam na defi
nição de feminicídio, ou seja, que envolvam 
"violência doméstica e familiar e/ou menosprezo 
ou discriminação à condição de mulher". Os 
casos mais comuns desses assassinatos ocorrem 
por motivos como a separação. De lá para cá, o 
feminicídio é tipificado como crime hediondo. 

Os 154 casos representam aumento de 29% 
na comparação com os 119 assassinatos prati
cados em razão do fato de as vítimas serem 
mulheres contabilizados no mesmo período do 
ano anterior e já superam todos os 134 casos 
dessa natureza registrados no estado ao longo 

8 Macabro 

de todo o ano de 2018. 
A maioria tem autor identificado e ocorreu 

dentro de casa: 
* 79% dos casos (121 dos 154) têm autoria 

conhecida, a maioria companheiros ou exs das 
vítimas 

* 68% das ocorrências (105 dos 154) ocor
reram dentro da casa da vítima 

* 42% dos casos (65 dos 154) tiveram prisão 
em flagrante 

*A média de idade de todas as vítimas mortas 
em 2019 é de 36 anos 

O aumento dos casos de feminicídio vai na 
contramão da redução de outros crimes violentos 
no estado em 2019, como o de como homicídios 
dolosos (quando há a intenção de matar), que 
contabilizaram queda de 7%, e os casos de latro
cúüo (roubo seguido de morte), que caíram33%, 
de janeiro a novembro. 

Já o estupro, crime que, em muitos casos, 
tem como alvo a mulher, registrou alta de 4% 
entre janeiro e novembro de 2019 na comparação 
com o mesmo período de 2018. 

Vídeo mostra homem ateando fogo em morador de rua na Zona Leste de SP; polícia procura suspeito 

8 Investigação 

Imagens de cãmeras de segurança mostram 
um homem se aproximando de um morador 
de enquanto ele dormia e ateando fogo na víti
ma durante a madrugada de domingo (5) na 
Mooca, Zona Leste de São Paulo. Carlos 
Roberto Vieira da Silva, de 39 anos, teve 70% 
do corpo queimado e está internado em estado 
grave na Unidade de Terapia Intensiva (lJTI) 
do Hospital Municipal do Tatuapé. A polícia 
procura pelo criminoso. 

O vídeo mostra um homem vestido de prl'
to fazendo uma pequena fogueira perto de 
onde o morador dormia com sua carroça. Em 
seguida, o homem joga o que parece ser com
bustível, o que provoca uma explosão. Na 
sequência, o criminoso foge. No local, foi 
encontrado um galão de gasolina. 

Duas pessoas que passavam pelo local em 
um carro param ao verem o homem em cha
mas. Outro homem também corre para ajudar 
a apagar as chamas do corpo do morador de 
rua. 

Investigação 
O caso é investigado como crime de lesão 

corporal. Policiais informaram ter obtido ima
gens de câmeras de segurança que mostram 
um homem ainda não identificado, vestindo 
roupas pretas, se aproximando da vítima. Em 
seguida ocorre uma explosão. 

Para a polícia o incêndio foi criminoso por
que foi encontrado um galão de gasolina no 
local. O recipiente foi apreendido e passará 
por perícia no Instituto de Criminalística (IC) 
da Polícia Técnico-Científica. 

Outro vídeo, este feito por moradotl's, mos
tra o momento que pessoas tentam apagar as 
chamas que atingiam a vítima, por volta da 1 
de domingo, na Rua Celso de Azevedo Mar
ques, na esquina com a Rua Etiópia. Carlos 
foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com 
queimaduras de segundo e terceiro graus nas 
pernas, costas, tórax e rosto. 

De acorria com o boletim de ocorrência, o 
morador não soube informar como sofreu as 
queimaduras, já que o incêndio foi iniciado 
enquanto ele estava dormindo perto da via, 
sob uma marquise em frente a um supermer
cado. As marcas na parede mostram que as 
chamas atingiram 4 metros de altura. 

Casal de turistas desaparece após comemorar virada de ano no litoral de SP 
Um casal de turistas desapareceu após 

viajar para Bertioga, no litoral de São 
Paulo, para comemorar a virada de ano 
com amigos da região. O último contato 
que as famílias tiveram com os jovens 
foi na madrugada de quarta-feira (1 º), 
quando os dois desejaram feliz ano novo 
para os parentes. 

Segundo Edneia Rodrigues, a mãe da 
jovem Leticia Rodrigues Moraes de 
Lima, de 20 anos, o casal viajou até Ber
tioga para celebrar a passagem de ano 
com amigos que moram no litoral. A 
jovem não tinha o costume de não mandar 
notícias, o que preocupa Edneia. "Ela 
nunca ficou sem avisar onde estava. Sem
pre esteve em contato comigo, mesmo 
quando viajava". 

O casal teria ido à Prainha Branca, 
que fica localizada na divisa de Bertioga 
e Guarujá, e é um local conhecido por 
ser um atrativo para acampamentos. Ain
da de acordo com a mãe de Leticia, a 
jovem teria que voltar para Itaquaquece
tuba (SP), onde mora com a família, na 
quarta-feira pois trabalharia na quinta (2). 

"O último contato que tivemos foi no 
dia 1 º,quando ela me mandou mensagem 
desejando um feliz ano novo. Depois dis
so, não consegui mais contato com ela". 

Edneia diz que está muito preocupada 
com a falta de notícias da filha e não sabe 
o que fazer. "Estou tentando contato com 
pessoas da região, publicando nas redes 
sociais e em grupos da cidade para ver 
se alguém tem notícias. Eu e a mãe do 

meu genro estamos em contato, tentando 
encontrar os dois", desabafa. 

A mãe do jovem Pietro Felipe Papini, 
de 20 anos, Erica Felipe, também falou 
pela última vez com o filho pouco depois 
da queima de fogos, por telefone. "Per
guntei quando eles voltariam e meu filho 
me disse que não seria muito tarde, no 
dia 1 º. Depois disso, não consegui mais 
falar com ele". 

A família de Pietro, que é de Atibaia 
(SP), ligou para os hospitais do litoral de 
São Paulo em busca de notícias. "Os hos
pitais só dão informações pessoalmente, 
então vamos até a Cidade procurá-los". 
As duas famílias registraram boletim de 
ocorrência de desaparecimento do casal 
em Itaquaquecetuba e Atibaia. 



8 Familiares e amigos levaram Sacramento até a rua onde ele foi colocado na carroceria de uma picape. Quando 
eles se preparavam para levá-lo ao Hospital de Emergências IHE) uma ambulância do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência ISamu) chegou ao local e o resgatou, porém, ele já teria chegado cadáver no hospital. 

TIROS 8 Vítima levou tiros na região do rosto e pescoço. 

Homem é assassinado a tiros no bairro Araxá; foi o segundo caso em 24 horas 
U m homem identificado como Antônio 

Carlos Sacramento Padilha, de 22 
anos, o 'Chinelo', foi assassinado a 

tiros na noite de sábado (04) por dois homens 
encapuzados que invadiram por volta de 
22h40 a passarela Marisa!, bairro Araxá, wna 
sul da capital, onde alvejaram a vítima no 
rosto e pescoço. 

Testemunhas contaram que a dupla che
gou ao local já com armas em punho, e seguiu 
até onde a vítima estava. Não houve tempo 
para qualquer tentativa de fuga. Após os dis
paros eles fugiram correndo. 

Familiares e amigos levaram Sacramento 
até a rua onde ele foi colocado na carroceria 
de uma picape. Quando eles se prl'paravam 

8 CADEIA 

para levá-lo ao Hospital de Emergências (HE) 
uma ambulância do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local 
e o rl'sgatou, po~m. ele já teria chegado cadá
ver no hospital. 

O corpo foi removido para o Departamen
to de Medicina Legal (DML) da Polícia Téc
nico-Científica (Politec) para ser necropsiado. 
Os atiradores não haviam sido identificados 
até amanhã desta segunda-feira (06). A polícia 
investiga a possibilidade de o crime estar rela
cionado a outra morte registrada a poucos 
metros da passarela Marisa!, na noite de sex
ta-feira (03). 

Reportagem e fotos: Jair Zemberg 

Homens são presos após assalto na Zona Sul de Macapá 
T rês homens foram presos na noite de 

sa1Jado (04) após um roubo no conjuntn 
Embrapa, wna sul de Ma capá. Por vol

ta de 22h, o Centro Integrado em Operações 
da Defesa Social (Ciodes) foi informado sobrl' 
o crime e deslocou viaturas do 1 º Batalhão de 
Policia Militar (1 º BPM) que conseguiram 
localizar os suspeitos deixando o ramal da 
associação Padrl' Vitória Galiane em um carro 
Ônix. O motorista acabou detido. 

Durante a abordagem os elementos tenta
ram escapar, mas acabaram interceptados. 
Com os suspeitos a polícia apreendeu dois 
rl'vólveres, dinheiro e aparl'lhos celulatl's. Um 
deles, segundo os policiais, é integrante do 
comando de uma facção e responde por homi
cídio. Os comparsas também respondem por 
homicídio e roubo. 

O motorista do carro usou as redes sociais 
para se defender. Ele disse que apenas foi acio
nado pelo trio para fazer uma corrida, por meio 
de aplicativo, e que não sabia estar transpor
tando assaltantes. A Polícia Civil assumiu as 
investigações sobre o caso. 
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Amapá 
DESTAQUE e Pivô amapaense Cássio Coelho é artilheiro da Taça da Liga, que está na sua fase decisiva 

Em Portugal, brasileiro é aposta do Braga 
contra o Sporting, campeão europeu de futsal 
A tuando pela equipe de 

futsal do se 
Braga/AAUM de Por
tugal, o pivô amapaense 

Cássio Coelho, de 31 anos, vive 
a expectativa de conquistar um 
dos principais títulos em solo 
português. Trata-se da Taça da 
Liga, que está na sua fase deci
siva e reúne oito dos principais 
times do futsal lusitano. 

Artilheiro com 13 gols, Cás
sio é uma das apostas do Braga 
para a partida, frente a equipe do 
Sporting Clube, atual campeão 
europeu. O confronto será no dia 
10 de janeiro, no Centro de Des
portos e Congressos de Matosi
nhos, em Portugal. 

A trajetória do amapaense 
Cássio Coelho em Portugal teve 
início no ano de 2011, quando 
saiu do Amapá para atuar no SB 
União Alhadense, da 4' divisão 
da liga portuguesa. O bom 
desempenho o levou para o 
Burinhosa, da segunda divisão 
do futsal, onde ganhou destaque 
ao ser tomar o artilheiro da equi
pe com 61 gols marcados na 
temporada 2013-2014. 

A fama de goleador chamou 
a atenção das principais equipes 
lusitanas, que buscaram a con
tratação do at leta. Na época, 
Benfica, Braga e um time da 
Bé lgica tentaram o pivô, mas 
quem conseguiu levar a melhor 
foi a equipe do Alvalade. 

Se mantendo em alto nível, 
Cássio foi contratado pelo Spor-

Com 7 times, 
turno único 

e mata-mata, 
tabela do 

Amapazão 
2020é 

divulgada 
com início 

para março 

ting, onde atuou por quatro tem
poradas, ganhando vários titulas, 
incluindo a Supertaça de Portu
ga l (disputada entres os cam
peões da liga e taça portuguesa). 

Quando tudo começou 
Ângelo Cássio Chaves Coe

lho deu os primeiros toques na 

bola quando tinha 10 anos, onde 
foi participar de uma escolinha 
de futebol de Macapá. Aos 14 
anos ganhou os Jogos Esco lares 
Sub-14 de futebol. 

A habilidade do jovem atleta 
chamou atenção do Trem Des
ponivo Clube, que nos gramados 
comandou a equipe em um 

bicampeonato arnapaense na 
categoria de base. 

O amor pela bola o levou 
também as quadras de futsa l 
onde conquistou titulas estaduais 
pelas facu ldades Estácio Seama 
e Centro de Ensino Superior do 
Amapá (Ceap), ambas da cidade 
de Macapá. 

e Superação 

Trem arranca empate com o 
Água Santa·SP DO fim e evita 
derrota na estreia da Copinba e om gol de falta do camisa 10 Juni

nho aos 45 minutos do 2º tempo, 
o Trem Desportivo Clube conquis

tou um empate suado contra o Água San
ta na estreia dos dois times na Copa São 
Paulo Futebol Júnior. A partida foi neste 
sábado (4) em Diadema. 

Os donos da casa abriram o marcador 
aos 9 minutos da etapa inicial com gol 
do atacante Renato Júnior. O Água Santa, 
que jogou no próprio estádio, comandou 
as ações no 1 ºtempo e o time amapaense 
equilibrou a partida na etapa final, che
gando ao gol. 

Agora, Trem e Água Santa dividem 
a liderança do Grupo 25 da Copinha, com 
4 pontos ganhos, 1 a mais que o time do 
Vitória da Conquista-BA, que soma 3 
pomos e ainda não estreou na competi
ção. Vale lembrar que as três equipes, 
começam com 3 pomos cada, por causa 
da desistência do Flamengo. 

O grupo prossegue na terça-feira (7) 
com o duelo Água Santa x Vitória da 
Conquista, às 12h45. A decisão da chave 
será na sexta-feira (10), quando o Trem 
joga contra o time baiano. O jogo da 
Locomotiva vai definir a classificação 
para a próxima fase da Copinha. 

A Federação Antapaense de Futebol 
(F AF) divulgou a tabela e a fórmula 
de disputa do Campeonato Anta

paense 2020. 
A principal competição da modalidade 

no estado está prevista para acontecer entre 
3 de março e 16 de maio. Com sete times, o 
jogo de abertura será entre o atual campeão, 
o Santos-AP, contra o Santaua. 

Inicialmente, todos os jogos estão pre
vistos para acontecer no Estádio Zerão. Além 
do Peixe e do Canário, disputam o torneio: 
Ypiranga, Trem, São Paulo-AP, Oratório e 
Macapá. O campeão avança para a Copa do 
Brasil e o Brasileirão Série D em 2021. 

O regulamento prevê urna fase classifi
catória em turno único, de março à abril, 
com todos se enfrentando, classificando as 
quatro melhores equipes para as fases deci
sivas: semifinal e final, disputadas em "mata
mata" de duas partidas. 
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FUTURO e Ouarterback lamenta a derrota em casa, fala em gratidão à torcida, mas despista sobre aposentadorta 

Após eliminação, Tom Brady deixa incerto 
futuro nos Patriots: 11Não sei o que vai acontecer11 

D ominantes nas últimas temporadas, o 
New England Patriots acabou derrotado 
por 20 a 13 pelo Tennessee Titans, no 

último sábado (4), no Wild Card da Conferência 
Americana (AFC) e adiou o sonho do sétimo títu
lo da NFL. 

Após a partida em Foxborough, Tom Brady 
fa lou sobre a decepção pela eliminação precoce. 
Pela primeira vez desde 2010, os Patriots não 
passam pelo Wild Card da AFC. O quanerback 
que será em breve free agent pela primeira vez 
na carreira não quis garantir sua permanência no 
New England na próxima temporada. 

- Eu amo os Patriots. Essa é a melhor organi
zação. Eu diria que não há ninguém que tenha 

tido uma carreira melhor que eu, então, sou muito 
abençoado. Não sei como será o futuro, por isso, 
não vou fazer nenhuma previsão. Gostaria que 
tivéssemos vencido esta noite, que tivéssemos 
feito muitas coisas melhores na temporada, mas, 
simplesmente, não conseguimos fazer nosso tra
balho - disse Brady em entrevista coletiva, antes 
de elogiares torcedores presentes no Gillette Sta
dium e voltar a deixar o mistério no ar. 

- Eu agradeço por todo o apoio deles, não ape
nas este ano, mas ao longo de todos esses anos. 
Sou mesmo muito grato pela experiência de jogar 
este ano na equipe, nesta franquia, e por toda a 
minha carreira. Gratidão. Sempre tentei fazer as 
coisas cenas, mas quem sabe o que o futuro reser-

va? Então, vou deixar assim. Há duas décadas 
que amo jogar nesse time e vencer muitos jogos. 
Não sei como é seguir em frente, então vamos 
ver como vai ser o dia a dia. 

Sobre a possibilidade de encerrar a carreira 
após a derrota para o Titans, Tom Brady foi mais 
otimista. Vencedor de quatro prêmios de melhor 
jogador do Super Bowl, o quanerback dos Patriots 
falou em esperança. 

- Eu diria que é muito pouco provável (que 
eu me aposente). Felizmente, pouco provável. 
Não quero especular muito sobre o futuro, mas, 
mais uma vez, simplesmente não sei o que vai 
acontecer. Ninguém precisa fazer escolhas nesse 
momento. 

8 BASQUETE 
Atual campeão da 
Copa SUper 8, Flamengo 
vence Corintbians por 86 a 66 
e está na semifinal 

O time de basquete do Flamengo não 
decepcionou a torcida presente na 
Arena Carioca, no Rio de Janeiro, 

neste domingo. Na partida válida pelas quar
tas-de-final da Copa Super 8 contra o Corint
hians, os flamenguistas presentes viram a 
reação do time no segundo tempo, que ven
ceu de virada em cima do timão por 86 a 66. 
Destaque para a excelente atuação do ala
pivô Olivinha, maior pontuador do jogo, 
com 24 pontos e 11 rebotes. 

Atual campeão da Copa Super 8, o Fla
mengo vai erúrentar o Pinheiros na semifinal, 
vencedor do confronto contra o Mogi por 
77 a 71.Quem vencera campeonato, garan
tirá vaga na Champions League Americas 
da próxima temporada. 

O jogo 
No primeiro quarto, o Corinthians come

çuu melhor, acertando bolas de três e atuando 
bem no sistema de troca, enquanto a defesa 
do Flamengo estava fora de sintonra. O time 
paulista chegou a abrir 12 pontos de vanta
gem, com boas atuações no ataque com Fui
ler e Fischer. Com a entrada de Deryk, o 
rubro-negro passou a jogar melhor, mas o 
Corinthians fechou em 23 a 17. 

Com o apoio da torcida, o Flamengo rea
giu no começo do segundo tempo, entrando 
mais agressivo em quadra, e pela primeira 
vez do jogo con.seguiu virar no placar, abrin
do vantagem de 9 pontos, com duas bola de 
três de Balbi e Jhonatan. O "deus da raça", 
como é conhecido Olivinha, soube neutra
lizar a defesa do Corinthran.s, com destaque 
para o toco em cima de Humberto. O ala 
ainda fez excelente atuação no ataque, sendo 
o maior pontuador da partida. 

Ulisses Laurinda Rodada dos playoffs da NFL 

O primeiro final de semana de playoffs da NFL foi recheado 
de grandes partidas. Tcx:los os quatro jogos foram decididos 
por oito ou menos pontos, ou seja, um touchdown com 

conversão de dois pontos, e garantiram os seguintes times na pró
xima rodada: Houston Texans, Tennessee Titans, Minnesota 
Vikings e Seattle Seahawks. Com isso, o segundo final de semana 
de janeiro terá mais quatro jogos, válidos pela rodada divisional. 

Revolts 
O Minnesota Vikings bateu o New Orleans Saints por 26 x 20, 

protagonizando a maior zebra da rodada inaugural desses playoffs. 

'' Stefon Diggs protagoniza 
momento divuo banco 
durante vitória do 
Minnesota Vikings e vira 
meme na internet em um 
dos momentos marcantes 
da rodada de wildcard 
dos playoffs 

'' 

Jornalista - E-mail: ulisseslau1indo@bol.com.b1 - Blog ulisseslaurindo.zip.net 

Mas tinha alguém no time de Minnesota que não 
estava feliz: o wide receiver Stefon Diggs. O cami
sa 14 deu um chilique no banco durante o con
fronto porque não havia recebido nenhum passe 
em sua direção. 

Imparável 
Houston Texans e Buffalo Bills protagoniza

ram umjogaço no sábado. Coube a Deshaun Wat
son decidir o confronto em uma jogada épica, que 
ficará eternamente marcada na, ainda curta, car
reira do jogador para posicionar o field goal de 
Fairbairn e fazer 22x 19. 

Babababy 
Depois de quatro temporadas no New England 

Patriots, Logan Ryan deixou a equipe e foi para 
o Tennessee Titans, em 2017. Nesses playoffs, o 
camisa 26 teve o momento lei do ex, ao interceptar 
Tom Brady e retomar para o touchdown que encer
rou a vitória dos Titans por 20 x 13. 

Espírito esportivo 
Poucos segundos de depois de vencer o Phi-

ladelphia Eagles por 17 x 9 e garantir o Seattle 
Seahawks na rodada divisional, Russell Wilson 
tinha apenas uma preocupação: o estado de saúde 
de Carson Wentz, que deixou a partida com uma 
concussão. Durante o aperto de mão, o quarterback 
perguntou a Doug Pederson, treinador do time 
adversário. 

A dor da derrota 
A saída de Carson Wentz promoveu a entrada 

de Josh McCown, que aos 40 anos, com 17 tem
poradas de experiência, estreou nos playoffs. O 
QB fez tudo que pôde para levar o time a vitória, 
mas não conseguiu. Mesmo tão experiente, 
McCown chorou sozinho no corredor para oves
tiário até ser consolado pelo tight end Zach Ertz. 

Marca registrada! 
No tempo em que jogava no Washington 

Redskins, Kirk Cousins soltou uma frase que virou 
a marca registrada dele: ''You like that?'' (V cx:ês 
gostaram disso?!) Depois da vitória sobre os 
Saints, ele repetiu no vestiário ao receber a bola 
do jogo do treinador Mike Zimmer. 
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Esporte Nacional 1 
LUCRO e Rubro-Negro ficara com ~íl% doo Jíl milhoos de euros do valor da multa rescisórta e defilste de tentar pennanência ate meio do ano 

Flamengo e Real Madrid acertam acordo de RS 136 milhões, 
e venda de Reinier depende apenas de espanhóis colocarem no papel 

R einier será jogador do Real Madrid. 
Neste sábado, Flamengo e o clube 
espanhol acertaram um acordo para 

a venda do jovem, que completa 18 anos 
no próximo dia 19, por 30 milhões de euros 
(cerca de R$136 milhões)· o Rubro-Negro 
ficará com 80% do valor (aproximadamente 
R$ 109 milhões), e os outros 20% perten
cem ao jogador e seus representantes. 

Para a negociação ser sacramentada, 
precisa apenas que os espanhóis coloquem 
a oferta no papel. 

O valor total é referente à multa resci
sória, que foi reduzida na última renovação 
de contrato do meia-atacante no ano pas-

sado. O Real irá executar a quantia e levá
lo já nesta janela de transferência interna
cional. Apesar de saber nos bastidores que 
seria improvável, o Flamengo tentou manter 
o atleta até o meio do ano, mas já se viu 
forçado a desistir. 

Na previsão de orçamento do Flamengo 
para 2020, há a estimativa de arrecadar ao 
menos R$ 80 milhões com a venda de direi
tos econômicos. Só com a saída da joia, o 
clube já baterá a meta. 

Reinier está com a seleção sub-23 na 
Granja Comary, em Teresópolis, onde faz 
a preparação para a disputa do Torneio Pré
Olímpico, que termina em 9 de fevereiro. 

Caso o Brasil avance até o quadrangular 
final, depois dessa data a tendência é de 
que ele vá para Espanha e fique até o fim 
da temporada europeia em adaptação no 
Castilla, time B do Real. 

Com isso, o jovem Reinier não jogará 
mais pelo Flamengo, clube onde subiu para 
o profissional no segundo semestre do ano 
passado. 

No time principal, o meia-atacante dis
putou 15 jogos, com seis gols e duas assis
tências, e foi campeão brasileiro e da Liber
tadores. Considerada a maior joia desde 
Vinicius Junior, o jovem já foi comparado 
a Kaká pelo técnico Jorge Jesus. 

8 Atacante, de 31 anos, estava no Brasiliense em 201 9, onde disputou o estadual, a Sérte D e a Copa Verde 

lalbra dü? b·PalmelraSi Santos e oubos, Malkon Leite a com Amazonas FC para o Amazon• 
O Amazonas Futebol Clube anunciou 

na tarde deste domingo, dia 5 de janeiro, a 
sua lO;J contratação para o Campeonato 
Amazonense de 2020. 

E sem dúvidas a mais bombástica delas. 
Trata-se cb atacante Maikon Leite, renoma
do em todo cenário nacional. 

Aos 31 anos, Leite atuará no futebol 
amazonense pela primeira vez na carreira. 
Aoo passado ele defendeu o Brasiliense-DF. 
Foram 17 partidas e quatro gols entre Cam
peonato Candago, Série D e Copa Verde. 
Os detalhes como tempo de contrato ainda 
não foram revelados, mas deve ser até o final 

do estadual. 
· Não vai faltar vontade, empenho, desde 

quando estreiei no futebol nunca faltou isso. 
Como falei: quero vencer, quero ser campeão 
e que a gente possa construir nossa história 
no clube, seja curta ou a longo prazo, mas 
que seja de vitórias e conquistas, disse. 

3 
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8 Futuro 
Orçamento do Palmeiru prevêralução de custm 
emo da buepara ajustar contas em 2020 

Habituado há alguns anos a ver grandes contratações no irúcio 
da temporada, o torcedor provavelmente já se deu conta de que, 
em 2020, a postura do Palmeiras no mercado está mais comedida. 
Em vez de contratar muita gente para que haja fartura em todas 
as posições, a diretoria tem liberado atletas para baixar custos e 
procurado reposições nas categorias de base. E a tendência é con
tinuar nesta linha. A previsão orçamentária para 2020, obtida pelo 
blog, contém números sintéticos que apontam justamente para 
essa mudança de comportamento. A direção de Maurício Galiotte 
pretende reduzir em 14 % as despesas do futebol profissional, por 
meio da utilização dos jogadores vindos da base, e diminuir em 
13% os outros custos. A mudança acontece porque o Palmeiras, 
em 2019, esperou fechar o ano com as contas no vermelho. 

e Calmaria 
Sem "pressa", Grêmio analisa goleiros gringos 
e estuda nome de Vanderlei, goleiro do Santos 

No mercado em busca de reforços para a temporada, o Grê
mio pode avançar por um novo goleiro para o grupo de Renato 
Gaúcho nesta temporada. Mas sem urgência. O clube prefere 
"fechar" as reposições de linha neste início de ano e depois 
investir em um novo atleta para a posição. Nessa procura, o Tri
color pode investir em um jogador gringo, mas tem um alvo no 
mercado nacional. A diretoria gremista estuda o nome de Van
derlei, em baixa no Santos. O Grêmio buscou informações de 
Nahuel Guzmán (Tigres) e Andrada (Boca Juniors). Já o jornal 
argentino TyC Sports publicou uma lista de jogadores que pod..
riam interessar ao clube. Entre eles, o próprio Guzmán. 

8 Gastos 

Cruzeiro se reapresenta sem grupo formado 
e com missão: acertar folha salarial 

O futebol do Cruzeiro começa, oficialmente com a reapre
sentação - ou não -dos jogadores e do técnico Adilson Batista. 
O retomo aos treinamentos é cercado por urna série de incertezas, 
sem a definição do grupo que irá disputar o Mineiro, a Copa do 
Brasil e a Série B do Brasileiro. Tudo isso, ampliado pelo sério 
problema financeiro que está nas mãos do conselho gestor que 
assumiu o Cruzeiro. São aguardados 35 jogadores na reapresen
tação. Porém, com mais de dois salários atrasados, 13º e férias 
sem receber, parte do grupo de jogadores do clube corre o risco 
nem mesmo de estar na reapresentação ao treinador. Muitos 
estudam entrar na Justiça buscando seus direitos. O Cruzeiro 
tem dois processos na Justiça: do zagueiro Fabrício Bruno e do 
meia Thiago Neves. Ambos pediram a rescisão indireta. 

e Mudanças 
SãoPauloptm diminuirlesõesanm; time 
teve48pdimasmédioosna temperada pa!IS8da 

Um dos principais objetivos do São Paulo em2020 é diminuir 
o número de lesões no elenco. Em 2019, o time registrou 48 pro
blemas médicos na temporada. As ausências de jogadores impor
tantes, inclusive, atrapalharam o time durante as competições dis
putadas. Pablo, Hernanes e Alexandre Pato, por exemplo, foram 
três vezes para o departamento médico. O primeiro perdeu 29 
partidas por conta de lesões. Internamente, diferentes fatores 
foram considerados como possíveis influências nas lesões dos 
jogadores. O time se movimentou em busca de respostas para a 
situação das recorrentes baixas. A questão era considerada com
plexa no São Paulo e incomodou, especialmente porque o time 
só disputou o Brasileirão desde o fim de maio, quando foi elimi
nado nas oitavas da Copa do Brasil. 

e Destaque 

Ceará 8DWlcia a contratação do atacante 
Rafael Sobis para a temporada 2020 

Rafael Sobis é o mais novo atacante do Ceará para a tem
porada 2020. Sem contrato renovado pelo Internacional e livre 
no mercado, o jogador estava na mira do Alvinegro, que vinha 
negociando a vinda de Sobis desde o final do ano passado. O 
jogador tem contrato com o Vovô até dezembro de 2020. 
Anúncio foi feito nas redes sociais do clube. Revelado no Bei
ra-Rio, o atacante deu os primeiros passos no Internacional 
em 2004. No ano seguinte, fez uma grande campanha pelo 
Colorado e conquistou com o time o vice-campeonato do Bra
sileirão. Em 2006, viveu o ápice, ao marcar os dois gols na 
vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Mornmbi, no primeiro 
jogo da final da Libertadores. O jogador ainda voltou a jogar 
no Inter em 2010 e 2019. Na última passagem pelo clube, o 
jogador atuou em 46 partidas e marcou seis gols. 



9 Fábio Bentes tocou em vários outros assuntos. Detalhou números do balanço financeiro do Remo 
e das prioridades gastos do clube, fez um balanço do número de contratações, analisou o desem

penho do futebol em 2019 e avaliou individualmente cada técnico que passou pelo clube no ano. 

8 PRESIDENTE DO LEÃO FAZ BALANÇO DO ANO E DÁ DETALHES DA REFORMA ADMINISTRATIVA QUE VEM SENDO IMPLANTADA, ALÉM DE AVALIAR OS RESULTADOS DO FUTEBOL 

Bentes avalia primeiro ano de gestão, abre números do Remo e promete chegada de zagueiro 
O presidente do Remo, Fábio 

Bentes fez uma análise 
geral do seu primeiro ano 

de mandato, desde o processo de 
reestruturação administrativa até 
às decisões no futebol, além de 
adiantar medidas futuras, como a 
busca por mais quatro contratações 
até o início do Campeonato 
Paraense. 

Fora das quatro linhas, Bentes 
exaltou a busca pela responsabili
dade financeira e o retomo da cre
dibilidade do Remo no mercado. 
O clube terminou o ano sem atrasar 
salários e reduziu de maneira subs
tancial sua dívida trabalhista. 

va pouco mais de R$ 8 milhões de 
dívida, pagamos mais de R$ 4 
milhões esse ano, só que entrou 
R$ 1,5 milhão de coisas de anos 
anteriores. Então tu paga R$ 4,5 
mi e entra R$ 1,5 mi. Em outros 
anos entrava mais. Ano passado a 
turma já foi mais responsável em 
algumas rescisões, que não gera
ram processo, mas ainda ficou o 
Givanildo, o Levy, teve alguns 
processos novos que ficaram alto 
esse ano, detalhou. 

- Em um primeiro momento a 
gente pegou um clube que tinha, 
de funcionários, uma folha de R$ 
160 mil, sem contar jogadores e 
comissão técnica. Reduzimos para 
quase R$ 100 mil, ou seja, R$ 60 
mil de redução. Ao longo do ano 
isso é R$ 720 mil que a gente eco
nomizou. Procuramos também 
reduzir as despesas fixas do clube, 
aquelas que a gente não tem como 
deixar de fazer, como os investi
mentos que são necessários no 
futebol. A gente diminuiu o "custo 

Remo", explicou o presidente. 
- Hoje o Remo precisa arreca

dar por mês, aí sim já contando 
com o futebol, em tomo de R$ 700 
mil para empatar a conta todos os 
meses. Quando a geme assumiu, 
esse custo estava em torno de R$ 
800 mil, só que tinha outro pro-

blema: a gente não arrecadava tan
to. Tínhamos um orçamento pro
jetado para 2019 de R$ 18 
milhões, arrecadamos R$ 14 
milhões e mais alguma coisa, mas 
em 2018 tínhamos arrecadado R$ 
12 milhões, então tivemos um 
incremento de quase R$ 2 milhões, 

complementou. 
Fábio Bentes também detalhou 

o esforço da gestão para zerar, até 
2021, as dívidas do clube na Jus
tiça do Trabalho. Parte desse pro
jeto passa, essencialmente, por não 
contrair novos débitos. 

- Quando a geme assumiu esta-

- Todo ano entravam [novos 
processos trabalhistas]. O Remo 
pagava R$ 4 mi, mas entrava R$ 
3 mi, então baixava menos de R$ 
1 mi. Estava indo a passos lentos 
para zerar, agora não. Para o ano 
que vem a perspectiva é que desse 
ano tenha entrado de R$ 200 mil 
a R$ 300 mil [de novas dívidas] e 
pagar os mesmos R$ 4 milhões 
ano que vem, aí a gente vai ter uma 
redução real e a gente consegue 
zerar até 2021 a temida dívida tra
balhista que há tantos anos vem 
atormentando a gente com blo
queios de renda, bloqueios de 
patrocínio, bloqueios de toda 
ordem, finalizou 

8 TREINADOR FALADA SlnJAÇÃO FINANCEIRA DO CLUBE, DA NECESSIDADE DA CHEGADA DE OUTROS REFORÇOS 

Hélio dos Anjos 11aaina anbaixo11 das contratações 
do Paysandu e destaca 11guena11 no mercado 

O Paysandu iniciou no final desta sema
na a preparação para a temporada 
2020. Na primeira entrevista coletiva 

oficial desde que renovou contrato com o clube, 
o técnico Hélio dos Anjos destacou a manu
tenção de urna base de elenco. Do time consi
derado titular, por exemplo, sete jogadores 
foram mantidos. 

O treinador também falou da briga do Papão 
para tentar renovar com outras peças que tam
bém foram importantes em 2019. 

- O elenco é aquilo que a gente viu que 
tinha condições de fazer. Nós demos ênfase na 
renovação do Giovanni, mas foi uma opção. 
Aí entra a guerra de mercado. O Paysandu não 
podia cobrir a proposta do Água Santa, mesmo 
sendo um contrato de quatro meses. O Victor 
(Oliveira) desde o início sabíamos que teríamos 

dificuldade. Quem administra (a carreira) não 
estava satisfeito por ele não ter terminado 
jogando, urna pessoa ligada a ele me comentou 
isso. Sentimos que não teríamos condições, 
mas lutamos, fizemos proposta. Naturalmente 
que tivemos as renovações de outros jogadores 
que foram importantes. 

- Antigamente se dava pouca importância 
nisso no Brasil. Hoje, se começou a valorizar 
a manutenção, a repetição de elenco, ênfase na 
permanência da comissão témica. 

Até aqui, o Paysandu anunciou a contrata
ção de cinco jogadores para este ano. Hélio 
dos Anjos fez questão de pontuar, uma a urna, 
as qualidades das importações, algumas que 
ainda causam desconfiança, seja pela idade ou 
condição atual, como o caso do volante PH, 
suspenso por doping até fevereiro. 

8 COM NAVEGANTÃO EM REFORMA, PRESIDENTE DO GALO CONFIRMA PARCERIA COM O MAPARÁ 

Independente-PA se muda 11de mala e cuia11 

para Cametá e troca de casa em janeiro 
O 1 ndependente-PA iniciou sua pré

temporada nesta sexta-feira, dia 3. 
Porém o elenco se apresentou em ... 

Cametá. Isso mesmo. Em razão da reforma 
que ainda está sendo realizada no Estádio 
Navegantiio, onde a equipe manda suas par
tidas em Tucuruí, a direção do Galo Elétrico 
fez uma parceria com o Mapará para a uti
lização do Parque do Bacurau nas primeiras 
rodadas, já que o clube não conseguiu o 
acesso à elite do estadual e está sem calen
dário para 2020. 

O presidente do Independente, Deley 
Santos, explicou as mudanças e até brincou 
com a situação inusitada durante entrevista 
por telefone. 

- A princípio nós nos mudamos 'de mala 
e cuia' eara Cametá, como diz o ditado 
[risos]. E porque o campo [Navegantão] 
está em reforma e acho que não vão entregar 
a tempo, então os dois primeiros jogos, con
tra Castanhal e 1 rupiranga, serão em Cametá. 
O do Remo ainda vou decidir se será em 
Belém ou em Tucurui, explicou o manda
tário. 

Além da mudança de local, Deley Santos 
encaminhará para a Federação Paraense de 
Futebol (FPF) um pedido de antecipação 
da estreia no Parazão, contra o Castanhal, 
para facilitar a viagem de torcedores até a 
cidade de Cametá, distante pouco mais de 
200 km de Tucurui. 
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• Vida a dois: Descubra 7 coisas sobre 
eles que as mulheres não sabem 

e Na coluna social, a linda Letícia 

• pág.4 

e pág.2 

8 História do carnaval e suas origens 

• pág.3 

Sucesso de públlcol Museu S1c1c1 recebeu 
m1ls dt 92 mll vlslt1nt1s tm 2019 

'' 

Atividades culturais, sociais e também de cunho 
educativo no Museu Sacaca atraíram 92.559 visi
tantes ao longo de 2019, segundo o relatório do 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do 
Amapá (Iepa). 

Os números foram extraídos do livro de frequência 
usado na recepção do museu. De acordo com o relatório, 
o que mais mobilizou as visitações foram agendas de 
escolas públicas e privadas, turistas, visitantes locais e 
grupos de associações comunitárias. 

As reformas e criações de novas ambientações tam
bém colaboraram para o aumento das visitas. Os espaços 
que ganharam revitalização são: 

• Casas indígenas 
• Espaço multimídia 
• Espaço de leitura Samaúma das Palavras 

Para o diretor-presidente do Iepa, Jorge Souza, o cres-

cimento no registro de visitas chamou a atenção desde 
o lançamento em 2018 da campanha 'Vem pro Museu. 
Valorize, que é nosso!', que alcançou o total de 55 mil 
pessoas em 2018. "Com estes novos números, com
preendemos que o Museu Sacaca é um dos espaços mais 
visitado no Amapá, e isso só aumenta nosso compromisso 
em cuidar cada vez mais deste belo centro de entreteni
mento e conhecimento", disse. 

Entre as principais programações que reuniram grande 
público estão: 

• Sacaca na Folia 
• Atividades no planetário 
• Ciclo do Marabaixo 

Relatório do Iepa aponta que houve crescimento 
no número de visitações. Em 2018, cerca de 55 mil pessoas 

participaram de atividades no espaço cultural e social. 

• Programações nacionais do Ibram 
• Receptivo da Macha para Jesus Kids 
• Semana da Consciência Negra 
• Fé rias no Museu 
• Dia das Crianças 
• Quadra Jurúna 

Histórico 
O Museu Sacaca foi criado com o objetivo de disse

minar e valorizar a cultura dos povos da Amazônia, atra
vés de espaços que demonstram e representam relações 
com o meio natural e o modo de vida dos ribeirinhos, 
índios, caboclos e quilombolas. 

A estrutura física de 20 mil metros quadrados foi con
cebida para ser um espaço de histórias vivas, de forma 
a promover ações museológicas de pesquisa, pre-
servação e comunicação, conservação do patri- ' ' 
mônio global, desenvolvimento sustentável 
humano e do patrimônio cultural do Amapá. 
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• Aproveite a festa de fim de ano da firma. A fes ta de fi nal de ano da empresa é cheia de emoções: ans iedade, nervo e certo 
estresse, que vêm junto com a ideia de encontrar seus colegas de trabalho fora do ambiente e do horário normal para celebrar a final de 
ano. No entanto, algumas dicas listadas pelo jornal Huffignton Post podem ajudá-la a lidar com tudo isso tranquilamente. "A festa do 

escritório tem um estigma, sempre temos a impressão de que algum desastre horrível va i acontecer. Isso fi ca na cabeça durante toda a festa e 
não permite que a pessoa de fato aproveite", diz a terapeuta Elizabeth Lombarda. 

Os limites do que é ou não apropriado e de como você deve se portar e se vestir podem causar insegurança nesse tipo de evento. No entanto, 
segundo Elizabeth as pessoas geralmente estão mais preocupadas com elas mesmas, ou seja, a única que es tá pres tando atenção e reparando 
em cada movimento que faz é você. 

"Pense nas coisas do trabalho que lhe tiram do sério. Se você conseguir descobrir por que aquele chefe ou colega a deixa louca va i entender 
um pouco mais sobre você", recomenda o treinador mental Jon Wortmann. Depois de localizar o que a deixa estressada será mais fácil lidar 

... ;;:i,.i=lllill:liii....-oiií--llllllli com isso e conseguir aproveitar a experiência de um evento de final de ano . 

o 
ca a. 

• Pensamento positivo e estabelecimento de metas ajudam a superar o fim de um 
relacionamento. Então, comprometa-se: Faça um acordo com você mesma para 

deixar o passado para trás. Até você conseguir isso, não vai ter espaço para ninguém 
novo em sua vida. Além disso, se apegar na raiva e no arrependimento só fará você se 
sentir pior, e pode afetar até sua relação com outras pessoas a sua volta, como seus 
filhos. Ao fazer o compromisso você deixa o que aconteceu lá atrás, decide viver o 
presente e para de se remoer . 

Editora Chefe: Ziulana Melo 8 Fone: 3223-2779 8 E-mail: diario-ap@uolcom.br 

• Defina metas - Escreva uma lista de 12 coisas legais que você deseja alcançar no 
próximo ano - uma por mês. Isso irá impulsionar você e dar um novo objetivo. 

Aqui vale um lugar que gostaria de conhecer. algo que sonha em comprar ... essa é sua 
chance de realizar seus desejos. 

e Comportamento 

Tratar 'mal' um homem pode ajudar a conquistá-lo 
A solução para manter um 

homem interessado é simples: tra
tá-lo "mal" de vez em quando, 
segundo uma pesq uisa da Univer
sidade do Oeste de Sydney, na 
Austrália, e da Universidade de 
Administração de Singapura. 
Entre as artimanhas femininas 
estão negar sexo, recusar primei
ros encontros, flertar com outros, 
parecer muito autoconfiante, con
versar com outras pessoas, sar
casmo. Os dados são do jornal 
Daily Mail. 

Os cientistas contaram com a 
opinião de 1,5 mil voluntários de 
ambos os sexos. Constataram que 
elas realmente lançam mais mão 
do "jogo duro" que eles. No total, 
foram relatadas 58 estratégias. 

Esse comportamento femini
no é uma maneira de testar o com
prometimento e a qualidade de um 
possível parceiro. Os pesquisado
res sugeriram que, assim, elas ten
tam garantir encontrar alguém que 
as apoie quando tiverem um filho. 

"' ·-Gil 
> 11ii-... 
CJ 
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O sexo não serve apenas como 
fonte de prazer, diversão ou 
para a procriação. Ele tam

bém é parte de um estilo de vida 
saudável e o site YourTango listou 
sete motivos para que você inclua 
mais momentos calientes na sua 
rotina. Confira e note que você não 
precisa necessariamente de outra 
pessoa para colher estes frutos. 

1 -Alívio de dores-O orgasmo 
troca seu estado mental de dor 
para prazer. Além disso, a con-

tração e relaxamento dos músculos 
pode aliviar cólicas e algumas outras 
dores instantaneamente. 

2-Melhora do humor - O orgas
mo aumenta os níveis de estro
gênio e endorfina, que pode 

melhorar o humor das mulheres. 

3 -Aumenta a conexão emo
cional - Outro hormônio, a oxi
tocina, conhecida como o hor

mônio do amor, aumenta cinco 
vezes após o momento do orgasmo. 

4-Melhora o sono - poder virar 
para o lado e dormir é um dos 
maiores presentes da nature

za. De acordo com uma pesquisa, 
você tem de 15 a 20 minutinhos de 
aconchego antes da oxitocina ser 
liberada. 

5 -Reduz o estresse -A dopa
mina liberada durante a exci
tação induz a um estado de 

relaxamento que intensifica o orgas
mo. 

6 -Brilho no olhar - Tanto 
homens quanto mulheres são 
notados ao parecem mais 

jovens e saudáveis depois de uma 
boa noite de amor. O sexo e os 
orgasmos são os melhores spas para 
tratar a beleza - e, a melhor parte, é 
que é de graça .. 

7 -Melhora a imunidade - O 
sexo melhora o sistema imu
nológico, que mantém você 

saudável. Além disso, faz com que 
você se sinta melhor. 

e Vidaadois 

Descubra 7 coisas sobre eles 
que as mulheres não sabem 

N a guerra dos sexos, não é só o homem 
que "não sabe nada" sobre a mulher -
mulheres também não sabem muita coi

sa sobre os homens. Eles podem não saber o 
número do seu sutiã ou mesmo a sua data de ani
versário, mas o que elas sabem sobre os hábi
tos deles? O site da Cosmopolitan listou sete 
coisas que elas geralmente não fazem ideia. 

Ele fala da ex com os amigos, mas não de 
você -Sem pânico, isso não quer dizer que ele 
prefere a ex. A questão é que ele não vai se 
gabar muito da atual vida sexual simplesmen
te porque não quer que os amigos fiquem ima
ginando como você é na cama. Para falar de 
sexo, ele vai preferir usar como exemplo suas 
antigas parceiras. 

Ele acha sua melhor amiga uma gata -Sua 
melhor amiga, sua inimiga, a melhor amiga da 
sua inimiga, sua colega de trabalho ... não quer 
dizer que ele vá ou até mesmo que queira ter um 
caso com elas, mas qualquer mulher atraente -
ou nem tão atraente - da sua vida, ele vai ana
lisar e imaginar como ela ficaria sem roupa. 

Ele usa seus produtos - Pode ser que tenha 
acabado o xampu dele e por isso ele pegará 
o seu emprestado. E pode ser que ele tenha 
acordado se sentindo para baixo e precise de 
uma levantada no humor, e para isso fará 
como você: disfarçará as olheiras e passará 
um creme no rosto. 

Ele não sabe fazer muitas coisas "de homem" 
-Ele nunca trocou um pneu na sua frente ou 
consertou a torneira. Talvez ele não saiba fazer 
muitas coisas que teoricamente um homem 
deveria saber, e viva com medo de que um dia 
será descoberto. 

Ele é inseguro quanto ao peso/altura/mús
culos - Apesar de rir de sua "pança de chope" 
na frente dos amigos, todo homem tem alguma 
característica física de que não gosta. 

Ele gosta de algum filme "de mulher" 

Não importa o quanto ele reclame, xingue, 
faça objeção: ele certamente tem algum filme 
meloso, dramático ou romântico que adora. Mas 
continuará falando mal. 

Ele se masturba mais do que você pensa 

Apesar de ter uma vida sexualmente ativa, 
sexo e prazer nunca são demais. Ele continua
rá se masturbando frequentemente. Mas não é 
nada pessoal. 
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Heraldo AlmeidQ Cult'Art 
e E-mail:heraldocalmeida@bol.com.br 

e PRAXIÚBA: É o nome popular de uma palmeira da família das 
Arecáceas ( ex-Palmáceas ), que ocorre na América Central e do Sul, 
e no Brasil, no estado do Amazonas. Trata-se de uma palmeira de 
até 25 metros de altura, com fruto de forma globosa, com até 3 cm, 
de diâmetro, de coloração verde-amarelada, quando maduro. 

'' 
Para pensar ... 

Minha cidade é tão linda 
Quando é noite de lua cheia 

A maré vazando batendo no quebra mar 
A luz da lua é quem clareia '' Editora Chefe: Ziulana Mela G Fone: 99165-4286 G E-mail: diaria-ap@lual.cam.br Bebeto Nandes 

8 Tradição - Festa 8 Gigantes 

História do carnaval e suas origens 

A:. associações enrre o carnaval e as orgias podem ainda se relacionar às fes
tas de origem greco-romana, como os bacanais (festas dionisíacas, para os gregos). 
Seriam festas dedicadas ao deus do vinho, Baco(ouDionisio,para os gregos), mar
cadas pela embriaguez e pela enrrega aos prazeres da carne. 

Havia ainda em Roma as Sarumálias e as Lupercálias. A:. primeiras omrriam 
no solstício de inverno, em dezembro, e as segundas, em fevereiro, que seria o mês 
das divindades infernais, mas também das purificações. Tais festas duravam dias 
com comidas, bebidas e danças. Os papeis sociais também eram inverddos tempo
rariamente, com os escravos colocando-se nos locais de seus senbores, e estes colo-

ca .... 
cu 
> o 
e 

MALHAÇÃO 
(Globo, 17h55) 

Nina brinca com Rita e Rui, e Ligia e 
Filipe sofrem. Nanda tem uma crise de 
pãnico. Tatoo não consegue conter sua 
paixão por Anjinha. Rui conversa 
com Rita sobre a possibilida
de de os dois se casarem 
para conseguir a guarda 
de Nina. Jaqueline vai à 
casa de Carla e Marco. 
Rita se revolta contra 
Viana. Ligia pede que 
Regina tente ligar para 
Joaquim, e explica que 
o ex-marido não atende 
seus telefonemas. Thiago 
revela que foi Celso quem 
divulgou a lista de policiais para a 
imprensa. Anjinha e Jaqueline não conse

guem se entender. 

cando-se no papel de escravos. 

8 Internacional 

8 "Fábrica de Festa" 

8 "Caia na Folia" 
Otradicionalbailedernmavaldesalão,Caiana Folia,quenãofoirealizadoem2019,jã 

temdataconfinnadapmacontecerem2020.Dia15defevereiro,nasededaAseel(ROO ovia 
JK), comminaruradoradi•list"AzevedoPicanço.lnfonn•ções:98 114·0202.Agend• •Í. 

8 Atrações 
Intérpretes de sambas enredos de escolas doRiodeJaneiro,Bakaninha (Beija Flor) 

eEmersonDias(Salgueiro),serãoatraçõesnocarnaval amapaense,essesjácontratados 
porPiram Estilizadospm o des file de 2020, •lém deluan•Bandeira (Tuiutí - SP), 
como Rainha de Bateria da escola alaranjada. 

8 Casal 
Mas tais festas eram pagãs. Com o forraiedmenro de seu poder, a Igreja não 

via com bons olhos as festas. Nessa concepção do cristianismo, havia a oítica da 
inversão das posições sociais, po~, para a Igreja, ao inverter os papéis de cada um 
na sociedade, invenia-se também a relação enrre Deus e o demônio. 

Adriano Almeida e Lica da Favela assinam como o lª mal de Mestre Sala e Pona 
Bandeira,deMararnudaFavela,paraocarnaval20 10. 

Ela estádevoltaaopostoque,háanos,brilhantementeocupou, eelecootinua,jáque 
estava no posto. Fonnam um b.:lo par e um mal nota 10. Boa serie. 

A Igreja Católica buscou então enquadrar~ comemorações A partir do sku
lo Vll \ coma criação da quaresma, tais festas passaram a ser realizadas nos dias ante
riores ao período religioso. A Igreja pretendia, dessa forma, manter urna data para 
as pe;soas cometerem seus excessos, antes do periodo da severidade religiosa. 

8 "Mulheres Negras" 

ÉRAMOS SEIS 
(Globo, 18h30) 

lnêstentaatastarMredoe Cru1os.Afon
so repreende Alfredo e Ca~os. e Lota che
ga para falar com os filhos.Adelaide discute 

com Emília e decide procurar Alfre-
do. Afonso se surpreende ao 

saber que Lota não recebeu 
pela encomenda dos 
doces. Ootilde critica Isa
bel por seu comporta
mento. Julinho tem uma 
ideiaparaAssad ganhar 
mais dinheiro. Karine 

explica a Soraia como fez 
para se vingar de um rapaz 

que a esnobou. Candoca reve
la a Emília sobre a doença da famí

lia e Olga se desespera. Alfredo e Adelai
de se beijam. Ca~ se desculpa com Alfre
do.Almeida desiste de desabafar com Juli
nho sobre Clotilde. Lolaconsota a irrná Car
los confronta Mabel. Lota proíbe Almeida 
de se encontrar com Clotilde. 

Professora doutora, Piedade Videira, está compartilhando aversãofinalde suaobra lit triri a, 
"Mulheres Negras: Fonalezas Tl'Cidas de Dores, Resistências e Afetos". Parab éns, amiga. 

BOM SUCESSO 
(Globo, 19h00) 

Nana e Marcos ficam desesperados 
quando descobrem que Alberto saiu. 
Alberto aparece na Editora desmemoria
do. Elias combina com Tadeu como eles 
pegarão o dinheiro de Alberto. Nana, Mar
cos e Mário saem à procura de Alberto. 
Vera liga para Vicente e avisa que Alber
to está desorientado. Machado avisa a 
Marcos que a polícia entrará na casa de 
Elias para apreender as provas. Tadeu diz 
a Elias que ele já pode fazer a doação. 
Tadeu prepara uma emboscada para 
Marcos e Machado. 

AMOR DE MÃE 
Globo, 21 h30) 

Sandro ajuda V~ória a dar à luz. Davi 
vis~a Vitória e Sofia no hospital. Durval 
inventa para Thelma que está saindo com 
uma mulher. Brenda anuncia a Ryan que 
o vídeo de sua surpresa para Marina tez 
sucesso nas redes sociais. Davi se 
encanta pela força de Vitória. Érica se 
incomoda com a atitude de Lucimara, e 
Raul aconselha a amada. Tiago sente ciú
mes de Sofia. Danilo ftagra Gabo com 
Thelma. Lídia comenta de Tales com 
Estela, que comemora o sucesso de seu 
plano de vingança. Marconi ronda o pos-

to em que Magno trabalha, e San
dro o repreende. Gabo suge

re trabalhar no restauran-
te de Thelma, e Lurdes 

alerta a amiga. Érica 
demite Lucimara, e 
Raul apoia a mulher. 
Davi revela a Raul que 
Alvaro mentiu sobre o 
duto. Raul confronta 

AI varo. 



9 Enide· As provas da edição deste ano do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes {Enade) vão 
ser aplicadas em 22 de novembro, a part ir das 13h30, no horário de Bras íli a. A informação foi pub licada 

pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira, 6 de janeiro,_ no Diário Oficial da União_{DOU) .. 
O Enade é destinado a estudantes concluintes de cursos de graduaçao. Ingressantes também sao inscritos, 
mas não fazem o teste. Somente alunos hab ilitados que realizaram a prova podem obter o diploma de 
graduação.Nesta edição, de acordo com o edital, serão avaliados estudantes vinculados a 30 áreas de 
formação superior, por meio de cursos tecnológicos, de bacharelado e de licenciatura. 

e R11lstra. 
Prefeito Clécio Luís, 
durante entrevista 
à TV Diário, no rolê 

com a imprensa 
pelas obras de 

mobilidade urbana 
de Macapá, no 

último sábado, 4. 

eCIOH. Lindíssima e querida Rebeca Lima, 
na companhia de Armstrong Souza, na festa dos 46 anos 

da Piratas Estiizados, que ocorreu no último sábado, 4. 
e Em Destaque. Simpática empresária ~abela (Gráfica Policores), 

quando festejava idade nova, no apagar das luzes de 2019. 

a.. ·-
8 Gestão. 

GovernodoAmapárealizounestasegunda-feira,6,aaula inaugural 
do curw de O FormaçAo em GesUo Governamental. Trata-se da terceira e 
~lti mafasedoconC\lrsoda Gestâo,rnjoedital foilançadonosegundo 

semestrede2018. 
Sâo337alunosdivididosem5cargos:273assistentes 

admlnlstratlvos{nfvelm~lo),11anallstasjurfdlcos,19anall stas 
administra tiV-O s, 19analistasde~nançaecontrole e15analistasde 

planejamento e orçamento. O vice-governador do Amapá, Jaime Nunes, 
conduziu a cerim6nia, que ocorreu no Teatro das Bacabeiras, em Ma capa. 

8 Sacaca de sucesso. 
Atividadescultu ra is,sociaisetambémdecunhoeducativono 

1\luseuSacmatrairam92.mvisitantesaolongode 2019,seg undoo 
re la tóriodolnstitutodePesquisasCientífimeTecnológimdo 
Amap!{lepa). 

Os números foram extraídosdo livrodefrequênciausadona 
recepção do museu. De acordo com o relatório, o que mais mobilizou 
asvisitaçõesforamagendasdeescolaspúblicaseprivadas,turistas, 
visitantes locaisegruposdemociaçõescomunitirias. 

Felicidades, querida! 

e Clic. A felicidade de Júnior e Eudélia no dia do casório. 
Felicidades aos recém casados! 

ec1m. Lindíssima e elegante debutante Letícia, 
na noite glamourosa de seus 1 S anos. 

8 Corrida. 
A Prefeitura de Macapá já se prepara para uma vasta programação 

cultllral, esportiva e festiva para o aniversário de 262 anos da cidade, Qlle terá 
dllração de vários dias. Um dos eventos mais agllardados será a Corrida Cidade 
de Macapá, que dever atrair centenas de corredores pelas ruas do município. 

As inscrições para a prova de rua serão gratui tas e deverão iniciar na 
segunda qll inzena de janeiro. Percllrso e quilometragem também serão 
definidos nos próximos dias. 

Para mais informações, os interessados devem se dirigir até a Comei, 
sitllada nas dependências do Est~dio Glicério de Souza Marqlles, na Avenida 
Mendonça Júnior, Centro. 

8 Estudos. 
Cientistas do lepa , em parceria com o Instituto Chico Mendes da 

Preservação da Biod iversidade {I CM BIO) ini cia ram estudos para realizara 
primeiracíltalogaçâodepe ixes cart ilagin ososda cosudoesudo. 

O objetivo é ide ntifica r as es pécies de tubíl rôes e arra ias que h3 bitam a 
regiAo. 
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ALUGA • SANTA RITA 
Trata-se de Imóvel Comercial em 

alvenaria de 02 (dois) 
pavimentos, coberto com telhas 

de zinco, forro em lâminas de 
pvc, piso em porcelanato, 

contendo no térreo: amplo salão, 
03 (três) salas e 02 (dois) 

banheiros e no subsolo contendo 
depósito e banheiro com 

vestiário. Localizado na Av. Maria 
Quitéria, 1242 Santa Rita. 

VALOR: R$2.500 ,00 

Classi a dos 
Diário Amapá 

cercaelétricaepoçoartesiano. 
LOCALIZADO: AV. DAS LIMAS, 209 

M.DAS PALMEIRAS 
VALOR: R$1.600,00 

ALUGA - CONJ. DA EGO 

Trata-se de Apartamento em 

alvenarla, murado, plsolajotado, 
forro em gesso, contendo as 

seguintes dependências: Sufte, 
áreadeservlçoecopalcozlnha. 
Localizado naAv. lvaldo Veras , 

1098 Conj . da Ego. 

VALORRS700,00 

ALUGA · PACOVAL 

Trata.sede Apartamento em 

alvenarla, plso lajotado, forroem 
laje, contendo as seguintes 

dependências : sala, 02 (dois) 

quartos , cozinha, banheiro social e 
, área de serviço. Localizado na Rua 

Mato Grosso, 791 Pacoval . 

VA LORRSB00,00 

VENDE· NOVO BURITIZAL 
Trata.sede lmóve l resldenclal em 
alvenaria, murado, coberto com 
telhasdeflbroclmento, forroem 

l ãmlnasdepvc , plsoem 
porcelanato, contendo as seguintes 
dependências : garagem, pátio, sala, 

03 (três) quartos, surte, banheiro 
social , cozlnha, áreadeservlços 

e depósito . L ocalizado na Tv. 
Manoel dos SantosValente,645 

Novo Buritizal. 

VALOR R$ 220.000,00 

VENDE • UNIVERSIDADE 
Trata-se de casa residencial em 

alvenaria, coberta com telhas 
brasilit/barro, piso lajotado, forro 
madeira, contendo as seguintes 
dependências: garagem para 03 
(três) carros, sala de estar, suíte, 
quarto, cozinha, banheiro social, 

área de serviço e quintaL 
Localizado na Rua Inspetor 

Antonio Oliveira, 1414 
Universidade. 

VALOR R$ 150.000,00 

VENDE • M. DAS PALMEIRAS 
Trata.se de imóvel comercial e 

residencial em alvenaria, 
possuindo: 02 (dois) pontos 

comerciaise01 (uma) residência 
contendo:pátio,sala,02(dois) 

quartos, banheiro social, cozinha 
combancadaamericanaeáreade 

serviço com churrasqueira. 
Localizado naAv. Açai, 735, 

Morada das Palmeiras. 

VALORR$90.000,00 

O MAIS COMPLETO INDICADOR DE NEGÓCIOS 

OS MELHORES IMÓVEIS 

PARA VENDA 
E LOCAÇÃO! 

ALUGA· MUCA 
Trata-se de Apartamento 
residencial em alvenaria, 

coberto com telhas de 
fibrocimento, forro em gesso e 

piso lajotado, contendo as 

·-~ .. '9llÍl.!!!' .. ~!Jlll'I s~~u!~~::, ~~p(:~~:i"~~~sr~::,la 
cozinha, banheiro social e área 

de serviço. 
Localizado naAv. Tupis, 666 -

F Muca. 

VALOR:R$750 ,00 

ALUGA· CABRALZINHO 
Trata.se de imóvel em alvenaria, 

piso em porcelanato, coberto com 

telhasdebarro , forropvc, 
contendo as seguintes 

dependências : garagem para02 
(dols)carros, pátlo, saladeestar, 
02 (dois) quartos , banheiro social, 
cozlnha, áreadeservlçosequlntal. 
Localizado na Av. das Tulipas , 523 

Cabralzlnho. 

VA LORRS1.ll0,00 

ALUOA • BURITIZAL 
r ata-se de imóvel de 02 (dois) 

pavimentos medindo 160 M1 em 

ª~:~ªi~~h=!s:~~::~rm:~~ºe~o 
f orro em laje/pvc, contendo as 

seguintes dependências: sala de 
estar, sala de jantar, 02 (dois) 

banh~~!~ºcsOz~~~!; ~!r~~~~. área 
de serviço e corredor de 

circulação. O imóvel ainda 
dispõe de poço artesiano. 
Localizado na Av. Felipe 
Camarao, 935 Burit lzal. 

VA LOR RS 1.000,00 

VENDE · CIDADE NOVA 
Tratadeprédlocomerclalem 

alvenarla, cobertacomtelhasde 
flbroclmento, plsolajotado, forro 
laje, contendotérreo02(dols) 

pavimentos Inacabados. no térreo 
possul01 ponto comercial com 

~~~~~~~ banheiro e mals02 (dois) kltnetes 
combanhelro, salaequarto. 

Localizado naRua01 , Baixada do 
Japonês,540 Cidade Nova. 

VALORR$350.000,00 

VENDE· UNIVERSIDADE 

Trata-se de terreno plano e 
legalizado integrante do 

de253,30 m•. Localizado na 

Rodovia JK, RUA UM, KM 05 
Universidade. 

VALOR R$ 150.000,00 

VENDA· PERPÉTUO SOCORRO 
Trata-sede Imóvel residencial, 

murado,cobertocomtelhasbrasilit, 
forroemmadeira,pisolajotado, 

contendo as seguintes 
dependências: Garagem paraaté03 
(três)veículos,saladeestar/jantar, 
02 (dois) quartos, 01 (uma) suíte, 
banheiro social, cozinha, área de ----or-•1111-S56111 serviço e quintal. 
Localizado na Rua Rio Xingú, 323 

Perpétuo Socorro. 

VALOR R$280.000,00 

ALUGA· J. EQUATORIAL 
Apartamento residencial em alvenaria, 

forradoelajotado,contendoas 
seguintesdependências:saladeestar, 
suíte,quarto,banheirosocial,cozinha 

com bancada americana, varanda e 
áreadeservíço. O residencial ainda 

possuicercaelétrica,portãoeletrônico, 
caixa de correio e poço amazonas .. 
Localizado: AV. ANTONIO LISBOA 

PINHEIRO, 291 · G 
J. MARCO ZERO. 

VALOR R$ 1.000,00 

ALUGA· MARABAIXO 
Trata·sedelmóvelresidencialem 
alvenaria, coberta com telhas de 
barro, piso porcelanato, forro em 

gesso, contendoasseguíntes 
dependências: sala, 02(quartos), 
cozinha,banheirosocial,áreade 

servíçoequintal. 

LOCALIZADO AV. FLOREIRA,1õ77 

VALOR R$ 1.200,00 

ALUGA· LAGUINHO 

lmóvelparafinsresidenciaisou 
comerciais, em alvenari a, todo 
murado, forro em PVC e piso 

lajotado, contendo as seguintes 
dependências : pátio , garagem, 

amplasala, 02(duas)suftes, quarto, 
cozlnha, banhelrosoclale áreade 

serviço . 

L ocalizado : RuaOdllardo Sllva, 844 

VALOR R$ 2.500,00 

VENDE. SANTA RITA 
Trata.se de uma casa residencial , 

emalvenarla, todamurada, cobe rta 
•iíilP"'--....1..,....jr.::iii!I com telhas de barro, piso em 

granito e forro em gesso, com 
garagem para04 carros ,pát lo , 
varanda, sala de estar, sala de 
jantar, 01 cozlnhalnterna, 01 
c ozinha externa, 01 lavabo, 

banheiro externo, área de serviço, 
. ... ...,_"-~ ... ~04 surtes, 01 piscina. Localizado na 

Av. Reinaldo Damasceno, 3034 
Santa Rita. 

VALORRS l .600.00000 

VENDE • PACOVAL 
Trata.se de Imóvel residencial em 

alvenarla, plsolajotado , coberta 
comte lh asbraslllteforro 
pvc/madelra, contendo as 

seguintes dependências : garagem, 
pátio, sala de estar e jantar, quarto , 
02 (duas) sufes, 03 (três) banheiros, 

----"""l'.' cozlnha, áreadeservlçoequlntal. 
Localizado naRuaJovlno Olnoá, 

261Pacoval. 

VALOR R$ 140.000,00 

VENDE· MARABAIXO Ili 

Trata-se de 04 (quatro) 
apartamentos em alvenaria, 

murado, com telhas de 
fibrocimento, contendo 02 (dois) 

apartamentos em fase de 
construçãoe02(dois) 

apartamentos prontos com pátio, 
sala02(dois)quartos,banheiro 

social,cozinhaeáreade 
serviço.Localizado naAv.13, N' 

1712 Marabaixo Ili. 

VALOR R$: 100.000,00 

VENDA • CABRALZINHO 
Imóvel residencial em alvenaria, 

todo murado, com portão 
eletrônico e cerca elétrica, _ .. _..,,.,.,...1 coberto telhas de fibrocimento, 

forro em lârrinas de PVC e piso 
lajotado, contendo: garagem, 
pátio, sala de estar, sala de 

jantar, 03 (três) quartos, 
banheiro social, cozinha e área 

de serviço 
LOCALIZADO AV. 05, 1471 

CABRALZINHO 

VALOR R$ 160.000,00 



2 e DIÁRIO DO AMAPÁ e TERÇA-FEIRA 1 07 DE JANEIRO DE 2020 
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Rua General Rondon, Nº 45, Bairro Laguinho, Macapá/AP. CEP: 68.908-181 
Telefone: (96) 3227-0918 

EDITAL DE PROCLAMAS 

Autos de Habilitação n.0 002 .169 

VICTOR RIBEIRO FONSECA VALES, Oficial do 3° Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Distrito e Município de Macapá, Estado do Amapá; 

FAZ. SABER que pretendem casar: 
FHELLIPE BALIEIRO DA SILVA e RENATO DIAS ISACKSSON 
ELE. filho de José Cardozo da Silva e de Maria Neris Balieiro da 

Silva 
ELA, filha de Rosival Maciel lsacksson e de Dauzarina Dias 

lsacksson 

Se alguém souber de algum impedimento. oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e publicado na Imprensa Local. 

Macapâ - AP, 09 de maio de 2019. 

Rua General Rondon, Nº 45, Bairro Laguinho. Macapá/AP. CEP : 68.908-181 
Telefone: (96) 3227-0918 

EDITAL DE PROCLAMAS 

Autos de Habilitaçãon .0 002.629 

VICTOR RIBEIRO FONSECA VALES. Oficia! do 3° Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Distrito e Município de Maca pá, Estado do Ama pé; 

FAZ. SABER que pretendem casar. 
BENEDIEL NORATO DOS SANTOS e SOLANGE DA SILVA 

CONCEIÇÃO 
ELE , filho de Raimundo Correia dos Santos e de Maria Emilla 

Norato Correia 
ELA. filha de Sebastião Rodrigues da Conceição e de Raimunda da 

Silva Conceição 

Se alguém souber de algum impedimentq oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e publicado na Imprensa Local 

Macapá -AP, 06 de janeiro de 2020. 

Aluga-se caminhão baú térmico Mercedes Bens Sprinter Diesel 
Para todos os usos comerciais, inclusive transporte de material 
congelado/resfriado. Pode transportar qualquer tipo de carga. 

Contato 99122-1516 

Rua General Rondon, NO 45, Bairro Laguinho, MacapálAP. CEP: 68.908-181 
Telefone: (96) 3227-0916 

EDITAL DE PROCLAMAS 

Autos de Habilitação n.º 002.628 

VICTOR RIBEIRO FONSECA VALES , Oficial do 3° Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Distrito e Municipio de Macapá, Estado do Amapá; 

FAZ. SABER que pretendem casar· 
AGUINALDO DOS SANTOS SOUZA e MARIA IROMAR DEL 

CASTILLO 
ELE, filho de Manoel Barboza de Souza e de Raimunda dos Santos 

Souza 
ELA, filha de Manoel Dei Castillo e de Alice Picanço Flexa 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e publicado na Imprensa Local. 

Macapã -AP, 03 de janeiro de 2020 . 

Lu' ' -~' ~ 

EDITAL DE PROCLAMAS 
MATRICULA 

OOS07401SS 2020 6 00034 120 0010620 01 
selo digital: 00021903071213008400315 

con sulte a valida.de deste selo no site: 
extrajudicial. tjap.jus. br /consulta 

BELª MARIA CRISTIANE DA SILVA PASSOS, Oficia! do 2v 
Registro Civil das Pessoas Naturais do Distri to e Município de 
Macapâ - Estado do Amapá; 

FAZ SABER que se pretendem casar 

JACINETE QUARESMA BALIEIRO 

~~EQ~~~~~IZIO JOSt DO CARMO E MARIA DO CARMO SANDIM 

ELA, filha de JOSt ROBERTO DE CARVALHO BALIEIRO e NILZA 
BATISTA QUARESMA. 

Se Alguém souber de algum impcdirno:nto, oponha-so: na fonnu da Lei 
~v~~ o presente para ser afixado cm Ca rtório e publicado na Imprensa 

MU<.:Upú-AP, 06 do: jum:iro de 2020 

CARTÓRIO OLIVEIRA 

CARTÓRIO OLIVEIRA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

REGISTRO EM TiTULOS E DOCUMENTOS 
A Tabeliã de notas e mais anexos da coman:a de Santana, Estado do Amapá, 
locali1.ado na Avenida Cas1elo Branco, n.º 64 !, BaiITO Comercial, por nomeação lega!, 
etc., FAZ SABER que encontram-se para protesto os títulos abaixo relacionados de 
respon$3bilidade das seguintes pessoas Fís ica (s) e Jurídica (s): E G OOS SANTOS
ME, protocolo nº 10!444; EVANILSON RODRIGUES ALVES, protocolo nº 101629; 
MERClA & lURY LIDA-ME, protocolo nº 101632; BIG SOM 
EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, protocolo n.º 101634, A J M CARVALHO-ME, 
protocolo nº 101638; CARDOSO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP, 
protocolo nº 101639; JOSÉ BIANOR DA SILVA GÓES, protocolo nº 101640; 
JOSUE BRASIL PINHEIRO, protocolo nº 101641; CLEIA CORREIA DA SILVA, 
protocolo nº 101642; ELIAS GOMES DA COSTA-ME, protocolo nº !01643; M F 
SILVA CONFECÇÕES E ACESSORIOS LIDA-ME, protocolo nº 101646; L 
CORREA-ME, protocolo nº 101647; M J DA SILVA MAGNO-ME, 101653, T 
MARQUES DE ALMEIDA-ME, protocolo nº 101657; SORRISO ATACADISTA E 
VAREJISTA, ocolo nº 101664. Santana-Ar, 06 de JANEIRO de 2020. 
Eu, , (JESUINA CHAGAS DE OLI IRA), Tabeliã, certifico, 
subscrevo; Dou éeassinoempúblicoeraso ,, ·- · 

ÇllilgaaW OMil. l 

~~:·"···-~ 
"( . ...,_ ... 

BaixeoApp 
da Diário FM 

e ouça 24h 
a melhor 

programação ._..._ 

~ 
@ Feder~!~~~~~d!!!utebol ~~ 

EDITALDEC ONVO CA CÂ O 

O Presidente da Federaçáo Amapaense de FUtebol - FAF, 

usando das a!ribuições que lhe s.:W conferidas pelo Estatut.o da Entidade, 

conuoca todos o.~ Presidente.• ou Representantes legalmente credenciados 

dos clubes Profissionais, Ntlo Pmffa'firjjnals e Ligas Desportivas, pa.ra um.a 

Re:unfrl-0 de Assembleia Geral Ordin~ser rea~a.t'º dia 15101/2020 

na sede da Federnção sito a Av. Fab n~ 2371, Bairro San R;ta às 15:00 

horns em 1• chamada e as /6,00.IWTus .em 2~mada com qualquer 

núm~ra de ftllados, ootifonne~lnbe!ece o y 7 •a• pa.~ G{e/iberarem o 

seguinte pauta: ~ \ \ 

a} Apreciaçáo e Aprouaçtlo do Orçairenw para ;p2à 

\ A 
b) Apreciação e Ap rouaçdo das Co~-FA70/9 

085.: Todos os documenloa~tabeis, ·-::;;;r;vos 1 Con!a" 

do Exercicio de 2019, foram Jwmologas~lo Conse/lw ~/ da f edero.çdo 

Amapaense de Fu1ebol e se encon1Jm no Depa,,amcnto F'inanceiro, a 

inteira disposiçdo dos jiJiaci.os, que lzssim pode/'ciá-lo de forma 

•rre>mffi. ,.:.-'-- / 

Gabineie da Presid~ncia da FAF, em Macap<i·AP, em 06/0112020. 

COOPERATIVA Of PRODUTORES 
AGROEXTRATMSTAS DO OESTE AMAPAENSE 

CNPJ:17.364.425I0001-121H:l6400002ti150CB'AP'.711 
AV.fRANCISCOOOTRA, 9l,CENTR0-'8.!M5.000. 

PEORABIWICAOOAIMPARl.AMAPA 
FONE:{96)99961-2460 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROEXTRATIVlSTAS 00 
OESTE AMAPAENSE - COOPETRAL. 

O Prilsid8n/11 da CoopooilMI dll ProOOIOl'I!$ Agroulnl~as do Oesl8 Alnepagnss- COOFETRAL. no uso de 

W3ll sttilluições, CONVOCA lodos OIJ $00$ 35 (tmla 11 cinco) Coope13do! que sslfljam sm dia com was 

obrigaçô9s 11slsl!!látias para raunftm..se 11m Assembleia Geral Ortl«lMs 11 &11fMft1án"a a wrraWMa no dia 

18dflí1111f1Ímdfl2020(0omitlgo), n11Sedflprmisóti11rillCOOPETRAJ.. slriàAvenidaFrarDsco0utra. rl" 92· 

Cenf o na Citlade de Pedr& Bnl!IC:a do AA!apari. Estado do Amal)ll as 08.00 /lotas aa ma'lhS em ptimflira 

convocsç6oCM12/Jdos~, ;s09:00 horasd/Jman/Jlemsegctnd/Jccmocaçlo commetadll ma~um 

doscoq:>el3das11emlerceil311Mimacoovoc11ÇAoàs 10:00/lom d11manhl com/1Ú11111t1mlnimo de 10 

cooperadospmsen~,pa13dll~remsobfflaseg"'1t80lliemdocfa: 

J.PrestaçlodeContasdo&Mr:ldo2016,2017,201Be20 1 ~; 

2. A<ini.UãodeNovosCooparados: 

4.Eleiçioepo&S8doCooselhoFiscal; 

05.AanodeT13/Jllllopam2020. 

6.E!flõçAo11po&11 daDiretolill; 

7. ln/om'lesGera's. 

Pedr1BrancacloAmapar;..AP,OtldeJaneirode2020. 

~:Jid2.-~ 
P'"'dente 

Rua ~neral Rondon, Nº 45. Bairro Laguinho, Macapã/AP. CEP: 68.908-181 
Telefone: (96) 3227-0918 

EDITAL DE PROCLAMAS 

Autos de Habilitação n.0 002.626 

VICTOR RIBEIRO FONSECA VALES, Oficial do 3º Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Distrito e Município de Macapá, Estado do Amapá; 

FAZ. SABER que pretendem casar-
PAULO THADEU TENÔRIO DOS SANTOS a JOSIENE RAMOS 

ARDASSE 
ELE , filho de Augusto Cesar Machado dos Santos e de Aleenira 

Tenório dos Santos 
ELA, füha de Júlio da Silva Ardasse Filho e de Januâria Ramos 

Se alguém souber de algum impedimento. oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e publicado na Imprensa Local 

Macapã -AP. 02 de janeiro de 2020 
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(Céd-1170C) Alramir Imóveis - Vende uma caSJ de alvenaria conren-

~~~o~~;~~~r=~~:~~r:fr:J:~~~1°~J~i~!!fa~'~ 
:!f~~;~~~ºra~;r:u12ª~15~ ~~!~~~º~g; T~.3~} 
8577 /98136-1757 199161-5790/999724723 CRECTnº 51117 

LOIBAMEITTO lPE 
(Céd-1162C) Altamir Imóveis - Vende uma casa de alvenaria conten-

~~~scs~h~t~~trJ~~~~ri~~~ ~~es0~o~~: ~~~~ 
áreadeserviços.Tcda laja:a::la,forradaemp\Cegessoacartcnado.Pos
sui ainda p:iço amazcnas, cxd 'agua de 1.000 litrCG e bomba. Terreno 
medirdo 9,30 x25 Vala: Rll20.000,00 TeL 3223-8577 /98136-1757 / 
99161-579:1 /99972-4723 CREClnº 5017 

LOID\MEITTO MORADADASPAIMEIRA5 

~:1~7~~~~:1~~~~~Y:~~~i~,~ªo~~a~;â~j~::t: 
radaegradeada.Possuiainda um p:intoc001erdaltcdo laja:ado,fer· 
radoecom wc.social. Terrenomedindo10x25. Otimalocalização. Ppe
nas Rl140.000,00 .. Td. 3223-8577 /98136-1757 /99161-5790/99972· 
4723 CREC1nº51117 

LOID\MEITTO MORADADASPAIMEIRA5 
(Céd-1122C)Altamir Imóveis - Vende uma excelente casa nova d e alve
naria, contendo as seguintes dependências: garagem para 02 carros, 
pátio, sala, 02quartos, Olsuite,cozinhacom balcãoamericanoemmár
mere, wc social c001 Box em t::tindex; área de serviços e cozinha exter· 
na c001 banheiro, dispensa, churrasqucira e bal::ão em márrn ere.Pos-

~~~~~!,~;~l~~~~f~'cfadaªs~~~~~:~,=~~~r~,~~: 
da~a..iças , rack, televiseres, fogão 05 ba:as, mesa::le>idrocom 04.ca::lci
ras, mesa de madeira com 05 ca::leiras, microondas, geladeiras, arcon-

~i~=o~';::i~~~~~0~5~:~ª~~~~J'fzf~~ 
/98136-1757 / 99161-579:1199972-4723. CRECTnº 51117 

(Cód-1147C)Altamirimóveis- Vende uma casa de madeira com as 

:~r~~~~~da~:~5e ~~~~~ ~:ve~~~:ai~~~~ ~ª~~~ 
tidas (duta) efcrra::lo. Terreno medindo 30 x30panemurado epar-

s~9iÍ999~2i~r~i~~~f7.Td.3223-8577 ;911136-1757/99161-

NOVOHORIZOITTE 
(Céd-1153C)Altamirimóveis - Vendeuma casatcdadealvenariamn 
pátio,02sala;,03quartos,w:.scrial, co:zinhaeáreadeser;içC6, Tocla lajo
tada, fcrra::la e murada. Terrenomedin::lo 12x3{l. ApenasR$85.COJ,OO 
Td 3223-8577 ;98136-1757199161-579:1/99972-4723. CREC1nº5017 

NOVOHORIZOITTE 
(Cód-1179C) Altamir Imóveis - Ven::leuma casa tcdade alvenaria com 
garagem nãoccbertapara 02carros, pátio, sala de estar, sala de jantar, 
01 quarto, 01 suite, wc. social, cozinha. Tcda lajcu ::la, fomda em pvc, 
parcialmentegradea::la, tcdamurada. Terrenodeesquinamedin::lo13 
x 28. Pos.sui ainda poço amazcnas com bomba e caixa d'agua de 5{)0 
litros.Apenas RI00.000,00. Te1322J.8577 ;911136-1757/99161-5790/ 
999724723 CREC1nº51117 

NOVOHORIZOITTE 
(Céd-1144C)Altamir Imóveis - Vendeu ma a:ima casa tcdade alvenaria 
contendo as seguintes dependências: garagem mn p:irtão de ferro 
c001capadcla::lepara04carrCG,pátio,sala,02q..iartC6,0lsuite,, wc.sOO:al, 
cozinha c001 balcão americano e área de serviços c001 tanque. Possui 
ainda área d e lazer com piscina, cozinha externa com pia e balcão ame
ricano, cerca elétrica, 03 cameras de seguran:;:a, po:;:o artesiano, po:;:o 
amazonasc001 b:imbaecaixad'agua. Imóvel tcdola:Ota::lo,fcrra::lo,gra
deado, pintado e murado. Terreno medindo 10 x 30. Apenas 
Rl127.000,00. A<:dt>se µ-opostas Tel322J.8577 ;911136-1757/99161· 
5790/999724723. CREClnº 5017 

NOllJHORIZOITTE 
(Céd-90CC)Altamirimóveis - Verx:leumaarma:;:aodeumacasa emalve
naria em terreno plano medindo 10 x 3{), pardalmente cercado. Ape
n,; Rl22.000,00 Te!• 3223-8577 ;98136-1757199161-579:1/99972-4723 
CREC1 nº5017 

VENDADEPREDIO,PONTOCQMJRQl,jEGAIPÔES 
SJ\NTANACTNTil.O 
(Céd-1073C) Altamir Imóveis· Vende 01 EXCELENTE PREDIO resi· 
dend~l ec~erd~ , de esquina,. toclodocumentado, c.omregistroem 
cartóno de imóveis per c001oclos, em ex:elente local1za:;:ão,com tér
reo e 02pavimentos, localiza::lonocentroc001ercial, pro}Qmodo San· 
tal.u:ia, Fcrtaleza, Domestilarea..itr05,Edificado emterrenoc001 uma 

~7~~~~:~~~~~~?la~i1f~~~1 ~pa~~Te~n: â1a~~~â~~ 
sãoparamais02, ta:alizandoassim 09salassendo01c001:salaampla 
para atendimento c001 balcão em marrn ere, wc. social, ccnsultóriCG, 
cepa e sala de esterilização.Piso toclo em pon:elanato, ferro em ges,so, 
pcrtas em t::tindex; centraisdear instala::l as e as outras c001: sala de 
atendimento, wcsocial e 01 delas com uma ante sala. Tcdas lajota::las 
efcrra::las emPVC.PC6,SUiaindalOapartamentCGc0012A, 02salas, cozi· 
nha, wc. sOO:al,área de ser;\çCG, varanda e saca::la (CADA), Toclos lajo
tados, ferrados, gradea::lCG. Imovel pC65Ui estacicnamento lateral para 
váriosveícuJ05, ValorR.$3.000. 00J,OO. keita-seprojXlStas, veiculo,imó
veldemener valer eoutrosnanegodação. Tel. 3223-8577 /98136-1757 
/ 99161-579:1 /99972-4723. CREClnº 51117 

MACAPA 
jNllllM FlllODADEil 
(Céd-1174C)Altamirimóveis - Vende um prédio comercial em ótima 

;:~~:,P:,r:rc:~'.t~sod~~~de ~~urr1~~E~:~~~:~; 
to.PC65Uil6Sm2deáreaconstruida,c001térreopcdendoserutiliza::lo 
c0010 estacicnamento e 01 pavimento ccntendo 07 salas com banhei· 
rocadaApen,;Rll)XJ. IXXJ,00.A<:dt>seµ-ljlostaTd.• 3223-8577 ;911136-
1757 /99161-579:1199972·4723. CRECT nº 51117 

sNJLAZAAO 
\C.éd-11019Altamirimóveis· V~deOl~tocomerdal deesquinaem 
a ma locahzação,naáreac001ercialdobairro,comumaárea maldeter· 
rena 431,8Em2 registrada em cartório de Imoveis, , sendo que mede 
18,)(lm defrentepara a rua Tancredo neves, proximodofcrtaleza, san· 
tal.t.riaea..itrCG.ValorRU. fiJJ .OOJ,00.Aceita-seveiculo,casaemrosna 
negOO:açâo. Pprovcite evenha mcnrar seu emP"eendimentocomercial 
em área privilegiada. Te!. 322}8577 /98136-1757 / 991 61-57)() / 59)72-
4723. CRECI nº 5017 

~~:J Altamir Imóveis . Vende UMA a:ima área de terra c001 
6.000ha OOCUMENTADAcom étimo aproveitamento para plantações 
de grãos acima de 5{)%. Otima oportunidade de negóci.CG. Apenas 
Rll.500,00ha Te! 3223-8577 /98136-1757 / 99161-5790/99972-4723 
CREOn°5{)17 

ClllRALllll!O 
(Céd-2XlT) Altamir Imóveis - Vendeu ma linda área de terra c001 aces
soper >iaasfalta::la, as aproximida::leda pd.idarcdo;iáriac00110. 00J m2 
de área com casas, p'.sdna, alo~mento, galpão e com divesas arvcres 
frutíferas. Terreno titula::l o e registrado em cartório de imóveis. Valor 
R.$2.5{)0.000,00. OBS: vende também em la:esdeacorcloc001 ane::es
sida:ledodiente. Td. 3223-8577 /98136-1757 /99161-5790/99972·4723 
CREOn°5{)17 

MIDGNJ 
(Céd-310T) Altamir Imóveis · Vende UMA área de terra c001 6.000ha 
TITUIADAEREGISTRADA c001 aproveitamento tanto para grâC6 c0010 

k$?5~~~~ ~~1~~}·~~/98~~q75~~ª;~i1:579f;~~7~n3s 
CREOn°5{)17 

TllRTAAUGAllJNHO 
(Céd-304.T) Altamir Imóveis - Vende um otima area de terra ideal para 
cultivo de so~ , c001 Otimo aproveitamento. valer R$1.5{(),00ha · Te! 
3223-8577 /98136-1757 /99161-579:1/999724723 CREClnº 51117 

TllRTAAUGAllJNHO 
(Céd-305T) Altamir Imóveis - Vende um otima area de terra id eal para 
cultivo de so~ , com 13.000ha. Otimo aproveitamento . valor 
Rll.500,00ha · Td. 3223-8577 /98136-1757 /99161-579:1/99972·4723 
CREOn°5{)17 
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OLIVEIRA 
IMÓVEIS 

CABRAl.ZlllHO 
Oliveiraimóveis - 0188;2013 
VENDO UMA EXCELENTE CPSA CONTENDO PS SEGUINTES 

DEPENDÉNCIPS 1° PAVIMEN· 
TO GARAGEM PARA 02 CARROS, 02 SUÍTES, OI BANHEIRO, OI 
COZINHA OI ESPEÇO GOURMET, AAEA DE SERVIÇ0.2" PAVI· 
MENTO 02 PÁTIOS, OI MEZANINO, OI SUÍTE MPSTER LOCAll· 
ZADOA:AV A!.AMEDACAJARINº 147VALOR RI 450.000,00 (QUA
'IBOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) Ccntaios 3222·1550/Jl68-
5673/8006-4650. ·E·mail: d.iveiraimoveiscomercial@gmail.m n e 9:te 
www.oliveiraimoveisap.com.br 

Oliveiraimóveis - 0147;2012 
VENDO UMA CASA CONTENDO GARAGEM PARA 02 CAR· 

ROS, OI SALA DE ESTAR, COZINHAAMERICANA COM BALCÃO EM 
GRANITO , 02 QUARTOS SENDO UMASUÍTE, BANHEIRO SOCIAL 
AAEADE SERVIÇO E QUINTALLOCALIZADO NA RUA DOS PPFA
GAIOS Nº 1017. VALOR RI 200. 000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) 
Contatos:3222-1550;9168-5673/8006-4650.·E·mail:oliveiraimoveis
c001ercial@gmail. c001 e Site wl!IW.oliveiraimoveisap.com.Cr 

Oliveiraimóveis - 0032;2012 
VENDO UMA CPSA DE DOIS PAVIMENTO CONTENDO 1° 

PAVIMENTO OI SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 
COZINHA BANHEIRO, AAEADE SERVIÇO, DISPENSA E GARAGEM 
2" PAVIMENTO 02 SUÍTES AMPLPS COM SACADA BANHEIRO 
SOCIAL. SUPS MEDIAÇÕES 20XJOLOCALIZADO NA RUA DOS CIS. 
NES QUADRAB, LOTE7VALOR Rl400.000,00 ( QUA'IBOCENTOS 
MIL REAIS). Ccntatos 3222·1550/Jl68-5673;111106-4650. ·E·mail oli· 
veiraim oveiscomercial@gmail.com e Sit e www.oliveiraim ovei
sap.com.br 

!.AGU!Nl!O 
Oliveira IMÓVEIS - 0220/20!3 
VENDE·SE UM EXCELENTE TERRENO PRÓXIMO AO SUPER· 

MERCADO, LOJPS DE ELETRODOMÉSTICOS E FARMÁCIAS,POS. 
TO DE GPSOilNABORRACHARIA,LOJA DE MATERIAL DE CONS. 
TRUÇÃO,IGREJPS,FACULDADE E BANCO 24 HORPS.O MESMO 
MEDI20X 60, TOTAIJZANDO 1.200 M 2, O TERRENO É PRÓPRIO 
PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO,GAll'ÃO,ESCOLACLíNICA VILA 
DE CPSAS,RESTAURANTE, BANCOS E LOJPS.LOCAIJZADO 
RUAJOSÉ SERAFIM, PARALELAARUAGENERAL RONDON. VALOR 
RI 450.000, 00 (QUATROCENTOS E CINQUENTAREAIS). Contatos 
3222-1550;9168-5673/8806-4650.·E-mail:oliveiraimoveiscomer
cial@gmail. eom e Site www.oliveiraimoveisap.com. Cr 

PACOVAL 
Oliveiraimóveis - 055;2013 
VENDO UMACPSAEM ÓTIMALOCAIJZAÇÃO. LOCAIJZADO 

AV SÃO PAULO VALOR RI 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL 
REAIS). Contatos:3222·1550/Jl6&5673;11806-465 0.·E·mail:olivei· 
raim oveiscomercial@gmail .com e Sit e 
wl!IW.o!iveiraimoveisap.com.Cr 

Oliveiraimóveis - 01 68;2012 
VENDO UMA CPSA COM DUPS MORADIPS CONTENDO!º 

MORADIA GARAGEM PARA03 CARROS, OI SALA ESCRITÓRIO, 02 
SUÍTES, COZINHA:!' MORADIA SALA DE ESTAR, COZINHA 03 
QUARTOS SENDO OI SUÍTE, AAEADE SERVIÇO, BANHEIRO SOCIAL 
E QUINTAL.MEDINDO 17 X 34 LOCAIJZADANARUAMATO GROS. 
SO Nº 634VALOR RI 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) 
Contatos:3222-1550!9168-5673/8806-4650. ·E·mail:oliveiraim oveis
comercial@gmail.com e Sit e l!IWw.oliveiraimoveisap.c001.Cr 

Av. Presidente Vargas 1917-A 
Bairro: Central - Macapá-AP 
Fones: (96) 3222-1550 / (96) 81 12-0224 

(96) 8806-4650 / (96) 9144-8744 

Oliveiraimóveis - 01 SS;2013 
VENDO UMA VILA DE KIT NET (05) CONTENDO SALA QUAR· 

TO, COZINHA BANHEIRO,TODAFORRADAEM MADEIRA DE LEI, 
LAJOTADO, 02POÇOS ARTESIANOS.E GRADEADOLOCAIJZADO NA 
AV 17 DOMARABAIXO ill.MEDIAÇOES IOX25VALORRI 135.000,00 
(CENTO ETRINTAE CINCO MIL REAIS) Contatos 3222-1550/Jl 6& 
567318805-4650.·E·mail :oliveiraimoveisccrnerdal@gmail.eom e Site 
www.oliveiraimoveisap.com.Cr 

UNIVER5IDADE - CONJ. EM BRAPA 
Oliveiraimóveis - 0021/2012 
VENDO UMA CPSA CONTENDO GARAGEM PARA OI CAR· 

ROS, SALA DE ESTAR, BANHEIRO SOCIAL,COZINHA 
AAEA INDOl5X25 LOCALIZADO NA 
AVAL IRADASILVAS;IHALOR RI 150.000,00 ( 
CENTO E CINQUENTAMIL). Contatos 3222·1550/Jl6&5673;11806-
4650. ·E·mail :oliveiraimoveiscomercial@gmail.com e Site wl!IW, oli· 
veiraim oveisap.com.br 

SOLNPSCENTE 
Oliveiraimóveis - 0075/2012 
VENDO UMA CPSA TITULADA E REGISTRADA EM ACABA

MENTO EM AL VENARIACONTENDOGARAGEM PARA03 CARROS, 
SALADEESTAR,SALADEJANTAR, 02 SUÍTES, OI QU~TO, COZI· 
NHA AAEA DE SERVIÇO, PISCINA QUINTAL, PORTOES DE FER· 
ROE ABPSTECIMENTO POR POÇO ARTESIANOLOCAIJZADARUA 
TOM JOBIM Nº 2130VALOR RI 180.000,00 (CENTO E OITENTA 
MIL REAIS). Contatos 3222·1550/Jl6&5673;11806-4650.·E·mail oli· 
veiraimoveiscomercial@gmail.com e Sit e Wl!IW.o!iveiraimovei
sap.com.br 

JARDIM FEIJODADE 
Oliveiraimóveis - 0174;2012 
VENDO UM TERRENO MEDINDO 12X30 DE ESQUINALOCA

IlZADO NAAV SANDOVAL SANDIN, N°26! 2VALORRI 120.000,00 
(CENTOEVINTE MIL REAIS) Contaios:3222·1550/Jl6&5673;118()ó. 
4650.-E-mail:oliveiraim oveiscomercial@gmail.eom e Sit e l!IWw.oli
veiraimoveisap.com.Cr 

MARAilAIXO ill. - lOTEAMIENTO ELDORADO 
Oliveiraimóveis - 0185;2012 
VENDO UM TERRENO TODO PLANO. MEDINDO 10 X 25 

LOCAIJZADO NA!lNHAADAGLEDAAD·04VALOR RI 55.000,00 
(CINQUENTAE CINCO MIL). Contatos 3222·1550/Jl68-5673;118()ó. 
4650.-E-mail:oliveiraim oveiscomercial@gmail.eom e Sit e l!IWw.oli
veiraimoveisap.com.Cr 

MARUANUM 
VENDO UM EXCELENTE TERRENO PS MARGENS DO RIO 

MARUANUM.MEDINDO 1000 X 2000.VALOR RI 80. 000,00 (OITEN· 
TAMIL REAIS). Ccntatos 3222·1550/Jl68-5673;11006-4650.·E·mail oli· 
veiraim oveiscomercial@gmail.com e Sit e l!IWw.oliveiraim ovei
sap.com.br 

VENDA DE OIACARÁ 
IlRA51LNOVO 

~;:~ Ln;f~~Ã~~º6~TENDO: VAAIAS PLANTAÇÕES 

~~~'iii~~I~~~~~~~~~ti~ls~:N;;~g~Ts~g 
E TEM POR SUA MEDIAÇÃO 40X8010CALIZADO NA ALAMEDA 
DJS BURITIS S;N.VALORRI 00000,00 ( OITENTAMILREAIS) Cm· 
tatos:3222-1550/9168-5673/3806-4650.-E-mail:oliveiraimoveisco
mercial@gmail.com e :ite wl!IW.oliveiraimoveisap.com.br 

ALUGUEL SALA COMEROAL 
CONGÓS 


