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Funai tem de explicar falha na
proteção de índios isolados
PANDEMIA O ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF) Luís Roberto Barroso
intimou a Funai a prestar in-
formações sobre como os ín-
dios isolados korubos foram
infectados por covid-19 e
por qual motivo o órgão não
executou uma determinação
do STF para instalar as bar-
reiras sanitárias nas áreas

dessa tribo.
A intimação foi feita após

o Ministério Público Federal
(MPF) notificar o STF sobre
as contaminações. O caso foi
tema de reportagem do jor-
nal O Globo que revelou que
cerca de 80% da etnia de re-
cente contato (78 de 103)
testaram positivo para o co-
ronavírus. O grupo conta-

minado não está com a co-
bertura vacinal completa.
Barroso é o relator da ação
que cobra do governo medi-
das de combate a covid nas
aldeias, proposta pela Arti-
culação dos Povos Indígenas
do Brasil (APIB).

" Fica evidente a ausência
de êxito da Funai na imple-
mentação do plano de bar-

reiras sanitárias determina-
do por Vossa Excelência na
decisão de 8 de julho de
2020, posteriormente refe-
rendada pelo Plenário em 5
de agosto de 2020, sendo a
contaminação massiva pro-
vavelmente causada pelo
aumento da circulação de
pessoas não autorizadas
dentro da Terra Indígena
(caçadores e pescadores ile-
gais)", argumenta o MPF no
texto da notificação.

Esses são os primeiros ca-
sos de coronavírus registra-
dos desde o início da pande-
mia entre os korubo. A de-
núncia sobre as contamina-
ções foi feita pela União dos
Povos Indígenas do Vale do
Javari (Univaja) à Funai e à
Sesai, órgãos dos ministérios
da Justiça e da Saúde.

As presenças de invasores
na região, além dos próprios
agentes da Sesai e demais
indígenas que circulam por
Atalaia do Norte e retornam
às aldeias sem cumprir a
quarentena de 14 dias são
apontadas como vetores da
contaminação.
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LIMINAR A juíza Alaíde Maria
de Paula, da 4ª Vara Cível de
Macapá, determinou em de-
cisão liminar a suspensão da
eleição para escolha dos no-
vos dirigentes do Tribunal de
Contas do Amapá, prevista
para esta sexta-feira (4). De
acordo com a ação civil pú-
blica ajuizada pelo Ministé-
rio Público do Amapá
(MP-AP), havia apenas uma
chapa inscrita, encabeçada
pelo atual presidente, Michel
Houat Harb, que já está no
segundo mandato. Com a
recondução dele, seria o ter-
ceiro mandato consecutivo,
o que seria inconstitucional.
O MP apontou ainda irregu-
laridade na antecipação do
pleito em quase um ano,
considerando que o atual
mandato só encerra no início
de 2023. Na decisão, a juíza
ressalta que a recondução
pela terceira vez consecutiva
para o mesmo cargo não é
permitida pelas normas do
Supremo Tribunal Federal
(STF). Além de suspender a
eleição, a magistrada decla-
rou a nulidade do ato que
aceitou a inscrição da chapa
que tem Michel Houat Harb
como presidente e Amiraldo
Favacho para vice-presi-
dente. Em nota, o TCE expli-
cou que “embora desconhe-
ça o conteúdo fático-proba-
tório existente no processo
que originou a referida deci-
são”, vai acatar a decisão ju-
dicial, mas vai recorrer.

ANVISA ALERTA PARA COMÉRCIO
DE AUTOTESTE FALSIFICADO

COVID A Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) determinou nessa sexta (4) a
apreensão e proibição da fabricação de um
autoteste de Covid-19 falsificado e fez alertas
contra o comércio irregular em sites e "gru-
pos de mensagens". De acordo com a agên-
cia, foi identificada a falsificação do Novel
Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno,
que é um artigo regularizado e reconhecido
pela agência, mas foi alvo de falsificação. "O
produto falsificado não traz nenhuma garan-
tia de funcionamento ou de segurança para o
consumidor", alerta a Anvisa. A agência
também alertou contra os riscos de compras
em sites não recomendados.

HOMEM MORRE COM CHOQUE AO
MEXER EM CELULAR NA TOMADA

BEIRA DA PISCINA Um homem de 41 anos
morreu ao sofrer uma descarga elétrica en-
quanto mexia no celular, que estava conec-
tado na tomada na beira de uma piscina em
Campo Limpo Paulista (SP), na noite de
quinta-feira (3). De acordo com o boletim de
ocorrência, a vítima estava mexendo no ce-
lular na beira da piscina com o aparelho co-
nectado à tomada. Em determinado mo-
mento, o carregador caiu na água e provocou
a descarga elétrica. O homem foi socorrido
pela esposa e levado ao Hospital de Clínicas
de Campo Limpo Paulista, mas não resistiu.
O caso foi registrado na delegacia e o celular
da vítima foi apreendido para perícia.

DENTISTA É PRESO
SUSPEITO DE ABUSAR
DE PACIENTE

EM ATENDIMENTO Um den-
tista foi preso por importu-
nação sexual, depois que
uma paciente denunciou ter
sido abusada durante uma
consulta em Aparecida de
Goiânia. A Polícia Civil in-
vestiga o caso. “Ficou fazen-
do três ou quatro vezes coi-
sas que eu não achava nor-
mal. Até ele enfiar a mão
dentro da minha blusa e pe-
gar no meu peito”, contou a
paciente. A mulher disse que
pediu para o dentista parar e
ele respondeu que encerraria
a importunação. Assim que
ele tiro um aparelho que es-
tava na boca da mulher, ela
deixou o consultório. Em
nota, a defesa do dentista
negou o caso e disse que, se
o profissional for denuncia-
do, ele responderá ao pro-
cesso. A Polícia Civil infor-
mou que ele continuava pre-
so até as 10h48 desta sex-
ta-feira (4), pois não cabe
fiança para o crime. O Con-
selho Regional de Odontolo-
gia (CRO-GO) disse que, pa-
ra que possa se manifestar
sobre o caso, é preciso que a
denúncia seja formalizada.
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