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COMPROMISSO COM A NOTÍCIA 

e Sentença ePolícia-4 

Técnico em enfermagem é condenado a l anos de prisão por cobrar dinheiro e sexo para garantir cirurgia no HE 

Paulo Lemos diz contar com Ana Girlene para a vice 
dele na disputa pela prefeitura de Macapá 

e Decisão e Aporte 

Deputado e pré-cand ida to à prefeitura 
de Macapá, Paulo Lemos (PSO L) disse em 
entrev is ta na manh ã deste sábado (18), 
no Togas&Becas (Diário 90,9FM), que a 
jorn alista Ana Girlene poderá , sim, se r 
sua vice na chapa que va i disputar apre
fe itura da capi tal em ou tu bro des te ano. 

Sobre sua pré-candid atura, o deputado 
psolista declarou estar correndo dentro 
do que fo i formatad o, e que busca fechar 
as alia nças necessá ria s ao projeto. 

Ele disse que entre essas ali anças , 
es tá a busca pe lo fech amento com a 
REDE, do prefe ito Clécio e senador Ran
dolfe Rodrigues, com qua is, admitiu, vem 
tendo segu idas con versas, ulti mam en te . 

e Política -1 

Moisés Souza é reintegrado em ação 
de improbidade da Operação Eclésia Governo anunda aporte de R$ 35 milhões em investim1tos para o municí~o de Amapá 

INDICE DO JORNAL - Fechamento desta edição na redação 17h 

1' Gademo Política Esportes Polícia Cidades Nota 1 o 
Opinião 2 a 7 local 1 e 4 Loc~ 1 e 4 Local 1 e 4 Realidade 1 e 4 vanedades 117 
Geral 8 Nado~ 2 e 3 Nacional 2 e 3 naclooal 2 e 3 Crlkliano 2 e 3 Social 8 

Dmteel!~~
vatam 1im' pan trmfomar 
escola em regime de 
gestão compartilbada 

e cidades-1 

O município de Amapá recebeu do Governo do Estado 
do Amapá a ordem de serviços para início de obras na 
região, neste sábado, 18, durante a inauguração da Gara
gem Municipal Waldemar Vieira. Na ocasião , também 
foram anunciados mais recursos para 2020, resultados 
de articulação do Senador Davi e da bancada federal, 
totalizando mais de R$ 35 milhões em investimentos. 

Os recursos são para educação, saúde, agricultura, 
infraestrutura e mobilidade urbana. "O Amapá está sain
do na frente, os resultados são grandes com essa união 
Governo, senador Davi e bancada federal , que proporcio
na um ambiente favorável ao desenvolvimento, aprovação 
e realização desses projetos', disse o governador do 
Amapá, Waldez Góes. 

8 Política-4 

__ Bala Rocha diz que 
reconstrução de 
Santana depende de 
visão empreendedora 

e Política -4 
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e DOM PEDRO JOSÉ CONTI - BISPO DE MA CAPÁ 
Articulista 

Roupa de médico 
G ilberto era um médico que trabalhava 

numa ambulância. Nunca se preocupa
va muito com o seu modo de vestir. 

Queria usar roupas confortáveis que facilitas
sem o seu trabalho na hora de socorrer vítimas. 
Certo dia, uma senhora muito bem vestida foi 
em direção à ambulância e perguntou, com 
um ar de superioridade e grosseria, onde estava 
o médico. 

- Boa tarde, senhora. Em que posso ser útil 
- respondeu Gilberto. 

- Você é surdo?- replicou a mulher-Não 
ouviu, quero saber onde está o médico. 

- Pois não, senhora, o médico sou eu, em 
que posso ser útil - voltou a repetir Gilberto. 

- O quê? Você é o médico? Com esta roupa, 
eu não ia descobrir nunca. 

- Desculpe, senhora, eu achei que estava 
procurando um médico e não um terno. 

- Desculpe, doutor, mas assim vestido .. 
- Sabe que eu pensei a mesma coisa vendo 

a senhora. Uma mulher tão elegante, com belas 
roupas. Pensei que ia sorrir, nos cumprimentar 
e desejar bom dia a todos nós. Mas não foi 
assim. Tem que reconhecer mesmo que a roupa 
não diz muita coisa, não. 

Uma pequena história para tentar responder 
a uma pergunta curiosa: o que João Batista viu 
em Jesus para declarar: - Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo? Com cer
teza muito mais que a roupa com a qual Jesus 
estava vestido. O que ele viu e entendeu de 
Jesus? Ele mesmo responde que viu descer e 
permanecer sobre ele o Espírito Santo. Por 

isso logo acrescenta:" Este &e acute; o 
Filho de Deus!". 

No início des te breve Tempo 
Comum, antes da Quaresma, encon
tramos esta página do evangelho de 
João. No próximo domingo, volta
remos ao evangelho de Mateus. 
Sabemos que o quarto evangelho foi 
o último a ser escrito e apresenta os 
resultados de uma minuciosa reflexão 
teológica. Cada página é um concen
trado de referências ao Antigo Testa
mento e, ao mesmo tempo, uma extraor
dinária novidade de formas para expressar 
o anúncio da fé cristã. É o evangelista João, 
por exemplo, que chama Jesus de "Palavra" 
que se fez carne, de Luz do mundo, de Cami
nho, Verdade e Vida. Essas e outras, são todas 
"palavras" que já apareciam nas Escrituras, 
como promessas, mas agora levadas ao cum
primento, à plenitude, na pessoa de Jesus, cha
mado de "Filho de Deus" . 

Nas palavras pronunciadas por João Batista 
es tá, portanto, uma pequena e maravilhosa 
"síntese" da missão de Jesus. Finalmente, che
gava aquele que ia "tirar o pecado do mundo", 
capaz de vencer o mal e a morte, para devolver 
a esperança do perdão e da paz à humanidade 
pecadora. Para a Bíblia, antes dos pecados dos 
quais nó ;s, de uma forma ou de uma outra, 
somos responsáveis, existe "o pecado do mun
do" que é, afinal , a recusa do amor de Deus, 
a orgulhosa desobediência do ser humano que 
sempre cai na tentação de querer "ser como 

'' É o evangelista João, por 
exemplo, que c!Iama Jesus de 
"Palavra" que se tez carne, de 
Luz do mundo, de CaminlJo, 
Venlade e Vida. 

'' 
e CLAUDIO PIGHIN - SACERDOTE E DOUTOR EM TEOLOGIA 

Articulista 

O Santo Padre papa Francisco instituiu no 
Ili domingo do Tempo Comum o 
"Domingo da Palavra de Deus". 

"Com esta Carta, pretendo dar resposta a 
muitos pedidos que me chegaram da parte do 
povo de Deus no sentido de se poder celebrar 
o Domingo da Palavra de Deus em toda a Igre
ja e com unidade de intenções. Já se tornou 
uma prática comum viver certos momentos 
em que a comunidade cristã se concentra sobre 
o grande valor que a Palavra de Deus ocupa 
na sua vida diária. Nas diversas Igrejas locais, 
há uma riqueza de iniciativas que torna a 
Sagrada Escritura cada vez mais acess ível aos 
crentes para os fazerem sentir-se agradecidos 
por tão grande dom, comprometidos a vivê-lo 
no dia a dia e responsáveis por testemunhá-lo 
com coerência. 

O Concílio Ecuménico Vaticano II deu um 
grande impulso à redescoberta da Palavra de 
Deus, com a constituição dogmática Dei Ver
bum. Das suas páginas que merecem ser sempre 
meditadas e vividas, emergem de forma clara a 
natureza da Sagrada Escritura, a sua transmissão 
de geração em geração ( cap. II), a sua inspiração 
divina ( cap. III) que abraça o Antigo e o Novo 
Testamento ( caps. IV e V) e a sua importância 
para a vida da Igreja ( cap. VI). Para incrementar 
esta doutrina, Bento X Vlconvocou em 2008 

e na missão da Igreja» e, depois dela, 
publicou a exortação apostólica Ver
bum Domini, que constitui um ensi- ti•l:I 
namento imprescindível para as nos
sas comunidades. Neste Documento, 
aprofunda-se de modo particular o 
caráter performativo da Palavra de 
Deus, sobretudo quando, na ação litúr
gica, emerge o seu caráter propriamente 
sacramental. 

Por isso, é bom que não venha jamais 
a faltar na vida do nosso povo esta relação 
decisiva com a Palavra viva, que o Senhor nunca 
Se cansa de dirigir à sua Esposa, para que esta 
possa crescer no amor e no testemunho da fé. 

Portanto estabeleço que o III Domingo do 
Tempo Comum seja dedicado à celebração, 
reflexão e divulgação da Palavra de Deus. Este 
Domingo da Palavra de Deus colocar-se-á, 
assim, num momento propício daquele período 
do ano em que somos convidados a reforçar os 
laços com os judeus e a rezar pela unidade dos 
cristãos. Não se trata de mera coincidência tem
poral: a celebração do Domingo da Palavra de 
Deus expressa uma valência ecuménica, porque 
a Sagrada Escritura indica, a quantos se colocam 
à sua escuta, o caminho a seguir para se chegar 

'' Nesle Domingo, em particular, 
será útil colocar em evidência a 
sua proclamação e adaptar a 
homilia para se pôr em 
destaque o serviço que se 
presta à Palavra do Senhor. 

'' 

Deus" . Depois, no tempo de Jesus - que 
é agora o nosso tempo - "o pecado" é a _.;J rejeição do próprio Cristo, a Palavra

Luz: "Veio para o que era seu, mas 
os seus não a receberam (Jol,11)". 
"E a luz brilha nas trevas, e as trevas 
não a dominaram" (Jol,5). Também, 
para o evangelista João, Jesus é o 
"novo" cordeiro da "nova" Páscoa, 

da "nova e eterna Aliança" . Na cruz 
se cumpre a Escritura: "nenhum dos 

seus ossos lhe será quebrado" (Jo 19,36), 
justamente como devia ser para o cordeiro 

na noite da saída do Egito e do seu memorial 
(Ex 1 2,10.46; Nm 9,12). 

A conclusão é simples: mais uma vez somos 
convidados a aprimorar o nosso olhar a Jesus. 
Ao longo do ano litúrgico, iremos lembrar tan
tas circunstância e eventos da sua vida. Iremos 
ouvir de novo tantas das suas palavras. No 
entanto, a luta entre a luz e as trevas continua. 
Sabemos e acreditamos que a vitória final será 
da " luz verdadeira, que vindo ao mundo, a 
todos ilumina" (Jol,9), mas a cada dia preci
samos acolhê-la novamente e deixar que seja 
luz para as deci sões que tomamos continua
mente. Numa hora de dúvida a quem recorrer? 
A quem perambula na escuridão da existência, 
também se aparenta saber tudo e ter a solução 
para tudo? Cabe a cada um de nós escolher 
por qual "luz" orientar-se. Que seja, por enquan
to, ao menos, um peregrinar "na penumbra da 
fé". Melhor desconfiar das roupagens bonitas, 
elas enganam. 

a uma unidade autêntica e sólida. 
As comunidades encontrarão a fonna 

de viver este Domingo como um dia 
solene. Entretanto será importante que, 
na celebração eucarística, se possa 
entronizar o texto sagrado, de modo 
a tornar evidente aos olhos da assem
bleia o valor normativo que possui a 
Palavra de Deus. Neste Domingo, em 

particular, será útil colocar em evidên
cia a sua proclamação e adaptar a homi

lia para se pôr em destaque o serviço que 
se presta à Palavra do Senhor. Neste 

Domingo, os Bispos poderão celebrar o rito 
do Leitorado ou confiar um ministério seme

lhante, a fim de chamar a atenção para a impor
tância da proclamação da Palavra de Deus na 
liturgia. De facto, é fundamental que se faça todo 
o esforço possível no sentido de preparar alguns 
fiéis para serem verdadeiros anunciadores da Pala
vra com uma preparação adequada, tal como já 
acontece habitualmente com os acólitos ou os 
ministros extraordinários da comunhão. Da mes
ma maneira, os párocos poderão encontrar formas 
de entregar a Bíblia, ou um dos seus livros, a toda 
a assembleia, de modo a fazer emergir a impor
tância de continuar na vida diária a leitura, o apro
fundamento e a oração com a Sagrada Escritura, 
com particular referência à lectio divina." 
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Frase do dia Luiz Melo 
-------------FRO M 

'' Liderança é uma escolha 
que se faz, não um lugar 
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Durame emrevista no 
rádio, Paulo Lemos confinnou 

aliança com o PC do B de Mar
civânia Flexa, que deverá ind icar 

o vice em sua chapa na corrida pela 
prefeitura de Macapá, em outubro. 

Preferência 
Marcivânia, por sua vez, moscrou simpatia ao nome da jorna

lisra Ana Girlene para vice de Lemos. 
A apresemadora do Café com Nmícia, na Diário FM, ainda 

analisa o convite, sem esconder encusisasmo, mas desde que nome 
dela também seja avaliado como opção para cabeça de chapa. 

Desenvoltura 
Pau lo Albuquerque tem comabilizado pomos a favor depois 

qu e assumiu, imerinameme, mandarn de Lucas no Senado. 
Tem ligado constamememe para o governado r e prefeitos, 

anunciando liberação de recursos, mas sem se autodeclarartambém 
candidato à sucessão de Clécio, em Macapá, apesar de bochichos 
fones nas rodas sociais. 

União 
Josenildo, Dilson, Bala, Rarison e Ronildo têm conversado 

sobre estra tégias para encarar Ofirney Sadala, em Santana. 
Porque é consenso emre eles que a divisão pode benefic iar 

Sadala, daí a imponância de saber recuar no momento cena. 

Vi trine 
Isabel Nogueira foi empossada no diretório nacional do PT e 

praticamente cravou sua candidatura pelo partido em evento que 
contou com a presença do presidente de honra do Partido, Lula 
da Silva e da ex-p residenta Dilma Rousseff. 

No mesmo evento nacional, Gleisi Hoffmann foi empossada 
pra cont in ua r presidindo o PT nacional. 

Missão 
"Uma de minhas ta refas é fonalecer o PT em todos os muni 

cípios do Amapá, com destaque a Macapá, que precisamos voltar 
a governar. 

Em Santana, teremos uma atenção especial, pois entendo que 
o PT fez bem ao nosso povo, governando com dedicação e com

petência, nos dois mandatos que teve", disse Isabel Nogueira logo 
depois de tom ar posse. 

Prioridade 
Lula tem dito qu e o PT deve ter candidatos próprios no maior 

número possível de cidades nas eleições deste ano, e Macapá não 
passa pelo radar do ex-presidente. 

"Segundo d irigentes pelistas, Lu la qu er candidatos próprios 
em SP, BH, Fonaleza, Salvador, Manaus, Teresina, Aracaju, Natal 
e Cuiabá, registra O Antagonista. 

Experiência 
Bala Rocha foi entrevistado no Togas e Becas, na Diário FM, 

e anunciou que suas aniculações para disputar prefeitura de Santana 

estão avançando, incl usive com apo io de Da vi (DEM). 
Bala é filiado ao PSDB, por onde concorreu ao Senado e obteve 

ex pressiva votação, perdendo apenas para Rando lfe no segundo 
maior município do estado (Santana). 

Pisando na bola 
Sobre acordo com Macapá para despejo do lixo colegado em 

Santana, Ba la obseiva: "O GEA faz o repasse de rec ursos para a 
coleta do lixo em Santana, e há essa parceri a entre as prefeituras, 
então é legít imo qu e Santana dê sua contrapartida pra usar o aterro 
da capital. Logo, se Santana atrasa tá errado", denuncia Bala. 

Laguinhada 
A Boêmios do Laguinho realizou no sábado (18) projeto Lagui

nhada para arrecadar na comunidade alimentos para os barracões 
de alegoria e fantasias . 

Com a Musa do Marabaixo Dann iela Ramos à freme, a Ha r
monia da agremiação percorreu o La guinho e adjacências reco
lhendo doações. 

Pegou mal 
Ainda ressoa país adentro e mundo afora a barrigada de Roberto 

Alvim, agora ex-secretário de Cultura de Bolsonaro. Inconse
quente, flenou com o discurso nazista de Joseph Goebbels, ministro 
da Propaganda de Hit ler de 1933 a 1945. 

A repercussão (negativa) foi grande e o levou à dego-
la e à execração pública. 

Patrulhamento 
Mal demitiu Alvim, Bolsonaro logo convi 

dou a atriz Regina Duarte para assumira pasta. 
Bolsonarista fanática e de primeira hora, 

ela enfrenta o patru lhamento ideológico da 
esquerda, porém, após o anúncio do presidente, 
bolsonaristas do país inteiro postaram fotos dela 
e da filha, a também atriz Gabriela Duarte, ao lado 
do ditador cubano Fidel Castro. 

e JOSÉ SARNEY -EX-PRESIDENTE DO BRASIL 
Articulista 

Esquecer e Lembrar 
O s psicanalistas apr;sentam como ~er

teza que a gente nao esquece as coisas 
pelasquaisguardainteresseeesquece 

as que não nos interessam. A memória se 
enrarrega dessa diabólica lei seletiva. Isso para 
a politica é uágico, porque o bem que se faz é 
logo esquecido, e os inimigos ficam inventando 
sempre o mal que não se fez. O Senador Vitorino 
Freire, que marcou sua chefia politica com mão 
de ferro, dizia adotar em relação aos adversários 
a seguinte conduta: "Quando meus inimigos não 
têm rabo, eu ponho rabo neles." 

ricanos, que contribuiram com armas, 
aviões, tanques e toooequipamenlD béli
co necessário, esquecendo o grande 
vencedor, Churchill. 

Pois bem, qual a surpresa quanto 
ao resultado da pesquisa? Ela revela 
que a maioria do povo, sobretudo os 
mais jovens, esqueceu o grande lider. 
Ao inquirirem sobre quem era Chur
chill, os pesquisadores foram surpreen
didos com a resposta da maioria de que 
"era o cachorro que figurava no anúncio 
do charuto Churchill", massificado pela 
mídia - a publicidade do cigar que home
nageava o estadista misturara dois súnbolos 
seus: o charuto, de que não se separava, e a 
caracteristica do buldogue de não largar sua 
presa. '' Notável figura de 

que se senta '' 
John Maxwell 

Jornalista 
Ana Girlene, apresentadora do programa Café com Notíc ia 

(Diário FM), foi anunciada como possível vice na chapa de Paulo 
Lemos (Psol), em outubro. 

Anúncio feito pelo próprio Lemos em entrevista ao programa 
Togas e Becas, também da 90.0 FM, na manhã de sábado (18). 

Justificativa 
"E um belo quadro. Mulher, defensora das minorias com reco

nhecimento nos movimentos sociais e uma jornalista de alto gabarito. 
Esse anúncio de Ana Girlene já pro vocou ebulição em outros grupos 
políticos qu e já avaliam o impacto disso, emão, temos a ceneza de 
qu e tendo ela como vice na nossa chapa iremos caminhar ainda 
mais fones", explicou Lemos na entrevista. 

Chefe 
Nos anos 1990, a emão presidente do Terrap (atual Imap), 

Maria Benigna Nascimemo Ju cá, criou o Lmeamemo Chefe Clo
doaldo, às margens da Rodovia JK, na Universidad e. 

A denominação dada foi uma justíssima homenagem a Clo
doaldo Carvalho do Nascimento, pioneiro do amigo TF A. 

Escotismo 
Nascido em Belém (PA), chefe Clodoaldo veio para o TFA 

com apenas 17 anos, a convite de Janary Nunes para introduzir o 
escotismo em nível local, jumameme com Glicério Marques e José 
Raimundo Barata. 

Atuou na educação, na cultura, na política e no despono. Fez 
história e deixou saudade. 

Candidatíssimo 
Professor da Un ifap, Adriano Costa, pré-candidato a vereador 

por Macapá, reuniu na sexta, 17, com li deranças sociais, de ba irros 
e religiosas, além de empreendedores e profissionais da educação. 

Objetivo: construção de uma base de diálogos parra 
ouvir os anseios e expectativas de cada segmento. 

Baixaria 
Quem tinha saud ades do carnaval, cena

mente não sentiu falta das baixarias que ocor
rem nesse período. 

E são muitas. 
A mais recente, na sexta-feira ( 17), quando 

um dirigente de uma agremiação do 1° g11Jpo 
deu uma "pisa" no seu presidente, após a reunião 

dos conselheiros da Liesap. 

estadista inglês, o que não aconteceria com 
este modesto maranhense de Pinheiro, 
que foi Governador e Presidente, tão 
atacado, injustiçado, combatido e vili
pendiado politico, que dedicou tooa 
sua vida a trabalhar pelo Maranhão? 

Por isso, vou utilizar esta coluna 
dedicada aos leitores para dizer das 

coisas de que hoje ninguém lembra, 
nem os jovens podem lembrar, pois 

não viveram naquele tempo, não viram e 
não sabem o que era o Maranhão em 1966, 

quando as.sumi o Governo do Estado. Assim, 
na próxima semana vou tratar da organização 
administrativa e poderei afirmar, com orgulho, 
que nada que existe no Maranhão atual deixou de 
passar pela contribuição de minhas mãos. 

Estas considerações me ocorreram com a lei
tura de uma pesquisa feita na Inglaterra sobre a 
notável figura de Winston Chwdilll, considerado 
por seus biógrafos como o maior estadista dos 
tempos mooemos. Churchill salvou a huma
nidade da tragédia da Segunda Guerra Mun
dial, resistindo ao nazismo. Pois essa pesquisa 
procurou saber o que o povo pensava sobre seu 
grande líder e herói. 

Os historiadores modernos consideram 
que a Segunda Guerra Mundial foi vencida 
pelo sangue dos russos (que perderam mais de 
vinte milhões de vidas!)e pelo dinheiro dos ame-

Quando li isto, resolvi que já era tempo de 
lembrar um pouco aos mais jovens, que não 
conhecem a história do Maranhão, qual foi a 
minha contribuição para retirar o Estado do 
atraso e, ao mesmo tempo, planejar uma 
infraestrutura capaz de trazer desenvolvi
mento para ele. Se aquilo acontecia com o maior 

Winston ChUICbill, 
considerado por seus 
biógrafos como o 
maior estadista dos 
tempos modemos. 

ERRAMOS: Também quero fazer uma 
reparação com o Deputado Hildo Rocha, um 
dosmelhoresparlamentaresdenossaBancada, 
pela omissão injustificável que cometi em meu 
artigo sobre a Base de Alcântara, quando deixei 
de citá-lo, pois foi ele quem, na Câmara dos Depu
tados, foi o Relator do Acordo e a peça chave para 
esse ser aprovado. 
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Entrevista e JOSÉ ALBERTO TOSTES 
Pesquisador da Universidade Federal do Amapá 

"Pior do que os maus políticos é a 
sociedade que deixa de fazer sua parte" 
Um dos maÍs respdrados pesquÍsadores da UnÍ

versÍdade Federal do Amapá (UnÍÍàp ), o professo1 
AlberlO Tostes faz um aferra a respeÍlO da necessÍ
dade do eldwr amapaense estar arenlO não apenas 
às promessas, mas aos projews exequÍveÍs que os 
candÍdaws apresentam durante o pedodo das cam
panhas eldlOraÍs. Ele aponta dÍversos gargalos pro
vocados pela falta de planejamenlO e de umagesrão 

efidenre, o que está fàzendo com que as admÍnÍslía
ções percam a capaddade de dar respostas às deman
das dos ddadãos. Essas e oulías valÍosas dÍCas com 
base dend/Jca, mas também com o olhar e o senso crÍ
lÍco de um ddadão, foram apresentados em enlíe
vÍsla que Tostes concedeu ao programa Conexão Bra
sÍIÍa, da RádÍo Ddâo FM Acompanhe a seguk os pân
dpaÍs líechos da conversa. 

POR CLEBER BARBOSA 

DA REDAÇÃO 

Diário do Amapá - O senhor além de arqui
teto e urbanista fez pós-doutorado em Estudos 
Urbanos, tendo prestado um trabalho relevante 
para alguns municípios aprovarem seus planos 
diretores então pode dizer o porquê de tantos pro
blemas nas adminsitrações de prefeituras e o fato 
de prefeitos deixarem a gestão com tantos pro
blemas com os organismos de controle e a justi
ça? 

Alberto Tostes - Para se ter uma ideia, na últi 
ma década, chegando a quase quinze anos, quando 
você vai levantar os recursos que são aplicados pelas 
prefeituras, além de serem aplicados mal, são mal 
gastos e os municípios acabam perdendo com esse 
propósito. Essa investigação aponta para uma perda 
volumosa de recursos, seja por licitações mal feitas, 
fiscalizações de obras feitas de forma inadequada, 
quebra de encargos em relação a esses materiais, 
enfim, diversas situações que comprometem a boa 
qualidade da aplicação dos recursos. 

Diário - Dê um exemplo concreto professor? 
Alberto - Um município como Amapá, por 

exemplo, ficou até dez anos sem receber recursos 
federais, o que mostra a gravidade de todo esse pro
cesso. Um município como Oiapoque, na fronteira, 
aonde você tem uma gama de recursos em várias 
fontes para ser destinados através de projetos, tem 
grande dificuldade de materialização de todo esse 
processo. Minha pesquisa apresentada em nosso está
gio de pós-doutorado foi publicada e está disponível 
também na internet e mostra um pouco desse uni
verso dessa dificuldade institucional. 

Diário - Bem apropriado se discutir essas solu
ções da administração púbica, exatamente agora 
que vivemos em um ano de eleições municipais, 
não é mesmo professor? 

Alberto - Si m, é preciso estar atento para essa 
preocupação com o planejamento e a gestão para 
que não comprometa o município em relação a obter 
financiamentos em relação às diversas instâncias. 
Nosso maior problema hoje está relacionado às ques
tões estruturais das administrações municipais. A 
sociedade civil organizada e todos os seus setores 
devem observar tudo isso para que o recurso públi
co, por ele ser mal gasto, desviado, acaba implican
do na cr ise que o Brasil atravessa hoje em dia. 

Diário - Nesse levantamento que o senhor fez 
foi possível apontar o total de recursos federais 
que o Amapá perdeu através dessas administra
ções de prefeituras? 

Alberto - Se nós ampliarmos isso para um uni
verso de quin ze anos, a perspectiva de R$ 900 
milhões até R$ 1 bilhão de reais. Ora, se você con
siderar que nós estamos num estado pobre, que 
depende exclusivamente de transferência de recur
sos federais, seja do Fundo de Participação dos Esta
dos, dos Municípios e de verbas extra orçamentá
rias, isso é muito grave e mostra que o problema da 
falta de planejamento e gestão não é de agora, já 
atravessa mais de uma década. E o pior disso tudo é 
nós não termos a clareza de que isso deva ser aj us-

Cenários .. 
• Penlas. Para se ter urna ideia, um município 

como Amapá, ficou até dez anos sem receber 
recursos federais, o que mostra a gravidade de tocb 
esse processo. Um município corno Oiapoque, na 
fronteira, que tem urna gama de recursos em várias 
fontes para ser destinados através de projetos, tem 
grande dificuldade de materialização do processo. 

Alberto Tostes. O pesquisador da Unifap dá dicas valiosas sobre os 
problemas dos municípios e prefeituras. 
tado e corrigido para o futuro. 

Diário - Nas campanhas os candidatos e suas 
equipes se debruçam nos problemas urbanos, nas 
melhores soluções, mas depois as administrações 
acabam se afastando do planejamento macro e 
se perdem em demandas pontuais. Onde estaria 
o maior gargalo professor? 

Alberto- Uma das grandes dificuldades que nós 
já mapeamos cientificamente é o fato de que as polí
ti cas são voltadas de forma fragmentada. A política 
habitacional , por exemplo, dissociada da questão 
ambiental , de mobilidade, de acess ibilidade, da pró
pria essência daqueles municípios que têm plano 
diretor, dos seus projetos setoriais, enfim, quando 
você vai olhar o conjunto das políticas públicas 
observa que elas são desintegradoras. 

Diário - Fala-se também das dificuldades 
das prefeituras reunirem meios necessários 
a garantir essas respostas, como um corpo 
técnico. Isso é fato, não é? 

Alberto - Sim, como também o pouco 
investimento tecnológico, que as prefeitu
ras também não dispõem e com isso se 
repetem erros históricos em relação a uma 
série de fatores. Nós temos dezesseis muni
cípios e apenas três têm planos diretores e 
desses três pouco dos planos são ap licados. 
Os planos diretores vão reso lver? Não, mas 
eles são a base de um instrumento de política 
pública integrado com as demais. Enquanto isso 
não ocorrer vamos pagar o preço dessas fraturas. 

Diário - Como assim professor? 
Alberto - Em todo o Brasil tem ocorrido um 

fator que o Ministério Público é quem vem assu
mindo um protagonismo de ter que ficar à frente de 
situações que é o poder público o responsáve l por 
isso. 

Diário -Com tantos problemas o que dizer ao 
eleitor, ao cidadão que tem que resolver seus pro
blemas pessoais e ainda assim é instado a ir às 

Erros ... 

'' A sociedade civil e 
todos os setores 
devem observar 
tudo isso para que o 
recurso público, por 
ele ser mal gasto, 
desvia!lo, acaba 
implicando na crise 
que o Brasil passa. 

Resposta<;. Para Alberto Tostes, urna das grandes 
8 dificuldades que já rrnpeou cientific'""'nte é o 
fato de que as políticas públicas são voltadas de forrrn 
fragmentada. A política habitacional, por exemplo, 
dissociada da questão ambiental, de roobilidade, de 
acessibilidade, da propria essência daqueles 
municípios que têm plaoo diretor. 

urnas escolher seus representantes e os gestores 
públicos. O que dizer a ele professor? 

Alberto-Olha, o Brasil tem passado nesses últi
mos tempos por um processo de revitalização das 
questões de natureza ética e moral , no sentido de fazer 
valer que a sociedade também tem que ser cumpridora 
da sua responsabilidades. E uma das questões impor
tantes para isso é o empoderamento socia l. Hoje você 
faz uma opção por um candidato, vota nele, mais ao 
longo de um período de mandato não procura saber 
que projetos essa pessoa elaborou, se contribuiu, se 
participou, então você não se apropria do trajeto da 
construção daquele candidato em prol do desenvol
vimento da sociedade. Hoje é preciso ver quem é o 
candidato, onde ele está agregado, qual é a história 
dele, o que ele produziu, quais são os efeitos que isso 
resultou para a sociedade, nós precisamos acabar com 
essa coisa do é dando que se recebe. Dessa coisa dos 
grupos que colocam os níve is de favorecimento. 

Diário - Isso é um problema ... 
Alberto- Veja só, quem va i te dar alguma coisa 

va i te cobrar depois. E vai te cobrar da pior forma 
possível e isso tem preço para a sociedade. E o pre
ço é exatamente mandatos esdrúxulos, mandatos sem 
planejamento, sem gestão, sem o comprometimento. 
Mas pior do que os representantes políticos, é a socie
dade que deixa de fazer a sua parte, através das asso
ciações, das organizações e isso contribui para todos 
os outros fatores adversos dos problemas que nós 
vivenciamos. Ao eleitor, a mensagem de que ele tam
bém precisa ser um cidadão responsáve l, uma pessoa 
comprometida com o conjunto da sociedade. Nós 
temos uma péssima mania de achar que são só os polí
ti cos os culpados, mas os políticos foram referenda
dos pela sociedade, então se nós não exercermos essa 
prerrogativa de estar à frente e assumir esse protago
nismo evidentemente que os problemas só terão a 
aumentar. 

Diário - Para fechar professor, dê uma dica de 
leitura para nossa comunidade. 

Alberto - Eu posso indicar até aos nossos leito
res um livro muito importante que até é bem apro
priado para esse momento, já que nos próximos meses 
teremos uma eleição, com a campanha, a fala dos can
didatos, enfim, que é o livro de um autor espanhol 
chamado Fernando Savater, cujo títu lo é "A impor
tância da escolha". Olha, nós todos temos o direito de 
escolha e pagamos um preço se nós escolhermos erra
do, então esse livro de alguma maneira te mostra os 
caminhos pelos quais você é responsável pela sua 
escolha. 

Perfil ... 
e Entrevistado. O professor José Alberto 
Tostes possui graduação em Arquitetura pela 
Universidade Federal do Pará (1988), mestrado 
em Historia e Teoria da Arquitetura pelo 
Instituto Superior de Artes (2000) e doutorado 
em Doutorado em Historia e Teoria da 
Arquitetura pelo Instituto Superior de Artes 
(2003). Atualmente é pesquisador do Instituto 
Superior de Artes e professor Associado li da 
Universidade Federal do Arrnpá. Teve o livro 
com sua dissertação de pós-doutorado publicado 
!pela Universidade de Coimbra (Protigal) com o 
titulo 'Transformações Urbanas de pequenas 
cidades na faixa de fronteira setentrional". 
Também fez Estágio de Pós doutorado em 
Arquitetura pela Universidade do Porto nos 
anos de 2011 e 2012. 
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Opiniãol __ 

Da Redação 
Gestão 

Escola Igarapé da Fortaleza será de ges
tão compartilhada militar em 2020. Maioria 
da comunidade escolar votou sim pelo 
modelo de ensino em audiência pública rea
lizada na sexta-feira, 17. 

Economia 
Sistema permite Governo do Amapá 

economizar cerca de R$ 9 milhões em cus
tos mm papel. Número é resultado de quase 
400 mil de folhas poupadas por meio do uso 
da tecnologia Prodoc. 

Bacabeiras 
Teatro das Bacabeiras passará pormcxierni

zação intErna. Governo do Amapá vai anunciar 
o início dos serviços nas escadarias do teatro, 
ocasião em que vai lançar edital do Programa 
Cirrnla Amapá. 

Procon 
Arqueologia 

Arqueologia e cotidiano amazônida 
compõem exposição fotográfica no MIS. 
Secult e Iphan apresentam "Foto_Arqueo
logia - Que fica: Na Amazônia- sítios_ves
tígios_andejos ribeirinhos", do autor Mau
rício de Paiva. 

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

Imagem do Dia 
A parti! desta quinta-feira, 16, o preço médio do 
litro da gasolina no Amapá passa a ser o mais 
barato do Brasil: R$ 4,02, segundo cálculos do 

Conselho Nacional de Politica Fazendárta 
{Confaz) - órgão que regula a política fiscal no 
país. Os valores por estado foram divulgadas 

pelo Confaz no Diárto Oficial da União no último 
dia 10. O estado com o maior preço praticado é 
o Rio de Janeiro, com média de R$ 4,98 por litro. 

Segundo o Confaz, os preços médios da 
publicação servem como referência para o 

cálculo do ICMS a ser praticado pelos Estados 
para que os postos de combustíveis definam 

valar para o consumidor final. 

• Em 2020, o Amapá terá mais 11 Escolas do Novo Saber, totalizando 23 instituições com o 
ensino em tempo integral em oito municípios do estado. 

• O anúnno foi fetto pelo governador \Valdez Góci, durante a formatura de cerca de 600 Iº"°' que integraram 
as pruneLias turmas das Escolas do Novo Saber. A munônia aconteceu no Teatro das Bacabelras, em Macapá. 

42 escutas particulares foram fiscalizadas 
pelo Proron em operação de volta às aulas. 
Operação 'Volta às aulas 2020' autuou duas 
instituições por não estarem de acordo com 
as normas. 

Procedimentos 
Nutrição • O projeto de oferecer educação em tempo integral iniciou no Amapá em 2017. O modelo vê o 

estudante como protagonista do processo educacional e valoriza os educadores engajados em 
oferecerem um ensino com mai• qualidade na rede pública, aumeutaodo os lodices educacionais. 

Mais de 107 mil procedimentos de medi
cina integra tiva foram realizados pelo Cerpis 
em 2019. Ao todo o Centro oferta 33 trata
mentos para os 3.449 pacientes da unidade. 

Setor de Nutrição da CAF passa a fun
cionar no Hcal. Unidade atenderá no horá
rio de Bh às 16h, no bloco B do Hospital 
de Clínicas Alberto Lima. 

• Entre os 600 formandos, há alunos do Colég10 Amapacnse, josé firmo do Nascimento, Maria do Carmo 
Viana dos Anjos, Raimunda Virgolino e Tiradentes, em Macapà. Também há estudantes da Alberto 

Santos Dumont. Augusto Antun"' e Elizabcth Picanço Esteves, cm Santana. 

ESPLANADA. 
PODER, POLÍTICA & MERCADO 

PlanoB 

Enquanto a coleta de assinaturas para a criação do 
Aliança para o Brasil se arrasta, o presidente Jair Bolsonaro 
voltou a conversar com caciques dos partidos Patriota e 
Republicanos. Apesar do apoio de empresários, militares e 
igrejas, além de ampla campanha nas redes sociais, o Aliança 
conseguiu até agora cerca de 110 mil assinaturas; precisa de 
500 mil para o registro da legenda na Justiça Eleitoral. O 
presidente do Patriota, Adilson Barroso, teve audiência 
ontem com o presidente e parlamentares do Republicanos 
têm frequentado o Palácio do Planalto nos últimos dias. 

Portas 
O teor das conversas é o mesmo: os portas das 

legendas estão abertas para uma possível filiação, mesmo 
que temporária, do presidente Jair Bolsonaro e do grupo 
de deputados que deixaram o PSL. 

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

Cartórios 
O Conselho Nacional de Justiça negou pedido da oposição para interromper 

filiações ao A Li ança pelo BrasU.O corregedor do CNJ, ministro Humberto Martins, 
rejeitou a alegação de que haveri a "apoio Uegal" de cartórios no recolhimento de 
ass inaturas. 

A pagão 
O atual apagão no INSS poderi a ter sido evi tado se os governos Dilma, Temer e 

de transição de Bolsonaro tivessem assumido o compromisso de recompor o quadro 
de funcionários do órgão. O Ministério do Planejamento não se mexeu nos últimos 
anos para suprir a defasagem. 

Conselho 
A lém de ministros e auxiliares 

próximos, o presidente Jair 
Bolsonaro ouviu seu "conselho 
judaico" - formado por diplomatas e 
amigos empresários - antes de 
demitir Roberto Alvim. O ex
secretário especial de Cultura caiu 
após referência ao nazismo em vídeo 
divulgado nas redes sociais. 

Crime 

Comunidade 
Na nota em que 

confirmou a demissão de 
Alvim, Bolsonaro 
manifestoutotal e 
irrestrito apoio à 
comunidade judaica, "da 
qual somos amigos e 
compartilhamos valores 
em comum". 

O ex-secretário poderá ser enquadrado na Lei do Crime Racial (Lei 7716/89), cujo 
artigo 20 prevê pena de 2 a 5 anos para quem "distribuir ou veicular símbolos ... para 
fins de divulgação do nazismo". 

Mal-estar 
O PSB ainda não se recuperou do desgaste provocado pelas críticas da ministra do 

TCU, Ana Arraes, ao neto João Campos. O partido já não está tão seguro quanto ao 
lançamento do deputado federal à prefeitura do Recife. Fala-se no deputado Tadeu 
Alencar para substituí-lo . 

Inundação 
O Brasil aparece enrre os 15 

países do globo com a maior 
população exposta ao risco de 
inundação. A informação é de um 
relatório da ONU documentando 
catástrofes naturais das últimas duas 
décadas na América Latina e 
Caribe. 

Corporativo 
Líder do PT na Câmara, o 

deputado Paulo Pimenta (PT-RS) 
protocolou, na Secretaria Geral da 
Presidência, pedido de 
informações sobre os gastos com 
o cartão corporativo em 2019. 

ESPLANADEIRA 
Advogados e economistas vão 

discutir as perspectivas e 
consequências do Projeto de Lei de 
Clube-empresa, no próximo dia 24, 
em evento na sede da Associação 
Brasileira do Direito Financeiro, no 
Rio. 
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WIRELESS 8 Ainda em fase de testes, a novidade deve fazer sua estreia oficial na CES 2019 

Sistema Sowlo promete reproduzir áudio no ouvido do usuário sem usar fone 

O sistema Sowlo promete revolu
cionar a forma como ouvimos 
música. A Nove to, startup de 

Israel, anunciou o desenvolvimento de 
uma tecnologia capaz de reproduzir áudio 
direto no ouvido de uma só pessoa, sem a 
necessidade de fones. Batizada de "áudio 
focalizado", a térnica promete que apenas 
o usuário será capaz de ouvir o que estiver 
tocando, podendo inclusive se locomover 
sem parar a reprodução. 

A ideia é usar o novo modelo de trans
missão em dispositivos criados pela pró
pria companhia ou em aparelhos de ter
ceiros, como TV s, celulares, tablets ou 
computadores. A novidade deve ser apre
sentada na próxima CES, em janeiro de 
2019. A expectativa é de que o produto 

comece a ser vendido em meados de 
setembro, nos Estados Unidos. 

Algumas companhias já apresentaram 
a tecnologia de som direcional. A princi
pal diferença para o áudio focalizado da 
Noveto é que o usuário não precisa estar 
na frente do aparelho para ouvir. A nova 
tecnologia, por sua vez, utiliza sensores 
3D para rastrear constantemente a posi
ção da pessoa, o que é possível graças ao 
software de reconhecimento facial. 

O sinal de áudio do dispositivo de 
entrada é executado pelos mecanismos de 
processamento da Sowlo, fazendo com 
que os alto-falantes concentrem a energia 
acústica na direção dos ouvidos. Assim, 
os feixes de som são emitidos de forma 
dinâmica para o usuário, mesmo que este-

ja em movimento. 
A tecnologia ainda é um protótipo, 

embora já tenha sido demonstrado para 
alguns profissionais da imprensa especiali
zada. A ideia é que o sistema seja incorpcr 
rado pelas fabricantes em diversos apare
lhos, mas a No veto também está produzin
do seus próprios dispositivos, que vão des
de uma esteira de academia até uma sound
bar, semelhante aos aparelhos Bluetooth. 

"Vamos substituir um sistema sur
round de US$ 10 mil? Não. Mas pode
mos substituir 80% do que está lá fora? 
Sim", afirmou Brian Wallace, CEO da 
startup israelense. As barras de som têm 
preço esperado entre US$ 249, cerca de 
R$ 960 em conversão direta, e US$ 299 
(R$ 1.150). 

e FIFA Mobile: como jogar o modo da Copa do Mundo no Androide iOS 
FIFA Mobile, a versão grátis do jogo de 

futebo l da EA Sports para smartphones 
Android (com download via Google Play) e 
iOS (App Store), recebeu uma atualização 
dedicada à Copa do Mundo,. Nela, foi adi
cionada urna modalidade ao game em que é 
possível montar sua própria seleção nacio
nal e encarar desafios contra jogadores de 
todo o globo. Vale lembrar que o modo fica 
disponível até primeiro de agosto. Confira o 
guia e saiba como jogá-lo. 

•Passo 1. Na loja de apps do seu smartp
hone, procure por FIFA Mobile e clique em 
instalar. Caso você já tenha jogo no seu celu
lar, é importante atualizá-lo para a versão 
mais recente; 

•Passo 2. No menu principal do FIFA 
Mobile, clique na opção da Copa do Mun-

do, do lado direito da tela; 
Passo 3. Ao iniciar a modalidade pela 

primeira vez, você poderá escolher uma das 
seleções classificadas para a Copa do Mun
do e receber um time de jogadores daquela 
nação, que será seu time inicial no game; 

• Passo 4. No menu do modo existem 
diversas opções, como a de gerenciar a equi
pe, duelar online e até mesmo disputar a 
Copa do Mundo completa usando urna das 
seleções do torneio; 

• Passo 5. No modo Etapa Mundial, é 
possível cumprir desafios de habil idade que 
garantem premiações e podem ser realiza
dos novamente depois de algumas horas; 

• Passo 6. Nos Duelos, você enfrentará 
times de outras pessoas. Assim como no 
modo tradicional de FIFA Mobile, os joga-

COMUNICADO OI AOS CLIENTES 

dores fazem apenas os movimentos do ata
que, com o objetivo de marcar o maior núme
rode gols; 

• Passo 7. Conforme joga partidas pelo 
modo, não se esqueça de visitar o menu Ati
vidades, no canto esquerdo da tela, para reco
lher as recompensas, que vão de bônus de 
moedas até packs com atletas raros. Logar
se diariamente no game também garante prê
mios; 

•Passo 8. Para reforçar o seu time, é pos
sível jogar uma versão tradicional da Copa 
do Mundo, enfrentando as equipes dos gru
pos reais da competição, controladas pelo 
CPU. Conforme as fases são concluídas, 
novos jogadores de melhor qualidade vão 
sendo desbloqueados, podendo turbinar o 
seu elenco. 

A Oi {.Telemar Norte Leste.SJA), em Recuperação JOOicial. GoncesS()nána do serviço Telelônio::i Fixo COmiJado (STFC) na modalidade local na Regiai> 1 do Plano Geral de outorgas - (exceto _no seta 3). comuniea ao e 
púbhco em geral os novos valores máxJmose os no'IOO valores pranoaona1s a serem praOCados ?<Jra o Plano Alternativo do SefViço Telefônico Fixo Comutado, na modalidade Lorga Dtstânaa Naaonal (l.DN] n' 141 , válidos 
aparlirdo<ka20delevereirode2020_ • 
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9 EXPERIMENTOS 

SpaceX leva experimento brasileiro 
à Estação Espacial Internacional 

U m foguete Falcoo 9 da SpaceX, empresa de 
Elon Musk, decolou na manhã desta sexta
feira levando um experimento brasileiro 

para a Estação Espacial Internacional (ISS)- o pri
meiro desde os realizados pelo astronauta Marcos 
Pontes ainda em 2006, como lembrou o blog Men
sageiro Sideral. A viagem faz parte da missão CRS-
15, de reabastecimento da ISS. De acordo com o 
blog, a carga deve chegar à estação por volta das lüh 
da manhã, no horário de Brasília. 

A experiência nacional que viaja no foguete foi 
enviada como parte da 12' edição do Programa de 
Experimentos para Estudantes (SSEP, na sigla em 
inglês), uma ação que o governo norte-americano 
realiza todos os anos em conjunto com a NASA. 
Esta foi a primeira vez que um país de fora da Amé
rica do Norte foi incluído no programa. O proj eto 
foi desenvolvido com apoio da iniciativa Garatéa
ISS e envolve uma ampola com um composto fei
to de cimento e pó de plástico verde, como explica 
uma reportagem da Folha. Caso o material resista 
ao ambiente espacial, a ideia é que ele sirva como 
uma alternativa para a eventual construção de bases 
e colônias fora da Terra. 

I ""'"" ORTOMED 
Produtos Ortopédicos 

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

l ortomed Í '1 J. 

ORTOMED 
Av. lracenia Carvão Nunes - 572 Macapá/AP 
Fone: (96) 3225-4453 / ortopedia@ortomedap.com 
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Opinião 1 

Paulo Silva 
--~ 
Reunião no TCE 

Falando em desequilíbrio orçamentário e financeiro oriundo 
em pane de um planejamemo precário e de concrole quase ine
xisreme, qu e acarrera passivo desordenado, Clélia Gond im, na 
condição da secrerária, em exercício, da SESA, marcou para esta 
segunda-feira 20, no auditório do Tribunal de Contas, reunião com 
empresários - fornecedores e prestadores de serviços - que este
jam com concrato vigente. Comunicado diz que é para tratar de ime
resse das empresas e da Administração Pública. 

Audiencia marcada 
O de!'embargadorGilberto Pinheiro, TRE do Amapá, marcou para 

14 de fevereiro audiência de instrução -para ouvir partes e testemu
nhas, no processo que acusa o PTC de usar mulheres como candi
datas laranjas nas eleições de 2018. A ação e movida pelos suplen
tes Roseli Malüs e Fabrício Furlan. O PTC, que saiu sem coligação, 
elegeu os depurados estaduais Jesus Pontes e Jaime Peres. 

Operação Ex Tunc 
Acusado de comandar uma quadrilha que fraudava o auxílio

redusão no Amapá. o advogado suspenso Edir Benedito Nobre Car
doso Júnior vai ser imerrogado em audiência de instrução e julga
memo, nesca terça, 21, na Justiça Federal, marcada pelo juiz Jucélio 
Flerny. Também serão imerrogados os réus Carlos de Nazaré Cor
rea, Cleando Vitorino dos Santos, Jussan San1paio, Cleuff Clichales 
e Silviane Samana. 

Pentavalente 
Só o município de Maca pá precisaria mensalmente de quatro 

mil doses de vacina pentavalente, mas o Ministério de Saúde man
dou, esta semana, apenas cinco mil doses para distribuir no Esta
do imeiro. Macapá ficou com a metade; 900 doses foram para San
tana, e outros 14 municipios vão se virando como podem com as 
1.600 doses que restaram. Só Deus sabe quando virá outro lote. 

Publicidade do T JAP 
Dia 16demarço, através de concorrência pública, tipo melhortéc

nica e preço, o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) vai contratar 
agência de publicidade e propaganda para a prestação de seiviços. O 
edital completo e seus anexos encontram-se disponíveis na CLC/TJAP. 

8 Fone: 99165-4288 8 E-mail: diario-ap@uol.com.br 

Faz Saber. 
8Jomalista - E-mail: cpaulosilva1955@bol.com.br 

Peia no ex-chefe 
Para o general Santos Quz, ex-amigo do 

presidente Bolsonaro, que o exonerou do car
go sem dó nem piedade, não tem cabimento 
colocar militares no INSS. Ele afirma que os 
funcionários do INSS sabem dar as ideias para 
a solução. Tem que valorizar a instituição e 
as soluções irão aparecer. Colocar militares 
para qualquer coisa é simplismo, falta de capa
cidade administrativa. Segundo Cruz, é obri
gação valorizar as instituições. 

Eleição 2020 
De 5 de março a 3 de abril 

é o período em que os verea
dores podem mudar de partido 
para disputar a eleição de outu
bro. Já 4 de abril é o prazo final 
para filiação partidária e domi
cílio eleitoral dos candidatos. 

Citando Raul Seixas 
O juiz de Direito Wagner Cavalieri, da 

Vara de Execuções Criminais de Coma
gem/MG, demonsrrando insatisfação, con
cedeu prisão domiciliar a advogado conde
nado a 99 anos de prisão. O advogado esta
va cumprindo pena provisória em sala que 
não era de Estado Maior, conduta que pode
ria ser considera crime pela lei de abuso de 
autoridade. Ao conceder domiciliar,, o juiz 
citou Raul Seixas: "não sou besta pra tirar 
onde de herói" 

Sem cargos 
Agressores de mulheres que não puderem mais 

recorrer em seus processos podem ser proibidos de 
assumir cargos públicos de acordo com projeto (PL 
1.95012019) do senador Romário (Pcxiemos-RJ) . A 
proposta está na pauta da CO. Uma pesquisa do Fórum 
Brasileiro de Segurança Püblica aponta que 16 milhões 
de mulheres sofreram algum tipo de violência em 2018. 

Frase do dia 

'' 
No passado estão 

nossas raízes, mas ao futuro 

pertencem nossos olhos '' 
Paulo Bonfim 

Programa que deu certo 
Meiece registro a iessocializa1ào de apenados em 

Macapá por meio do trabalho, resultado do 
programa 'Liberdade e Cidadania', pa1ceria entre o 

Judiciário e Prefeitura de Macapá, dando 
opo1tunidade aos reeducandos de recuperai a 

condi1ão de voltai ao convívio social. O programa já 
beneficiou cerca de 2 mil reeducandos do 

semiaberto, com índice de !5% de sucesso. Hoje são 
160 atuando nas atividades de limpeza, conserva1ão 
e paisagismo das p1a~as e demais logradouros da 
capital. Os reeducandos recebem da prefeitura um 

valor equivalente a 75% do salário mínimo. 

Pingado 

e Com apoio de Davi Alcolumbre e 
Randolfc Rodrigues, Bruno Mineiro 

disse que será candidato a prefeito de 
Tartarugalzinho em 2020. 

e Cinco de março a 3 de abril i o período 
em que os verea•ores podem madar de 

partido para disputar a eleição de outubro. 

e Brasiléo53 ' emrankiugmundialde 
de5empenhuenergético.Atrüde 

Uruguai, Chile, Peru e Costa Rica. 

8 TJAP em Pudml la mai• nova fmamenla 
de tomunica1io lo Judiciário Amapamc. 

Tem conleúlo mo loh mia-feira. 

Cleber Barbosa 
--~ 

ARGUMENTOS 
8.Jornalista - E-mail: coluna.argumentos@yahoo.com.br - Blog: cleberbarbosa.net 

Açaí 
SENAI e Embrapa assinam acordo de cooperação 

para a execução de trabalhos que fortaleçam a cadeia 
produtiva de açaí. Será instalada uma batedeira no 
SENAI Santana, onde serão ministradas aulas sobre 
boas práticas de fabricação do fruto aos batedores. 

Mercado 
A parceria entre SENA I e Embrapa vai contribuir 

significativamente com o desenvolvimento da região. 
Trabalhar em conjunto para fazer mais pelo desenvol
vimento do Amapá. Que assim seja! 

Viagem 
Hoje na reserva, o almirante Edervaldo Teixeira visi

tou Macapá ontem como diretor da APEX, a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimen
tos, onde comanda a pasta de Gestão Corporativa. 

Cenários 
Edervaldo comandou o 4º Distrito Naval (PA, AP, 

MA e PI) antes de se transferir para a reserva e é um entu
siasta da Região Norte. "O Amapá é a bola da vez", dis
se ele. Matéria completa em www.conexaobrasilia.com. 

Música 
A cantora amapaense Taty Taylor decidiu revelar os 

bastidores de seu mais recente projeto musical. Trata
se de sua estréia no segmento sertanejo, com música que 
promete emplacar no país. 

Teatro 
O Governo vai iniciar o processo de 

modernização do Teatro das Bacabei
ras e lançamento do edital do Programa 
Cirrnla Amapá. O evento será nas esca
darias do teatro. São R$ 2,3 milhões para 
a reforma e modernização do prédio e de 
R$ 1 milhão para a premiação de pro
j etos artísticos e culturais. 

ConexaoBrasilia.com 

Recurso 
Segundo o Setentrião, foi por meio da 

Secretaria de Estado da Infraestrutura 
(Seinf) e Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult), e ainda com a articulação do pre
sidente do Congresso Nacional, Davi 
Alcolumbre, que acessou recursos junto 
ao Governo Federal para intervenções no 
ponto turístico histórico. 

Crise 
A jornalista Débora 
Álvarez, de Brasília, 
cravou ontem que o 

presidente Botsonaro só 
mudou de ideia sobre 
demitir o secretário de 

Cultura por dois motivos: 
o acirramento da relação 

com a comunidade judaica 
e um telefonema do 

presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, que é 

judeu e pediu a cabeça de 
Roberto Alvim. 

Peso 
Por falar em Davi, a jornalista bra

siliense disse que ele foi decisivo para 
a exonaração. "Pessoalmente, o pre
sidente Jair Bolsonaro não achou um 
problema a declaração do agora ex
secretário da Cultura Roberto Alvim, 
em que ele apostou na retórica nazis
ta'', escreveu a jornalista. 
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Pol • 1ca 
Diário Amapá 

CHAPA e Sobre sua pré-candidatura, o deputado psolista declarou estar correndo dentro do que foi formatado, e que busca fechar as alianças necessárias ao projeto. 

Paulo Lemos diz que Ana Girlene pode ser 
sua vice na corrida pela Prefeitura de Ma capá 

Elden Carlos 
Editaria Política 

O deputado estadual e pré-candidato à prefeitura 
de Maca pá, Paulo Lemos, (PSOL) afirmou em 
entrevista na manhã deste sábado (18) ao pro

grama Togas&Becas (Diário 90,9FM), apresentado 
pelo advogado criminalista e radialista Helder Carneiro, 
que a jornalista Ana Girlene poderá, sim, ser sua vice 
na chapa que vai disputar a prefeitura da capital em 
outubro deste ano. 

"É um belo quadro. Mulher, defensora das minorias 
com reconhecimento nos movimentos sociais e uma 
jornalista de alto gabarito. Esse anúncio do nome de 
Ana Girlene já provocou ebulição em outros grupos 
políticos que já avaliam o impacto disso, então, temos 
a certeza de que tendo ela como vice na nossa chapa 
iremos caminhar ainda mais fortes", assegura. 

No entanto, Lemos lembra que a jornalista não está 
filiada a nenhum partido, e que o nome dela surgiu a 
partir de um convite de filiação feito pela deputada 

federal Marcivância Flexa (PCdoB). "Temos 99% de 
conversação fechada com o PCdoB para formar aliança. 
A deputada Marcivânia fez esse convite para a Ana 
Girlene se filiar, e, com isso, ser outorgada para compor 
como nossa vice. Mas, claro, isso depende exclusiva
mente da Ana. Nos próximos dias vou ter uma reunião 
com ela [ G irlene] para discutirmos essa parceria", afir
mou Lemos. 

Sobre sua pré-candidatura, o deputado psolista 
declarou estar correndo dentro do que foi formatado, 
e que busca fechar as alianças necessárias ao projeto. 
Ele disse que entre essas alianças, está à busca pelo 
fechamento com a REDE, do prefeito Clécio Luis e 
senador Randolfe Rodrigues. 

"Há alguns meses recebi convite do prefeito Clécio 

Falando em lahro, e em caso de conquiltar a cadeira do 

' ' 

Palácio.LallriDdoBanl~ ~e /~ou queosmuDJci~os, sob!ehdo,'' 
vooam momentos sombrios, com escassez de recursos 

~ 

Luis para ser o candidato dele, mas existiam imposições 
para isso e acabamos não chegando a um consenso. 
Isso de certa provocou um ligeiro afastamento, mas a 
política é a arte do diálogo. Hoje, estamos retomando 
as conversações e ainda acredito que poderá ser possível 
fechar uma aliança com a REDE de Clécio e Randolfe, 
mas, claro, é uma grande discussâo", lembrou. 

Falando em futuro, e em caso de conquistar a cadeira 
do Palácio Laurinda Banha, sede da Prefeitura de Maca
pá, Paulo Lemos lembrou que os muniápios, sobretudo, 
viveram momentos sombrios, com escassez de recur
sos. "Porém, hoje se vislumbram claramente tempos 
melhores. O presidente do Congresso, senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) é um divisor de água. Ele nos 
trouxe a expectativa de uma grande mudança. Foi pela 
articulação dele que conseguimos avançar na constru
ção do Pacto Federativo. Para se ter uma ideia, foram 
cinco ou seis Emendas Constitucionais (EC) alteradas, 
e que garantiram que estados e municípios pudessem 
ser melhor assistidos", disse. 
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VÍDEO 8 Roberto Alvim disse que a arte deve ser 'heroica' e 'imperativa', 'ou não será nada', assim como Goebbels. 

Bolsonaro exonera secretário da Cultura, que fez discurso 
com frases semelhantes às de ministro de Hitler 

O presidente Jair Bolsonaro exonerou nesta sexta-feira 
(17) o secretário nacional da Cultura, Roberto Rego Pinhei
ro, conhecido como Roberto Alvim, que fez um discurso no 
qual usou frases semelhantes às usadas por Joseph Goebbels, 
ministro da Propaganda de Adolf Hitler durante o governo 
nazista. Goebbels era antissemita radical e foi um dos ideali
zadores do nazismo. 

Assim como Goebbels havia afirmado em meados do sécu
lo XX que a "arte alemã da próxima década será heroica" e 
"imperativa'', Alvim afirmou que a "arte brasileira da próxi
ma década será heroica" e "imperativa". 

A exoneração foi publicada em uma edição extra do Diá
rio Oficial da União, no início da tarde. O secretário-adjunto 
do órgão, José Paulo Soares Martins, deve assumir o coman
do interino até a escolha de um substituto. 

Em nota, Bolsonaro afirmou que a permanência de Alvim 
no governo ficou "insustentável". 

Nesta quinta-feira, antes da publicação do vídeo de Alvím, 

Bolsonaro participou de uma live no Facebook ao lado do 
agora ex-secretário. Na ocasião, Bolsonaro disse: "Ao meu 
lado aqui o Roberto Alvim, o nosso secretário de Cultura. 
Depois de décadas, agora temos sim um secretário de cultu
ra de verdade, que atende o interesse da maioria da popula
ção brasileira, uma população conservadora e cristã." 

Fala do secretário 
O discurso do secretário, divulgado em uma rede social na 

quinta (16), se referia ao lançamento de um concurso de pro
jetos de arte. 

O vídeo de Alvim ganhou grande repercussão nas redes 
sociais e tanto o nome do secretário quanto o de Goebbels 
foram parar entre os assuntos mais comentados do Twitter no 
Brasil. 

A fala dele também gerou forte repercussão nos meios 
artístico e político. O presidente do Senado, Davi Alcolum
bre (DEM-AP), e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), pediram a demissão imediata do secretário. 

Justiça aceita denúncia, e 29 ex·gestores de 
fundos de pensão viram réus na Greenfield 

O juiz Vallisney de Oliveira, da 10' Vara da Justiça 
Federal, em Brasília, acolheu denúncia do Ministério Públi
co e tomou réus 29 ex-gestores de fundos de pensão por 
gestão temerária. Eles tinham sido denunciados pelo Minis
tério Público Federal (MPF) no último dia 9, e não há data 
prevista para julgamento. 

De acordo com o MPF, os ex-gestores causaram pre
juízo de R$ 5,5 bilhões aos fundos de pensão Petros, dos 
funcionários da Petrobras; Funcef, dos colaboradores da 
Caixa Econômica Federal; Previ, dos funcionários do Ban
co do Brasil; e Valia, dos trabalhadores da Vale. 

Ao acolher a denúncia, o magistrado afirmou que o 
Ministério Público apresentou "vasto material probatório 
contra todos os denunciados no delito de gestão temerá
ria". 

"O MPF produziu e apresentou a este Juízo peça acu
satória formalmente apta, acompanhada de vasto material 
probatório, contendo a descrição pormenorizada contra 
todos os denunciados (então dirigentes, conselheiros e res
ponsáveis pelos investimentos no âmbito da Petros, Fun
cef, Previ e Valia), como incursos no delito de gestão teme
rária pela constituição e aportes ao FIP Sondas, entre os 
anos de 2011e2016", diz Vallisney. 

Entre os réus está Esteves Colnago, atual chefe da 
Assessoria Especial de Relações Institucionais do Minis
tério da Economia e ex-ministro do Planejamento. Col
nago nega irregularidades. 

Em nota divulgada quando a denúncia foi apresenta
da, no último dia 9, ele informou estar à disposição da for
ça-tarefa e acrescentou que todas as atividades foram 
desempenhadas conforme o regimento interno e as normas 
legais. 

Denúncia 
Os procuradores denunciam que os ex-gestores igno

raram os riscos dos investimentos, as diretrizes do mercado 
financeiro, do Conselho Monetário Nacional, dos regi
mentos internos dos fundos, e não realizaram estudos de 
viabilidade sobre os aportes.De acordo com o MPF, os 
crimes foram praticados entre 2011 e 2012 e consumados 
até 2016, quando ocorreram os últimos aportes no Fundo 
de Investimentos e Participações (FIP) Sondas. 

Salles receberá ONG após relatório que aponta 'carta branca' do governo a crimes ambientais 
O ministro do Meio Ambiente, Ricar

do Salles1 marcou um encontro na próxi
ma segunda-feira (20) com representan
tes da ONG internacional Human Rights 
Watch. É a primeira vez que o ministro 
receberá a organização. 

A reunião com Salles foi um pedido da 
Human Rights, segundo a ONG informou 
ao blog. Procurado pe la reportagem, o 
ministro confirmou a agenda na próxima 
segunda-feira. 

A reunião acontecerá uma semana 
após o re latório anual da Human Rights 
Watch dizer que o governo Bo lsonaro 
enfraquece agências ambientais e reduz a 
fisca lização na Amazônia. 

O documento foi divu lgado na última 

quarta-feira (15) e analisa a situação dos 
direitos humanos no mundo. No re lató
rio, a ONG internacional repete que polí
ticas do governo do presidente Jair Bo l
sonaro "deram carta branca a redes cri
minosas" na área ambienta l. 

Ao blog, a diretora da HRW no Bra
si l1 Maria Laura Canineu1 disse que vai 
apresentar o re latório ao ministro para 
saber quais medidas serão tomadas. 

"Fomos muito críticos sobre as polí
ticas ambientais desse governo, desde o 
enfraquecimento das agências de proteção 
ambiental, aos cortes de orçamento, e 
inclusive ataques a defensores da flores
ta (indígenas, moradores de comunida
des locais, e até agentes púb licos)", afir
ma Canineu. 

A diretora exp lica que o objetivo é 
ouvir Salles sobre tais questões e ques
tioná-lo sobre que medidas ele tomará 
para reduzir o desmatamento para cum
prir o Acordo de Paris. 

"Até agora o Brasi l tá na direção con
trária. Enquanto os alertas de desmata
mento crescem em 85% no último ano1 
até setembro do ano passado as mu ltas 
do lbama tinham reduzido em 25% até 
o mês que se tem dados, que é setembro 
de 2019", cita Canineu. 

O governo Bo lsonaro já fez diver
sas críticas a ONGS. No fim de 2019, 
por exemp lo, o presidente acusou o 
ator Leonardo DiCaprio e a ONG 
WWF de financiarem queimadas cri
minosas no Brasi l. 

Filas do INSS: Ministério Público pede ao TCU que suspenda contrata~io de militares '' Cerca de Z milhões de pessoas estão na fila, e governo 
O subprocurador-geral do 

Ministério Público no Tribunal de 
Contas da União (TCU), Lucas 
Furtado1 pediu nesta sexta-feira 
(17) ao tribunal que suspenda a 
contratação1 pelo governo1 de mili
tares da reserva para atuar no 
INSS. 

A representação será distribuí
da a um dos ministros do TCU. 
Caberá ao relator atender ou não 
ao pedido. 

Procurada1 a Secretaria de Tra
balho informou que a Advocacia 
Geral da União (AG U) se mani
festará sobre o caso quando for 
notificada do pedido. 

Na última terça (14), o gover
no informou que irá contratar 7 mil 

militares para tentar reduzir as filas 
de atendimento. 

Atualmente1 cerca de 2 milhões 
de pessoas estão à espera de uma 
resposta para obter benefícios. 

Argumentos do Ministério 
Público 

No pedido apresentado ao 
TCU1 Lucas Furtado questiona a 
legalidade da medida. Isso porque, 
segundo ele1 a contratação não 
poderia ser direcionada apenas a 
militares da reserva. 

"Ao meu ver1 não pode haver o 
direcionamento da contratação 
para os militares da reserva1 pois1 
nesse caso1 é nítida a reserva de 
mercado que o governo federal está 
promovendo para remediar o 

impasse das filas de processos pen
dentes de análise"1 afirmou o pro
curador. 

Furtado também argumentou 
que o militar da reserva não é um 
funcionário público aposentado e 
que a disponibilidade dos milita
res de reserva visa atender a pos
síveis necessidades das Forças 
Armadas1 não a necessidades de 
atividades de natureza civil. 

Segundo informou o governo1 
o custo das medidas para acabar 
com a fila de pedidos no INSS será 
de R$ 14,5 milhões por mês, valor 
que inclui a gratificação dos mili
tares - que1 por lei1 equivale a 30% 
adicionais sobre a aposentadoria 
na reserva. 

anunciou contratação de 7 mil militares da reserva 
para tentar diminuir esse número. Contratação não 
pode ser direcionada, diz procurador. ' ' 

Trecho do texto 

A representação será distribuída a um dos ministros do 

TCU. 
Caberá ao relator atender ou não ao pedido. 
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INVESTIMENTOS e Segundo o ltamaraty, convênios envolvem segurança cibernética, cooperação na área de bioenergia. Governo lança plataforma para 
receber doações privadas ao 
acolhimento de venezuelanos 

Bolsonaro vai à Índia na próxima semana e deve 
assinar mais de 10 acordos comerciais e tecnológicos 

O governo federal lançou nesta quinta-feira (16) 
urna plataforma para viabilizar doações de pessoas e 
empresas a um fundo a ser utilizado no financiamen
to da Operação Acolhida, que atende a imigrantes 
venezuelanos. 

O país vizinho passa por uma severa crise políti
ca, econômica e social, em meio às disputas entre opo
sicionistas e o governo do presidente Nicolás Madu
ro. O acordo para a criação do fundo foi assinado em 
outubro do ano passado. 

O lançamento do fundo - gerenciado pela Funda
ção Banco do Brasil - foi feito durante cerimônia no 
Palácio do Planalto. 

No evento, foi oficializada a troca do comando da 
operação. O general Antônio Barros substitui o gene
ral Eduardo Pazuello na função. 

Doações 
Interessados em fazer doações precisam acessar o 

site www.gov.br/acolhida. O portal encaminha o usuá
rio para uma página da Fundação Banco do Brasil. 

Os recursos serão utilizados em ações sociais a 
serem indicadas pela Operação Acolhida, coordena
da pelo Exército. Segundo o governo, as doações serão 
destinadas prioritariamente à assistência emergencial. 

O presidente Jair Bolsonaro 
embarca no fim da próxima sema
na para Nova Déli, capital da Índia, 
para encontros com autoridades e 
a assinatura de "cerca de 12 acor
dos comerciais e tecnológicos", 
informou nesta sexta-feira (17) o 
Ministério das Relações Exterio
res. 

energia e acordos na área de saúde. 
Segundo a programação divul

gada pelo governo, a viagem pela 
India deve ocorrer entre os dias 25 
e 27 de janeiro. 

No próximo sábado (25) está 
prevista uma visita de Estado. O 
presidente irá visitar o Memorial 
do Gandhi e vai participar de um 
almoço oferecido pelo primeiro
ministro, Narendra Modi, e jantar 
oferecido pelo presidente da Índia, 
Ram N ath Kovind. 

manhã com empresanos e, em 
seguida, o presidente participa de 
um seminário empresarial com três 
painéis: economia brasileira; ener
gia, bioenergia, petróleo e gás; e 
inovação. 

"Esse fundo, pelo que foi pactuado, até o montan
te de R$ 100 milhões, não terá despesa para o gover
no", afirtnou Antônio Barreto, subchefe de Articula
ção e Monitoramento da Casa Civil. 

De acordo com Barreto, caso não haja recursos 
privados disponíveis para detertninado contrato - de 
compra de alimentos, por exemplo - serão utilizados 
recursos públicos da União. 

Segundo ele, a plataforma também possibilita a 
doação direta de recursos por parte de empresários 
estrangeiros. 

De acordo com o secretário de 
Negociações Bilaterais na Ásia, 
Pacífico e Rússia do ltamaraty, 
Reinaldo Salgado, os convênios, 
que ainda estão em fase final de 
negociação, envolvem segurança 
cibernética, facilitação de investi
mentos, cooperação na área de bio-

No domingo 26, Bolsonaro será 
convidado de honra na cerimônia 
do Dia da República. Já na segun
da-feira (27), haverá um café da 

Até o momento, estão confir
mados o ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo; a 
ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina; ministro de Minas e Ener
gia, Bento Albuquerque, ministro 
da Ciência e Tecnologia, Marcos 
Pontes, ministro-chefe do Gabine
te de Segurança Institucional, 
Augusto Heleno, e o ministro da 
Cidadania, Osmar Terra. 

"Oferecemos o nosso modelo de tratamento de 
questão humanitárias e, como eles [os empresários 
estrangeiros] já fazem doações através de organismos 
internacionais, agora eles passam a conseguir fazer a 
doação direta à Operação Acolhida", disse Barreto. 

e Inquérito está sob sigilo e tem prazo de um ano. 

Reforma da Previdência: MP vai apurar se houve 'indevidas 
interferências' de Bolsonaro, Maia e Mandetta 

O Ministério Público Federal abriu um 
inquérito para apurar se houve "indevidas 
interferências" por parte do presidente Jair 
Bolsonaro, do presidente da Câmara, Rodri
go Maia, e do ministro da Saúde, Luiz Hen
rique Mandetta, na aprovação da reforma da 
Previdência Social. 

A portaria que informa a abertura do 
inquérito é de 13 de janeiro, mas só foi publi
cada na edição desta quinta-feira (16) do 
Diário Eletrônico do Ministério Público. 

Procurada, a assessoria de Rodrigo Maia 
informou que ele não havia se manifestado 
sobre o assunto. Também procurou as asses
sorias de Bolsonaro e de Mandetta e aguar-

dava resposta até a última atualização des
ta reportagem. 

Na portaria, não há detalhes sobre os 
motivos da abertura do inquérito, que está 
sob sigilo. O inquérito tem prazo de um ano 
e pode ser prorrogado. 

Conforme a portaria, contudo, a abertu
ra atendeu a um pedido de parlamentares do 
PSOL. 

A reforma foi apresentada pelo governo 
em fevereiro do ano passado e promulgada 
pelo Congresso no fim do ano. 

Entre outros pontos, as novas regras de 
aposentadoria preveem idade mínima para 
homens (65 anos) e mulheres (62 anos). 

e Ação foi proposta por delegados federais, que contestaram portaria de outubro. 

Toffoli suspende portaria de Moro com 
regras para atuação da PRF em operações 

O presidente do Supremo Tribunal Fede
ral (STF), ministro Dias Toffoli, suspendeu 
nesta quinta-feira (16)uma portaria do Minis
tério da Justiça e Segurança Pública que esta
belece regras para a atuação da Polícia Rodo
viária Federal (PRF) em operações policiais 
conjuntas. 

O texto foi assinado em outubro passado, 
pelo ministro Sergio Moro, e trata de operações 
com outras forças de segurança em rodovias 
federais e outras "áreas de interesse da União". 
A decisão liminar (provisória) atende a pedi
do da Associação Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal, feito em dezembro. 

Na decisão, Toffoli afirmou que decidiu 
de forma monocrática porque os argumentos 
apresentados demonstram a "relevância do 
caso e o risco de atuação ilegítima da Polícia 
Rodoviária Federal em áreas de interesse da 

União, fazendo as vezes da Polícia Federal". 
O relator da ação é o ministro Marco Auré

lio Mello, mas as regras internas da Corte per
mitem que o presidente do STF tome decisões 
em questões consideradas urgentes durante o 
recesso. 

O recurso 
A associação de delegados foi ao Supre

mo porque considerou que a portaria transfe
re, à PRF, competências que são da Polícia 
Federal. Também argumentou que os policiais 
rodoviários não estão autorizados, pela Cons
tituição, a realizar atividades de investigação, 
nem atuar em ferrovias, hidrovias, portos e 
aeroportos. 

A associação ressaltou ainda que a portaria 
autoriza a PRF a atuar em "áreas de interesse 
da União", mas não define quais seriam estes 
locais, ou os critérios para essa nomenclatura. 
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Pré·candidato à prefeitura de Santana, Bala Rocha diz que falta ~são empreendedora para destravar o munidpio 

Editaria 

P ré-candidato à prefeitura do mlllicípio 
de Santana, que compêSe a Região Metro
politana de Macapá, Sebastião Bala 

Rocha (PSDB), afirmou na manhã deste sábado 
(18) durante entrevista ao programa 
Togas&Becas (Diário 90,9 FM), apresentado 
pelo advogado criminalista e radialista Helder 
Céll1leiro, que o destravamento e crescimento 
do segrmdo maior mwlicípio do Estado só pcxie 
ocorrer por meio de uma Parceria Público-Pri
vada (PPP), focando que além da característica 
portuária, Santana desponta como grande área 
para criação de um pólo industrial. 

O ex-senador da República, declara que isso 
depende de uma visão empreendedora da gestão 
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municipal. "Falta visão empreendedora de 
quem administra o município e não estou cul
pando prefeitos anteriores. Vou entrar em uma 
campanha e não vou agredir ninguém. O povo 
escolheu democraticamente os gestores que já 
comandaram o município, e não quero me colo
car aqui na condição de melhor que ninguém, 
eu tenho um legado. Tenho uma história de 
sucesso e trabalho por Santana, pelo Amapá e 
pelo Brasil", atesta. 

Ele lembrou que esse potencial econômico 
depende, ainda, de uma política atrativa que 
apresente garantias aos investidores. "Então, 
precisamos pegar a Docas de Santana, por 
exemplo, e transformar numa PPP. Seria apre
feitura atuando em uma frente, o Estado em 
outra e o investidor na terceira linha. Não pcxie
mos ser apenas um entreposto para os grãos. 
Precisamos industrializar aqui, os grãos que 
serão refinados para exportação. Esse prcxiuto 
final, beneficiado em Santana, vai ganhar os 
mercados brasileiro e internacional". 

Bala Rocha também demonstrou preocu
pação com o sucateamento do porto de minérios 
e a Estrada de Ferro do Amapá (EF A). "O porto 
de minérios é outra questão. O porto caiu, a 
estrada de ferro está ai, destruída. O prefeito 
precisa tomar frente, buscar parcerias e encon
trar as soluções. Eu sei que já tem grupos aí 
trabalhando e se comprometendo em abraçar 
esses projetos de reconstrução, mas não se pode 
ficar inerte". 

Bala Rocha também elogiou a determina
ção do presidente do Congresso Nacional, 
senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), em 
somar nessa 'frente por Santana', ao destinar 
recursos para o projeto Orla. "Esse projeto é 
frmdamental, e o senador Davi já chamou para 
si a responsabilidade e garantiu recursos na 
ordem de R$ 60 ou 70 milhões no orçamento 
da União. O governo federal deverá fazer a 
execução direta". 

Governo anuncia mais de RS 35 milhões 
em investimentos no município de Amapá 

O município de Amapá recebeu do 
Governo do Estado do Amapá a 
ordem de serviços para início de 

obras na região, neste sábado, 18, durante 
a inauguração da Garagem Municipal 
Waldemar Vieira. Na ocasião, também 
foram anunciados mais recursos para 
2020, resultados de articulação do Senador 
Davi e da bancada federal, totalizando 
mais de R$ 35 milhões em investimentos. 

Os recursos são para educação, saúde, 
agricultura, infraestrutura e mobilidade 
urbana. "O Amapá está saindo na frente, 
os resultados são grandes com essa união 
Governo, senador Davi e bancada federal, 
que proporciona um ambiente favorável 
ao desenvolvimento, aprovação e realiza
ção desses projetos", disse o governador 
do Amapá, Waldez Góes. 

De imediato estão autorizadas o início 
das seguintes obras: 

Escola municipal no Sucuriju 
Manutenção da Iluminação pública da 

zona rural e urbana do município 

Ponte sobre o Rio Meruoca na Rodovia 
AP-426 

Dos recursos articulados pelo senador 
Davi, R$ 10 milhões são para educação, 
infraestrutura e esporte, R$ 6 milhões para 
pavimentação, R$ 1 milhão para o estádio 
Júlio Vieira, com campo em grama sinté
tica, a lém da liberação de mais investi
mentos vindos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). 

"Amapá, como outros municípios, está 
recebendo emendas para investir em pr(}
jetos que contam com a contrapartida do 
governo. Com essa união entre o gover
nador Waldez e os deputados federais a 
favor do povo amapaense, temos a possi
bilidade de fazer mais pelo estado do Ama
pá", disse o presidente do Congresso 
Nacional, senador Davi Alcolumbre. 

Todos esses investimentos impactam 
diretamente na melhoria de vida da popu
lação e auxiliam a administração munici
pal. "Esse é o momento de unirmos esfor
ços para o crescimento do nosso município 
e graças a esse trabalho de união é que 
estamos conseguindo avançar e executar 
essas obras", afirmou o prefeito de Amapá, 
Carlos Sampaio. 

Também participaram do evento os 
deputados federais, André Abdon e Luiz 
Carlos, representando a bancada federal. 
O vice-governador Jaime Nunes e o repre
sentante da Assembleia Legislativa, depu
tado estadual Jesus Pontes, também esta
vam presentes. 
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Juíza determina reinclusão de Moisés Souza 
em ação de improbidade da Operação Eclésia 
A juíza Alaíde Maria de Paula, da 

4' Vara Cível e de Fazenda Públi
ca de Macapá, determinou a volta 

do ex-deputado estadual Moisés Souza, 
ex-presidente da Assembleia Legislativa 
do Amapá (ALAP), no polo passivo de 
ação de improbidade administrativa ajui
zada pelo Ministério Público Amapá 
(MP-AP) como resultado da Operação 
Eclésia, deflagrada em 2012. 

A decisão da juíza, com data de 17 de 
janeiro, ocorreu depois da comprovação 
de que a ação foi distribuída no dia 5 de 
abril de 2016, quando Moisés Souza já 
não estava mais ocupando o cargo de pre
sidente da Assembleia Legislativa. 

"Considerando que a obrigatoriedade 
do ajuizamento de ação civil pública por 
improbidade administrativa pelo procu
rador-geral de Justiça se restringe aos 
casos em que o agente público deman
dado, ao tempo da propositura da deman
da, ocupe o cargo de presidente do Poder 
Legislativo, o feito deve prosseguir em 
relação ao réu Moisés Souza, razão pela 
qual revogo, nessa parte, a decisão pr(}
ferida à ordem 3 75. 

Além de Moisés, são réus na ação 
Adenilson Ferreira Brito, Edmundo 
Ribeiro Tork Filho, Jorge Evaldo Edinho 
Duarte Pinheiro, R & C Carros Ltda e 
Roberto da Silva Paiva. 

Recentemente, a Segunda Tunna do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) posi-
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cionou-se no sentido de que a "obrigato
riedade do ajuizamento de ação civil 
pública por improbidade administrativa 
pelo procurador-geral de Justiça se res
tringe aos casos em que o agente público 
réu, ao tempo da propositura da demanda, 
ocupe o cargo de governador do Estado, 
de presidente da Assembleia Legislativa 
ou de presidente de Tribunal". 

No caso que envolve o ex-deputado 
Moisés Souza, (ação de improbidade 
0000157), que tramita na 4' Vara, ajuíza 
determinou a expedição de ofício à 
Assembleia Legislativa para que infor
masse em quais períodos Moisés ocupou 
a presidência daquela Casa. 

Embaixador do Reino Unido é apresentado 
ao marabaixo durante visita ao Museu Sacaca 
A s exposições a "Céu Aberto" do 

Museu Sacaca chamaram a atenção 
do embaixador, Vij ay Rangarajan, 

da Embaixada Britânica de Brasília. Recep
cionado com batuque e marabaixo, ele visi
tou o local na sexta-feira, 17. 

O embaixador estava acompanhado da 
coordenadora do Museu Sacaca, Eliane 
Nascimento, diretor-presidente do IEPA, 
Jorge Souza, Secretária de Estado do Turis
mo, Rosa Abdon, e Secretário de Estado 
de Ciências e Tecno logia, Rafae l Pontes. 

Ao lado da equipe da Embaixada, Ran
garajan conheceu um pouco da vida do 
povo da Amazônia e aprendeu sobre o 
marabaixo, maior manifestação cultural do 
Amapá, através da apresentação do grupo 
estilizado "Guá". 

Estado piloto 
Ragarajan veio tratar com o Governo 

do Amapá sobre o fortalecimento do ensino 
da língua inglesa através do programa 
"Skills for Prosperity'', voltado a estudantes 
da rede pública estadual. 

O Amapá é um dos cinco estados pilotos 
escolhidos para implementação do progra
ma, que tem o objetivo preparar jovens para 
o mercado trabalho, assim reduzir o desem
prego e desigualdade socia l. 

O programa integra o Prosperity Fund, 
um fundo de cooperação multissetorial do 
governo para apoiar os esforços do Brasi l 
no aumento da produtividade e redução da 
pobreza; com o programa, o Reino Unido 
irá investir f.100 milhões de libras esterlinas 
na expansão comercial do Brasil. 
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Em dia de 
formatara, 

PM apresenta 
balanço de ações e 
plano estratégico 

paramo 
GPág.4 

VAGAS 8 Gestores da Seed e da PM-AP esclareceram dúvidas da comunidade, como ofertas de vagas e turnos escolares. 

Alunos votam 'sim' para criação de escola de 
gestão compartilhada no Igarapé da Fortaleza 

A Escola Estadual Igarapé da Fortaleza, de Santana, 
será a segunda escola do município a ter gestão 
compartilhada entre a Secretaria de Estado da 

Educação (Seed) e Polícia Militar do Amapá (PM-AP). 
A decisão foi tomada na tarde de sexta-feira, 17, em 
audiência pública, por mais da metade da comunidade 
escolar presente no ato. Participaram pais, professores, 
servidores da escola, estudantes e moradores do bairro 
Igarapé da Fortaleza. 

Ivoneide Monte é mãe de dois estudantes da escola 
Igarapé da Fortaleza. Ela fez questão de participar da 
audiência e ficou satisfeita com a decisão da maioria. 

"É importante que cada pai e mãe de aluno tenha par
ticipado dessa reunião. Eu sou a favor da implantação, 
pois temos que parar de sonhar pequeno e pensar em 
uma educação melhor para os nossos filhos", destacou 
Ivoneide. 

Gestores da Seed e da PM-AP esclareceram dúvidas 
da comunidade, como ofertas de vagas e turnos escolares. 
A secretária adjunta de Políticas da Educação da Seed, 

'' 

A decisão foi tomada na tarde 
de sexta-leira, 17, em audiência pública '' 

Neurizete Nascimento, pontuou que o objetivo da secre
taria é atender a comunidade e oferecer, cada vez mais, 
educação com equidade e qualidade. 

O comandante-geral da PM, coronel Paulo Matias, 
também esteve presente na audiência e frisou que a ins
tituição visa "apoiar a educação amapaense para a melhor 
formação de nossos filhos e filhas". 

Agora, a escola entrará em processo de implantação 
do ensino de gestão compartilhada militar, com adapta
ção de infraestrutura, matrículas diferenciadas e definição 
de equipe administrativa, para que funcione no novo 
modelo de ensino no ano letivo de 2020. 
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AÇÃO e Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) também já se manifestou essa semana sobre a ausência de legislação que autortze o serviço 

Proposta de instituir 'táxi-lotação' é inconstitucional, afirma Setap 

O Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros do 
Amapá (Setap) alertou para a 

inconstitucionalidade da proposta de 
instituir o serviço de táxi-lotação e lem
brou que todos os projetos de lei apre
sentados em cidades brasileiras com 
essa iniciativa foram vetados por feri
rem a legislação de transito. 

"Nos termos da Constituição Fede
ral, estabelecer as diretrizes da Políti
ca Nacional de Transportes e legislar 
sobre trânsito e transporte são compe
tências exclusivas da União. Qualquer 
PL nesse sentido é inconstitucional, 
passível de Ação Direta de Inconstitu
cionalidade, se for transformado em 
lei", ressalta Renivaldo Costa, porta
voz do Setap. 

De acordo com a Constituição 
Federal, os municípios só podem orga
nizar e prestar, diretamente ou sob regi
me de concessão ou permissão, os ser
viços públicos de interesse local, inclill-
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do o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial. Exemplo disso são 
as concessões às empresas de ônibus 
que fazem o transporte de passageiros 
dentro dos limites do município. 

Também é permitida aos municí
pios a suplementação à legislação fede
ral e à estadual no que couber. No 
entanto, é proibido legislar de forma 
contrária ao que dispõe a Política 
Nacional de Transportes. 

Neste caso, considerando que o ser
viço de táxi é, por definição legal, uma 
modalidade de transporte individual de 
passageiros, torna-se ilegal a modali
dade denominada "lotação" ou "táxi 
compartilhado", já que esta prática tem 
por objetivo fazer o transporte de pes
soas sem sujeitar-se às mesmas obri
gações, exigências e requisitos que 
devem ser observados pelos serviços 
de ônibus, vans e equivalentes, tais 
como circular em horários e rotas com 
menos demanda. 

Em 2019, o Ministério Público 
Estadual expediu recomendação para 
que um projeto que instituía o taxi-lota
ção em Imperatriz do Maranhão fosse 
vetado. O MPE explicou que o modo 
de atuação dos táxis lotação/comparti
lhados, em razão da similaridade decor
rente de linhas e trajetos predefinidos, 
acaba por privilegiá-los com a compe
tição desleal com o sistema regular de 
transporte coletivo, dado o elevado 
número de taxistas que realizam o mes
mo itinerário dos coletivos, fazendo 
com que os valores cobrados não sejam 
competitivos. 

"Chama a atenção ainda para a 
questão de que o táxi-lotação não arca 
com o ônus das meia-passagens ou das 
gratuidades, que são exclusivas do 
transporte coletivo. Todos os fatores 
levam a um desequilíbrio de mercado 
e à desertificação das licitações para a 
atividade de transporte público", nar
rou o Ministério Público de Imperatriz. 

8TJAP 

8 Ação 

MP·AP recomenda que Banco do Brasil 
regularize atendimentos en Vitória do Jari 
O Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio da Pro

motoria de Justiça de Vitória do Jari, expediu recomen
dação ao Banco do Brasil S/ A, para que, no âmbito de 

suas atribuições, adote todas as providências necessárias à ade
quação dos serviços bancários, para que sejam prestados à popu
lação da cidade. 

De acordo com a promotora de Justiça Thaysa Assum, titu
lar da Promotoria de Vitória do Jari, o documento está embasa
do no Inquérito Civil nº 0000137-81.2017.9.04.0012. Ela desta
cou que a prestação dos serviços públicos em geral é prevista na 
Lei Federal nº 8.078/1990. 

A representante do MP-AP na cidade ressaltou que, mesmo 
após o envio de inúmeros ofícios, não houve resposta no senti
do de adotarem providências para a efetiva solução do problema 
no município. "A instituição financeira está sem oferecer servi
ços básicos e as relações bancárias são integradas ao Código de 
Defesa do Consumidor. Portanto, o Ministério Público requer 
que o Banco do Brasil S.A resolva essa situação", pontuou a pro
motora de Justiça. 

Amapá diminui 30,6% dos casos de malária em 2019 Programa de ressoctaliza~o já atendeu cerca de dois mil reeducandos 

~ ~ 

e asas de malária no Amapá teve redu
ção de 30,6% em2019, comparado 
com o ano anterior, segundo a Supe

rintendência de Vigilância em Saúde (SVS). 
Esse índice representa 4.172 casos a menos. 
É o melhor resultado nos últimos 5 anos. 

As ações de controle do vetor da malá
ria (mosquito Anopheles) são desenvolvi
das pelo Governo do Estado com apoio das 
prefeituras municipais. Em 2019, foram 
ofertadas capacitações no combate, con
trole, diagnóstico e tratamento da doença. 

Além desse trabalho, a SVS entregou à 
população equipamentos, como mosquitei-

ros impregnados e insumos para borrifação 
intradorniciliar. Outro reforço preventivo 
foi a contratação dos agentes de endernias. 

Segundo o superintendente da SVS, 
Dorinaldo Malafaia, o combate à malária foi 
intensificado devido à gravidade da doen
ça em alguns municípios. Ele destaca que 
o foco do trabalho foi na transmissão para 
reduzir ainda mais os casos. "O Governo 
do Estado teve efetividade no combate e 
ótimos resultados nas ações. A redução de 
30,6% de casos significa que milhares de 
pessoas deixaram de pegar essa doença no 
Amapá", reforçou. 

A ressocialização de apenados em Maca
pá, por meio do trabalho, tem dado opor
tunidade aos reeducandos de recuperar 

sua condição de voltar ao convívio social. É o 
programa "Liberdade e Cidadania", iniciativa do 
Judiciário Amapaense, por meio da Vara de Exe
cuções Penais (VEP), desenvolvido em parceria 
com a Prefeitura de Macapá e o sistema prisio
nal. O programa foi criado há mais de 15 anos já 
beneficiou cerca de 2.000 mil reeducandos do 
semiaberto, com índice de 95% de sucesso. 

O desembargador João Lages, presidente do 
Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), disse que 
o programa faz um link com o Justiça Presente, 
um projeto do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) que tem apresentado resultados positivos 
para a população carcerária. Para ele, o progra
ma se consolida como gerador do bem comum e 
contribui para a pacificação da sociedade. 

O projeto Liberdade e Cidadania atende atual
mente 160 reeducandos nas atividades de lim
peza, conservação e paisagismo das praças e 
demais logradouros da capital. 

"Depois que entrei para este programa, 
mudou muita coisa na minha vida, porque o mun
do do crime não é pra ninguém. Eu tenho outro 
pensamento agora, graças a Deus, sou muito 

·1i .. 

feliz". São palavras emocionadas dareeducanda 
Carla Costa Romano, que trabalha no setor de 
limpeza do aterro controlado do município de 
Macapá. "Graças ao projeto hoje sou operador de 
motosserra, de motopodador e já aprendi a tra
balhar com compostagem e paisagismo, por isso 
agradeço muito aos idealizadores do projeto como 
o Tribunal de Justiça, que nos ajuda e nos aco
lhe", relatou o reeducando Ronaldo dos Santos 
Melo que cumpre pena domiciliar. 

Além da remissão de pena, os reeducandos 
recebem da prefeitura um valor equivalente a 
75% do salário mínimo. "Não é só o pagamento 
da bolsa, são vários tipos de intervenções para 
que o ressocializando passe a ter um comporta
mento esperado pela sociedade", afirmou Alice 
Ramalho, coordenadora do projeto na PMM. 

De acordo com o juiz João Matos Júnior, titu
lar da Vara de Execuções Penais (VEP), os últi
mos números revelam que 95% das pessoas que 
passaram pelo projeto nos últimos 15 anos, não 
voltaram a praticar crimes. "Isso significa uma 
redução de custos para o Estado, que não vai pre
cisar mais gastar valores grandiosos com a manu
tenção dessas pessoas no cárcere. Mas, sobretu
do, significa a recuperação efetiva dessas pes
soas", afirma. 
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ALÍQUOTA 8 Produto está mais em conta devido a alíquota de 25% no ICMS definida pelo governo estadual e o incentivo fiscal devido a Árna de Livre Comércio. 

Gasolina do Amapá passa a ser a mais barata do país 
A partir desta quinta-feira, 16, o preço 

médio do litro da gasolina no Amapá 
passa a ser o mais barato do Brasil: R$ 

4,02, segundo cálculos do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz) - órgão que 
regula a política fiscal no país. 

Os valores por estado foram divulgadas pelo 
Confaz no Diário Oficial da União no último 
dia 10. O estado com o maior preço praticado é 
o Rio de Janeiro, com média de R$ 4,98 por 
litro. 

Segundo o Confaz, os preços médios da 
publicação servem como referência para o cál
culo do ICMS a ser praticado pelos Estados para 
que os postos de combustíveis definam valor 
para o consumidor final. 

Em Macapá, nesta quinta-feira, já foi possí
vel encontrar valores da gasolina abaixo da 
média calculada pelo Confaz: até R$ 3,88 em 
alguns estabelecimentos. 

O secretário de Estado da Fazenda do Ama
pá, Josenildo Abrantes, que é vice-presidente 
do Confaz, explica que no Estado a gasolina é 
mais em conta que no restante do país devido à 
baixa alíquota de ICMS definida pelo governo 

e Mobilidade 

estadual e o incentivo fiscal por causa da Área 
de Livre Comércio de Macapá e Santana - portas 
de entrada do combustível que bastece o Estra
do. 

"A alíquota de 25% de ICMS, muito menor 
em relação a outros Estados, que praticam até 
31 % nesse imposto, e a desoneração de COFINS 
e PIS [tributos federais] sobre o álcool anidro 
[componente da gasolina] por causa daALCMS 
são os principais fatores que levam o estado 
amapaense a ter o menor valor médio da gasolina 
comum do país", confirmou o secretário. 

Segundo ele, além dos tributos e impostos, 
influenciam no preço final fatores como a pro
dução nas refinarias, a distribuição (frete, estra
das e balsas) e a venda nos postos. 

Destes, a Produção nas Refinarias é respon
sável por maior parte da composição do preço 
final da gasolina, correspondendo entre 400/o e 
45% do preço final. Os tributos (ICMS, 
COFINS, PIS, CID) vem em segundo lugar na 
formação do preço, sendo responsáveis por 40% 
a 43% do preço. E o acréscimo da distribuição 
e a venda nos postos, juntos, correspondem entre 
15% a 200/o do preço final. 

Prefeitura de Ma capá reforma passarelas no bairro dos Congós 

e Biométrico 

A obra de reforma da passarela João 
Guerra, bairro Congós, teve início 
na última semana. A Prefeitura de 

Macapá trabalha na colocação dos piquetes 
de passarelas transversais. Os serviços irão 
beneficiar mais de 80 famílias. 

O autônomo Franckelly Amaral é mora
dor do local há 8 anos e conta sobre as difi
culdades enfrentadas. "Hoje é um dia de 
vitória, lutamos muito para sermos contem
plados. Graças a Deus, fomos atendidos. 
Foram anos fazendo mutirão para remendar 
os buracos, agora não precisará mais". 

A moradora Fabiane Tomaz, dona de 
casa, mora há 16 anos na passarela João 
Guerra. "Só temos a agradecer. É uma luta 
de mais de 10 anos, quase não dava para 
sair de casa. Nossas crianças com as pernas 
machucadas, porque caiam das tábuas 
podres. Agora, teremos um espaço adequa
do para transitar". 

O agente de saúde José Maria Valente 
é morador há 15 anos no local. "Estamos 
acompanhando a reforma. Para nós, é uma 

grande satisfação ver essa obra. Já caí diver
sas vezes. Devido à idade, minha visão falha 
e fica difícil, mas agora não vamos mais 
ficar preocupados". 

"O trabalho de revitalização dessas pas
sarelas oferece melhores condições para os 
moradores do local. Estamos trabalhando 
com madeira apreendida e doada pelo lha
ma'', comenta o secretário de Obras, Davi 
Covre. 

Desde 2014, a Prefeitura de Macapá já 
revitalizou aproximadamente 20 mil metros 
de passarelas nos bairros Jardim Marco 
Zero, Nova Esperança, Pacoval, Perpétuo 
Socorro, Zerão, Universidade, Muca, Jar
dim Equatorial, Cidade Nova, Jardim Feli
cidade, Santa Rita, Jesus de Nazaré, São 
Lázaro, Novo Buritizal, Igarapé da Forta
leza, Congós e distrito de Fazendinha. 

Em 2019, o Município revitalizou 22 
passarelas localizadas nos bairros Pedrinhas, 
Jardim Marco Zero, Universidade e Congós, 
por meio de recurso federal destinado pelo 
senador Randolfe Rodrigues. 

Órgãos do governo estadual receberão sistema de ponto eletrônico 
P ara aumentar ainda mais a 

transparência e eficiência 
no serviço público esta

dual, o Governo do Amapá vai 
implantar ponto eletrônico nos 
órgãos. A Secretaria de Estado 
da Administração (Sead), res
ponsável pelo gerenciamento, 
concluiu o processo para aqui
sição dos equipamentos. 

A implantação iniciará ainda 
em janeiro e será feita de forma 
gradativa. Até junho, todos os 
órgãos da administração direta 
e indireta terão os equipamentos 
instalados. Serão utilizadas tec
nologias de biometria e reconhe
cimento facial para registro. 

"Essas tecnologias possibili
tam a gestão de pessoas de forma 
mais eficiente, pois, o ponto ele-

trônico será integrado com o Sis
tema de Gestão de Recursos 
Humanos e Folha de Pagamen
to", explicou a secretária de 
Estado da Administração, Sue
lem Amoras. 

Segundo ela, uma das van
tagens para o servidor está rela
cionada à comodidade, uma vez 
que o sistema eletrônico estará 
disponível em tempo real, para 
que o mesmo possa registrar a 
sua frequência com segurança 
e transparência, no local onde 
estiver desenvolvendo suas ati
vidades laborais. A medida tam
bém atende a uma recomenda
ção do Ministério Público Fede
ral e do Ministério Público Esta
dual e extingue o controle de 
ponto manual no papel. 



Comando 
• A tropa participou da explanação e direcionou perguntas ao comandante geral da PM, coronel Paulo Matias. ' Nesta 

formatura, nós fizemos questão de agradecer a toda tropa, pois, enfrentamos alguns problemas, mas conseguimos 
avançar, principalmente, em estrutura em diversos setores, como armamentos, viaturas, novos militares e ainda temos 
vários destacamentos militares em obra. Isso garante mais segurança ao cidadão amapaense ", destacou Matias. 

LOCAL e Evento aconteceu no Teatro das Bacabeiras, em Macapá 

PM realiza formatura e apresenta balanço de ações e plano estratégico 
A Polícia Militar do Amapá realizou na manhã 

de sexta-feira, 17, uma formatura geral no 
Teatro das Bacabeiras, ocasião em que apre

sentou balanço das ações de 2019 e traçou as dire
trizes e metas para o ano 2020. A tropa participou 
da explanação e direcionou perguntas ao coman
dante geral da PM, coronel Paulo Matias. 

PMAP 

"Nesta formatura, nós fizemos questão de agra
decer a toda tropa, pois, enfrentamos alguns pro
blemas, mas conseguimos avançar, principalmen
te, em estrutura em diversos setores, como arma
mentos, viaturas, novos militares e ainda temos 
vários destacamentos militares em obra. Isso 
garante mais segurança ao cidadão amapaense", 
destacou Matias. 

O comandante também ressaltou os serviços de 
qualificação dos militares, com a realização dos 
Cursos Superior de Polícia (CSP), Aperfeiçoamento 
de Oficiais (CAO), Formação de Sargentos e For
mação de Soldados (CFSD); além da implantação 
do sistema digital de rádio comunicação em toda a 
instituição, o que abrange todo o estado do Amapá. 

Para 2020, a Polícia Militar apresenta grandes 
ações e haverá uma expansão da estrutura física, 
com a previsão de entrega de novos destacamentos 
militares ainda neste primeiro semestre, e o ingresso 
de cerca de 280 novos soldados, no mês de fevereiro 
- mais reforço para a Operação Carnaval. 

8 NOGOVERNO 

Novo sistana reduz papel e promove economia de RS 9 milhões 

1 

O Governo do Amapá economizou 
quase R$ 9 milhões com impres
sões e compra de papel, entre 2018 

a 2019. A economia foi gerada desde que 
as tramitações de processos passaram a 
ser de forma digital, via Sistema de Gestão 
de Documentos (Prodoc) nas secretarias. 
A implantação da ferramenta é também 
uma das ações do Comitê de Controle e 
de Qualidade do Gasto Público (CQG), 
grupo criado pelo Governo para controlar 
e monitorar gastos públicos. 

Outro benefício comemorado é a pre
servação do meio ambiente. O programa 
Prodoc garantiu, nesse mesmo período, a 
preservação de aproximadamente 597 
árvores, a economia de 79.579 kwh de 
energia e 447.633 litros de água, além de 
806.988 kg de C02e por ano que deixarão 
de ser emitidos, que é uma medida métrica 
utilizada para comparar as emissões de 
vários gases de efeito estufa. 

Nos últimos dois anos, o Prodoc ultra-

passou a marca de quase 400 mil docu
mentos tramitados entre os órgãos da 
administração es tadual no Amapá. Em 
2018, foram movimentados 485 documen
tos e 1.530 tramitações, já em 2019 foram 
101.698 documentos e 294.191 tramita
ções. O Prodoc foi desenvolvido pelo Cen
tro de Gestão da Tecnologia da Informa
ção (Prodap), em 2017. 

O Prodoc conta hoje com 5.213 servi
dores ativos no sistema, entre as 20 secre
tarias que já o utilizam. Ainda este ano ele 
será implantado nas demais secretarias do 
Estado. De acordo com o diretor presidente 
do Prodap, Lutiano Silva, com o fim dos 
documentos impressos, o Governo do 
Amapá projeta economizar cerca de R$ 8 
milhões por ano com impressões e compra 
de papel. 

Os cálculos foram feitos na calculadora 
de sustentabilidade da QualiSign www.docu
mentoseletronico.com.br, que estima um 
resultado durante o periodo de um ano. 

8 APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO 

Governo empossa cinco novos procuradores 
O Governo do Amapá empossa cinco 

novos procuradores do Estado, 
aprovados no último Concurso 

Público para provimento do cargo de Pro
curador do Estado Classe 1. 

O Estado promoveu o segundo concurso 
da história da Procuradoria-Geral do Estado 
do Amapá (PGE-AP), com o objetivo de 
ocupação de cinco vagas ao cargo de Pro
curador (a) de Estado Classe 1, pelos seguin
tes empossandos: 

- Rennan da Fonseca Melo 

- Raul Akeyb Custodio Si lva 
- Manuela Almeida Rezende Campos 
- Mayara Lourenco do Nascimento 
- Rodrigo Marques Pimentel 

Atualmente, a PGE possui 45 cargos de 
carreira em sua composição, estando ocu
pados por nomeação dos aprovados em con
curso público de provas e títulos. O governo 
realizou os dois concursos públicos para pro
vimento de vagas aos cargos de procurador 
do Estado, pois, atualmente, há 30 em ati
vidade. 
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TIROS 8 Vítima estava na primeira arena do bairro Zerão, na zona sul de Macapá, quando bandidos chegaram 

Bandidos executam jovem a tiros em arena do bairro Zerão 

U m homem identificado como Caio Nery 
dos Santos, de 25 anos, morreu na noite 
de sexta-feira (17) durante o translado 

para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
do Zerão, para onde ele foi levado, por meios 
próprios, após ter sido alvejado por vários tiros 
na primeira arena do mesmo bairro. 

De acordo com o Centro Integrado em Ope
rações da Defesa Social (Ciodes), o crime ocor-

reu por volta de 21h29. A vítima estava entre 
um grupo de pessoas quando dois homens che
garam pela rua Walter Jucá e abriram fogo. 
'Chocolate', como era conhecido, foi alvejado 
na cabeça e tórax. 

Populares o socorreram em um carro par
ticular. Ainda de acordo com o Ciodes, o médi
co plantonista da UPA afirmou que a vítima 
já deu entrada naquela casa de saúde cadáver. 

O corpo foi removido para o Departamento de 
Medicina Legal (DML) da Polícia Técnico
Científica (Politec) para ser necropsiado. 

A Delegacia Especializada em Crimes Con
tra Pessoa (Decipe) foi ao local coletar as pri
meiras informações. A dupla executara do cri
me estaria vestida com roupas pretas. Câmeras 
de segurança na região poderão auxiliar o tra
balho investigativo. 

Socorro. 
Jovem ainda 
foi SOCOITido, 
mas não 
resistiu aos 
ferimentos 

DISPAROS 
Vítima levou vários tiros 
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PROVAS e Carla Maués, ex-companheira de palco do guitarrista, disse que está reunindo advogados para formalizar denúncia 

Ex-vocalista do "Cabaré do Brega" acusa Ximbinha de agressão 
HISTÓRICO DE AGRESSÕES 

Em outubro de 2m, Ximbinha foi 
acusado de injfuia por uma mulher, 

que preferiu não se identificar, 
de tê-la destratado e ofendido 

pessoalmente com palavras de baixo calão, 
durante festa na casa do artista. 

o guitarrista Ximbinha, ex-marido 
de Joelma, está sendo acusado de 
agressão por Carla Maués, ex

sorlil de Ximbinha negou as acusações e 
disse que o projeto Cabaré do Brega toma
rá todas as medidas judiciais cab(veis. 

anunciou uma nova vocalista, a amapaense 
Jessica Rodrigues. A assessorlil do projeto 
informou, também, que deve entrar com 
processo contra o ex-deputado por calúnlil, 
difamação, injúria, constrangimento, dano 
moral, prejuízo comerclill e ameaça. 

mesmo ano, o guitarrista anunciou a can
tora Thábata Mendes como nova vocal ista 
da banda. Depois disso, Ximbinha rompeu 
com Thábata por "divergências concen
tuais". A banda então passou a se chamar 
XCalypso e Chimbinha passou a ser cha
mado de Ximbinha. Em seguida, Ca rla 
Maués passa a ser companheira de palco 
do guitarrista. 

vocalista do Cabaré do Brega, projeto 
comandado pelo músico. 

Carla confirmou que as agressões ocor
reram em um estúdio em Belém e disse 
por telefone que está reunindo advogados 
para formalizar denúnclil. Em nota, a asses-

O caso veio à tona pelas redes sociais 
do ex-deputado federal Wladimir Costa, 
que se diz amigo próximo de Carla. Segun
do a publicação, a cantora teria sa(do do 
projeto devido às supostas agressões. 

Nesta quana, o projeto de Ximbinha 

Joelma e Chimbinha encerraram a Ban
da Ca lypso em 2015, após a separação 
marcada por denúnclils de agressão. No 

e Ocorrências 

Bandidos entram em ônibus para assaltar e 
fogem após passageiro reagir, em Baião WAI 

Bandidos invadiram na madrugada de quarta-feira (15) um ônibus que 
viajava na PA-151, de Baião para Belém, próximo ao presídio de Mocajub~ 
na região do Baixo-Tocantins. Segundo testemunhas, dois homens armados 
obrigaram o motorista a parar. Um terceiro bandido já estava no ônibus e 
reria embarcado como passageiro no terminal de Mocajuba. Ainda segundo 
as testemunhas, ao anunciar o assalto wn passageiro reria reagido e os ban
didos começaram a atirar. Após essa ação o bando fugiu sem levar nada. 
Nenhwn passageiro foi ferido com a ação dos assaltantes. 

Trânsito 
Um homem morreu atropelado na noite desta quarta-feira (15), na 

rodovia BR-316, na alnrra de Santa Maria do Pará, nordeste do estado. 
Urna equipe da Polícia Rodoviária Federal foi encaminhada ao local. Um 
longo congestionamento se fonnou na pista. Por volta de 22h, o corpo foi 
removido e a pista liberada. Segundo infonnações preliminares, a batida 
envolveu um caminhão e um carro de passeio. A PRF não informou a 
identidade da vítima nem as circunstâncias do ocorrido. 

Explosão 
Um barco explodiu no furo do Rio Grande em Abaetetuba, na região 

do Baixo Tocatins. A embarcação ficou completamente destruída. O piloto 
do barco conseguiu pular na água e não ficou ferido. Moradores disseram 
que houve vazamento de óleo no rio. Segundo infmrnações do Corpo de 
Bombeiros, a embarcação estava pronta para transportar combustível para 
wna rural do município, mas assim que o motor foi ligado, h:mve explosão. 

Eletrocutado 
Um homem morreu eletrocutado na tarde desta quarta-feira (15) no 

distrito de Outeiro, em Belém. De acordo com a Polícia Nlilitar, Ednaldo 
Pamoja Silva, estava realizando um serviço em um poste de energia quando 
recebeu uma descarga elétrica e morreu. Ainda de acordo com a Polícia, 
o caso aconteceu na avenida Paulo Costa, no bairro Água Boa. Urna equipe 
do 26º Batalhão de Polícia Nlilitar (26º BPM) foi enviada para o local. 

8 Ministério da Justiça e Segurança Pública 

Atuação da Fcrça-Tarefa Pmitmaária 
épronogadapormai; 00 diéu; no Pará 

A atuação da Força-Tarefu de Imetvenção PenitEnciária (FT!P) 
foi prorrogada por mais 60 dias no Pará. A informação foi divul
gada rra tarde desta quana-feira (15) pelas redes sociais oficias 
do Governo do Estado. A decisão deve ser publicada no Diário 
Oficial da União nos próximos dias. 

A autmização foi expedida pelo ministro de Justiça e Segu
rança Pública, Sérgio Moro, após um pedido feito pelo governador 
do Pará, Hélder Barbalho. Duran!E os próximos dois meses, a 
FTIP segue com as atividades de guarda, vigilância e custódia 
de presos. Os agen!Es da força estão no estado desde julho de 
2019, quando foram solicitados para pelo Governo após o mas
sacre no presídio de Altamira. 

O trabalho da FTIP no Pará é alvo de irwestigações. Acatando 
urna decisão do Ministério Público Federal (MPF), a Justiça do 
Pará havia afastado Maycon Rottava do cargo de coorderrador 
da FITP no estado no dia 3 de outubro. Segundo o MPF, inves
tigações apontam suspeitas de atos de tortura, maus tratos e abuso 
de autoridade contra detentos das unidades penitenciárias em 
intervenção. 

No entanto, no dia 16 de outubro, o Tribunal Regional Federal 
da 1' Região (TRFl) derrubou a liminar que afastava das funções 
o coorderrador da FITP. 

e Defeso 

Carga de 3 mil caranguejos·uçá é 
apreendida na BR·316, em Castanhal 

Trinta sacas de caranguejo-uçá foram apreendidas na madrugada 
desta terça-feira (14), pela Polícia Rodoviária Federai (PRF) em Cas
tanhal, nordeste do estado. A espécie está no período de defeso e 
não pode ser capturada. 

A ação ocorreu em frente à Unidade Operacional da PRF, no 
Km 53 da BR-316, por volta de 3h, após abordagem ao veículo sus
peito. Na carroceira do carro, os policiais encontraram 30 sacas de 
caranguejo, contendo 100 caranguejos em cada saca, totalizando 3 
mil animais da espécie, violando a Instrução Normativa (IN) 1/2020 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
que proíbe a captura, o transporte, o beneficiamento, a industriali
zação, e a comercialização de caranguejo-uçá durante o período de 
reprodução da espécie. 

O condutor e a carga apreendida foram encaminhados para a 
Delegacia de Policia Civil de Castanhai/PA. No local foi acionada 
aAdepará (Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará) que 
tomou as providências cabíveis. Os caranguejos foram libertados 
durante essa tarde em um local de mangue. 
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TEMPERAMENTO 8 Homem anunciou assalto, mas desistiu do crime após ser ignorado em São João Batista do Glórta 

Gerente de supermercado que ignorou bandido explica calma de vítimas em MG: 'nunca fomos assaltados' 
1 magine uma cidade pacata. Essa é São 

João Batista do Glória (MG). O muni
cípio de pouco mais de 7 mil habitantes 

é mais conhecido por suas cachoeiras e bele
zas naturais aos pés do Serra da Canastra, 
do que pelo progresso e suas mazelas, como 
a criminalidade. 

Foi lá que um fato inusitado chamou a 
atenção: um homem anunciou um assalto 
em um supermercado, mas desistiu do crime 
depois de ser ignorado pelas vítimas. 

Fomos atrás de respostas e descobriu o 
motivo de tanta calma dos funcionários: em 
três décadas de existência, o estabelecimen
to nunca havia sido assaltado. Sequer sofreu 
uma única tentativa. "O supermercado aqui 
tem quase 30 anos e nunca aconteceu isso, 
é a primeira vez, a cidade é muito tranquila. 
Nos mais afastados já aconteceu, mas aqui 
não. A praça é muito movimentada, fica 
difícil o acesso", contou o gerente do super
mercado, Jorge Batista de Oliveira. 

A cena foi flagrada pelas câmeras de 

segurança. As imagens mostram quando 
um homem com um capacete entrou no 
supermercado e anunciou o assalto. Os 
clientes e funcionários do mercado não 
entendem muito bem e continuam tudo 
como se nada tivesse acontecido. 

O assaltante anuncia mais uma vez o 
assalto, mas mais uma vez, nada acontece. 
Ignorado, ele desiste e vai embora. A ima
gem mostra ainda que um dos clientes inclu
sive continua tomando uma cerveja. 

O rapaz estava com a mão nas costas 
como se estivesse armado. Mas, como nin
guém reagiu à tentativa, ele foi embora sem 
levar nada do supermercado. "Tava todo 
mundo concentrado ali empacotando, os 
caixas tudo com fila, tinha um rapaz até 
tomando uma cerveja na fila. O menino 
estava empacotando, virou, olho pra ele e 
voltou a empacotar de novo normal (risos). 
As meninas que estavam no caixa nem per
ceberam. O pessoal não deu atenção e ele 
saiu correndo", contou o gerente. 

8 Câmeras de segurança flagraram o momento do ataque, durante jogo de futebol promovido em parceria com igreja evangélica 

Dupla armada invade escola, atira e deixa três adolescentes feridos em Fortaleza 
U ma dupla armada invadiu a 

quadra de uma escola parti
cular, atirou e deixou três 

adolescentes feridos no Bairro José 
Walter, em Fortaleza. A ação acon
teceu na noite desta quarta-feira (15), 
por voltadas 19h30 e foi flagrada por 
câmeras de segurança. No momento 
do tiroteio estava acontecendo uma 
partida de futebol promovida por pro
jeto social desenvolvido e mantido 
pela Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus no Bairro José Walter. 

O Centro Educacional Doris 
Johnson, onde aconteceu o tiroteio, 
informou que o ocorrido "trata-se de 
um caso isolado". A escola acrescen
tou que, dentre os feridos, dois são 
alunos matriculados na instituição e 
a outra vítima é uma jovem que assis
tia ao jogo. 

Nas imagens registradas por 
câmeras do colégio, é possível ver 
que um grupo de pessoas que estava 
assistindo à partida corre assim que 
escuta o primeiro disparo. Em segui-

da, dois suspeitos invadem a quadra 
e atiram na direção a um jovem. A 
vítima tenta correr, mas é perseguida 
pelos criminosos. 

Durante o tiroteio, houve correria 
e tumulto no local. Os suspeitos esta
vam usando capacetes e fugiram após 
os tiros. 

Estudantes feridos 
Conforme testemunhas, as vítimas 

foram socorridas e levadas para o Hos
pital Distrital Gonzaga Mota do José 
Walter, o Gonzaguinha José Walter. 
Em seguida, duas ambulâncias do 
Samu fizeram a transferência dos dois 
estudantes feridos para o Instituto 
Doutor José Frota (IJF), no Centro da 
capital. 

A direção do Centro Educacional 
Doris Johnson comunicou, por nota, 
que as vítimas "não foram feridas 
gravemente e todos estão se recupe
rando do ocorrido, já tendo sido sub
metidos a procedimentos médicos e 
aguardando alta do hospital". 

8 Maria Fernanda Fagundes Sobrinho, de 19 anos, estava passeando com amigos e familiares quando retornou com uma amiga para tirar foto na cachoeira em Cajati, SP, e se afogou 

Jovem morre afogada após chamar amiga para tirar 1selfie1 em cachoeira 
U majovemdel9anosmorreuapós 

se afogar na Cachoeira da Capeli
nha, em Cajati, no interior de Sâo 

Paulo. Segundo informações obtidas pelo 
Gl nesta quinta-feira (16), a garota já estava 
indo embora, quando se separou do grupo 
em que estava e voltou à cachoeira para 
fazer urna selfie com uma aruiga. Elas foram 
surpreendidas pela correnteza e apenas a 
colega da vítima foi resgatada com vida. 

Conforme informações da Fundação 
Florestal, Maria Fernanda Fagundes Sobri
nho é de Curitiba, no Paraná, e estava com 
um grupo de 15 pessoas, entre amigos e 
faruiliares. Eles chegaram ao Parque Esta
dual do Rio Turvo (PERT) por volta das 
lüh de domingo (12) para visitar a cachoeira 
e foram recebidos por monitores, que pas-

saram todas as orientações conforme pro
tocolo das urtidades. A operadora de tele
marketing aproveitou parte do dia no local. 

Por volta das 13h30, o grupo que estava 
com ela decidiu que iria embora e seguiu 
sentido trilha. A jovem e uma amiga de 17 
anos resolveram voltar para tirar uma última 
foto. Segundo a Secretaria de Segurança 
Pública (SSP), ambas ficaram na margem 
da cachoeira e, em um determinado 
momento, o volume da água aumentou rapi
damente, e as duas afundaram. 

O grupo notou que as duas estavam 
demorando e as pessoas decidiram retornar 
para saber o que havia ocorrido. Um deles 
viu a adolescente se afogando e a puxou 
para a superfície. Maria não foi localizada 
pelos aruigos, que decidiram acionar o Cor-

po de Bombeiros. O corpo da jovem foi 
encaruinhada para o Instituto Médico Legal 
(IML) e o caso, registrado como óbito -
morte natural, na Delegacia de Cajati, segue 
em investigação. 

Fundação Florestal 
Em nota, a Fundação Florestal (FF) 

lamenta a morte da jovem Maria Fernanda 
e afirma que, após o acidente, imediata
mente, os funcionários do PERT prestaram 
toda assistência ao grupo e acionaram o 
Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. 

O local possui sinalizações e monitores 
que alertam sobre os cuidados a serem 
tomados durante o passeio, tais como riscos 
de afogamento, trombas d' água e não con
sumir bebida alcoólica nas dependências. 
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Identidade 9 Por volta de !Oh da manhã deste sábado (18) familiares recon heceram o corpo da vít ima 
na geladeira da Politec como sendo de Elder Lucas Costa de Souza, de 24 anos. 

DISPARO 8 Vítima levou um tiro na cabeça. Crime teria ocorrido depois de suposta discussão entre vítima e o algoz. 

Homem é morto com tiro na cabeça após suposta discussão no Buritizal 
U m homem foi assassinado com um tiro na 

cabeça na madrugada deste sábado (18) após 
uma discussão na rua Claudomiro Moraes, 

bairro Buritizal, zona sul de Macapá. Segundo a polícia, 
as informações sobre o caso ainda são poucas. 

A vítima, que estava sem documentos, foi atingida 
pelo disparo por volta de 4h. O homem, que montava 
urna bicicleta, teria discutido com o ocupante de um 
carro de cor preto. Após essa suposta discussão o sus
peito sacou a arma e efetuou um único disparo de dentro 
do automóvel. Ainda não se sabia o calibre da arma. 

O ciclista tombou na calçada de uma residência. O 
resgate do Corpo de Bombeiros Militar ( CBM) foi 
acionado e confirmou a morte. A perícia de local foi 
realizada pela Polícia Técnico-Científica (Politec) que 
realizou a remoção do cadáver. Policiais do 1 ºBatalhão 
de Polícia Militar (1 º BPM) realizaram diligências na 
região, mas não localizaram os suspeitos. 

Por volta de lüh da manhã deste sábado (18) fami
liares reconheceram o corpo da vítima na geladeira da 
Politec como sendo de Elder Lucas Costa de Souza, 
de 24 anos. 

8 SENTENÇA 

Técnico que cobrava dinheiro e sexo para 1furar1 fila de cirurgia é condenado a 3 anos de prisão 
O instrurnentador cirúrgico Josiney Santos da Silva, 

de 43 anos, foi condenado a 3 anos de prisão pelos 
crimes de assédio sexual, concussão [receber van

tagem indevida em razão da função pública] e corrupção 
passiva. A sentença foi dada pelo juiz Ailton Vida!, da 2' 
V ara Criminal de Macapá. 

Josiney e uma técnica em enfermagem foram presos 
em flagrante em fevereiro de 2018 após a denúncia de 
urna paciente do Hospital de Emergências (HE) de Macapá, 
que aguardava por urna cirurgia. 

Ela denunciou Josiney à direção do hospital depois 
que ele cobrou R$ 1,2 mil para adiantar o nome dela na 
fila de espera. Conversas via Whatsapp revelaram que 
como a mulher não tinha todo o dinheiro, o técuico pediu 
o pagamento de R$ 800 em espécie. Os R$ 400 restantes 
ela pagaria com 'serviços sexuais". A direção do HE levou 
a paciente até a delegacia onde o caso foi registrado. 

Por falta de provas a técuica de enfermagem, que tam
bém foi presa há época, acabou absolvida. Ambos res
pondiam ao processo em liberdade. 

O juiz acabou convertendo a sentença de prisão em 
prestação de serviço comunitário. Vida! também deter
minou a perda da função pública. 

1 



www.diariodoamapa.com.br 

e DIÁRIO DO AMAPÁ e DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA 119 E 20 DE JANEIRO DE 2020 e DIRETOR - SUPERINTENDENTE LUIZ MELO 

Amapá 
NOVOS ARES e Ex-jogadora do Clube de Regatas Vasco da Gama, Iandra ~ouza, está de malas prontas para jogar no ~porting Clube de Braga e Revelação 

Atleta amapaense está prestes a jogar na Europa Jefferson Jari, ex·Santos·AP, 
vai disputar o campeonato 
Goiano pelo Anapolina 

Lana Carolina 
OaRedaçl!o 

U ma revelação. do futebol feminino 
amapaense esta prestes a Ir representar 
o nosso futebol em Portugal. A ex

jogadora do Clube de Regatas Vasco da 
Gama, landra Souza, está de malas prontas 
para jogar no Sporting Clube de Braga. E ela 
mesma relata como aconteceu esse convite 
para jogar na Europa. 

Projeto 
prevê centro 

olímpico 
com pista 
e piscina 

no estádio 
Glicério 

Marques, 
emMacapá 

"Eu fui a um CT do Wellington Andrade, 
que é goleiro da seleção de Portugal de Beach 
Soccer, e aí eu treinei com ele e daí ele gostou 
de mim e pediu para que eu fosse treinar. Aí 
surgiu a oportunidade para que eu fosse para 
fora do Brasil", finalizou. 

O técnico da jogadora, Ovídio Neto, falou 
sobre o trabalho que está sendo desenvolvído 
com a jogadora. "Estamos desenvolvendo um 
trabalho com ela, precisariamos de mais tem-

po, mas, vamos tentar aprimorar o máximo 
que podemos, principalmente sobre o contato 
físico, a questão dos gramados, a postura, para 
que ela possa ter um bom desempenho e 
seguira carreira promissora dela", afirmou o 
professor. 

A atleta recebe todo apoio da Secretaria 
de Estado do Desporto e Lazer, e ela está de 
viagem marcada para Portugal nesta quarta
feira (15). 

O jogador amapaense Jefferson Jari, 
revelado pelo Santos-AP, foi apre
sentado pelo Anapolina de Goiás 

para a temporada 2020. 
O volante de 23 arre.;, chega para disputar 

o Campeonato Goiano, programado para 
iniciar no dia 22 de janeiro, com final prevista 
para o dia 26 de abril. 

Jefferson Jari, que já treina com o elenco 
em Anápolis, chega após passagem pelas 
equipes paraenses da Tuna Luso e Indepen
dente de Tucuruí. 

U ma ordem de serviço no valor de R$ 12 milhões, foi 
assinada pela Prefeitura de Macapá, para obras no Está
dio Municipal Glicério Marques e a construção de um 

centro olímpico. 
A assinatura do tenno, aconteceu durante a comemoração 

dos 70 anos de fundação do estádio, que também é conhecido 
como: "Glicerão" e "Gigante da Favela". 

Além do prefeito Clécio Luis, estiveram presentes no evento 
o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional 
e outras autoridades da capital e do estado. 

Para o prefeito de Macapá, o histórico de descrença com a 
obra do estádio Glicério Marques, precisa chegar ao fim. "Foram 
dois anos de muito trabalho e desta vez esperamos que a obra 
tenha, um principio, um meio e um fim. Vamos entregar um 
novo Glicério Marques, desta vez, não apenas como um estádio 
de futebol, mas com espaço par a revelação de atletas em outras 
modalidades", disse Clécio Luis, que anunciou a entrega para 
o fim deste ano. 

Já o senador Davi Alcolumbre, chamou a atenção para a 
busca de quase dois anos para que tudo fosse feito para a via
bilidade da obra no estádio. "Hoje é a realização de um sonho, 
vendo que a busca da liberação de recursos para o Glicério Mar
ques, se tornou realidade e a obra irá acontecer", destacou. 
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ANÁLISE e Treinador vê time atuar de fonna segura e confia que poderá continuar nesse rttmo nas próximas partidas 8TÊNIS 

Técnico Renan Dai Zotto comemora boa atuação 
do Vôlei Taubaté: 11Quero manter esse alto padrão11 

A pós bater Maringá por 3 sets a O, em 
casa, o técnico do Vôlei Taubaté, 
Renan Dal Zotto, definiu a vitória 

como "de extrema importância" para as pre
tensões da equipe na temporada. 

Com o resultado, a equipe taubateana 
retomou a confiança para a sequência do ano, 
após uma série de derrotas na S uperliga. 

O triunfo, que veio com parciais de 25/17, 
25/16 e 25121, classificou o time para a semi
final da Copa. 

Ao analisar a partida, o treinador afirma 
ter gostado da defesa da equipe e da visão de 
jogo do levantador Rapha na hora de passar 
para definição dos companheiros. 

- Jogamos em todos os fundamentos de 
uma forma bem equilibrada. O sistema de 
bloqueio e de defesa funcionaram bem, acre
dito que tenha sido o ponto alto. O Rapha fez 
uma grande partida, distribuiu bem o jogo, 
colocando todos em condições de atacar, 
comentou o técnico. 

Ressaltando o bom desempenho coletivo, 
ele também aponta a possibilidade de pro
mover um maior revezamento nas próximas 
partidas seguintes, visando chegar com o 
elenco em condições ideais para a fase final 
da competição. 

-O que eu quero é manter esse alto padrão 
de jogo e, nos próximos dias de treinamento, 
nos próximos jogos, dar o máximo de ritmo 
de jogo para todos os atletas, afirmou. 

e Fórmula! 

Kubica nega que limitações no braço direito tenham contribuído para o fracasso da Williams 
R oben Kubica ainda não perdoou 

a Williams pelo carro ruim que 
projetou para a temporada de 

2019, ano em que voltou a pilotar na Fór
mula 1. Na qllilflil-feira, o polonês falou 
aberlilmente sobre os problemas que 
enfrentou na equipe britânica e refutou 
qualquer possibilidade de que suas limi
lilções físicas no braço direito ou o 
desempenho dos pneus tenha contribllido 
para o mau desempenho nas pislils. 

Em 2011, ao participar de uma prova 
de rali, Kubica sofreu um acidente com 
graves sequelas em seu braço direito. Na 
ocasião, o problema físico fez com que 

se afasli!sse da Renault para iniciar a sua 
recuperação. No ano passado, na Wil
liams, ele conseguiu voltar a ser titular 
na categoria máxima do automobilismo 
mundial. 

- Um dos fatores que não influencia
ram (no mau desempenho do carro) 
foram minhas limililções nas CUJVas de 
allil velocidade. Você perde mais (per
formance) quando tem duas ou três cur
vas seguidas do que apenas urna, ou urna 
reta. Por isso, tenho certeza de que 
minllil5 limililções não estão influencian
do minha pilotagem, afirmou Kubica, 
em entrevista ao Motorspon.com. 

Em busca de recorde de Federer1 

Nadai pode ter Kyr~os nas 
oitavas do Aberto da Austrália 

D ono de 19 titulas de Grand Slam na 
carreira e atual líder do ranking mun
dial, o espanhol Rafael Nadai terá, 

na teoria, vida tranquila nas primeiras roda
das do Aberto da Austrália, primeiro Grand 
Slam do ano. As chaves foram sorteadas 
nesta quinta-feira e o colocaram sem grandes 
rivais nas três primeiras rodadas. 

O Aberto da Austrália pode marcar a 
vigésima conquista de Grand Slam de Rafael 
Nadal, que, des.sa maneira se igualaria com 
Federer como maior vencedor da história. 
Djokovic é o terceiro, com 16. 

Na estreia, jogará contra o boliviano 
Hugo Dellian, depois erúrentaria o vencedor 
do duelo entre o português João Sousa e o 
argentino Federico Delbonis. O compatriota 
Paulo Carrefío Abusta, cabeça de chave 
número 27, pode ser o rival na terceira fase. 
O principal oponente seria, se tudo ocorrer 
dentro do esperado, Nick Kyrgios, nas oita
vas de final. 

Já seus principais rivais, o sérvio Novak 
Djokovic e o suíço Roger Federer, apesar 
de favoritos nos primeiros jogos, devem ter 
partidas mais duras. Federer estreia contra 
o americano Steve Johnson, enquanto Djo
knvic diante do alemão Jan Lenard Struff. 
Se avançar, Djokovic pode pegar o grego 
Stefanos Tsitsipas, sexto pré-classificado, 
nas quartas de final, enquanto Federer pode 
enfrentar Denis Shapovalov, cabeça de cha
ve 13, nas oitavas. 

Na chave feminina, a australiana 
Ashleigh Barty, líder do ranking, vai estrear 
contra a ucraniana Lesia Tsurenko. Oitava 
cabeça de chave, a arneriilna Serena Williams 
estreia contra a russa Anastasia Potapova. 

Ulisses Laurinda Pré-Olímpico de Basquete 

P assaporte em mãos e algumas conversas na cabeça. O treinador 
da seleção masculina de basquete, o croataAleksander Petro
vic, irá para os Estados Unidos em fevereiro com a missão 

de se reunir com os brasileiros que atuam na liga profissional ame
ricana. Na agenda, conversas pessoais com o armador Raul Neto, o 
Raulzinho, jogador do Philadelphia 76ers, o pivô Cristiano Felício, 
do Chicago Bulis, e o ala Bruno Caboclo, do Memphis Grizzlies. 
Todos já foram contatados por telefone e deram o sinal positivo para 
o treinador sobre suas participações no Pré-Olímpico em junho. 

Raulzinho, que foi convocado para o Mundial da China no ano 
passado mas ficou de fora por uma lesão no tornozelo esquerdo, 

'' Técnico da seleção 
brasileira de basquete 
irá assistir a jogos da 
NBA e conversar com os 
atletas que estão na 
liga profissional dos 
Estados Unidos, Torneio 
a ser disputado na 
Croácia, em jllllllo, é a 
última c!Jance de o 
Brasil estar em Tóquio 

'' 

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

tem demostrado interesse na convocação. O arma
dor só não estaria com o grupo da seleção na Croá
cia, em junho, por lesão ou caso o seu time, o Phi
ladelphia 76ers, chegue às finais da NBA, com 
datas reservadas entre 4 e 21 de junho, o que cho
caria com a fase final de preparação para o torneio 
classificatório. Petrovic também irá assistir aos 
jogos dos times em que os brasileiros jogam: Phi
ladelphia x Knicks (27/02), Chicago x Dallas 
(02/03), Brooklyn x Memphis (04103). 

Ainda não será nesta viagem que o treinador 
encontrará o pivô Anderson Varejão, que está sem 
clube desde que deixou o Flamengo em julho do 
ano passado. Varejão, 37 anos, mantém a forma 
com treinadores particulares em Cleveland, onde 
mora com a esposa que está grávida de urna meni
na que nasce em março. O técnico croata conta 
com Varejão, um dos destaques do Brasil na Copa 
do Mundo de basquete do ano passado, na China, 
competição em que o Brasil terminou em 13º lugar 
e não conseguiu vaga para os Jogos de Tóquio. 

Petrovic reservou o mês de maio para conver
sar pessoalmente com os veteranos do grupo, além 
de Anderson, Alex, Marquinhos e Leandrinho. O 

técnico da seleção já fez 'tour' semelhante nos pri
meiros dias do ano, quando viu jogos dos brasi
leiros que atuam na Espanha e se encontrou com 
os armadores Marcelinho Huertas, do Tenerife, e 
Rafa Luz, do Murcia, o ala Vítor Benite e o pivô 
Augusto Lima, ambos do San Pablo Burgos. 

O Mundial é a última chance do Brasil disputar 
os Jogos de Tóquio. Para garantir sua participação, 
o Brasil terá que vencer o torneio com sede em 
Split, na Croácia, entre 26 e 28 de junho, um mês 
das Olimpíadas no Japão. A seleção está no grupo 
com Tunísia e Croácia, dona da casa. Os dois 
melhores passam de fase e pegam os dois melhores 
da outra chave, que tem Rússia, Alemanha e Méxi
co. Só o campeão da sede estará em Tóquio. 

Oito seleções estão garantidas: Japão (país
sede), Austrália (melhor da Oceania na Copa do 
Mundo), Nigéria (melhor da África na Copa do 
Mundo), Irã (melhor da Ásia na Copa do Mundo), 
Estados Unidos e Argentina (dois melhores das 
Américas na Copa do Mundo), Espanha e França 
(dois melhores da Europa na Copa do Mundo). As 
últimas quatro vagas serão dos campeões de cada 
pré-olímpico. 
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Esporte Nacional 1 
EXPECTATIVA e Atacante vem da Fiorentina por empréstimo até o funde 2mo, pelo qual clube pagará 1 milhão de eurns 

Atacante Pedro chega ao Rio para fechar com 
o Flamengo: 1Emoção muito grande1 

O centroavante Pedro desembarcou 
na manhã desta sexta-feira no Rio 
para fechai com o Flamengo. 

O jogador passará por exatnes médicos 
e assinará contrato de empréstimo até o fim 
de 2020. 

Na chegada no aeroporto do Galeão, o 
jovem atacante de 22 anos, que se destacou 
no Fluminense antes de ser vendido pata a 
Fiorentina, não escondeu a alegria de voltar 

ao Brasil e enfim atuat pelo clube que tentou 
contratá-lo ainda no ano passado, a pedido 
do técnico Jorge Jesus. O Tricolor das Laran
jeiras não o liberou. 

"Emoção muito grande, expectativa 
enorme para assinai com o Flamengo. Ainda 
faltatn alguns detalhes, fazer exatnes, mas 
estou muito feliz em voltat para esta tem
porada", disse o atacante, saudado por um 
grupo de torcedores no aeroporto já com 

música: "Arerê, o Pedro vai meter gol em 
você". 

"Saudade do Rio de Janeiro, ainda mais 
podendo jogai no Flatnengo. Espero fazer 
um grande ano", completou Pedro. 

Pedro será o quinto reforço que chega 
para integrar o elenco principal do Flamengo 
em 2020. Além dele, o clube já apresentou 
Pedro Rocha e Gustavo Henrique, e fechou 
as contratações de Michael e Thiago Maia. 

8 Com aUetas cobiçados, técnico André Jardine pede foco na busca por uma vaga em Tóquio 

Janela de transferências mexe com dia a dia 
da seleção brasileira às vésperas do Pré-Olímpico 

Propostas, reuniões, exames médicos 
para assinatura de contrato ... A janela de 
transferências mexe com o dia a dia da sele
ção sub-23 às vésperas da estreia no Pré
Olírnpico. 

Com diversos jogadores cobiçacbs no 
mercacb, o Brasil inicia sua participação no 
torneio sul-americano neste cbmingo, contra 
o Peru, às 22h30 (de Brasilia), na cidade de 
Armênia, na Colômbia. 

Embora o técnico André Jardine pregue 
foco total na busca por uma vaga nos Jogos 
de Tóquio, inevitavelmente alguns atletas 
acabam dividindo as atenções com a janela. 
Isso ficou nítido na última quarta-feira, quan
do Reinier não viajou com a delegação cana-

rinho para definir sua venda do Flamengo 
para o Real Madrid, da Espanha. 

Antes de ser liberacb, o meia-atacante 
já havia realizado exames médicos sob 
supervisão de médico do Real Madrid na 
Granja Cornary, onde a Seleção Brasileira 
estava treinando. 

O mesmo aconteceu com o Caio Hen
rique, lateral-esquerdo que está prestes a tro
caro Fluminense pelo Grêmio. Na ocasião, 
um diretor do clube gaúcho também teve 
acesso ao local. 

-O fato deles estarem concentrados aqui 
ajuda (a não pensar muito em transferências). 
Eles estão "full time" aqui com a gente. A 
gente tem dias que trabalha em três turnos e 

à noite ainda fazemos alguma reunião, algu
ma situação para eles. Obviamente que não 
conseguimos isolar eles do mundo externo, 
porque são atletas que estão acompanhando 
as coisas. A vida deles que está em jogo, a 
gente entende isso, declarou o treinador da 
Seleção, que ainda completou: 

- A gente tem pedido a eles o máximo 
de foco, de concentração. São atletas de exce
lência, que com certeza sabem que nesse 
momento é fundamental estar de corpo e 
alma aqui, diariamente, com a cabeça no 
treinamento, porque eles já entenderam e 
têm consciência do tamanho da responsabi
lidade que nós temos. E vamos tocbs muito 
fortes para trazer essa vaga e a medalha! 

3 
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8 Aprendizado 
FelipeMelo admite que ta a aprender na zaga 
do Palmeir9JI e se diz feliz per virar Cl]itão 

Passados os primeiros 45 minutos em sua nova função no Pal
meiras, na estreia do To meio da Flórida, o agora zagueiro Felipe 
Melo fez elogios ao técnico Vanderlei Luxemburgo, responsável 
por trocá-lo de posição, e afirmou que irá melhorar. ''Tudo é muito 
treinamento, é prática. É como dirigir um carro, você vai dirigindo 
e ficando bom. Claro que com muita prudência, muita responsa
bilidade", disse o jogador. "Mas a gente chama o Luxemburgo de 
professor porque ele nos ensina. Estou na mão de um dos melhores 
treinadores da história do futebol, e a tendência é melhorar". 
Durante a semana, o treinador explicou que, mais recuado, Felipe 
Melo terá de correr menos, estará mais inteiro fisicamente para 
eventuais combates e correrá menos risco de levar cartões. Pontos 
que, em alguns momentos, atrapalhavam o volante de 36 anos. 

e Conceitos 
Jnteusoe oombativo, Corinthians já começa a 
ganhar nova cara com esquana de'ftago Nme 

Com apenas df'"l dias de preparação com Tiago Nunes, o Timão 
encarouo New Y mk City FC no estádio do Orlando City, na estreia 
do Tornei o da Flórida, e viu seu time titular vencer o primeiro 
tempo por 2 a O com enorme superioridade. Com os reservas, 
perdeu por 1 a O na etapa final. Mais do que resultado, porém, o 
que o torcedor pode celebrar é urna clara mudança de postura em 
relação ao que se via corno padrão até 2019. O futebol reativo 
ficou para trás e, quando o técnico teve titulares em campo, o que 
se viu foi llIIl time propositivo, que lliOUa posse de lxJla para avançar, 
que agrediu com qualidade e que, quando não tinha a bola, pres
sionava com força para tentar recuperá-la. Futebol de intensidérle. 

8 Mistério 
Jesualdo adota privacidade em início no Santos, 
usa tapo para testes e agrada a jogadn 

O técnico Jesualdo Ferreira optou pela privacidade e pelo 
mistério nestes primeiros dias de pré-temporada do Santos. 
Ainda não foi possível observar nenhuma atividade tática do 
português no CT Rei Pelé. Mesmo assim, certo é que o treinador 
tem feito testes com toda a equipe. Sem pressa para encontrar 
um time ideal, Jesualdo tem agradado ao elenco neste começo 
de trabalho no Peixe, principalmente por valorizar o trabalho 
do grupo sem "desmerecer" jogadores considerados não tão 
importantes para formar urna possível equipe titular. Foram as 
impressões passadas pelo atacante Raniel e pelo volante Jobson, 
ambos durante coletivas de imprensa no CT: o "lado humano" 
do treinador e a chance para todo o grupo têm sido vistos como 
positivos. O jeitão mais tranquilo é urna mudança significativa. 

8 Opções 
Ainda sem t.odmà ~ Odairsboça 
Fluminense mo Nenê, Hudson e Caio Paulista 

A poucos dias da estreia do Fluminense na temporada 2020, 
o técnico Odair Hellmann já começou a esboçar o time que 
levará a campo neste domingo, contra a Cabofriense, pela 1'3 
rodada da Taça Guanabara. Ele não terá à disposição diversos 
jogadores. Ganso cumpre uma suspensão recebida em 2019, 
Nino está a serviço da seleção brasileira no Pré-Olímpico, e os 
reforços Egídio, Henrique e Yago, ainda não foram regularizados. 
Frazan sofreu urna grave lesão no joelho, e Muriel se recupera 
de uma fratura na mão esquerda. Neste cenário, o treinador tem 
planejado, em atividades e conversas ao longo da pré-temporada, 
o time para a estreia, cuja provável escalação é: Marcos Felipe, 
Gilberto, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Orinho; Yuri, Hudson 
e Nenê; Caio Paulista, Marcos Paulo e Evanilson. 

e Atenção 
Gabriel Pec impressiona Abel em treinos e 
será a novidade do V mico na estreia do carioca 

Historicamente, Abel Braga costuma observar garotos, se 
impressionar com o futebol deles e lhes dar oportunidades 
quando chega a um time. O meia Gabriel Pec, foi quem mara
vilhou o treinador do Vasco nos primeiros trabalhos no CT do 
Almirante. O jovem. a não ser que ocorra alguma mudança de 
última hora, será novidade do time diante do Bangu, domingo, 
na estreia no Carioca. A movimentação e o poder de finalização 
do garoto chamaram atenção de Abel. Pec chegou a marcar 
três gols em urna das atividades da pré-temporada. Natural de 
Petrópolis, Pec, que faz 19 anos no próximo dia 11, será ores
ponsável por municiar o trio de ataque do Vasco, quejá está 
na ponta da lingua de Abel: Talles Magno, Marrony e Gerrnán 
Cmo. O treinador não abrirá mão de jogar com três atacantes, 
sua preferência há muito tempo no futebol brasileiro. 



Ansiedade 
para estreia " 

... 9 -Espero estrear bem, sair com o pé direito na frente . Isso é muito importante para 
dar confiança no elenco para o restante da temporada, diz Rafael Jansen. 

8 DEFENSOR DO REMO RESSALTA A IMPORTÃNCIA DE ESTREAR NA TEMPORADA COM UMA VITÓRIA, DEMONSTRA CONFIANÇA NO TRABALHO DO TREINADOR E DIZ NÃO CONHECER MUITO SOBRE O TAPAJÓS 

Rafael Jansen revela ansiedade do elenco azulino 
para estreia diante da torcida: 11Contando os dias 11 

F altando poucas horas para a 
estreia no Campeonato 
Paraense, o Remo fez seus 

últimos treinos da pré-temporada em 
Salinas, no nordeste do Pará. E para 
chegar pronto para o primeiro jogo, 
o zagueiro Rafael J ansen quer que o 
time esteja afinado para começar o 
ano com pé direito. 

- Estamos praticamente ajusta
dos, só alguns detalhes que o profes
sor tem para corrigir, mas eu creio 
que, no treino de hoje e quando che
gar em Belém, ele vai nos passar 
esses detalhes para corrigir antes da 
estreia. Isso é muito importante. Não 
podemos cometer erros, principal
mente em uma estreia de campeo
nato, ressalta o defensor. 

O defensor, que vai para sua 
segunda temporada com a camisa 
azulina, não esconde a vontade de 
iniciar logo a temporada de jogos. 
Ele revelou ainda que os jogadores 
estão em contagem regressiva para 
encontrar a torcida. 

- Essa ansiedade não só eu tenho, 
mas os demais jogadores que per
maneceram e os novos que chegaram 
também têm. A gente fica contilndo 

8 GALOELÉTRICOANUNCIACHEGADADEMATEUSMELO,QUEESTAVAACERTADOCOMOSÃORAIMUNDO-AM 

Independente Tucunó 11dá chapéu11 em 
time amazonense e contrata jovem goleiro 

D ias após perder o goleiro Dida para o 
Flores til-CE, o Independente de Tucu
ruí contratou Mateus Melo para a posi

ção. O acerto fez com que o atleta deixasse o 
São Raimundo-AM, time no qual defendeu em 
2018 e que já estava com contrato para o Cam
peonato Amazonense deste ano. 

Mateus Melo tem 24 anos e foi revelado 
pela Tuna Luso Brasileira. Além do Tufão, o 

atleta acumula passagens por Paragominas, 
São Raimundo-PA, Desportiva Paraense, Prin
cesa de Solimões-AM e Atlético Paraense. 

O Independente fará a abertura do Parazão 
2020 contra o Castanhal, neste sábado, às 
15h30, no Parque do Bacurau, em Cametá. 
Como o Estádio Navegantão passa por refor
mas, a diretoria do Galo Elétrico irá mandar 
seus jogos longe de Tucuruí. 

os dias para a estreia, principalmente 
diante da nossa torcida, já que ano 
passado não conseguimos estrear 
diante da nossa torcida e esse ano 
estamos tendo essa oportunidade. 
Espero que estejamos bem focados 
no treino para chegar no jogo e dar 
essa alegria ao torcedor. 

- Espero estrear bem, sair com o 
pé direito na frente. Isso é muito 
importante para dar confiança no 
elenco para o restante da temporada. 

O Leão estreia no Parazão neste 
domingo, dia 19, contra o Tapajós, 
às 16h, no Mangueirão. Apesar de 
ter enfrentado o Boto duas vezes no 
estildual do ano passado, Rafael Jan
sen revela que não sabe muito do 
adversário, mas que o time tem que 
estar atento de qualquer forma. 

- Não conhecemos muito, mas 
sabemos que aqui no Pará não tem 
jogo fácil. Independente de qual time 
seja, temos que estar preparados para 
qualquer adversidade. [ ... ] Confio 
nos meus companheiros e no traba
lho que vem sendo dado pelo Jaques 
- sa lientou o defensor, que ainda não 
sabe se jogará na zaga ou na lateral
direita diante do Tapajós. 

8 UM DOS DESTAQUES DO PAYSANDU EM 2019, JOGADOR ESTÁ INTEGRADO AO ELENCO EM BARCARENA 

Volante se impressiona com recuperação 
e deve voltar ao Papão em cerca de um mês 
1 ntegrado ao elenco do Paysandu que 

rea liza a pré-temporada na cidade de 
Barcarena, o volante Uchôa, que se 

recupera de wna citurgia de retirada de um 
twnor no pé direito, tem realizado atividades 
de fis ioterapia com objetivo de retornar aos 
gramados. Ainda em dezembro do ano pas
sado, alguns dias depois do procedimento, 
e le iniciou tratamento pós-operatório no 
período das férias e tem a expectativa de 
ficar à disposição do técnico Hélio dos 
Anjos a pattir do dia 19 de fevereiro. 

-A gente começou no pós-operatório, 
fizemos um trabalho com laserterapia para 
melhorar e acelerar a cicatrização da área 

de onde foi retirado o tumor. Além disso 
foi iniciado wn trabalho de cinesioterapia 
de forma muito leve com exercícios isomé
tricos para ace lerar o processo de marcha e 
andar normal. Enquanto fazíamos esse tra
balho na região do pé e do tornozelo, houve 
wn fortil lecimento de joelho e quadril, para 
assim voltar o quanto antes, disse o fisiote
rapeutil bicolor Mário Carvalho, em entre
vista ao site do ciube 

- Ele tem feito trabalho de estilbilização 
no local, ganho de amplitude e wna readap
tação, ganhando confiança no trote, na cor
rida, completou o fisioterapeuta Júnior Fur
tildo, que está há 20 anos no Papão. 
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• Amapá no topo do mundo: 
Saga da alpinista Cléo Pacheco Weidlich 

e págs.4e5 

• Na coluna social, clics da festa 
de reabertura do Mercado Central 

e pág.a 

8 Bloco "A Banda" recebe apoio e garante 
melhor circuito do carnaval 2020 

• pág.7 

M1morl1I do M1rc1do C1ntr1I cont1 
hlst6rl1 do com6rclo • cultura de M1c1p6 

'' 

A história do comércio e da cultura de Macapá 
está presente no Memorial do Mercado Central, 
que foi reinaugurado na última quinta-feira, 16. 

Quem visita o local fica saudoso ao conhecer o espaço 
do memorial e relembrar a infância no centro de Macapá. 

O memorial está localizado nos altos do Mercado 
Central, do lado esquerdo. O espaço possui uma expo
sição de antiguidades, do Rubem Bemerguy, que inclui 
caixa registradora, máq uina de escrever, câmeras foto
gráficas, recortes de jornais, letras de poesias e músicas 
do mercado, além de relíquias do Flip Guaraná, creme 
dental Kolynos, vitrola e uma linha do tempo de fotos 
do mercado. 

Paraense de nascimento, mas macapaense de cora
ção, Rodolfo Paixão Melo, levou seus filhos para 
conhecer o mercado e aproveitou para ir ao memorial. 
Para ele, foi uma grande emoção estar no mercado e 

g 

ver a história que seu avô, um dos primeiros sapateiros 
do espaço, contava. 

"O meu avô Melo veio para Macapá na década de 
40 e foi um dos primeiros a instalar a sapataria. Eu 
cresci ouvindo-o contar dos causos do mercado, da 
venda de temperos, do senhor 'Zoio Cordova ', que era 
responsável pelo gerenciamento em Macapá, e ele que 
trazia couro e sola de Belém para fabricar os sapatos 
aq ui", contou. 

O Mercado Central de Macapá é situado na área 

O monumento histórico foi revitalizado e ampliado 
por meio da emenda parlamentar do senador Raadolte 

Rodrigues, ao valor de R$ 2,5 milhões, 
e mais R$1,Z milhão de contrapartida do Município. 

nobre da cidade e teve sua inauguração em 13 de setem
bro de 1953, pelo governador Janary Gentil Nunes, na 
gestão do prefeito Claudomiro Morais. "Por muito 
tempo foi considerado um local de compras das famí
lias amapaenses. Foi a partir de sua existência, que o 
comércio de Macapá da área-centro passou a disponi
bilizar um local fixo, onde toda a população passou a 
se concentrar, sempre nas primeiras horas da manhã, 
para as compras diárias de alimentos", relata o histo
riador Edgar Rodrigues. 

Para Rodolfo, só de ver as fotos no memorial e saber 
da história, passa um filme na cabeça. "A sensação é 
excelente, passa um vídeo na cabeça, e mesmo ouvindo 
essas histórias, em Belém, eu me senti parte hoje . 

Quando subi as escadas com meus filhos disse ' ' 
que ia mostrar onde o bisavô deles trabalhou", 
frisou emocionado. 
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e Dor de cabeça pode ser causada por abuso de analgésico 
Um tipo de dor de cabeça desconhecido 

pela população, mas cada vez mais frequente 
nos consultórios médicos, é a cefaleia provo
cada por uso excessivo de analgésicos. Essa 
tendência foi discutida no Congresso Brasi
leiro de Neurologia, na capital paulista. 

Segundo Márcio Nattan Portes Souza, neu
rologista do Hospital das Clínicas de São Pau
lo, trata-se de um círculo vicioso. O indiví-

duo que sofre constantemente com dores de 
cabeça passa a abusar da medicação e, con
sequentemente, pode sofrer ainda mais com o 
incômodo. "Antes a dor de cabeça melhora
va completamente, agora não mais. Antes, o 
paciente passava três dias sem desconforto 
depois que tomava um analgésico, agora fica 
meio dia aliviado e o problema já volta", dis
se o médico. 

O especialista lembra que, por ser um 
quadro comum entre a população, poucas 
pessoas procuram apoio dos profissionais. 
Então fique de olho: "A Sociedade Brasi
leira de Neurologia recomenda que, em 
casos de mais de três dias com dor de cabe
ça por mês ou de mais de três meses de 
incômodos frequentes, é preciso procurar 
um neurologista" . 

• 
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Alô Doutor 
Doença de Gaucher ganha novo 
tratamento no Brasil. O que é? 

Em 1994, o tratamento da 
doença de Gaucher passou 
por uma revolução, com uma 
inj eção que repõe a enzima 
beta-glicosidase - ela mal é 
produzida por esses pacien
tes. E, agora, está chegando 
ao Brasil o primeiro remédio 
de uso oral contra essa sín
drome rara, o que garante 
conforto e praticidade. 

Nos estudos que garanti
ram sua aprovação, o novo 
tratamento, da farmacêutica 
Sanofi Genzyme, obteve uma 
eficácia parecida com as inje
ções. Só que os comprimidos 
foram considerados mais ami
gáveis pela enorme maioria 
dos voluntários. Antes de 

Q ÁRIES 

esmiuçar o novo tratamento, 
no entanto, é necessário 
entender a doença. Quais suas 
causas e seus sintomas? E o 
diagnóstico, como fica? 

O que é a 
doença de Gaucher? 
Trata-se de uma desordem 

genética que provoca uma 
deficiência na produção da 
enzima beta-glicosidase. A 
substância é responsável por, 
dentro de estruturas celulares 
chamadas lisossomos, que
brar algumas moléculas para 
que elas sejam recicladas. 

Pois bem: na ausência 
dessa enzima, há um acúmu
lo de uma partícula chamada 

TOURO 
20/03 A 20/04 21/04 A 20/05 

o acúmulo das célDlas de 
Gauc/Jer aumenta em duas 
vezes o tamaa/Jo do 
ligado e em até incríveis 
70 vezes o do /Jaço. 

'' glicosilceramida (ou GL 1 
para os mais intimos). É urna 
espécie de lixo que, digamos, 
incha certas células do san
gue - os macrófagos. Nesse 
estado, eles perdem sua fun
ção, ganhando o apelido de 
células de Gaucher. 

Essas unidades, por sua 
vez, acabam se acumulando 
em locais como o fígado, o 
baço e a medula óssea. Daí 
disparam os sintomas que 
veremos logo na sequência. 

"No Brasil, temos quase 
900 pacientes diagnostica
dos. Mas é possível que 
outras pessoas sofram com 
ela, porque a detecção de 
uma doença rara nunca é 

G~MEOS 
21 /05 A 20/06 

Q Talvez surjam Você vai se deslacar O trabalho vai exigir conflitos com amigos na carreira e pode foco. Talvez ganhe 

CJ ou colegas da 
serviço. Sua inluiçl o exigir demais dos dinheiro se seguir seu 
deve alrair ganho colegas, alraindo sexto sentido. Sua 

ti) Inesperado. Valorize Inimizades: cuidado! sensualidade tem tudo 
a cumplicidade se Já Afinidades vllo marcar para agitar a vida 

Q llver um amor. Pode a vida a dois, mas afetiva. Uma pessoa 
rolar paquera com diminua as cobranças. popular pode despertar ... pessoa mais velha ou Pode visitar amigo que seu interesse caso 
comprometida. mora longa. esteja só. 

Q lBIA ESCORPIÃO SAGITÁRIO 

.e ZlllBAZl/10 24/1 O A 21/11 22111 A 21 /12 

Atividade Com poder de Mantenha o 
feita em casa ou comunicação afiado, foco no serviço para 
com parente deve voei vai se dastacar não cometer erros. Se 
render uma grana no serviço. precisar de dinheiro, 
extra. Talvez sua parente pode ajudar. 
alma gêmea precise Promessa de 

A relação afetiva da sua ajuda. sucesso na 
pede diálogo e Paquera animada i conquistai Não deixe 

vista! Lembre-se: é o passado embaçar aconchego para 
sempre tempo de seu romance. Tente voltar ao eixo. ~ 
adotar hábitos ceder mais em casa possível que amor do 
saudáveis. para evitar conflitos. passado reapareça. 

fácil. Os sintomas não são 
conhecidos ou associados ao 
problema", afirma a pediatra 
Ana Maria Martins, da Uni
versidade Federal de São Pau
lo (Unifesp ). 

Sintomas e 
consequências 
O acúmulo das células de 

Gaucher aumenta em duas 
vezes o tamanho do fígado e 
em até incríveis 70 vezes o 
do baço. "Uma criança que 
atendi parecia ter uma barri
ga de grávida", exemplifica 
Ana Maria. 

Claro que nem todos os 
casos provocam um inchaço 
tão acentuado, mas, de fato, a 
barriga costuma crescer bas
tante. E, sim, esse e outros 
sinais já tendem a dar as caras 
na infância, embora possam 
aparecer somente na fase 
adulta. O comprometimento 
do baço, aliado à alta con
centração de células de Gau
cher na medula óssea, tam
bém abala a produção de san
gue. "Como consequência, o 
paciente desenvolve anemia e 
fica cansado", explica a médi
ca. Sangramento pelo nariz e 
manchas roxas na pele tam-

CÃNCER 
21106 A 21 /07 

Se atuar am equipe, 
terá sucesso na 
profissão. Divida o que 
sabe com os colegas. 
Setor afetivo com altos 
e baixos. Combata o 
ciúme! Nas horas livres, 
curta a companhia de 
filhos ou crianças da 
família. 

CAPRICÓRNIO 
22/12 A 21/01 

O setor 
profissional recebe 
estímulos e você vai 
se empenhar para 
ganhar mais ou subir 
de cargo. Cuidado com 
o ciúme no romance 
ou na paquera. Espere 
bons momentos com 
lamlllares e novos 
amigos. 

bém podem afetar os enfer
mos. 

Para piorar, a síndrome 
vai enfraquecendo os ossos. 
Com o tempo e sem trata
mento, surge a osteoporose e 
as consequentes fraturas gra
ves. O indivíduo ainda corre 
o risco de padecer com as cri
ses ósseas, que são acessos 
de dor extrema no esqueleto. 

Diagnóstico 
Quando o médico des

confia da doença de Gaucher 
por causa dos sintomas, a 
confi rmação é relativamente 
simples. "Medimos a con
centração da enzima beta-gli
cosidase com exames de san
gue. Se ela estiver em falta, 
es tá feito o diagnóstico", 
esclarece Ana Martins. 

O problema é justamente 
suspeitar do quadro. Em um 
país como o nosso, muitas 
vezes o inchaço na barriga da 
doença de Gaucher é con
fundido com um caso de 
esquistossomose (barriga 
d'água), por exemplo. 

O tratamento 
Antes da década 1990, os 

lfÃO 
'l2/fI1 A22/08 

Tenha jogo de 
cintura diante da 
mudanças e 
mantenha o foco para 
progredir na carreira. 
Dê mais apoio i 
pessoa amada e se 
livre de vez de 
assunto do passado. A 
vida espiritual vai 
ganhar sua atenção. 

AQUÁRIO 
21 /01 A 18/02 

Aja nos 
bastidores e não se 
estresse ao defender 
suas ideias no trabalho. 
Bom momento para 
lidar com grana. 
Atenção para o ciúme 
no romance. Se gosta 
de alguém que mora 
longa, as coisas podem 
esfriar. 

médicos basicamente tenta
vam controlar os sintomas e 
as consequências da doença 
de Gaucher. "Como o baço 
inchava muito, a opção era 
removê-lo. Isso reduzia a ane
mia, mas, por outro lado, ace
lerava a degeneração dos 
ossos", lembra Ana Maria. 

Em resumo, a doença 
avançava sem qualquer freio. 
"Com isso, a longevidade era 
bem reduzida e a qualidade 
de vida, abalada", diz Ana 
Maria. 

O acesso ao 
novo remédio 
Essa é sempre uma ques

tão com novos remédios de 
alto custo para doenças raras. 
Embora o hemitartarato de 
eliglustate esteja liberado por 
aqui, não há ainda um proto
colo definido de seu uso. 

Em outras palavras, hoj e 
cabe ao paciente e ao médico 
pressionarem os sistemas 
público e privado, caso dese
jem o comprimido. Paralela
mente, a Sanofi Genzyme já 
iniciou conversas para ver 
como cooperar nesse sentido, 
segundo a assessoria de 
comunicação. 

VIRGEM 
23/08 A 23/09 

Boa fase a 
caminho se trabalha 
em equipe ou tem 
clientes. A grana vai 
entrar, mas você 
precisa se esforçar. 
Relação recente deve 
se firmar. A dois, cobre 
men05! Não recuse 
convite para se 
divertir. 

PEJlCES 
1!1/l12A111/03 

Bom momento 
para reciclar 
conhecimentos, mas 
nio revele seus 
projetos. saia da 
rutina se já tiver um 
amor. Caso não tenha, 
pode rotar caso 
proibido. Siga sua 
intuição para resolver 
seus problemas. 
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Heraldo Almeida Cult'Art 
e RIO: É um curso natural de água, usualmente de água 
doce, que flui no sentido de um oceano, um lago, um mar, ou 
outro rio. Em alguns casos, um rio simplesmente flui para o 
solo ou seca completamente antes de chegar a um outro corpo 
dágua. Pequeoos rios também podem ser chamados por outros 
nomes, incluindo córrego, riacho, riachuelo, canal e ribeira. 

e E-mail:heraldocalmeida@bol.com.br 

'' 
Editora Chefe: Ziulana Melo 8 Fone: 99165-4286 8 E-mail: diario-ap@uol.com.br 

Para pensar ... 
Mais do que nunca estamos vivos 

Estamos juntos dentro de uma só vida 
Se um violão compõe a paz 

Uma orquestra harmoniza o planeta '' 
Amadeu Gavalcante e Joãozinho Gomes 

Fenômeno 8 Peixe e Contratação 

Conheça o que é a Piracema 
e Voltei 

Ele morna para assumir o microfone número 1 da escola mais querida do camml 
amapaense, a alaranjada Piratas Estilizado s, como um bom filho. 

9Do0smar 

amor,não sesintaparanóico.Oqueédacameédacame,oque édoespírito édoespírito ". 

e CarnaFunk 

lnformações:98120·5055. 

e Merecida Homenagem 

A piracema é um fenômeno que ocorre com 
diversas espécies de peixes ao redor do mundo. 
A palavra vem do tupi e significa "subida do 
peixe". O processo recebe esse nome porque, 
todos os anos, eles nadam rio acima para reali
zar a desova. 

re externamente, a fêmea lança óvulos na água, 
enquanto o macho lança os espermatozóides 
diretamente sobre eles. Após esse momento, os 
peixes descem novamente o rio. Vale destacar 
que ovos e larvas também fazem a viagem no 
sentido contrário ao da piracema enquanto ama
durecem. No nosso país, esse processo ocorre 
nas épocas de chuvas de verão, que causam o 
aumento do nível dos rios. 

dores se fartam de alimento. Mesmo quando os 
peixes conseguem se reproduzir, as larvas e 
ovos não conseguem sobreviver nos reservató
rios. Além disso, há as turbinas que podem cau
sar a morte tanto dos peixes quanto dos ovos e 
larvas. 

e Cantador 

Durante a piracema, os peixes nadam con
tra a correnteza. Esse processo é extremamen
te importante para o sucesso reprodutivo, uma 
vez que o esforço físico aumenta a produção 
de hormônios e causa a queima de gordura. Os 
testículos dos peixes machos nesse período 
aumentam de tamanho, ficando repletos de 
sêmen. No momento da fecundação, que ocor-

Vale destacar que, geralmente, as barragens 
apresentam sistemas para a transposição de pei
xes com a finalidade de diminuir os impactos 
relatados. Esses sistemas consistem normal
mente em uma espécie de escada que facilita a 
subida e descida dos peixes, úteis nos países do 
Hemisfério Norte, entretanto, nos países da 
América do Sul, não teve tanto sucesso. 

e Núcleo de Arte 

Um grande obstáculo à piracema é apre
sença de barragem. Os peixes, ao tentarem subir 
o rio, encontram esse obstáculo e, multas vezes, 
ferem-se &ravemente, além de ficarem multo 
exaustos. E nesse momento que muitos preda-

Nilson MQntoril 
~01sasnossas Tambores de asfalto em chamas 
O Contador Pauxy Gentil Nunes, quarto governa

dor do Território Federal do Amapá, iniciou sua 
gestão admini strativa quando ainda era muito 

presente a lembrança e os efeitos do acidente aéreo, ocor
rido no dia 21 de janeiro de 1958, na vila Carmo do 
Macacoary, que ceifou as vidas do Deputado Federal 
Coaracy Gentil Monteiro Nunes, Suplente Hildemar 
Pimentel Maia e do piloto Hamilton Henrique da Sil va. 
Antes dele, o cargo era ocupado pelo médico Amilcar da 
S ilva Pereira, que substituira o Coronel Janary Gentil 
Nunes, guindado para a Presidência da Petrobrás. No 
período de 2 de fevereiro de 1956 a 14 de fevereiro de 
1958, Pauxy Nunes atuou como Secretário Geral da 
administração territorial . 

O cargo equivalia ao de vice-governador. Com a saí
da de Amilcar Pereira, para canditar-se ao cargo de Depu
tado Federal, o Presidente Juscelino Kubitschek efetivou 
Pauxy Nunes como governador a contar da ultima data 
supra mencionada, e, na mesma data nomeou o Promo
tor Público João Telles como Secretário Geral. Entre 
fevereiro de 1958 a 17 de fevereiro de 1961, o clima 
político foi tenso, haja vista, que Pauxy Nunes revelou 
acentuada intempestividade e hostilidade em relação aos 
adversários políticos filiados ao Partido Trabalhista Bra
sileiro. João Teles conservou sua "mineirice" e tentou 
conter o temperamento explosivo do parceiro. Sobeja
mente conhecido como devotado desportista na região 

'' Os tambores fechados 
eram arremessados ao ar 
com sucessivas 
explosões. A situação só 
começou a ser 
controlada, quando o 
Corpo de Voluntários de 
Defesa de Incêndios, 
conhecido como CVDCI, 
pertencente à ICOMI 
chegou ao local do 
sinistro. 

'' 

Escritor - Nilson Montoril 

amazônica, principalmente no Pará e no Amapá, Pau
xy Nunes ganhou a alcunha de "Caudilho do Norte". Sua 
atuação como gestor público não foi das piores. A ele, 
a cidade de Macapá deve o traçado de ruas e avenidas, 
graças ao Plano Diretor da Administração Amapaense. 

No inicio do ano de 1960, o governo territorial adqui
riu um lote de tambores de piche destinado ao asfalta
mento das principais vias públicas de Macapá. O capea
mento de ruas e avenidas utiliza ria o processo a lto
selante, que, em 1963, a Indústria e Comércio de Miné
rios S.A. tinha realizado nas travessas da Vila Amazo
nas, Vila da Serra do Navio e do Escritório Central . O 
processo consistia em jogar o piche sobre a terra, cobrin
do-o com areia. Isso exigia um bom tempo para o piche 
absorvesse a areia e a mistura secasse. O período inver
noso não era propicio para um trabalho dessa natureza, 
por isso, os tambores foram colocados atrás da Forta
leza de São José, próximo ao baluarte de Nossa Senho
ra da Conceição. 

O tempo passou, o mato cresceu em volta dos tam
bores e a estiagem presente a partir de setembro pro
vocou o vazamento do material de fácil combustão. Na 
noite de 24 de setembro de 1960, um incêndio de gra
ves proporções irrompeu no local. A sirena da Usina 
de Força e Luz, situada na Av. General Gurjão foi liga
da e o povo ganhou as ruas. O fogo, certamente ateado 
no capinzal por algum sujeito de má índole atingiu o 

piche derramado no solo e se expandiu. 
Os tambores fechados eram arremessados ao ar com 

sucessivas explosões. A situação só começou a ser con
trolada, quando o Corpo de Voluntários de Defesa de 
Incêndios, conhecido como CVDCI, pertencente à ICO
MI chegou ao local do sinistro. A unidade de Santana 
utilizou um caminhão-bomba com capacidade para qua
tro mil litros d'água, extintores de carga especial e outros 
dispositivos inexistentes em Macapá. Os bombeiros 
voluntários da ICOMI integravam duas unidades, em 
Santana e Serra do Navio, cada uma delas com 42 
homens, todos funcionários da empresa mineradora. 
Bem treinados e agindo com muita cautela, não demo
raram a eliminar o fogo. Mereceu reconhecimento espe
cial da ICOMI o funcionário Hilkias Alves de Araújo, 
chapa 5499, que, usando roupa adequada subiu nos tam
bores ainda livres das chamas, para despejar água no 
interior deles. Sem os vedadores das tampas, e, conse
qüentemente, sem gás represado, o piche não iria explo
dir. Em maior número, os demais membros da CVDCI 
faziam jorrar muita água sobre os tambores incande
centes. 

A cidade de Macapá, que passou maus momentos 
com pavorosos incêndios, em 1960 ainda não tinha um 
grupamento de bombeiros regulamentado e aparelhado. 
Com muita limitação, a Guarda Territorial se virava 
para apagá-los. 
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Saga da alpinista Cléo Pacheco 

CLEBER BARBOSA 
EDITOR DE TURISMO 

Nascida em Macapá e hoje uma cidadã do 
mundo, a irrequieta Cleoni ce Pacheco We i
dli ch, conhecida como Cléo, ga nh ou esse 
sobrenome estrangeiro ao se casar com um 
alemão, mas hoje é radicada nos Estados Uni
dos. E fo i o passaporte ameri ca no que deve 
ter aj udado a abrir as portas para um anti go 
sonho como alpinista: co nquistar todos os 14 
pi cos superi ores a 8 mil metro s. O maior e 
mais famoso deles fo i venci do na primavera 
de 2010, quando ela culminou o Everest, com 
seus 8.848 metros, tornando-se uma das pri
meiras brasil eiras a realizar o feito. 

Na verdade, Cléo quis ir ainda mais longe 
quando conquistou o Everest e lançou-se a um 
'doubl e-header', ao também tentar esca lar 
monte o Lhotse (8516m), porém sem cume. 

Mas a amapaense Cléo Pacheco passou por 
dific ul dades até o reconhecimento de seus fe i
tos, mesmo como "cidadã ameri cana". Segun
do o blogueiro e alpin ista Pedro Hauck, um dos 
primeiros a acreditar - e creditar- a ela gran
des conquistas. "Até então , ninguém sabia que 
ela era brasil eira, nem eu mesmo. Mas como 
eu me identi fi quei como brasil eiro, respon
deu em português. Foi aí que a - então des
conhecida - Cleo passou a ser notada no Bra
sil, após eu ter publicado artigos sobre ela", diz 
o jornali sta brasil eiro. 

Proezas 
Cleo Weidli ch se auto-entitula "sherpa girl" 

- que no Tibet seri a algo como "gente do les
te" - e tem um projeto consistente pa ra cul 
minar todos os cumes 8.000 pelo mundo. Em 
2009, ela tentou o Broad Peak (8.051m) e cul-

minou o Cho Oyu (8.188 m), sem ox igênio 
supl ementar. Essa fo i a primeira ascensão 
feminina brasil eira ao Cho Oyu sem ox igênio 
engarrafado. 

Dinâmica 
Já em 2011, os pl anos de Cleo eram ainda 

mais ousados. Na primavera, o Kangchen
junga (8.586m). No verão, o K2 (8.61 l m). E 
no outono, a difícil Rota Britâni ca da Face 
Sudoeste do Shi shapa ngma (8.027m). 

Em Maca pá, onde Cléo nasceu e viveu seus 
primeiros anos de vida , sua famíl ia não escon
de o orgulho com suas façanhas como alpi 
nista, apesar da grande preocupação com sua 
segurança. "Mas a gente confia muito nela, 
que sempre busca seguir as regras de segu
rança, algo funda mental para profissionais de 
ponta como ela se tornou", diz seu irmão, o 
empresári o Edyr Pacheco. 

Guerreira. 
Um altímetro no 
pulso, ferramenta 
comum entre os 
alpinistas pelo 
mundo. Na foto, 
a amapaense 
Cléo Pacheco 
faz pose e entra 
para o seleto 
grupo de poucas, 
poquíssimas 
mulheres que 
chegaram ao 
topo acima dos 8 
mil metros. 
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O maior e mais famoso dos picos conquistados pela amapaense foi vencido em 20101 

quando ela culminou o Everest, com seus 8.848 metros, tornando-se uma das primeiras 
brasileiras a realizar o feito. Cleo conquistou vários recordes: Primeira ascensão absoluta 
brasileira do Kangchenjunga e primeira mulher sulamericana a culminar 5 picos 8000. 

rende homenagens a uma mulher tucuju que ousou conquistar as maiores montanhas 

l~JJJl~ 
Pacheco Weidlicb 

'' Eu amo o ar livre, montanhismo, 
mergulho em águas abertas, 
escalada, swt, goHe, kite swt, 

esqui e engenharia ... ' ' 
CJeo Pachero Weidlich. alpinista. 

O ranking internacional 
das maiores alpinistas 

O Kangchenjunga (8586m)é o 8000 mais oriental que 
existe, ficando na extremidade leste do Nepal, na frontei ra 
com a índia (Sikkim). É a terceira monta nha mais eleva
da do pl aneta, e é considerada uma das três mais difíceis 
Quntamente com Annapuma e K2). Por ser remota, afas
tada, e difíc il, é um dos 8000 menos escalados. A pri 
meira ascensão fo i em 1955, por George Band (UK), Joe 
Brown (UK), Norm an Hardi e (N-Z) e Tony Streather 
(UK). O úni co sul americano, antes de Cleo, foi o top clim
ber Ivan Vallejo (ECU), em 2006. 

Po uquíssimas mulheres até hoje subiram o Ka ng-
chenjunga, a lista completa é essa: 

1 - Ginette Harri son (UK), em 1998 
2 - Gerlinde Kaltenbrunner (AUT), em 2006 
3 - Oh Eun-Sun (C-S), em 2009 [cume contestado] 
4 - Edume Pasaban (ESP), em 2009 
5 - Kinga Ba ranowska (POL), em 2009 
6 - Go Mi-Sun (C-S), em 2009 
7 - Cleo Weidli ch (BRA), em 2011 
8 - Rosa Fernandez (ESP), em 2011 

Diário relata como 
foi a conquista da 
amapaense a um 
dos maiores picos 

Cléo relembra a conqui sta do Kangchenjunga (8586m ), 
o 8000 mais ori enta l que existe, ficando na extremidade 
leste do Nepal, na fronteira com a índia (Sikkim). É a ter
ceira montanha mais elevada do planeta, e é considerada 
uma das três mais difíceis Uuntamente com Annapuma e 
K2). Na noite do dia 19 de Ma io, pa rtiram rumo ao ci mo 
do Kangchenjunga mais ou menos 45 alpinistas e sher
pas. Compunham o ataque ao cume expedição russa, expe
dição indiana, expedição ita liana, ex ped ição comercial 
intemaciona 1, e vá rios alpinistas avulsos. O cume foi atin
gido na manhã do dia 20 de Maio, por 24 alpin istas (em 
relatos preliminares), os primeiros as 7 da manhã, e os 
últimos por volta das 1 O. 

Estiveram no cume, por exemplo, Tunç Findik(TUR), 
Dawa Sherpa (NEP), Guntis Brands (SUi), Mingma 1 
Sherpa (NEP, que concluiu, então, os catorze 8000), 
Basanta Kumar Singh Roy (IND), Debasish Biswas 
(IND), Pasang PhutarSherpa (NEP), Pemba Chhuti Sher
pa (NEP), Tashi Sherpa (NEP), lsrafil Ashurly (AZE), 
Nikolay TobTljanin (RUS), Mari a Panzeri (ITA), Rosa 
Fernandez(ESP), Anselm Murphy (IRL), Pawel Michals
ki (POL), Ted Atkins (UK), Blair Falahey (AUS), e Cleo 
Weidli ch (BRA) com seus sherpas Perna Tshering (NEP), 
Dawa (NEP) e Tenzing (NEP). 

Os primeiros relatos eram positivos, e Cleo havia fei
to cume sem oxigêni o supl ementar, um feito estupendo. 
Todavia, "o cume é só metade do caminho", em ditado 
repeti do múltiplas vezes por todos os alpinistas. Nos dize
res do gra nde mestre Ed Viesturs, "ir até o cume é opcio
nal, descer é obri gatóri o". E, na descida começou o lon
go calvári o de Cleo Weidlich ... 

Fonte: Rodrigo Granzotto Peron (Explorersweb) 

CURIOSIDADES 
Com o cume do Kangcbenjunga, Cleo conquistou 
vário& rec:ordaa: 

- Primeira uçeuâo abaoluta btasileira do 
Kaugdaeujunga, 
- Primelra mulher sulamericana a cu.lmlnar & 
picos 8000 principais, 
- O Brasil concluiu o TOP 3 (EV com Mic:b.al 
Vincant, KZ com Waldamar Niclevicz, a 
ltangcheajunga CQII1 a Cleo Weidlich), o que é 
uma honraria conquistada par multo poucoa 
países (na América do SUi, apenas o Equador. com 
o Ivan Vallelo, tem assa conquista). 

8.848m 

'' A gente confia muito nela, que busca 
seguir as regras de segurança, 
fundamental para profissionais de ponta 

Edyr Pacheco, irmão. ' ' 

O EVEREST 
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e Munik Nunes enxerta gordura para aumentar bumbum 
Munik Nunes pode até ter curvas impecávei~ mas resolveu dar uma turbinada maior na 

beleza. No lnstagram, a ex-BBB revelou que além de fazer um lipoaspiração, resolveu fazer um 
enxerto de gordura no bumbum. Ao responder uma série de dú~dasdos fãs nas redes sociais, 
ela compartilhou advida de uma seguidora que perguntou: 'Você enxertou gordura no 
bumbum?", ao que ela respondeu que "sim, Vou ficar popozuda agora'. 

8 Rafa Brites. 
Rafa Blit>s pu~kou um textâo no lrutl!gram ra~ndo sobre 

estweótipos e sobre sua 'real' personalidade e lõest~e. 'Em uma semana 
tenho barriga de tanquinho, na outra de chopp.Trabalho, me surtenlO e 
amo ser doninha de casa bem tradicional Em um port eu estarei fofa em 
ramília e no ootro sensualizando de ~quininho', escreveu. ' 'Nota de 
esclarecimento: Eu cerno coxinha, tomo refri, malho e bebo suco verde. 
Em uma semana tenho barriga de ~nquinho, na outra dechopp'. 

8 Drew Barrymore. 
llrewllanjmore elll fOizda vida com seu novo peso. A atriz pu~icou em 

sua c~nolnrtagramumante.ledefxlismortrancloosresultadosdesua de 
sua rOOna de treinos edieta.Aestr~a de43 anos afirmou Em sua coota na r~e 
SOCOI que elll malhandoedizque f'rdeU 11 qwlos on apena! lfêsmeses. 
'Aqui estou eu ante.leenüoll quilosmaomagranomesmolugar.Vocêpode 
~•erquemeu rosto está muito '"'9'~ l~ofliüotrabalhoso', alirmou Drew. 

Kel~ Keyfala sobre boa forma: 'Difidl é controlar a boca o dia inteiro' 
Isabel/a Cecchi posa de lingerie 
preta e arranca elogio de ex-BBBs 

Aos 36 anos, a canlora chama alenção pelas cuwas, pelo bom humor seus mdados 
com o corpo. 'Comecei a cuidar da minha saúde por problemas físicos. i!Jando você muda 
a al1men1ação e começa a se exerc11ar, o corpo vai enlrando no lugar. É nalural. Mas o que 
chamou minha alenção foi subir a escada e não ficar maria, não ler dor na lombar. A11v1-
dade são 40 m1nu1os por dia. Isso não é nada. O mais d11íc1I é conlrolar sua boca o dia 
inle1ro. E com filho em casa. O que não falia é bes1e1ra. Eles são danados". 

lsabella Cecchi tirou o sono de seus seguidores 
ao postar uma foto com uma !ingeria preta. A mode
lo e ex-BBB deixou apenas um coração na legenda 
da imagem, mas a resposta dos seguidores foi muito 
além de emojis. "Ualaaaa papai! Travou tudo aqui!", 
comentou Carol Peixinho, amiga e ex-companheira 
de confinamento de lsabella no Big Brother Brasil 
deste ano. Além de Peixinho, a vencedora Paula Von 
Sperling também apareceu nos comentários da loira 
para deixar um elogio. "Me taca na parede e mecha
ma de lagartixa #quetiropapai", escreveu . 

8 Viviana Bordin. 

Viviam?Bordin, conhecidaporserumíconedeumadasmaiores 
revistasma1<ulinasdomund oaPlayboy,foiam odeloescolhi dapara 
represenlaroedilorial demodapraiadamarcalereiadeNoronha.Oensaio 
queretrt1tt1overão2n19vemrepletode sensualidadeetendêncit1sque 
prometem chamar muita atençio nas irandes praias de todo o 
mundo.Exibindoumcorpoesculturalecurvas irretocáveis1 Vivianeposou 
USilndobiqufnisdasmaisvariadascoreseestilos. 

8 lsis Valvarcla. 

Quem pode1 pode. né? lsis Vt1lverde aproveitou o domingo de sol na 
piscina. Com biqulni e óculos de srn, a atriz publicou uma foto em seu 
lnmgram e ganhou elogios pela bol forma. "Domingueira", escreveu ela na 
legenda. A aba de comentários ficou repleta de men~gens positivas sobre a 
aparência da atrii 'Um espetáculo', comentou uma S'!luidora. 'Delicia', 
emeveuoutro,"perfeitt1,tet1mo',sededt1rouumafã. 

8 Klebber Toledo. 
KletmrToledosemouc001CamilaQueiroz,depoisdedoi.5anosdenam<Wo,e 

nãovêah<rades~urarseuprimeirofilho nosbraços.Feliz,eleafümaquedesejaser 
pai1 mas mantém a calma quando o assunto são os prazos. 'Eu quero e vou ser pai, 
masnãoéumanecessidade.Ascoisasvãoacontl!(l't'noternpocerto.Vaidartudo 
certonah<.-acerta.OimportanteeraacharapeilDaideale1 agora1quandovier1será 
porquePapaidoCéuqui~,expõe . 

8 Viviane Araújo. 
~viane Araújo •leve nofertival lpanta 2020 na mit!d•t• ~bado 1111 na Marina 

da Glória, no Rio. A atriz estava acompanhaib de amigos e do namorado, Guilherme 
Mi litio. Os dois assumiram o relacionamento no final do ano pas~do. Efl aparece 
cantando e dançando com Guilherme durante o show de ~til' ~ey {mista abaixo!. Fira 
das novelas desde O Sétimo Guard~o, ~viane se prepara para oCamaval 2020. ~vi é 
rainha de biteria da Salgueiro, no Rio, e na Manchil Verde, em São Paulo. Em entrevistl 
paraQuem,aitrizfalousobresuadietanessaepoca. 



e DIÁRIO DO AMAPÁ GDOMINGO E SEGUNDA-FEIRA 119 E 20 DE JANEIRO DE 2020 7 

8 DOMINGO É DIA DE ALMOÇAR COM O SACI PERERÊ NA ORLA DE MACAPÁ 
axé, porque ninguém é jabuti. Mais um domingo de carnaval deve colorir e ale

grar a orla de Macapá. Bloco Saci Pererê, que esse 
ano abraçou a solidariedade como tema de seus 
eventos, fechou parceria com a Associação dos fami
liares de pacientes que estão em tratamento de saú
de fora de Maca pá. 

da. O local das domingueiras do Saci é na Lavagem 
da Orla, localizada em frente a rotatória do bairro 
Santa Inês. Além do almoço, o Pererê vai proporcio
nar um domingo com muito samba e carnaval. 

A bateria da escola Maracatu da Favela vai fazer 
um esquenta a partir das 17h. Mas antes, vai ter gru
pos de pagode e um mini trio elétrico tocando os 
melhores carnavais de salão, sambas de enredo e 

A nova administração, formada por uma comis
são de sacis que fundaram o bloco, está positiva 
quanto a responsabilidade em levar alegria e con
tentamento aos brincantes e simpatizantes do Saci. 

A programação do Saci começa a partir do meio 
dia, com venda de bebidas e uma suculenta feijoa-

Editora-Chefe: Ziulana Melo G E-mail: diario-ap@uol.com.br 

Bloco "A Banda" recebe apoio e 
garante melhor circuito do carnaval 2020 

O Governo do Estado do Amapá recebeu 
na tarde desta segunda-feira, 13, o projeto do 
bloco A Banda, que será realizada no dia 25 
de fevereiro, durante as festividades do Car
naval 2020. O governador do Amapá, Waldez 
Góes, alinhou com o pres idente do bloco, José 
Savino, e a equipe de coordenação do even
to, os preparativos para a realização do maior 
bloco de sujos da região Norte do país. 

irá garantir a parte estrutural para que o even
to seja realizado, dando co!Úorto e seguran
ça aos brincantes. 

famílias e os brincantes que participarem do 
desfile do bloco e dos históricos bonecos. 

"Parabenizamos o IÚvel de organização do 
pres idente Savino e toda sua equipe. Vamos 
trabalhar juntos para realizar um evento tran
quilo e memorável'', afirmou o secretário. 

Tendas, trios elétricos e banheiros qllimi
cos serão disponibilizados, além da seguran
ça pública com militares executando opera
ções durante a programação carnavalesca. A Secretaria de Estado da Comunicação 

(Secam) vai colaborar com a confecção de 
camisas para a identificação visual da orga
nização do evento. A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) 

Para o secretário de Estado da Cultura, 
Evandro Millmmen, o tradicional evento deve 
proporcionar um ambiente co!Úortável para as 

Cartas Indignas 
OSMARJR. 

Claro que as musas fazem parte da construção com a qual se com
põe uma canção ou texto poético, mas elas podem nunca ter mantido 
contato com o autor, ou nem terem existido, assim como pcxlem ser a mais 
pura verdade. Na antiguidade, dizia-se que eram as musas, deusas celes
tes, que enviavam melodias para os músicos. 

Explicar isso aos pares é fundamental para a atividade artística e a 
convivência, caso você seja um ser da arte. 

Mas é dum você ver alguém ignorar um processo de criação e com
portamento e se transformar no principal bloqueador de trabalhos artís
ticos. Dependendo das limitações mentais, há quem queira simples
mente matar a arte dentro de um artista e transformá-lo num pastor 
evangélico, se bem que grandes religiosos foram grandes poetas, como 
Augusto dos Anjos, por exemplo, e ainda temos hoje o belo padre Fábio 
de Melo, o padre Zezinho e muitos cantores pastores evangélicos mui
to bons. 

Os artistas omitem sobre muitas coisas, musas, ideias, revoltas, 
angústias, como em um país sem liberdade de expressão, uma prisão; 
simplesmente camuflam sentimentos em metáforas estapafúrdias, mas 
também podem chutar o pau da barraca, e se tomarem solitários inimi
gos de muita gente. Por isso na história desses homens tinha tanta soli
dão, amores perdidos, cartas a amantes guardadas em velhas gavetas, 
paixões, romances secretos, versos sobre governantes, reis, líderes hipó
critas desmascarados através de canções de escárnio em suas verdades 
já tão conhecidas do povo silencioso. 

Sobre musas 
e poetas 

Como o poeta Gregório de Matos Guerra em Salvador que escan
dalizava o governador conhecido como braço de prata. Sempre lembro 
dele mais do que dos poetas amigos do rei. 

Alguns poetas declaram seus vícios, suas orgias, e todos os peca
dos por eles cometidos; sabem que mesmo os homens mais arrependi
dos vão gritar alto seus pecados no dia de sua morte, e esse mal , a hipo
crisia, poetas não querem levar para o túmulo, e se levarem vão doer 
mais que a morte e suas agruras; vão doer em suas obras, por isso pro
cure ler as entrelinhas de grandes poetas, é mais divertido que video
game, garanto. 

Essas histórias de poetas, pintores, músicos que tinham casos de 
amor proibido com marquesas, duquesas e outras damas, e que nunca 
poderiam ser vividos por conta das diferenças sociais e sanguíneas, ou 
por conta dessas mulheres serem casadas com nobres homens da cor
te, deram origem a grandes obras. 

Nos dias de hoje tento não mentir, mas acaba me custando algumas 
desavenças em casa, mesmo que eu cante alguém que simplesmente é 
distante, fictício, alguém que faz parte somente dos meus olhos ou dos 
meus sonhos. Sou um pretenso poeta trovador que canta esta terra e esta 
gente, mas o amor cruza meu caminho de uma forma ou de outra, e a 
minha reação é cantar, escrever as linhas da minha vida e descrever 
essas musas; todas são deusas nesta ou em outras dimensões, são fon
tes de inspiração as quais agradeço pela divina beleza e poesia. 

Bom domingo 

Festa de família, pra chegar e soltar o grito de 
alegria. Todos convidados. 

Domingo maiJ 
um encontro 

mareado com o 
bloco Saci 

Perer~naorla. 
Lugude 
encon~er 

amigoiedaoçer 
camavaLBora1 

LoizNerye 
Conaiçãofelizes 

c11narevitalização 
do Bar Du Pedi~ WI 

NlrtacloCattral. 
lnllguraçioprt 
valirsódia20, 

qwdooapaço 
estaraabertoaos 
tradialllli5elléis 
amigoi. Parabéosll 

AmigDI Haroldo 
CabraleGudy 

Lacerda, tradicionais 
sacis1compõema 
cominâoqueestá 

colocando o bloco na 
rua. Gente da1 

antigas, que sabe das 
coisas. Saci é topl 

Fest~adocom 
muito glamour o 
aniversiriodo 

querido!eferson, 
que brindou a data 

entre amigos, 
como a elegante 

Dayseliaria, 
que caprichou 

e dançou 
atébacarena. 

Parabénsesaúdell 



A Estítica· Compartilhando conhecimentos e discutindo problematicas atuais do campo da Estética, o Senac Amapa realiza o li Encontro de 
V Estética do Senac Amapa, no dia 21 de janeiro. 

Com o terna 'Osdesatíos da estética no mercado atual', o evento vai acontecer no horário de 8h as llh e 14h "18h, no Auditório Ladislao Pedroso 
Monte e outros ambientes do Senac Macapá. A realização de mais um encontro desse segmento marca o objetivo da instituição em contribuir com a 
formação técnica e humanística de excelência de profissionais e futuros profissionais da área. Com a proposta de integrar e ampliar as experiências 
profissionais, o evento visa proporcionar momentos de diwlgação, exposição e apropriação de conhecimentos e apresentação técnica em estética e 
cosmética. O evento vai apresentar cases de sucesso de alunos egressos do curso Técnico em Estética do Senac Amapá que já estão atuando no mercado 
de trabalho, palestra sobre os desafios do segmento no mercado atual, mini oficinas e a exposição com o tema MEstética e os desafios em cabine•. 

e Em Dut111u1. Maca pá ganhou de volta uma de suas maii antigas relíquias, o Mercado Central. 
Nesta quinta, ele fo i reaberto ao público, ampliado e totalmente revitalizado. A obra é resultado da emenda parlamentar do ienador Randolfe 

Rodrigues {REOE), no valor de RS 2,5 milhões e mais RS 1,l milhão de contrapartida da Prefeitura de Macapá, responiável pela obra. 
O Nov() Merc.1d(), inaugurado há 67 anos, nasceu C()m() ()que (()nhecem()S h()je C()mo sh()pping. lá se encontrava de tud() um p()UC(). O n() VO mercad() 
está mais moderno, mas respeita as ()figens e representa um grande resgate históri(() e cultural da cidade. A ideia é contribuir para() desenvolvimento 

econômico local com a geração de novos empregos, o aumento do comércio, do turismo e do lazer. 
Veja, nas imageni, a grande festa de reinauguraçlo prestigiadíllima por varias autoridades, dentre elas o prefeito da cidade, Clécio luii, o presidente 

do Congrem Nacional Davi Alcolumbre e autor da emenda que devolveu o mercado ao municlpio, senador Randolfe Rodrigues. 

... ·-
8 Exposição . 

Os amapaenm agora podem aprender robre mais sobre o 
cotidiano amazônida através da e.'<posição itinerante 
"Foto_Arqueologia -Que fica: Na Amazônia
sltios_vestígios_andejos ribeirinhos•, lançada nesta sexta·feira, 17, 
Do autor Maurício Paiva, a exposição fica aberta ao público das 9h 
às 14h,atéodia4de fevereiro, no Museu da Imagem edo Som 
(MIS), que fica na Av. Pedro lazarino, no bairro Santa Inês. 

8 Posse. 
lbdoF<Klosubllituiootual~e,práticoGustavo 

Martili,de Paranaguá. 
O flltiroDravio Frag050fli eleitonadiapa deFak:lo para a 

função de Diretor VIOejlreiidente do ConaJl~ inltiruçào que 
re~ma nacionalmente os p-átiOOl, com atuação vdtada para o 
aperfeiçoamentotécricodaatividadeepara a melioriada 
JlellaÇâodele!Viçoi.Anovageitãoflieleit> JlilllO bi!n~ 
2020/2021. 

l::Ji 
ealc. Jornalista Lu iz Melo curtindo reabertura do Mercado Central 

na companhia das queridas Germana Duarte, 
Raphaela Carrera e Gilvana Santos. 

8 Variedade. 
Reinaugurado nestaquinta,16,comumanovaestruturaeespaçomaisamplo, o 

novo Mercado Central traz como proposta, além de preservar a história e a identidade do 
espaço, fomentar ainda mais a cultura e a gastronomia amapaense. Uma das novidades 
é a praça de alimentação, que conta, no primeiro momento, com 20 boxes para a 
comercializaçáodealimentos. 

Quem visitar o mercado poderá se deliciar com as mais variadas opções de 
comidas,desde pratos tradicionaisjaservidosnomercado,comopeixe frito, caldeirada, 
porco,frangoguisado,ulabresa,atécomidasfüness. 

8 Matrícula. 
Operiododematrículaparanovosalunosparaoanoleti'.'02020daCrecheTioJoâo 

iniciará napróximasegundrfeira,20, esegueatéquaru,2lde jan eiro.Sefâo oferudas 177 
vagaspara criançasde2a 5anos, entreos turnosdamanhá etarde. 

ParaarealizaÇliodamatrícula,paisoo responsáveisdevemestar munidosdos 
seguintesdOC\lmentos:RegistrodeNascimentodacriança,CPFdacriançaedoresponsável, 
cartâodevacina, carteiradoSUS,comprovantederesidência,f0103x4arual, folhado 
NIS/CAD,declaraçáo de trabalho eclmificadorbrancotranspa'ente. 

Amatriculaocorrerános dias20,21e22de janeiro,na CrecheTioJoão,localizadano 
ComplexoMacapáCriança,bairroPedrinhas, das8hàs 12hedas14hàs18h, 
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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)surtes, quarto, 
cozlnha, banhelrosoclale áreade 

serviço . 

L ocalizado : RuaOdliardo 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 1.600.00000 

VENDE • PACOVAL 
Trata.se de Imóvel residencial em 

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

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

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

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 
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Classificados 1 º srn MA1s coMPLETo INDICADOR DE NEGóc1os 

~ AGROPORTO 
COOP1!RATIV" AGRICOU\ DA GUBA 0 0 M ATA.PI 

"C ___ ,, _______ _ 

EDITAL D E C O NVOC AÇÃO 
AS.'>F:MBLF. IA GERAL OR DI NÁRIA 

o Presidente da Cooperul~• Agrfool• da Gleb a do Matoipi -

AGROPORTO , no vso d e sua$ a!ribulçoes estatutária, CONVOCA todos o s 

seus 86 C oo p o.-..do. q ue estejam em pleno gozo de seug d ireitos·, a .e 
faze re m pr.....,mes("a Aaeem blela Geral Ordin6rla da AGROPO,,"ÍO, que 

::~:=~e:::~:,~: ::;~:::·~~:·~:.::.:: .. :~~~==~~=: 
~~=ç:: ~:"ta:i~~;º 6:-'.9~~=~:~~~~~" :;~C~~ ~="~: ·:,~::: 
Amaplro. Para delib8fllf8m aotJ"' a seguin t& Ord..m'do Dia: 

1 . A111mbl1j1G1[J1IOrd'ná rja: 

Pres1açaoeaprec iaçaodacontasdo8xe rcldode2019: 

Propootadeadmlu!loparenOV<>scooperados 

Ele iç:loel>O""'" dOC0<1selhoFiscal; 

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

EDITAL DE PROCLAMAS 

Autos de Habilitação n.0 002.639 

VICTOR RIBEIRO FONSECA VALES. Oficial do 3° Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Distrito e Município de Macapa. Estado do Amapa: 

FAZ. SABER que pretendem casar 
OMAR MEDEIROS DOS SANTOS e ELIZETE COSTA RAMOS 
ELE, filho de Maria das Graças Medeiros dos Santos 
ELA, filha de Raimundo da Silva Ramos e de Osmarina Costa 

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 

VENDE-SE 
UPMOVE -4PORTA5 

Macapa - AP, 17 de janeiro de 2020 . 

Carro dl! mulher com 04 anos de uso, 49 mil qui!õmetros rodados, quitado, sem multa, IPVA 
em dia, comp~to 1 peliruado, ar, som, ba~se pisoencapados, os04 pneusnDYos, bateria 
nova axn alguns dia<>~ foi comprada, troca de ól~ com alguns dias e partill'la de frl!iO nova. 

Fone:96981130973 

96981429940 

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. Macapa/AP. CEP : 66.908-181 
Telefone: (96) 3227-0918 

EDITAL DE PROCLAMAS 

Autos de Habllitaçao n.º 002.641 

V ICTOR RIBEIRO FONSECA VALES . Oficial do 3º RE!9istro Civil das 
Pessoas Naturais do Distrito e Município de Maca pá, Estado do Amapá; 

FAZ. SABER que pretendemcasar: 
WELTON BARREIROS ALVINO e DANIELLE SILVA DOS SANTOS 
ELE , filho de João Wllton Ribeiro Alvino e de Jussara de Pinho 

Barreiros 
ELA, filha de Daniel Batista dos Santos e de Milena Daise Silva dos 

Santos 

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. 

Macapé-AP, 17 de janeiro de 2020. 

Lu. /JZ;J 
~ 

E L EIÇÕES S INDICAIS 2020 

EDITAL OE D IV ULGACÃO DAS CHAPAS li'ISCRITAS 

Pelo """"""111 ed itei e na forma pre\llate em lei . e SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS 

~!'ra~~~B~~~ 1~ c~~:~1111~~!_-.. ~~~~:~;:~e:':;~::~·=~~ 
roe di11 06/1212019 '" 'Central de Aten<li rn-. r>to ao CO<'ltribuinte - PMM. =munk:oi Q\Jll fo"'m 
inM<:rita• ••5el.l"'"~-ch8p11sparaconcorreràeleiçãoparaanovaOiretorlaeCO<'l~hcFi&cal 
o:;>mr-pacli-wple<>tegOesU1er>tid-.par11ctliêniodll27/0312020 11 2'3!03/2023: 

~CARTÓRIO VALES 
"áJ 3 • Oflo;,, ~ - N n o .. • A n • • n• do ... . ~ · ~• 

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

EDITAL DE PROCLAMAS 

Autos de Habilitação n. 0 002.638 

V ICTOR RIBEIRO FONSECA VALES, Oficial do 3º Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Distrito e Município de Macapá, Estado do Amapa; 

FAZ SABER que pretendem casar· 
ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR e LANA LOYANA 

MARQUES DOS SANTOS 
ELE, filho de Elias Andrade de Oliveira e de Aida Luc ia Neves Brito 
ELA, filha de Odair Marques dos Santos e de Marinize Silva dos 

Santos 

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

Macapá - AP, 17 de janeiro de 2020 . 

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

EDITAL DE PROCLAMAS 

Autos de Habilitação n.0 002.634 

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: 
JONATHAN MICHAEL SENA DOS SANTOS e PÂMELA LIMA 
ELE, filho de Maria Zeneide Sena dos Santos 
ELA, filha de Maria Diana Uma 

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 

Macapá -AP, 14 de janeiro de 2020 

A?o~ 
~ 

BaixeoApp 
da Diário FM 

e ouça 24 h 
a melhor 

programação 
1 sié•@•• l•tlet!11 



e DIÁRIO DO AMAPÁ e DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA 119 E 20 DE JANEIRO DE 2020 

Classificados 1 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA BRUNO MESQUITA-AEBM 
CNPJ. 24.101.201/0001 -43 

AV.PIAUf N !! SO-PACOVAL 68908-250 MACAPA-AMAPÁ 
e-mail : ~JQ_1@_bol.corl!_,_Qr/contato : (096) 98135 -2329 

ASSOCIA(,~ÀO l:S f>ORTI VA BRUNO MESQU ITA - A EBM 

ED n AL DE COL'.VOCAÇÀO 

A com iss11o da Associaç11o Espor1i va Bruno Mesquita - AEBM 
convoca todas as pessoas ou g rupos da comun idade inH:n:ssados 
em participar da assembleia gemi. que oco1Ten\ d ia 02 de fovere iro 
de 2020. às 19h. na av. Piauí n 50. b11irro Pacoval. a fim de 
discutirem os segui ntes pontos de pauta: 

1. E lei ção d a novn din.•toriu; 
2. E lei çi'lo do l"onsc lh o fi sl·a l: 
J. Posse dos 111 c1 11 b1·os eleitos aos l"Hrgos sol· inis. 

Mal·ap;\ -Af\ 17 de j a ne iro de 2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL 
1° OFÍCIO DE REGI STRO Clll lL DAS PESSOAS NATURAIS ft JUCA 

ESTADO DO l\MAPA RUA DOS T IRADENTES, 876 , CENTRO -
MACAPA - AP 

PRQC1.1IMll.S DE CASAMENTO 

~"""' 
005116 01 55 201 9 6 00030 161 002377.& OSI 

s e l.o el.etrõnioo n ° 000118110l.101•00B400091 , cons ul.te a 
val.i.dade de•te • •l.o no •i.te: eztrajudi.ai.al.. tja p . jus. br 

Autos de Habilitaçao n " 032111/2020 

O Oficial do Re9istro Civil de Casamentos e mais Anexos 
da Comar<.:a de Macapá, Capital do E"tado do 
Amapá,RepUb l ica Federativa do Bras i l , por nomeaçao 
le9al, etc .. 
FAZ SABER que pretendem c asa r : 

RODR:IGO CASCAES SANTOS BR:.I'f'O 
RA.l:SA CAROLDIA &DIA DE OL:IVZ:IRA 

Ele é filho de IXlMINGOS SAVIO LOBATO BRITO e 

Ela é fi lha de CARLOS HENRIQUE RAMALHO DE OLIVEIRA e 
KATIA REGINA VIANA SENA DE OLIVEIRA 

Quem 5ouber de qualquer impedimento le9al que 05 iniba 
de casa r um com o out:ro , acuse-os na t"o rma da Lei . 
Lavro o presente para ser af ixado em cartório e 
publicado na imprens a local . 

Ma.capá, 16 de Janei r o de 2020 . 

-o& -

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

EDITAL OE PROCLAMAS 

Autos de Habilftação n.0 002.638 

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

FAZ SABER que pretendem casar: 
WERLE ARAUJO DE ALMEIDA e AMANOA LEÃO PANTOJA 
ELE, filho de Ednoi Silva do Almeida e de Maria José Loito Araújo 
ELA, fith a de Adila Leão Pantoja 

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

Macapã - AP, 16 de janeiro de 2020 . 

-~ ·;;:;.:.o:cu_.,, .... . . . c: 1-.-A. 

EDITAL DE t:ON\'OCAÇÁO 

Na qualidade d< Skidi<a do Conóoml1no Porque ~el>cali (CNl'J 1? 142031.0001-Sn <m ........_ 

coofoim """"'""" ª """"Conv<nçlo. sirvo-modol'f"""'tCporacoov0<t-loo a pmticopardoA....,.bloia a..-.l 

llx!raonliniriaa ~alilar-orooprl>i<imod" 25<1c-do2020no >ali<>do f...,.<loC-lnio. H l800horu<m 

pnr<uril'll "'-ada."°"' o q..6rum ost>btloddo,.. Comonçlo, e .. 18:30 ho<wcm '"llunda clm:nadaoo mamodW.o 

local.C0111quol"""'qtáum.pmaddibcnircm ,.,.,..., • ..,~"°""P"U"' 

IJ AprovllÇl.odaata dauocm1>1<it.do01 /0li/"l 9;{pnm•tn1votaçi<>- ><>mcn<e .......,..,.- P"""""''""'"r ... ido. 

5)C,,..,..do 2019 -Rol-.OdoC"'*lhoAprovaçlo; (q1unta votaçlo) 

6)V...-da T .. adoCO<>doo>b110J>O<l'2020.;Joacoo..- dejoneOu;íx<tavOOIÇlo) 

7)Espaçopara,,.,.,,,o ... unw.doplonóru,oemvot>çlo 

OBSERVAÇÕES 

St.r..-t.jusao <lircotodevow oo l<skim0>representant<odaouoidadesetm lotal.~'4ade quanto u 

suasobn;!oç!\osC<JftdomimaiJ.. 

Aquoiesinteres>ados omvotar-io .. drriQiróAdmoni>nçJo. <lesegundl a xxta-f...,.,W..(JicOOh 

12.00edasl 4:00 /isi8:00.p .. vc:nf><••<>ti•tnc"'do~- """-••doa•ioo trao...,roooed- f<Wto 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
1" OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS "JUCA 

CRUZ", ESTADO DO l\MAPA RUA DOS TIRADENTES , 876 , CENTRO -
MA.CAPÁ - AP 

PROCIAMl'.S DE CA8.l\HElfTO 
MllTR:ICUIA 

0051Ui 01 SS 2020 6 00030 162 0023775 0 7 

S• 10 e l etrôni.oo n º 000118110ll01•00B•OOOSl2, oonsu1te • 
val.i.dade desta saio no •i.te: 8J<tr• judi.ci.al.. tjap. jue .br 

Autos de Habi lil:açao n" 032112/2020 

O Oficia l do Registro Civil de Casamentos e mais Anexos 
da Comarca de Macapá, Capital do Estado do 
Amapá , RepUblica Federativa do Brasil , por nomeaçao 
legal , etc .. 
FAZ SABER que pretendem casar : 
LU':IZ PAULO :ITALO D:IAS GC>l&S DB SOUZA 
LETÍCIA UAN:B AvÍ8 DE OL:IVl!!:IRA 

Ele é filho de LUIZ ITALO FERREIRA DA COSTA GOMES 
SOUZA e MARIA TEREZA DIAS GOMES DE SOUZA 

Ela é filha de EMANUEL RAMALHO DE OLIVEIRA e SANDRA 
SEILLA PELAES DE AVÍS DE OLIVEI RA 

Quem 5ouber de qualquer impedimento legal que os iniba 
de casar um com o outro , acuse-os na forma da Lei . 
Lavro o presente para s er afixado em c ai: tôrio e 
publicado na imprensa local . 

Rua General Rondon , N" 45, Bairro La9uinho, Macapá/AP. CEP: 68.QOS-181 
Telefone: (96)3227-0918 

EDITAL DE PROCLAMAS 

Autos de Habilitação n.º 002.635 

VICTOR RIBEIRO _ FONSECA VALES , Oficial do 3º Registro CMI das 
Pessoas Naturais do Distrito e Munic ípio de Macapá, Estado do Ama pá: 

FAZ SABER que pretendem casar: 
MIQUÉIAS PANTOJA DOS SANTOS e EOIGLEUMA DA SILVA 

ASSUNÇÃO 
ELE, fi lho de Aristeu de Sousa dos Santos e de Benedita Alves 

Pantoja 
ELA. filha de Aleldio Ciriaco Assunção e de Antonia Abreu da Silva 

Se algué m souber de a lgum im ped imento. oponha-se na forma da lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e publicado na Imprensa Local 

Macapá -AP, 14 de janeiro de 2020 . 

l~ 
nte 

Rl!PÚllLICA Fl!Dl!RATlllA DO BRASIL 
MACAPÁ - l!STAOO DO AMAPÁ 

2º Oficie áe '1>fotas e )lne)(9S 

3 

• J"6ill, "'"" 
~ristian e Passos 

~! ""'1i<Oú1ia .. t4.~~~""'"" 
<T4Wlil1ojia./ 

0050740155 2020 6 0003'1- 124 00 624 02 

BELª MARIA CRISTlANE. DA SILVA?4sos, Oficial Lo 2º Registro Civil 
das Pessoas Natumis do D1stnto e M 1c1pio de Macapâ ~Estado do Amapá; 

FAZ SABER e se pretendem casar: 

%) 
ELE;il!ho·Qc JOSÉ WJLSON LAURENTINO DE FREITAS e MA ;(°TE~ZA 
PANTOJA ó); REITAS. ) 

ELA, fi lha de PEDRS) FLORIANO RODRIGUES DO ROSÁRIO e MARIA 
ODETE BRITO DO ROSÁRIO. 

Se Alguem souber de a~ impedimento, oponha-se na forma d i. 
Lavro o presente para ~~xado cm Cartório c publicado na lm rcnsa local. 

cxt r•judidal.tjap.ju9.br/eonsult~ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL 
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAI S nJUCA 

CRUZ ft, ESTJ\DO DO AMAPÁ RUA DOS TIRADENTES, 876 , CENTRO -
MACAPÃ - AP 

PROC:UUO.S DZ CASAMENTO 
-~.,,,,. 

005116 01 55 2 01g 6 00030 160 0023773 00 

sal.o e l.e tr6n.i.oo nº000118l.1011.0l•ooe•ooogo , aon•ul.te • 
val.i.dade de•te •al.o no •i.ta : a><trajudici.a1 . tjap .jua .br 

Autos de Habi litaçao nº 032110/2020 

o Oficial do Regist:ro Civil de casament"<>.'I e mais Anexos 
da Coma..:ca d., Mac<ipá , Capi l:al do Estado do 
Amapá , República F.,derativa do Brasil , por nomeaçao 
legal , etc .. 
FAZ SABER que p rel:endem casar: 
cro CLAY MC*TE:IRO AMJUD.JÁS 
J>.NDRlUI. GUEDES DE MEDB:IROS 

Ele é filho de JOAOlJIM AMORAS AMANAJÁS e ELIANA DE 
NAZARÉ MONTEIRO AMANAJÁS 

Ela é fil ha de ORLANDO DE MEDEIROS e MARIA DE NAZARETH 
GUEDES DE MEDEIROS 

Quem souber de qualquer impedimento legal que 05 iniba 
de casar um com o outro, acuse-05 na forma da L., i . 
Lavro o pre5ente para ser afixado em cartório e 
publicado na imprensa loca l . 

Hacapá , 1 de J aneiro de 2020 . 

,- ,,ll lm•~ 
Esc mente 

ifJ::CalM:>do l' Olll:t:>drNololc~ .. ~~~ 

SELO ELETRÔNICO 

SINDICA TO INTERMUNICIPAL DOS GUARDAS E INSPETORES 
MUNICIPAIS DO ESTADO DO AMAf'A 

CNPJ: 1092.s58/0001 -22 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO- ELEIÇÕES SINDICAIS - REGISTRO DE 
CHAPA 

O SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDAS E INSPETORES 
MUNICIPAIS DO ESTADO DO AMAPA, romunGi, que a'9nderrjo o 
Regimenb Eleitoral e o ,Estatuto Social dá En~ade, vem tomar Pli>lkx> 
o ink:io do Piela Eleitoral para o Qua::lriênio 2020 à 20'24, com a 
Pubjk:ação do Edilal de Coovocaçáo no JORNAL DIARIO DO AMAPÃ e 
DIARID OflCIAL DO ESTADO DO AW.PA 

Macapã/AP., 18 janeiro de 2020. 

JOÃO EVARISTO AVB.NI GONÇALVES 

- do SIGlllAP 

CARTÓRIO 

CARTÓRIO OLIVEIRA 
EDITAL OE PROCLAMAS 

A Tabeli3 de Notaç e mal' anuos do 10 Ofício de 
Notas . da Comarca de Santana, Estado do Amapá -

~!~:l~v~ ~~~l,~~u~Sl:.,~~:~·et:.: 
FAZ SABER que se pretendem casar 

~LEANDRO GUfDES HERINGU DI! SOUZA 1! MARCIA 
OEOLIVEIRA DAMACENAw 

IE LI! , fllhode RUBENSJORGI! HERINGl!ROE SOUZA 
e de CARMl!NlUCU.GUEDES OESOUZA. 

ELA, fi lha de ANTONIO SIL\IA OAMACENA e de 
MARIA FRANCISCA CASTRO OE OUVl!IRA. 

Se alguém souber de algum Impedimento, oponha·Sl! 
nalOOT1adalel 

Lavro o presente para ser aR~ado em cartOrio e 
~~~do no Jomal de Clrculaç.ão Olár1a ou Imprensa 
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Classificados 1 Diário48Amapá 
VENDA/ ALUGA/ CONTRATA/ INDICA/ MÓVEIS/ VEÍCULOS/ ELETRODOMÉSTICOS/ INFORMÁTICA/ MOTORES/ MÁQUINAS/ TRATORES 

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.o!iveiraimoveisap.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 
WCIAL. 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 

&JLNPSCENTE 
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.o!iveiraimoveisap.com.br 

ALUGUEL SALA COMEROAL 
CONGÓS 


