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O estado lidera o ranking com 56% da população na linha de pobreza, saúde 
abandonada e sem saneamento. O Amapá está sangrando!

Amapá isbleeding!
(Amapá está sangrando!)

Bruno Aarão
Da Editoria 
O que parece ser manchete do The

New York Times, um dos jornais
mais influentes do mundo, é uma
forma de chamar a atenção e ao
mesmo tempo suavizar o título que
em tradução literal quer dizer
“Amapá está sangrando!”. Infeliz-
mente, o  Amapá parece atravessar
seu inferno astral. A realidade do es-
tado parece-nos ilustrar, em alguns
momentos, na vida real, o roteiro de
Sin City, onde crimes, vinganças e
sofrimentos são naturalizados e
viram rotina. 

Enquanto isso, no latíbulo da no-
breza política amapaense, congra-
çam-se os poderosos, que entre uma
taça e outra de Brunello di Montal-
cino (vinho) e fatias de carne wagyu
cuidadosamente finalizadas com um
pincelada de Hispasur Gold (azeite),
paroleiam e definem o futuro do
Amapá.

No livro ‘Amapá: A terra onde o
Brasil começa’ dissertam os autores
“O Amapá é o único estado do Brasil
que se tornou brasileiro pela vontade
de ser brasileiro…”. A afirmativa que
no passado massageava a vaidade de
descendentes dos heróis e mártires
que lutaram por esse estado, hoje é
entoado em frases jocosas proferidas
pelos compatricios que são entusias-
tas da França, como se a Guiana
Francesa fosse a Dubai da Amazônia. 

Podemos não ter administração e
nem sangue europeu, mas já vive-
mos nossos dias de glória e em nada
perdemos para os colegas de fron-
teira. No Amapá do passado, recebía-
mos excursionistas internacionais
que viajavam para assistir e ou surfar
a pororoca. As vagas de empregos
eram fartas ao ponto de nossos com-
patriotas transmigrarem de seus es-
tados em busca de empregos no
Amapá. A política era pautada no
diálogo afável e formal, onde era
possível ver os políticos com posi-
ções antagônicas, se apartar de suas
ideologias em prol de decisões que
favoreciam a coletividade. Ainda
nesses dias gloriosos, víamos grupos
empresariais transnacionais desem-
barcarem em solo amapaense com
sede de fazer negócios. Os indicado-
res socioeconômicos eram positivos
ou, minimamente, dentro do aceitá-
vel. Passado! Infelizmente essas lem-

branças ficam no plano da saudade.
Hoje é apenas um pretérito quase
perfeito, como no livro de Ronaldo
Guimarães. 

O passado de conquistas foi desva-
necido. Se antes tínhamos a oportu-
nidade de cruzar com a alta
sociedade intelectual e artística na-
cional pela garbosa orla de Macapá,
hoje nossos maiores turistas são os
agentes da Polícia Federal, que fre-
quentam com assiduidade o estado
a fim de investigar denúncias de cor-
rupção. 

Os empregos, outrora abundantes,
ficam no plano do discurso político,
quando algum governante profere
palestra em uma das instituições que
compõem o sistema S. Na prática, há
uma migração inter-regional por
questões econômicas de amapaense
para estados da região sul do Brasil.
Segundo o IBGE, o estado do Amapá
possui taxa de desemprego superior
a 17% e figura em terceiro lugar no
ranking dos estados líderes em de-
sempregados no Brasil. 

E a política? Adaptando a frase de
Clarice Pacheco  “O “político” perdeu
a razão. Se afogou na própria ambi-
ção.” O passado obsequioso para
com os coestaduanos foi extinto. Ho-
diernamente, o que vemos na polí-
tica amapaense são legisladores
despudorados, no executivo repre-
sentante acometidos pela síndrome
de Húbris e até mesmo o judiciário já
participa desse conciliábulo abstruso
que finge cuidar desse venerado es-
tado.

A realidade é que o Amapá já ins-
pira uma ótima telessérie criminal.

Nas últimas semanas, diante dessa
política desastrosa de confronto, ti-
vemos o desprazer de ver um artista
local perdendo a visão após ter sido
vítima de um tiro nos olhos. Mais re-
centemente tivemos a infelicidade
de assistir a mais um membro da
nobre Polícia Militar do Amapá ser
morto. 

O estado encontra-se dominado
pelo narcotráfico, que pagodeia na
cara do poder público e atormenta a
população. E o pior de tudo: o estado
de solo fertil e farto em minério, é o
líder no ranking da pobreza do país,
segundo o IBGE. Cerca de 13% da po-
pulação amapaense está em situação
de insegurança alimentar grave. Se
olharmos para Macapá, podemos ver
que a cidade cresce desordenada-
mente e já se observa volumosos as-
sentamentos urbanos habitacionais
ocupados por pessoas de baixa
renda, vítimas da ineficácia do poder
público em todas as suas esferas . Ar-
dilosamente já digo que Macapá foi
rebaixada de jóia para bijuteria da
amazônia.

O rol das ziquiziras amapaenses é
tão grande que um querido amigo
padre falou em tom anedótico que
pensa em pedir a V. S. Papa Francisco
que venha pessoalmente dar a Urbi
et Orbi ao estado. Como não passa de
uma brincadeira, resta-nos lembrar
que 2022 é um ano eleitoral e que
temos novamente a oportunidade de
aplicar o conceito de alternância de
poder a fim de afugentar as helico-
verpas que destroem essa briosa
terra, antes que se crie um novo epi-
sódio na história do Brasil: a diáspora

amapaense.

Enfrentamento
O Amapá vem enfrentando ata-

ques de todos os lados (pandemia,
alagamentos, apagão, falta de medi-
camentos, crime organizado se fir-
mando no estado) e os
administradores do governo ama-
paense, não veem a dimensão dos
problemas enfrentados pela popula-
ção e mantém um marasmo nas re-
soluções. O desemprego crescendo e
o cidadão atado, aceita o recruta-
mento das organizações criminosas

viraliza e contaminam nossa juven-
tude.

Querendo ou não o congelamento
dos salários dos funcionários esta-
duais tem contribuído para essa rea-
lidade. Muitas pessoas que
trabalhavam para esses funcionários
foram dispensados devido aos mes-
mos não terem como pagá-los e tão
pouco comprar nos trabalhadores in-
formais. Cada dia mais gente vi-
vendo na informalidade por não
poderem pagar os impostos. Ontem
mesmo a taxa de retirada de RG
subiu quase 100%.

Luiz Victor
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Como vamos aguentar sem
tem aumento nos salários e na
oferta de empregos?

De acordo com o entendi-
mento do ex-promotor de Jus-
tiça do Amapá, Adilson Garcia a
violência está intrinsecamente
ligada com a baixa escolaridade
com a falta de emprego falta de
oportunidades sociais falta de
indústrias. 

“Certamente que para suprir
as necessidades materiais não é
correto o uso da criminalidade,
ou seja, não justifica.  O Amapá
tem que tomar um rumo para
reativar o setor produtivo mine-
ral destravar o agronegócio e ter
políticas públicas para incenti-
var a implantação de indústrias,
serviços e outras atividades
econômicas dos três setores
porque senão a Escalada da vio-
lência tende a subir infeliz-
mente”, resume Adilson Garcia.

Amapá lidera o ranking com
56% da população na linha de
pobreza.

Estudo do economista Daniel
Duque, pesquisador do Insti-
tuto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (FGV
Ibre), divulgada pelo jornal
Valor Econômico, na quinta-
feira, 26/12, mostra que o per-
centual da população pobre
aumentou em 24 das 27 unida-
des da federação brasileira
entre o primeiro trimestre de
2019 e janeiro de 2021. Entre os
Estados, o Amapá lidera o ran-
king com 56% da população.

De acordo com o jornal, os
cálculos foram feitos a partir de
dados do IBGE, considerando a
classificação de pobreza pelo
Banco Mundial, de renda per
capita de até US$ 5,50 por dia,
ou cerca de R$ 450 por mês,
com base na taxa de câmbio da

paridade do poder de compra
(critério que busca eliminar as
diferenças de custo de vida,
permitindo uma comparação
entre países).

Em 2019, o Amapá tinha
51,4% da população pobre, en-
quanto que o Maranhão lide-
rava com 54,9%. De acordo com
o professor e sociólogo, Caio
Isackson, além da pandemia o
governo do Amapá desde 2015
reduziu de quase 20 mil para
pouco mais de 4 mil o número
de famílias beneficiadas com
programas de transferência de
renda, como é o caso do pro-
grama Renda Para Viver Melhor. 

"O que observamos, que
esses programas são potenciali-
zados em período de eleição.
Hoje, o que temos é uma polí-
tica social desajustada com difi-
culdade de se pensar uma
estratégia de encarar os efeitos.
Numa situação de precarização
que nós vivemos a partir da
pandemia o Estado não teve
uma dinâmica para abraçar essa
parcela da sociedade. Faltou
criatividade do governo", disse
o sociólogo que também asso-
cia à demora da aquisição de
vacinas por parte do governo
federal e a quantidade em pe-
quena escala. "Atrapalhou
tudo.  Além disso, esse assisten-
cialismo de R$ 200 não ampara
às famílias. Hoje, mal dá pra
comprar um botijão de gás",
analisa.

VIOLÊNCIA
O Amapá vem sendo domi-

nado pelos criminosos, em
todas as esferas: desde os ocu-
pantes de cargos públicos ao
criminosos periféricos. Em
todos os bairros predomina as
ameaças a vida do amapaense,
seja ele comerciante, funcioná-

rio público ou vendedor ambu-
lante. Até os agentes de segu-
rança pública estão sendo alvos
das facções criminosas que
estão formadas e recrutando a
juventude do Amapá.

Nesta quarta-feira (05) um
policial militar foi alvejado du-
rante tentativa de assalto em
Laboratório de Macapá. O poli-
cial foi levado ao Hospital de
Emergência, mas não resistiu
após ser baleado. Os criminosos
se entregaram e estão no

IAPEN.
A penitenciária amapaense

(IAPEN) que está superlotada,
vem sofrendo com a contamina-
ção do detentos pela gripe In-
fluenza. E sem um
departamento médico equipado,
a diretoria autoriza os familiares
a trazerem os medicamentos
para os parentes. 

E a rede de saúde do Amapá,
há décadas sofre com a falta de
investimentos nos hospitais e
quando os recursos chegam,

são desviados. Isso está compa-
rado com a visita diuturna-
mente da Policia Federal na
sede da secretaria estadual de
Saúde e nas residências de ser-
vidores e políticos comprometi-
dos com a corrupção. 

Para fechar pois o assunto é
longo, os deputados estaduais,
no ano eleitoral, após dois anos
de pandemia, resolveram colo-
car a cabeça para fora e criar
uma CPI para investigar o go-
verno Waldez Góes.
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Revitalização de locais e cultivo de plantas são destaque no novo plano de paisagismo urbano da Prefeitura.

‘Me sinto feliz com uma cidade arborizada e bonita’,
comenta morador sobre paisagismo de Macapá

Imagine uma cidade conec-
tada com a natureza. Sombras
de árvores, flores dispersas
pelos canteiros e rotatórias,
temperatura mais amena para
os cidadãos. Beleza natural e
menos poluição. Crescimento
da biodiversidade. Assim
segue o objetivo da Prefeitura
em busca de uma capital mais
arborizada e paisagística ao
cultivar plantações que são ca-
racterísticas únicas de Ma-
capá, como ipês amarelos,
bougainvilleas, a nossa gigante
Samaúma, conhecida como
“árvore da vida” e demais es-
pécies.

Vitor Alves, de 26 anos,
morador da zona sul de Ma-
capá, conta que além da ci-
dade ser esteticamente mais
bonita, com espaço físico
confortável, ela contribui
para o bem-estar, melho-
rando a qualidade de vida
dos cidadãos.

O paisagismo nos cantei-
ros, rotatórias, Unidades Bá-
sicas de Saúde, creches e
escolas é realizado em ação
da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Sustentável e Postura
Urbana (Semam), através do
Horto Municipal.

Serviço
Após solicitação do paisa-

gismo pelos diversos órgãos da
Prefeitura, o horto municipal
faz a visita técnica, com as de-
vidas medições da área, avalia-
ção do espaço físico,
verificação das espécies que
podem ser cultivadas naquele
ambiente de acordo com o
projeto feito pela Semam.

O Horto Municipal encon-
tra-se em processo de revitali-
zação e manutenção de
canteiros e rotatórias, forne-
cendo serviços como roçagem,
limpeza e substituição de al-
gumas espécies de plantas. 

Foram 238 lâmpadas de led novas entre da avenida Ataíde Teive e Bacia do Canal.

Prefeitura moderniza luminárias das vias do canal do Beirol
A Prefeitura de Macapá,

por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Iluminação Pú-
blica (Semip), realizou entre
dezembro e início de ja-
neiro a substituição de 238
lâmpadas de vapor de sódio
por luminárias de LED no
canal do bairro Beirol, alte-

rando completamente as
condições da iluminação
pública das ruas na área.

O serviço compreende
troca de braço, luminária,
relé e fiação para ligação da
luminária. Nas luminárias
de LED, não tem lâmpadas e
reatores. Os LEDs possuem

60 mil horas de vida útil e
perdem apenas 30% de luz
quando atingem esse
tempo. Já as lâmpadas de
vapor de sódio queimam
quando chegam a 32 mil
horas.

Além das ruas do canal do
Beirol, também receberam

iluminação de LED as pon-
tes que cortam o canal, le-
vando mais segurança para
os motoristas, pedestres e
ciclistas que trafegam pelo
trecho. O serviço começou
no trecho que vai da rua do
canal entre avenida Ataíde
Teive e foi finalizado na rua

da bacia e foi pago com re-
cursos do tesouro munici-
pal.

A Secretaria de Ilumina-
ção Pública recebe denún-
cias, reclamações e
solicitações de serviços das
8h às 14h, pelo número (96)
9970-3923. 



Dando prosseguimento à
rotina de visitas do Plano
Verão às obras em anda-
mento no município de San-
tana, o prefeito Bala Rocha
esteve nesta terça-feira, 4,
visitando e fiscalizando os
serviços de pavimentação
asfáltica e tapa buraco na

Rua Salvador Diniz, Travessa
22 e Avenida Palmira Mi-
randa, no bairro Provedor.

Os trabalhos fazem parte
da parceria entre o Governo
do Estado do Amapá (GEA) e
a Prefeitura de Santana
(PMS), melhorando ruas e
avenidas da cidade. Serão 42

km de pavimentação asfál-
tica contemplados pelo
Plano de Mobilidade Urbana
do Governo do Amapá, e re-
cuperação das vias através
da Operação Tapa Buraco,
realizada pela PMS.

“Só temos a agradecer a
todos os nossos parceiros,
pois o novo asfalto vai desa-
fogar o trânsito para quem
chega em Santana, vindo
pelo Igarapé da Fortaleza”,
disse o prefeito Bala Rocha.

Bala também disse que ou-
tras frentes de trabalho estão
acontecendo pelas ruas e
avenidas de Santana. Além
da parceria com o GEA, exis-
tem as vias que estão sendo
contempladas com recursos
próprios e outras com recur-
sos da bancada federal, com
previsão de asfalto novo em
pelo menos cinco lotes nas
Zonas Norte, Central, Oeste,
Sul e Leste da cidade.

A Secretaria Municipal de Edu-
cação (SEME), através da Divisão
de Educação de Jovens e Adultos,
estará realizando, no período de 17
a 24 de janeiro, das 8h às 14h, a
Chamada Escolar Específica da
EJA (Educação de Jovens e Adul-
tos). O processo será realizado de
forma presencial nas escolas polos
do município e na Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

A Educação de Jovens e Adultos
é uma modalidade de ensino des-
tinada aos jovens, adultos e idosos
que não tiveram acesso à educação
na escola convencional na idade
apropriada, permitindo que o
aluno retome os estudos e os con-
clua em menos tempo, possibili-
tando sua qualificação.

A EJA é ofertada com o objetivo
principal de democratizar o ensino
da rede pública, sendo dividido em
etapas, com abrangência do ensino
fundamental ao médio. A EJA En-
sino Fundamental é destinada a jo-
vens a partir de 15 anos que não
completaram a etapa entre o 1º e o
9° ano. Já a EJA Ensino Médio é
destinada a alunos maiores de 18
anos que não completaram o En-
sino Médio, e ao concluir essa
etapa, o aluno poderá realizar pro-
vas de vestibular e Enem, para in-
gressar em universidades.

Os interessados em ingressar nas
escolas públicas municipais
devem se dirigir até a escola polo
mais próxima, tendo em mãos do-
cumento de identificação com
foto, CPF, comprovante de resi-
dência e, se houver, documento de

escolarização. Para auxiliar a popu-
lação, a SEME disponibilizou 11 es-
colas para a realização do processo,
fazendo o atendimento por bair-
ros.

Polos de Atendimento:

Polo 01: Creche Liana Sardinha –
Bairros: Jardim de Deus e Parque
das Laranjeiras

Av. Santana, s/n – Fonte Nova
Polo 02: E.M.E.B Pe. Ângelo Bi-

raghi – Bairros: Fonte Nova e Pa-
raíso

Rua Pres. E. G. Médici, 796 – Pa-
raíso

Polo 03: E.M.E.B Amazonas –
Bairros: Hospitalidade e Centro

Avenida 15 de Novembro,1132 –
Centro

Polo 04: Creche Mauro Cézar –
Bairros: Nova Brasília e Nova União

Rua 19 De Maio, 2332 – Nova
União

Polo 05: E.M.E.B Piauí – Bairros:
Provedor I, Provedor II e Igarapé da
Fortaleza

Avenida Cristo Rei, 01 – Igarapé

da Fortaleza
Polo 06: E.M.E.B Iranilde Araújo

– Bairros: Novo Horizonte, Remé-
dios I e Remédios II

Rua D17, s/n – Vila Amazonas
Polo 07: E.M.E.B Nª Sª dos Nave-

gantes – Bairros: Comercial e Área
Portuária

Rua 31 de Março, 1704 – Área
Portuária

Polo 08: E.M.E.B Sara Pires –
Bairros: Elesbão e Matapi Mirim

Ramal da Olaria, s/n – Distrito In-
dustrial

Polo 09: E.M.E.B Claudionor
Rocha – Bairro: Piçarreira

Rod. Duca Serra, 800 – Paraíso
(Rotary Club Santana)

Polo 10: E.M.E.B Pe. Leonice
Borges – Zona Rural

Ilha de Santana
Polo 11: E.M.E.B Raimundo Baía

– Zona Rural
Ramal do Marrocos, 540 – Dis-

trito do Anauerapucu
Polo 12: Secretaria Municipal de

Educação SEME/PMS – Santana
Av. Santana, 12 – Paraíso
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Prefeito Bala Rocha visita obras de asfaltamento que
irão desafogar o trânsito na entrada de Santana

Prefeitura de Santana abre Chamada Escolar 2022 
específica para Educação de Jovens e Adultos



Mais de 10 bairros de
Macapá e bairros de San-
tana e Mazagão vão ter
as ruas asfaltadas com
recursos de emendas
destinadas pelo depu-
tado federal Camilo Ca-
piberibe (PSB). Em
Macapá, a Rua das Estre-
las e os Bairros Jardim
Marco Zero, Bairro Vitó-
ria do São Lázaro, Brasil
Novo, Amazonas, Parque
dos Buritis, Novo Hori-
zonte, Araxá e Ilha Mirim
serão contemplados com
obras de asfaltamento e
construção de passeios
com R$ 11 milhões e 680
mil destinados pelo de-
putado Camilo entre
emendas individuais e
de bancada. 

No orçamento deste
ano (2022), o deputado
Camilo colocou mais R$
15 milhões de emenda
individual de bancada
para asfaltar ruas e cons-
truir passeios e passare-
las de concreto na região
Metropolitana (Macapá,
Santana e Mazagão).

“Estamos fazendo o
que nossa população es-
pera da gente para me-
lhorar suas vidas!
Asfaltar ruas, construir
passeios e passarelas
leva dignidade para as
pessoas. Isso se reflete

positivamente na au-
toestima, na saúde, no
bem estar e até na eco-
nomia do nosso estado”,
diz o deputado Camilo,

que conversou com mo-
radores dos bairros para
atender seus pedidos.

A aplicação dos recur-
sos indicados por Camilo

está sendo feita em con-
versas com os moradores
e com a Prefeitura de
Macapá.

Camilo e Bala conver-

sam sobre investimentos
em pavimentação.
Texto: Sizan Luis Es-

berci

Fotos: Nicole Lemos

Macapá(AP), sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 06

NOTICIAS LOCAL 
DEPUTADO CAMILO DESTINA R$ 26 MILHÕES PARA 
ASFALTAR RUAS EM MACAPÁ, SANTANA E MAZAGÃO



A CNH (Carteira
Nacional de Habilita-
ção) vai ganhar uma
nova versão para
preencher requisitos
internacionais de se-
gurança. O Contran
(Conselho Nacional
de Trânsito) aprovou
as mudanças que po-
derão ser vistas nos
documentos emiti-
dos a partir de 1° de
junho. As alterações
estão previstas na re-
solução 886 de 2021.

Os condutores não
serão obrigados a tro-
car sua CNH pela
nova versão. De
acordo com o  Con-
tran, a substituição
ocorrerá gradual-
mente para novasha-
bilitações ou à
medida que os con-
dutores forem reno-
vando ou emitindo a

segunda via. 

Nome social e filia-
ção afetiva

De acordo com o
secretário nacional
de trânsito, Frederico
Carneiro, "a nova
CNH permitirá a in-
clusão do nome so-
cial e da filiação
afetiva do condutor
que assim desejar,
em cumprimento às
determinações le-
gais". Segundo o se-
cretário, foi
incorporado também
o código utilizado
nos passaportes, de
forma que o condu-
tor possa embarcar
em terminais de au-
toatendimento nos
aeroportos brasilei-
ros. 

A nova versão da
CNH trará também

uma tabela para
identificação dos
tipos de veículo que
o condutor está apto
a dirigir. O docu-
mento ganhará novos
elementos gráficos
para dificultar a falsi-
ficação, além de tra-
zer as informações
em português, inglês
e francês, o que faci-
litará sua utilização
em outros países.

Apesar das mudan-
ças, será mantido o
QR Code que foi in-
troduzido nos docu-
mentos emitidos
desde 2017. A CNH
poderá ser expedida
no formato físico, di-
gital ou em ambas
versões, de acordo
com a escolha do ti-
tular. 

* Com informações
da Agência Brasil

O Ministério da Saúde infor-
mou que a vacinação contra a
Covid-19 em crianças de 5 a 11
anos de idade pode começar na
próxima semana. Caso seja con-
firmada a estimativa da pasta de
receber no dia 13 o primeiro car-
regamento de doses pediátricas
da vacina da Pfizer/BioNTech,
que foi aprovada pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) para aplicação no pú-
blico infantil, os imunizantes
poderão estar à disposição dos
municípios entre os dias 14 e 15.

O intervalo entre uma aplica-
ção e outra será de oito sema-
nas, segundo o ministério.

"A regra de aprovação do
INCQS [Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em
Saúde] para liberação das vaci-
nas é de cerca de 24 horas. Se
cumprida essa estimativa, a va-
cinação poderá começar no pró-
prio dia 14. Mas a expectativa é
que no dia 14 ou 15 os municí-
pios já possam começar a imu-
nização", disse Rodrigo Cruz,
secretário-executivo do Minis-
tério da Saúde, nesta quarta-
feira (5).

O voo com as vacinas pediá-
tricas chegará ao Brasil pelo

aeroporto de Viracopos, em
Campinas (SP). Em janeiro, a
Pfizer enviará 3,7 milhões de
doses para aplicação em crian-
ças. Os imunizantes chegarão
em três remessas, cada uma
com 1,248 milhão de doses. Se-
gundo o calendário apresentado
pelo Ministério da Saúde, os car-
regamentos chegarão nos dias
13, 20 e 27.

Em comunicado emitido
nesta quarta, a Pfizer informou
que as doses serão entregues ao
Ministério da Saúde a partir da
semana de 10 de janeiro, mas
não especificou a data.

Até o fim de março, o Brasil
receberá 20 milhões de vacinas
pediátricas da Pfizer. Essa quan-

tidade é suficiente para atender
apenas à primeira dose do es-
quema vacinal de todas as
crianças entre 5 e 11 anos de
idade do país. Segundo o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), existem ao menos
20 milhões de crianças nessa
faixa etária no país.

Segundo Cruz, o governo já
reservou para o segundo trimes-
tre mais 20 milhões de doses pe-
diátricas para a aplicação da
segunda dose. O ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, disse
que o governo não solicitou
todos os 40 milhões de doses de
atendimento do esquema vaci-
nal completo de crianças para
evitar um desperdício de vaci-

nas.
"Temos que solicitar mais

doses em função da velocidade
de vacinação. Se eu solicitar um
número muito maior de doses
que a expectativa de vacinação,
essas doses vão vencer. E cada
dose dessa tem um custo. Essa

campanha de vacinação para
crianças, ela custará ao ministé-
rio, se todos os pais decidirem
vacinar os seus filhos, cerca de
R$ 2,6 bilhões. É uma quantia
expressiva, e nós temos que ter
responsabilidade com a aplica-
ção dos recursos públicos."

Carteira de motorista ganhará nova versão

POLITICANOTICIA
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A CNH vai ter uma nova cara a partir de junho deste ano. Objetivo é garantir 
mais segurança de acordo com padrões internacionais 

Governo espera receber primeira remessa de vacinas pediátricas contra 
a Covid-19 no dia 13 e enviar doses às cidades em até 48h

Vacinação de crianças deve começar na próxima semana
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O presidente do Tribunal
de Justiça do Amapá, de-
sembargador Rommel
Araújo, e o gerente de Filial
da Caixa Econômica Fede-
ral, Vilmar dos Santos
Alves, assinaram o contrato
do repasse de R$
16.800.318,00, recurso pro-
veniente do Governo Fede-
ral, por intermédio do
Ministério da Justiça. A
verba da União é resultado
de uma Emenda da Bancada
Federal do Amapá, que via-
bilizará a construção do
novo prédio-sede do Palácio
da Justiça.

O presidente do TJAP ex-
plicou que a obra contem-
plará duas etapas, uma de
contratação de empresa
para elaboração do Projeto

Básico e, após a aprovação
do projeto pela Caixa Eco-
nômica Federal, que atua
como mandatária do Minis-
tério da Justiça, será aberto
o processo de licitação para
a realização da obra.
“O novo prédio integra o

planejamento que prevê in-
vestimentos em infraestru-
tura e tecnologia de preparo
do Poder Judiciário ama-
paense para os próximos 30
anos e que beneficiará a po-
pulação com uma estrutura
moderna e eficiente”, expli-
cou o magistrado.
De acordo com projetos

iniciais, o prédio será er-
guido no terreno atrás da
atual sede do Tribunal, con-
templando 5 andares, esti-
mado em 7.120,65m².

O calendário forense de
2022, com informações sobre
feriados, recessos e eventos
institucionais do Tribunal de
Justiça do Amapá (TJAP),  já
está disponível no Portal da
Justiça. O acesso é por meio
do menu "Calendário”. O do-
cumento contém as datas
previstas para feriados na-

cionais, estaduais e munici-
pais, incluindo os regimen-
tais da Justiça do Amapá. O
download é gratuito. O ca-
lendário serve de orientação
aos advogados, magistrados,
servidores e demais interes-
sados no funcionamento do
Judiciário local ao longo do
ano.

Convênio assinado: novo prédio do Tribunal de Justiça
do Amapá tem obras previstas para iniciar este ano

Tribunal de Justiça do Amapá divulga
calendário forense de 2022

O Judiciário ama-
paense trabalhou
incansavelmente
para manter a pres-
tação jurisdicional
durante o ano de
2021. Mesmo em
um ano de pande-
mia, o empenho,
dedicação e senso
de responsabilidade
de magistrados, ser-
vidores e colabora-
dores se
materializaram em
6 milhões, 442 mil e
13 movimentações
processuais de 1° de
janeiro a 31 de de-

zembro de 2021.
"Ao longo de

2021, magistrados,
servidores e colabo-
radores se empe-
nharam para que
pudéssemos manter
o Judiciário ativo e
presente,  como
sempre foi e como a
população merece”,
ressaltou o desem-
b a r g ado r - p r e s i -
dente Rommel
Araújo. 
Ainda no ano pas-

sado, o Tribunal de
Justiça do Amapá
(TJAP) foi reconhe-

cido pela sétima vez
com a Categoria
Ouro do Prêmio CNJ
de Qualidade, em
cerimônia realizada
pelo Conselho Na-
cional de Justiça
(CNJ).
“Em 2022, a nossa

missão é garantir a
prestação jurisdi-
cional que a socie-
dade espera e
trabalhar com
afinco para manter
a produtividade
sempre no mais alto
patamar de quali-
dade", finalizou. 

Produtividade: TJAP realizou mais de 6 milhões de 
movimentações processuais em 2021



TRT mantém Sérgio Camargo afastado da
gestão da Fundação Palmares

Brasília (DF) - Os inte-
grantes do Pleno do Tri-
bunal Regional do
Trabalho da 10ª Região
(TRT10) mantiveram a
suspensão imposta pelo
juízo de primeira instân-
cia e negaram o recurso
da Fundação Cultural
Palmares que visava de-
volver a Sérgio Camargo
poderes administrativos
para atividades relativas
à gestão de pessoal da
instituição.
Sérgio Camargo está

proibido de nomear e
exonerar servidores
desde outubro de 2021,
quando a Justiça do Tra-
balho atendeu ao pedido
feito pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho, que
apontou, em ação civil

pública, assédio moral
praticado pelo presi-
dente da Fundação Pal-
mares contra seus
subordinados.
Segundo o relator, o

desembargador Brasi-
lino Santos Ramos, o
juízo de primeiro grau
decidiu pelo afasta-
mento de Sérgio Ca-
margo após analisar
vasta produção probató-
ria, incluindo o depoi-
mento de dezenas de
testemunhas. “Os ele-
mentos apresentados à
cognição revelam a ale-
gada conduta de assédio
moral e, portanto, de
desrespeito à dignidade
do trabalhador e, por de-
corrência, de lesão ao
trabalho digno”, afirma

Brasilino.
O voto de dissenso

parcial foi proferido pelo
desembargador João
Amílcar Silva e Souza
Pavan, que também
afastou a tese de interfe-
rência indevida do Judi-
ciário e manteve Sérgio
Camargo afastado das
funções de gestão da
fundação.
“Compreendo que o

afastamento – ainda que
parcial – de pessoa regu-
larmente investida para
dirigir ente integrante da
administração pública,
pois aferida a prática de
atos capazes de cristali-
zar as figuras de desvio
de finalidade e abuso de
poder, resultando na
ofensa a direitos de per-

sonalidade de seus su-
bordinados, não ofende
a ordem administra-
tiva”, explica o magis-
trado.
A decisão de segunda

instância altera apenas a
determinação judicial
quanto à designação do
diretor de Departamento
de Fomento e Promoção
da Cultura Afro-brasi-
leira para substituir tem-
porariamente Sérgio
Camargo nos atos de
gestão. Segundo a nova
ordem judicial, cabe ao
Ministro de Estado de
Turismo, e não ao Judi-
ciário, a definição da
pessoa encarregada para
tais atos.
Processo nº 0000778-

34.2021.5.10.000

MINISTÉRIO PÚBLICONOTÍCIAS DO 
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Recurso foi negado em segunda instância, após MPT processar o gestor por assédio moral
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O Conselho Superior
(Consup) do Instituto
Federal do Amapá (Ifap)
publicou ontem, 30/12,
uma portaria insti-
tuindo a obrigatorie-
dade de comprovação
vacinal contra a Covid-
19 para servidores, es-
tudantes, funcionários
terceirizados e visitan-
tes eventuais de todas
as suas seis unidades
instaladas nos municí-
pios de Laranjal do Jari,
Macapá, Pedra Branca
do Amapari, Porto
Grande, Santana e Oia-
poque, a partir de 1º de
janeiro de 2022.
A medida busca redu-

zir as chances de contá-
gio da Covid-19 entre a
comunidade ifapiana
tendo em vista que, a
partir de janeiro de
2022, as aulas e ativida-
des administrativas re-
tornarão ao regime
presencial. A exigência
de esquema vacinal

completo irá se somar
às medidas não farma-
cológicas de prevenção
ao coronavírus, como
uso de máscara, distan-
ciamento social, eti-
queta respiratória,
higienização frequente
das mãos com álcool
70° e monitoramento
de casos suspeitos na
comunidade escolar.
De acordo com a refe-

rida portaria, serão
aceitos como compro-
vação do esquema vaci-
nal completo (dose
única, primeira dose,
segunda dose e dose de
reforço, para quem esti-
ver no prazo desta) os
seguintes documentos:
carteira de vacinação
digital do Sistema
Único de Saúde (SUS),
cartão ou caderneta de
vacinação emitida por
órgão de saúde brasi-
leiro ou estrangeiro.
A forma de compro-

vação do esquema vaci-

nal completo será dife-
rente para cada um dos
públicos que compõem
a comunidade escolar:
servidores da institui-
ção deverão enviar
comprovação para suas
chefias imediatas; fun-
cionários terceirizados,
para a empresa para a
qual trabalham; estu-
dantes receberão as ins-
truções da
direção-geral de cada
campus; e o público
eventual deverá apre-
sentar a comprovação
antes de adentrar em
cada unidade do Ifap.
Pessoas que por

orientação médica
sejam impossibilitadas
de receber a vacina con-
tra a Covid-19 deverão
comprovar tal condição
para ter acesso às de-
pendências da institui-
ção. Já aquelas pessoas
que, não tendo con-
traindicação para se va-
cinar, ainda assim

decidam por não o
fazer, deverão apresen-
tar exame de antígeno
ou RT-PCR com resul-
tado negativo realizado
nas últimas  72h em re-
lação ao horário do
acesso ao Ifap.
Apesar de o Ministé-

rio da Educação (MEC)
ter publicado no Diário
Oficial da União do dia
30/12 despacho reco-
mendando que a vaci-
nação contra a Covid-19
não fosse exigida pelas
instituições federais de
ensino para o retorno às
atividades presenciais,
essas instituições pos-
suem, de acordo com a
Constituição, autono-
mia pedagógica, admi-
nistrativa e financeira
em sua gestão. Ainda
assim, as pessoas que,
por ventura, decidam
não se vacinar, não
serão proibidas de fre-
quentar a instituição
mas, para fazê-lo, deve-

rão apresentar exames
com comprovem não
estar com Covid-19.
Segundo a reitora do

Ifap, Marialva Almeida,
“o nome completo de
nossa instituição é Ins-
tituto Federal de Edu-
cação, Ciência e
Tecnologia do Amapá.
Não podemos negligen-
ciar a palavra ‘ciência’
de nosso nome. Foi
pensando nela, na
saúde e na vida de mi-
lhares de pessoas em
seis municípios do es-
tado que tomamos essa
decisão. A vacina está à
disposição de todos.
Atualmente, não se
passa nem uma hora
em uma fila para rece-
ber a imunização de
forma gratuita. Então, é
mais do que nossa obri-
gação nos vacinarmos e
assumirmos nossa res-
ponsabilidade indivi-
dual e coletiva em favor
da vida”.

Ifap exigirá comprovação vacinal para
retorno às atividades presenciais















A tradicional festa de
São Sebastião,no distrito
de Jarilândia, município
de Vitoria do Jari, no es-
tado do Amapá quea-
contece no mês de
janeiro, entre os dias 10
e 20. No ano de 2016, o
festejocompletou cem
anos de existência. 

O santo, para a igreja
católica, é considerado
um soldado deCristo,
pois foi flagelado em
uma laranjeira por se
considerar cristão. Se-
bastiãoera do exército
romano, considerado

um dos oficiais predile-
tos doImperador Diocle-
ciano.

Na tradicional Festivi-
dade de São Sebastião
em Jarilândia, confir-
mado como atração
principal WANDERLEY
ANDRADE, que fará um
mega show no dia 15 de
janeiro!

E você é nosso convi-
dado especial. Lembra-
mos a você que é
obrigatório o uso de
máscara e a apresenta-
ção da carteira de vaci-
nação.

História
A festa de São Sebas-

tião é uma demonstra-
ção de fé que surgiu e
cresceu junto à história
de Jarilândia. A Vila foi
primeiramente chefiada
pelo cearense Zé Júlio,
ocupando-a com seus
trabalhadores, entre ne-
gros e pardos. Depois
vieram os portugueses,
e por último, os ameri-
canos. Cada um deixou
sua marca nessa terra.
Então, no período em
que o coronel Zé Júlio
era o administrador das
terras de todo o Vale do
Jari, surgiu a festa de
São Sebastião em Jari-
lândia. 

A história começou
emuma região chamada
Limão (atualmente Fa-
zenda Nova Jerusalém),
que foi a primeira sede
das terras do Coronel
José Júlio. Naquele pe-
ríodo, todo o Vale do Jari
enfrentava uma epide-
mia de gripe que estava
matando muitas famí-
lias. Segundo Helena
Tavares, 87 anos, “di-
ziam que morriam igual
formiga”. Foi então que
Dona Francisca, esposa
de Zé Angélico (Gerente
do Coronel), muito cató-
lica, assim como grande

parte dos que lá habita-
vam, fez uma promessa
a São Sebastião. Ela cla-
mou ao santo para que a
epidemia não chegasse
à região que residia. Em
troca, mandaria buscar
uma imagem em agra-
decimento pela graça al-
cançada, para que fosse
homenageado anual-
mente. 

A epidemia cessou e a
promessa precisava ser
cumprida, foi então que,
no ano de 1916, dona
Francisca, realizou a pri-
meira festa em homena-

gem a São Sebastião,
ainda na região do
Limão. Conforme afir-
mava a senhora Helena,
“São Sebastião foi colo-
cado como padroeiro do
Rio Jari, e não só de Jari-
lândia. As outras pessoas
que falam que é Santo
Antônio, mas o Pa-
droeiro do Rio Jari é São
Sebastião, por causa da
promessa da Francisca”.
FONTEO centenário

de uma riqueza cultural:
festa de São Sebastião
em Jarilândia, distrito
de Vitória do Jari/Amapá
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106 ANOS da Festividade de São Sebastião: 
o santo padroeiro do Rio Jari
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O Janeiro Branco é
uma campanha brasi-
leira iniciada em 2014
que busca chamar a
atenção para o tema da
saúde mental na vida
das pessoas. O mês de
janeiro foi escolhido
porque é neste mês que
as pessoas estão mais
focadas em resoluções e
metas para o ano. A
campanha foi criada por
psicólogos de Uberlân-
dia, Minas Gerais, e
busca incentivar as pes-
soas a mudarem suas
vidas e buscarem o que
as faz felizes.

Com a finalidade de
prevenir o adoecimento
emocional da humani-
dade, a campanha
ocorre em janeiro justa-
mente porque este mês
pode ser marcado pela
frustração devido ao
não cumprimento das
metas idealizadas para
os meses anteriores ou,
então, pela ansiedade
frente aos objetivos tra-
çados para o novo ano.

A alusão ao branco
vem de ser ele a junção
de todas as cores e na
projeção de uma nova
página para se reescre-
ver histórias e planos,
com possibilidade de
reorganizar as histórias

da própria vida.
E diante a tantas ex-

pectativas e desejos de
um novo ano melhor e
no qual os sujeitos estão
mais propícios às refle-
xões para construção
desse planejamento que
a saúde mental ganha
foco e força. A possibili-
dade de reescrever as
próprias condições e
ressignificar a vida
acontece por meio da re-
flexão e autoconheci-
mento. Da necessidade
de entender emoções,
comportamentos e as
relações que estabelece-
mos com os outros e o
mundo ao nosso redor.

O propósito da cam-
panha de colocar a
saúde mental e emocio-
nal em evidência e con-
vidar as pessoas a
pensarem sobre suas
vidas, a qualidade de
seus relacionamentos,
suas emoções, pensa-
mentos e comporta-
mentos. Assim como
buscar a prevenção ao
adoecimento emocional
da humanidade.

Essa campanha busca
mostrar a sociedade que
somos humanos e os
conteúdos psicológicos
e subjetivos estruturam
nossas vidas. Sendo ne-

cessário destaque a essa
partes em nossa cultura
e cotidiano, a fim de se
evitar tantos adoeci-
mentos mentais e uso ir-
racional de
medicamentos que con-
trolem nossas emoções.
O Janeiro Branco é pro-
jetado para a Promoção
de Saúde Emocional e
da psicoeducação na
vida da humanidade.

Compreende-se que
há sofrimentos e dores
que podem ser evitados.
Violências que podem
ser impedidas, cuidadas
ou reparadas. Exemplos
que podem ser partilha-
dos. Ensinamentos que
podem ser difundidos
em nome de povos mais
saudáveis e mais bem re-
solvidos em termos emo-
cionais. Uma campanha
que almeja um mundo
melhor e uma humani-
dade com mais amor e
mais responsabilidade
em relação a si mesma e
em relação a cada uma
das suas partes.

Um dos princípios do
Janeiro Branco é ser
uma Campanha dedi-
cada a promover a psi-
coeducação das pessoas
e das instituições, pro-
movendo a Saúde Men-
tal e combatendo o
adoecimento emocional
dos indivíduos e insti-
tuições por meio de
ações reflexivas que te-

nham como tema cen-
tral a Saúde Mental, a
Saúde Emocional, a va-
lorização da subjetivi-
dade humana, a criação
de uma cultura da
Saúde Mental entre os
seres humanos (a nível
individual, institucio-
nal, social e coletivo), a
valorização de políticas
públicas em nome da
Saúde Mental, a valori-
zação da Saúde Mental
no SUS e nas redes pú-
blicas e privadas de
saúde no Brasil e no
mundo.

Os Cinco objetivos da
Campanha Janeiro
Branco:

1 – Fazer do mês de Ja-
neiro o marco temporal
estratégico para que
todas as pessoas e insti-
tuições sociais do
mundo reflitam, deba-
tam, conheçam, plane-
jem e efetivem ações em
prol da Saúde Mental e
do combate ao adoeci-
mento emocional dos
indivíduos e das pró-
prias instituições;

2 – Chamar a atenção
de todo o mundo para
os temas da Saúde Men-
tal e da Saúde Emocio-
nal nas vidas das
pessoas;

3 – Aproveitar a sim-
bologia do início de todo

ano para incentivar as
pessoas a pensarem a
respeito das suas vidas,
dos seus relacionamen-
tos e do que andam fa-
zendo para investirem e
garantirem Saúde Men-
tal e Saúde Emocional
em suas vidas e nas
vidas de todos ao seu
redor;

4 – Chamar a atenção
das mídias e das institui-
ções sociais, públicas e
privadas, para a impor-
tância da promoção da
Saúde Mental e do com-
bate ao adoecimento
emocional dos indiví-
duos;

5 – Contribuir, decisi-
vamente, para a cons-
trução, o fortalecimento
e a disseminação de
uma “cultura da Saúde
Mental” que favoreça,
estimule e garanta a efe-
tiva elaboração de polí-
ticas públicas em
benefício da Saúde
Mental dos indivíduos e
das instituições.

Saúde Mental é um di-
reito de todas as pessoas
— e isso pode fazer toda
a diferença no mundo!

Investir em Saúde
Mental hoje é garantir
qualidade de vida ama-
nhã e sempre
Campanha Janeiro
Branco 2022: O mundo
pede saúde mental!
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Janeiro Branco – Mês de 
conscientização sobre a saúde mental



Em breve Mazagão Velho
contará com mais uma opção
de lazer. A ponte do turismo
está sendo construída as
margens do Rio Mutuacá,
dando uma ótima opção de
passeio ao ar livre em con-
tato com a natureza. A ponte
liga o trapiche municipal até
a orla de Mazagão Velho.

O equipamento para a con-
templação é fundamental
para a mobilidade dos mora-
dores e para potencializar a
atividade turística, que gira
em torno do passeio de con-
templação das belezas do en-
torno. 

O prefeito de Mazagão,
Dudão Costa acredita que a
ponte/passarela sobre o rio
Mutuacá, em Mazagão
Velho, será “uma grande fer-
ramenta para o turismo sus-
tentável”.

A obra estruturante está-
sendo executada  e em breve
será inaugurada, benefi-
ciando a comunidade de Ma-
zagão Velho, que é a maior
referência da cultura afro re-
ligiosa amapaense e atrai mi-
lhares de turismo, que
querem conhecer a cultura,
os monumentos arqueológi-
cos históricos e a beleza na-

tural de Mazagão.
“Eu resumo dizendo que é

uma melhoria de qualidade
de vida e uma questão de dar
acesso das pessoas a cultura.
Levar o turismo sem quali-
dade, não é compatível, têm
que andar juntos. Isso aqui
vai ser uma grande ferra-
menta para o turismo susten-
tável”, disse Dudão Costa.

A estrutura da ponte, estar
sendo confeccionada em
madeira, que se integra ao
meio ambiente, sem destoar
da bela paisagem formada
pelo estuário do rio Mu-
tuacá.
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Ponte sobre o rio Mutuacáserá importante ferramenta
para o turismo de base comunitária em Mazagão Velho
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Foram presos na manhã
desta quinta-feira (6) os dois
assaltantes envolvidos no
roubo a um laboratório de
análises clínicas que resul-
tou na morte do soldado da
Polícia Militar (PM) Ranolfo
da Silva Alcântara, de 30
anos. Ele foi baleado no
tórax após sacar a arma que
portava e iniciar um tiroteio
com os criminosos, que fu-
giram em seguida.
O crime aconteceu na

tarde de quarta-feira (5) na
Avenida Padre Júlio, numa
área movimentada de co-
mércio e serviços no bairro
Santa Rita, na Zona Sul de
Macapá.
Os dois assaltantes, de 23

e 25 anos, foram apresenta-
dos no Centro Integrado de
Operações em Segurança
Pública (Ciosp), que concen-
tra delegacias no bairro Pa-
coval.
Leandro Nascimento da

Silva, de 23 anos, se apre-
sentou com advogado após
intermediação com a Polícia
Civil e Jamerson Silva Benjó,
de 25 anos, foi encontrado
na casa de um familiar;

ENTENDA O CASO

Soldado Ranolfo Silva, de
30 anos, levou um tiro no
tórax durante um assalto na
tarde desta quarta-feira (5)
em um laboratório no bairro
Santa Rita. Militar morreu
defendendo a sociedade.
O soldado Ranolfo da

Silva Alcântara, de 30 anos,
que integrava o 12º Batalhão
de Polícia Militar (12º BPM),
em Oiapoque, formado na
turma de 2018, morreu no
início da tarde desta quarta-
feira (05) após ter sido alve-
jado com um tiro na região
do tórax durante um assalto
a um laboratório de exames
médicos localizado na Ave-
nida Padre Júlio, bairro
Santa Rita, zona sul de Ma-
capá.
Câmeras de segurança do

estabelecimento flagraram a
ação de dois criminosos que
iniciou às 13h13m45s. Um
deles, vestido com um uni-
forme azul, chega ao salão
de entrada e senta ao lado
de um cliente. Na sequên-
cia, o segundo marginal –
que estava armado – entra
anunciando o assalto.
O soldado aparece nas

imagens sentado em uma
cadeira do balcão de atendi-
mento. A dupla determina
que todos deitem no chão.
Um dos clientes é arrastado
por um dos bandidos. Nesse
momento o policial tenta
reagir, mas o criminoso [as-
sustado] efetua um disparo
que atinge o tórax do sol-
dado.

A ação durou exatos 19 se-
gundos. “Um dos crimino-
sos, que estava com um
uniforme parecendo de gari,
entrou e se sentou do meu
lado. O comparsa dele en-

trou em seguida, armado.
Eles mandaram a gente dei-
tar no chão e no momento
em que um dos assaltantes
estava me arrastando o poli-
cial reagiu, mas acabou al-

vejado. Depois, só vi os dois
marginais correndo”, disse
uma das vítimas em entre-
vista do Diário.
Os assaltantes – que ha-

viam chegado de moto no

local – fugiram a pé. A polí-
cia apurou que na rua Mar-
celo Cândia a dupla rendeu
um mototaxista e fugiu le-
vando o veículo dele.
“Foi uma ação violenta em

que, infelizmente, perdemos
um colega de farda. Estamos
empenhando todas as nossas
equipes no sentido de locali-
zar e prender esses crimino-
sos”, disse o comandante do
Batalhão de Operações Espe-
ciais (Bope), tenente-coronel
Kléber Silva.
Ranolfo ainda chegou a

ser socorrido e levado ao
Hospital de Emergências de
Macapá, mas ele já teria
dado entrada sem vida. O
corpo foi removido para o
Departamento de Medicina
Legal (DML) da Polícia Téc-
nico-Científica (Politec).
A polícia informou que o

soldado Ranolfo estava no
local para fazer exames mé-
dicos necessários para a fase
do curso que lhe daria di-
reito a ingressar no Batalhão
de Operações Especiais
(Bope). .Reportagem e fotos:
Jair Zemberg
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Policial militar é morto ao reagir a assalto em 
laboratório e seus assassinos são presos

POLÍCIA CIVILNOTÍCIAS 


