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Programa "Saúde Para Todos"

Reformulação da saúde em
Macapá (AP), anunciadas pelo
prefeito Furlan entram em prática
Parte das 20 medidas, ações e projetos de reformulação da saúde
anunciadas pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan, no início da semana, já foram colocadas em práticas. No sábado (14), por meio
do mutirão “Saúde Itinerante”, cerca de 400 pessoas foram atenPÁGINA 04
didas no bairro Araxá, zona sul da cidade.

Eleições 2022

Vaquinha virtual liberada
a partir deste domingo
Pré-candidatos já podem, a partir
deste domingo (15), arrecadar fundos para as campanhas eleitorais
mediante ﬁnanciamento coletivo
na internet, as chamadas vaquinhas virtuais ou, ainda, crowdfunding.
PÁGINA 14

Desmatamento

Mourão diz que dados de desmatamento
na Amazônia são ‘horrorosos’

Gazetilha

Isenção de taxa da CNH

Em Oiapoque
Operação Hórus prende 9 pessoas por tráﬁco
de drogas e exploração sexual infantil

Um projeto de lei protocolado pelo senador
Randolfe prevê a isenção de taxas referentes à renovação da CNH para mototaxistas,
motoboys, motociclistas que trabalhem
com a entrega de mercadorias por meio de
aplicativos, e motoristas de aplicativos. As
pessoas beneficiadas devem exercer as profissões de acordo com as normas que regem
PÁGINA 03
cada categoria.

Um dos detidos era uma mulher que foi
ﬂagrada com drogas e também em situação de aliciamento de uma adolescente
para exploração sexual.

PÁGINA 18

Vice-presidente aﬁrmou que pessoas ‘se
aproveitam’ do período eleitoral; Inpe registrou recorde de desmatamento em abril

PÁGINA 06

Gazetilha
Fazendo as
crianças felizes
Mais uma emenda de autoria do
senador Lucas Barreto se transformou em benefício para a população, desta vez para as
crianças, através do trabalho dedicado do Dr. Furlan na Prefeitura de Macapá. Foi entregue no
bairro Chefe Clodoaldo mais um
parquinho infantil
PÁGINA 03
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Sob governo de direita,
Santa Catarina registra
pleno emprego

A Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD)
Contínua, divulgada pelo IBGE,
revelou que o Estado de Santa
Catarina, governada por políticos conservadores, apresenta
4,5% de pessoas sem trabalho, o
que, tecnicamente significa o
pleno emprego, enquanto Estados governados pela esquerda,
como o PT na Bahia (17,6%) e o
PSB em Pernambuco (17%) registram os piores índices de desemprego.

Estado
campeão

Santa Catarina tem o maior percentual de trabalhadores com
carteira assinada no setor privado: 88,2%. Maranhão (PCdoB),
o menor: 47,3%.

Reeleição difícil

Eleito apoiando Bolsonaro, o governador catarinense Carlos Moisés
está no Republicanos. Desgastou-se
muito com tentativas de impeachment.

Alto índice de empregos

As taxas de desemprego são baixas
também no Mato Grosso (5,3%), governada pelo União Brasil, e Mato Grosso do
Sul (6,5%), pelo PSDB.

Mauro Mendes (MT) já esteve
em diversos partidos antes do
União Brasil, mas Reynaldo
Azambuja (MS) sempre foi filiado ao PSDB.

Lá fora, prefeito de Manaus
poderia ter sido preso

Se fosse gestor de cidade europeia, o prefeito de Manaus, David
Almeida (Avante), corria o risco de
ser algemado e preso ao retornar
de passeio internacional, com amigos, por conta dos cofres públicos.
Ele próprio se gaba de ter ido a
Barcelona, na Espanha, para correr
na maratona do Dia das Mães. Na
França, esta semana, o ex-primeiro-ministro François Fillon foi
condenado a 4 anos de prisão,
sendo um em regime fechado, por
haver arrumado uma boquinha
para sua mulher no parlamento.

Teve até comitiva

O prefeito viajou acompanhado
de uma comitiva de dois secretários e mais um ex-auxiliar na prefeitura de Manaus.

Caso de cassação

Em reação leniente, a Câmara Municipal de Manaus não abriu processo de impeachment; apenas
convidou o prefeito a se “explicar”.

A FURNA DA MARRUÁ

Bobbio dizia que a velhice
era muito boa e cheia de encantos, o maior deles o gosto
de matar saudades. Mas eu
acho que o divertimento
maior da velhice é o espaço de
contar histórias, bom para encher e passar o tempo.
As operações do Ministério
Público e da Polícia Federal,
seguindo o costume das operações militares, têm sido férteis em criar cognomes e às
vezes até os símbolos gregos e
latinos são usados para denominar o trabalho. Assim é que
encontraram o nome de
Furna da Onça, que poucos
sabem o que era e ninguém,
hoje, se lembra de onde vem.
Simplesmente era um nome

$
Manoel Picanço
Diretor Comercial

Araciara Macedo
Editora Chefe

Paulo Ronaldo
Sub-Editor

Corrida fake?

Os
governadores

muito conhecido do Rio dos
anos 50, dado a um conjunto
de duas salinhas no fundo do
plenário do Palácio Tiradentes, então sede da Câmara dos
Deputados, único lugar que
existia, no meu tempo de deputado federal no Rio de Janeiro, para apoio dos
parlamentares.
Essa denominação logo se
popularizou graças à coluna
Rondó, de curiosidades, mantida no Jornal do Brasil pelo
grande jornalista Hermano
Alves, que por alguns anos perambulou como exilado em
vários países e só voltou ao
Brasil em 1984; acabou morrendo em Lisboa. Muitas
vezes fui seu informante e co-
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Em Manaus, já se desconﬁa de corrida fake: em vídeo, o prefeito estaria
mais ofegante na largada e tranquilo
demais e sem suor na chegada.

Vigarice
legalizada

O Estado brasileiro bateu a nossa
carreira e tirou quase R$5 bilhões
para o indecoroso Fundação Eleitoral. E ainda autoriza candidatos e
partidos a assediar os eleitores em
vaquinhas virtuais a partir deste domingo (15).

Porte popular

A Ideia Legislativa mais apoiada (14
mil votos) no e-Cidadania concede
porte de arma a todo colecionador, atirador ou caçador (CAC). Com 20 mil
apoios, a Ideia vira projeto e precisa
ser analisada pelos senadores.

Potência turística

Rodrigo Coelho (Pode-SC), presidente da Comissão de Turismo da
Câmara, destacou em artigo no Diário do Poder a recuperação do setor:
o Brasil se encaminha para ser
“grande potência turística mundial”,
diz.

Esses ingleses...

A justiça do Reino Unido acha “assédio sexual” um chefe de setor ter
chamado um colega de “otário careca”. Otário, tudo bem, “careca”
nem pensar. Na cabeça pervertida
do juiz, “careca” lembra “seios”.

Negócios à parte

Apesar das farpas trocadas entre
o primeiro-ministro lacrador Justin
Trudeau e o presidente Jair Bolsonaro, o comércio bilateral entre Brasil e Canadá bateu recorde com
US$1,9 bilhão no primeiro trimestre.

Com muito suor

Apenas duas empresas petroleiras
lucraram mais que a Petrobras, em
todo o mundo, no primeiro trimestre
de 2022: Shell e Total, mas apenas
em números absolutos. As margens
de lucro foram 3,13% e 3,9%, respectivamente. A Petrobras lucrou 10,5%
do faturamento.

Energia com apoio

Levantamento do Pew Research
realizado nos EUA, este mês, revela
que a maior parte dos habitantes
apoia a expansão de fazendas solares (86%), fazendas eólicas (79%) e
até plantas nucleares (54%).

Israel,
74 anos

Única democracia na região, Israel
comemora neste sábado (14) os 74
anos da sua Declaração de Independência. Assinada em Tel-Aviv, em
1948, a proclamação sequer tinha esboço menos de um mês antes.

Pensando bem...

...a turma do PT já percebeu que
chuchu não acrescenta sabor ao
prato e nem votos ao seu candidato.

Artigo
laborador; eu contei ao Hermano a denominação das salinhas da Câmara, e ele
começou a falar delas como se
fossem o lugar dos conchavos
políticos, por discretos e longe
da imprensa.
Essas duas salinhas passaram a ter uma só denominação, passando do plural para o
singular: Furna da Onça. Não
sei com exatidão quem pôs
esse nome. Sem certeza, acredito que a autoria esteja entre
o Último de Carvalho, que
gostava de brincadeiras desse
tipo, e o Carvalho Sobrinho,
que fazia quadrinhas, algumas
célebres, que não repito para
não lembrar a memória e a
personalidade de muitos com-

José Sarney: advogado, político e escritor
brasileiro, 31.º Presidente do Brasil de 1985 a 1990,
ex-presidente do senado por quatro mandatos e
Membro da Academia Brasileira de Letras

panheiros daquele tempo,
ﬁnal dos anos 50. O primeiro
deputado por Minas Gerais e o
segundo por São Paulo.
Uma das salas tinha somente uma funcionária,
muito feia, que datilografava
telegramas para nós. Do outro
lado, uma moça bonita, alvo
da investida de muitos parlamentares, muito assediada. A
primeira, alvo de chacotas, foi
logo apelidada de Onça,
dando nome à sala de Furna
da Onça.
Agora a Furna da Onça está
consagrada pela Polícia Federal. A Onça da Câmara, vítima
da feiura, ﬁcou eternizada.
Talvez, se fosse hoje,
quando a novela Pantanal

Os conceitos e opiniões emitidos em artigos e colunas, são de inteira
responsabilidade de seus autores e nem sempre refletem a opinião deste Jornal
Propriedade de Quality
do Brasil Indústria Ltda.
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nos 16 municípios do Estado do Amapá.
De segunda a sábado R$1,50

ocupa a noite das famílias brasileiras, e Alanis Guillen —
com seu notável desempenho
— fosse funcionária da Assembleia do Rio de Janeiro, as salinhas da Câmara seriam
Furna de Juma Marruá, e os
deputados faltariam às sessões para ver o momento em
que ela se transforma em
onça e, em vez de processos
apurando as mortes da novela
e os processos políticos, teríamos milhares de denúncias de
assédio sexual. E a onça solta
no plenário da Câmara ia atacar muita gente.
E aí a Polícia Federal, em
vez de Operação Furna da
Onça, teria de chamá-la de
Operação Marruá.
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Democracia garantida

O ministro Alexandre de Moraes,
do STF, aﬁrmou que a democracia
no Brasil será garantida nas eleições
de outubro com uma votação
“limpa e transparente” por meio das
urnas eletrônicas.Durante discurso
no Congresso Brasileiro de Magistrados, em Salvador, Moraes disse
ainda que o Poder Judiciário não vai
“se acovardar” diante das milícias
digitais, que tentam desestabilizar
as instituições.

Dia do Batedor de Açaí

Venda de biojoias farão
parte de programação em Macapá. O evento inicia às 5h
próximo a Rampa do Açaí, na
orla da cidade. O horário foi
escolhido pela movimentação
de produtores que iniciam,
logo pela manhã, a comercialização. A programação segue
até às 11h, com show do cantor
amapaense Zé Miguel, fanfarra e DJs, além de exposição
de biojoias e entrega de
mudas de açaí.

Enquanto isso...

Michel JK ainda sonha em se perpetuar como presidente do Tribunal de
Contas do Amapá. Por enquanto o placar está em zero para ele e quatro para
a Justiça amapaense. Mas JK já avisou que se o problema é dinheiro ele tem
malas e malas para gastar.

Eleições 2022

O MP Eleitoral lançou um telefone
exclusivo para recebimento de denúncias eleitorais. Ligações e mensagens
pelo aplicativo Whatsapp estão disponíveis pelo número 96 98414 2075. O
atendimento é de forma ininterrupta
até as eleições. Pelo canal, o cidadão
poderá comunicar, por exemplo, a utilização de propagandas irregulares por
partidos e candidatos, doações ilegais
de campanha e compra de votos.É importante que o cidadão reúna a maior
quantidade possível de informações
sobre a irregularidade a ser apurada,

Isenção de taxa da CNH

Um projeto de lei protocolado
pelo senador Randolfe prevê a
isenção de taxas referentes à renovação da CNH para mototaxistas, motoboys, motociclistas que
trabalhem com a entrega de
mercadorias por meio de aplicativos, e motoristas de aplicativos.As pessoas beneﬁciadas
devem exercer as proﬁssões de
acordo com as normas que
regem cada categoria. Além
disso, os motociclistas e motoristas de aplicativos só serão

Vaquinha virtual

A partir de hoje, domingo (15),
pré-candidatos aos cargos de
presidente da República, governador, senador, deputado federal, estadual ou distrital nas
Eleições Gerais de 2022 já
podem arrecadar fundos para as
campanhas eleitorais mediante
financiamento coletivo na internet, as chamadas vaquinhas
virtuais ou, ainda, crowdfunding. Essa forma de arrecadação

com a ﬁnalidade de viabilizar a continuidade das investigações.

atingidos pela lei se atuarem nas
funções há pelo menos seis
meses com jornada de trabalho
igual ou superior a 20 horas semanais.

Imunização

é regulamentada, tendo sido incorporada à legislação eleitoral
em 2017.

Fazendo as crianças felizes

Mais uma emenda de autoria do
senador Lucas Barreto se transformou em benefício para a população,
desta vez para as crianças, através do
trabalho dedicado do Dr.Furlan na
Prefeitura de Macapá. Foi entregue
no bairro Chefe Clodoaldo mais um
parquinho infantil.Tem gangorra,
balanço, escorregador e escalada.
Também tem área de leitura e plantio de mudas.É diversão com consciência ambiental e aprendizado!

Um belo e raro fenômeno enfeitará o céu entre a noite de
hoje, domingo (15), a partir das
23h27, e o início da madrugada
de segunda-feira (16). Será uma
Lua de Sangue “triplamente especial para o Brasil”, aﬁrmou a
astrônoma Josina Nascimento,
do Observatório Nacional. A melhor notícia é que o evento celeste será bem visível de todas as
partes do Brasil.

Lua de Sangue

81% da população de Macapá recebeu algum dos imunizantes disponíveis contra Covid-19. O percentual representa 642 mil e 508 doses aplicadas na população vacinável do município. Os dados são do LocalizaSUS
que é uma plataforma do Ministério da Saúde.Receberam a primeira dose
320. 555 munícipes, o que representa 92, 51% da população. Já com a segunda dose, foram 246.848 pessoas imunizadas, totalizando 77%. A dose
de reforço já foi aplicada em 47. 821 pessoas e 20.413 já receberam a dose
adicional. A dose única foi aplicada em 6.736 munícipes.

Covid-19 no Amapá

O boletim do governo
do Amapá deste sábado
(14) não registrou mortes
pelo 8º dia consecutivo e
apresentou apenas 1 novo
caso conhecido de Covid19. O relatório apontou
ainda que 2 pacientes
estão internados pela
doença. Sendo assim, são
160.402 casos conﬁrmados e 2.132 óbitos. Os recuperados somam 147.701
pessoas (97,07%).
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Reformulação da saúde em Macapá (AP),
anunciadas pelo prefeito Furlan entram em prática
Geral

Programa "Saúde Para Todos"

No sábado (14), por meio do mutirão “Saúde Itinerante” cerca de 400 pessoas
foram atendidas no bairro Araxá, zona sul da cidade.

Parte das 20 medidas,
ações e projetos de reformulação da saúde
anunciadas pelo prefeito de Macapá, Dr.
Furlan, no início da semana, já foram colocadas em práticas.
No sábado (14), por
meio do mutirão “Saúde
Itinerante”, cerca de
400 pessoas foram atendidas no bairro Araxá,
zona sul da cidade. A
iniciativa contou com a
participação de 80 proﬁssionais e teve como
objetivo ofertar serviços
aos moradores das passarelas, conjuntos habitacionais e áreas de
difícil acesso localizadas
na região.
O objetivo do prefeito,
com este tipo de serviço
é zerar ﬁlas de consultas
médicas, ofertando ao
cidadão atendimento de
qualidade.
“O Programa ‘Saúde
Para Todos’ é um pacotão de medidas que foi
desenhado há meses e
está baseado no diagnóstico pós Covid-19 da
rede municipal, sendo
um importante instrumento de prevenção e
atendimento para todas
as pessoas do município”, explicou o prefeito de Macapá, Dr.
Furlan.
Neste sábado, por
exemplo, mais de 70
consultas pediátricas
foram realizadas, além
de testes do olhinho,
linguinha e orelhinha.
Evitando assim, que
mães e bebês se desloquem até as Unidades
Básicas de Saúde.
O serviço odontológico também fez parte
dos atendimentos mais
procurados pelos moradores, além disso, o
programa
Estratégia
Saúde da Família (Esf)

também cadastrou 62
pessoas no Programa
Previne Brasil, que realiza o acompanhamento
de saúde, saneamento e
moradia.
Já a Equipe Multidisciplinar de Atendimento
Domiciliar (Emad), realizou a busca ativa dos
acamados, que receberam consulta médica em
casa. O pacote de serviços ofertados também
contou com vacinas de

rotina e contra a Covid19, atendimento com
nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, além
da entrega de medicamentos e fraldas, pintura
no
rosto
e
atividades recreativas.
A secretária municipal
de Saúde Erica Aymoré,
falou sobre o resultado
positivo do mutirão, que
faz parte do programa
“Saúde Para Todos”,
maior plano de ação já

anunciado pela gestão
municipal. Ela acrescenta ainda a importância da continuação dos
atendimentos dentro das
Unidades Básicas de
Saúde (UBS).
“Concluímos essa primeira ação de forma
positiva, muitas mães
estavam na expectativa
pelo atendimento e algumas crianças receberam
a
consulta
pediátrica pela primeira

vez. É satisfatório levar
os serviços da Atenção
Primária para essas pessoas e contribuir, assim
como, orientar os pais
sobre os cuidados com
a saúde da criança e a
necessidade de manter
as consultas em dia nas
UBS`s”, afirma a gestora.
Elisangela da Costa,
32 anos, moradora do
“Beco da Saudade”,
onde o mutirão aconteceu, levou o recém-nascido Elias para primeira
consulta. Ela relata a satisfação em receber o
atendimento perto de
sua residência.
“Tenho sete ﬁlhos,
mas precisava muito da
consulta para o meu
bebê. Ele não tinha feito
os testes do olhinho, linguinha e orelhinha que
são fundamentais para
saúde dele. O atendimento foi rápido e perto
de casa, facilitou muito
para a gente”, diz.
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Economia

Com Selic em alta, renda ﬁxa ganha 1,5 milhão
de investidores em um ano, aponta B3

Em alta

A 'corrida' pela renda ﬁxa, no entanto, não tirou investidores da renda variável, que ganhou 44%
mais CPFs entre os primeiros trimestres de 2021 e 2022.

A dispara da Selic – que passou de de 2% no início de 2021
para os atuais 12,75% – impulsionou a entrada dos investidores pessoa física na renda ﬁxa,
segundo dados antecipados ao
g1 pela B3. A renda ﬁxa costuma se tornar mais atraente
para os investidores em momentos de juros elevados – em
especial os investimentos atrelados à própria Selic.
Em 12 meses, esse segmento de investimentos ganhou 1,5 milhão de novos
investidores pessoa física,
uma alta de 17%, para 10,3
milhões de CPFs. Com a entrada desses investidores, o
valor em custódia (valor investido) nesses produtos
cresceu 38%, para R$ 1,182

trilhão.
A 'corrida' pela renda ﬁxa,
no entanto, não tirou investidores da renda variável. Pelo
contrário: este último seg-

mento cresceu 44% em número de CPFs na comparação
entre os primeiros trimestres
de 2021 e 2022, para 4,3 milhões. O valor em custódia,

Blue Origin agenda voo espacial com
brasileiro para 20 de maio

Inovação

Este será o quinto voo espacial tripulado da companhia do magnata Jeﬀ Bezos.

Victor Correa Hespanha, de 28 anos, foi sorteado para viagem da
Blue Origin após comprar NFT — Foto Reprodução-Facebook

A empresa espacial Blue
Origin anunciou, nesta sextafeira (13), o próximo voo de
seu foguete para o dia 20 de
maio, com seis passageiros a
bordo, entre eles o primeiro
turista espacial brasileiro, o
engenheiro Victor Correa Hespanha.
A decolagem está prevista
para as 8h30 (10h30 em Brasília) da região oeste do Texas,
Estados Unidos. Este será o
quinto voo espacial tripulado
da companhia do magnata Jeﬀ
Bezos.
O mineiro Victor Hespanha,
engenheiro de produção de 28
anos, será o primeiro "criptonauta" da história.
Quando embarcar no foguete New Shepard, da companhia de Besos, ele realizará
um sonho de criança com a
ajuda da Crypto Space Agency

05

(CSA), uma aliança que tem
como objetivo aliar a tecnologia da indústria espacial ao
poder ﬁnanceiro dos mercados de criptomoedas para impulsionar a inovação.
Hespanha garantiu sua vaga
ao adquirir um NFT (tolkien
não fungível) pela primeira
vez, no que a CSA descreveu,
em nota, como "um momento
histórico que começa a revelar
o impacto na vida real" que a
web.3 e em particular os NFTs
podem ter, "ao tornar a viagem espacial acessível para
pessoas comuns".
"Eu comprei [o NFT] pensando na valorização potencial", disse Hespanha, citado
no comunicado. "Eu nunca
imaginei que o meu seria sorteado".
Hespanha será o segundo
brasileiro a viajar ao espaço,
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depois do então astronauta
Marcos Pontes, em 2006.
Além do engenheiro de
Minas Gerais, o voo levará a
primeira mulher nascida no
México, KatyaEchazarreta.
Nascida em Guadalajara há
26 anos, Echazarreta se tornará a americana mais jovem
a viajar ao espaço, graças ao
programa de astronautas civis
patrocinado pela Space for
Humanity (Espaço para a Humanidade).
Sua vida encarna o sonho
americano de milhares de famílias imigrantes com começo
difícil. Ela chegou ao país aos
sete anos e o processo de imigração a manteve distante de
sua família durante cinco
anos.
A Blue Origin transportará
seus clientes pela Linha Karman, que marca o início do espaço segundo a convenção
internacional, a uma altitude
de 100 km. O voo dura apenas
cerca de dez minutos no total,
e o preço pago pelos turistas
espaciais não foi divulgado.
Os passageiros podem se
desprender de seus assentos,
ﬂutuar durante alguns instantes em gravidade zero, e admirar a curvatura da Terra
através de grandes janelas.
O próprio Bezos participou
do primeiro voo tripulado do
New Shepard, em julho de
2021. Desde então, viajaram
com a companhia o ator que
interpreta o capitão Kirk da
série Star Trek, William Shatner, e Laura Shepard Churchley,
ﬁlha
do
primeiro
americano a viajar ao espaço.

no entanto, teve uma alta
bem mais modesta, de 8%,
enquanto o volume diário negociado pelas pessoas físicas
caiu 34%.
Segundo aponta o estudo
feito pela bolsa, uma das conclusões dos dados é que o investidor tem buscado a
diversiﬁcação do seu portfólio – mais do que 'fugido' da
renda variável.
"A diversiﬁcação dos investimentos tem se intensiﬁcado, mesmo durante esse
ciclo de alta da taxa de juros",
aﬁrma em nota Felipe Paiva,
diretor de Relacionamento
com Clientes e Pessoa Física
da B3.
Entre os produtos de renda
ﬁxa, a quantidade de investi-

dores do Tesouro Direto cresceu 28% entre abril de 2021 e
março de 2022, para 1,9 milhão. O valor total em custódia subiu 27% – mas o saldo
mediano (saldo por CPF) caiu
13%, para R$ 2,3 mil.
Houve altas expressivas
também nos números de investidores em Certiﬁcados de
Depósitos Bancários (CDBs),
de 20%; Certiﬁcados de Operações Estruturadas (COEs),
de 34%; e de Letras de Crédito
Imobiliário (LCIs), de 39%.
"Mas os grandes destaques
foram as LCAs (Letras de
Crédito do Agronegócio),
que dispararam 111% na
quantidade de CPFs e 104%
no volume investido", apontou a B3.

Pagamentos serão retomados em junho

Vale gás

Auxílio gás é pago bimestralmente. Veja ainda quem
tem direito e como é feito o pagamento.

Em abril, o auxílio no valor de R$ 51 foi liberado para 5,39 milhões
de famílias, no valor total de R$ 275 milhões.

Quem recebe o Auxílio Gás
não vai receber o valor neste
mês de maio. Como o benefício é bimestral, o pagamento
será retomado em junho.
Neste ano, os pagamentos
são feitos nos meses pares,
nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil – que se
baseiam no ﬁnal de número
de inscrição social (NIS).
Com isso, conﬁra o calendário de pagamentos para o
mês de junho, de acordo com
o número ﬁnal do NIS.
Em abril, o benefício foi de
R$ 51 – o valor corresponde a
50% da média do preço do botijão de 13 kg de gás liquefeito
de petróleo (GLP). Ele foi destinado a 5,39 milhões de famílias, no valor total de R$ 275
milhões.
O benefício foi sancionado
pelo presidente Jair Bolsonaro
em novembro do ano passado
para ajudar famílias de baixa
renda a comprar o botijão de
gás de 13 kg.
Os beneﬁciários recebem, a
cada dois meses, o valor correspondente a pelo menos
50% do preço médio nacional

de revenda do botijão de 13
kg.
Para averiguação do valor
do benefício, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) publica em seu site mensalmente, até o décimo dia útil
do mês, o valor da média dos
seis meses anteriores referentes ao preço nacional do botijão de 13kg de GLP.
O valor do auxílio gás de
abril de R$ 51 equivale à metade do preço médio do botijão de gás apenas no estado
do Rio de Janeiro, de acordo
com levantamento feito pelo
g1.
Além disso, o número de
famílias contempladas caiu:
em fevereiro eram 5,58 milhões, queda de cerca de 190
mil beneﬁciários. Já o valor
total destinado ao pagamento
teve redução de R$ 4 milhões
(de R$ 279 milhões para R$
275 milhões).
O programa tem duração
de 5 anos. Assim, como o pagamento será a cada dois
meses, a previsão é de que
sejam pagas 30 parcelas.

Vice-presidente Hamilton Mourão

General da reserva do Exército Brasileiro, vice-presidente do Brasil, desde
2019, presidente do Conselho
Nacional da Amazônia Legal.

Mourão diz que dados de desmatamento
na Amazônia são ‘horrorosos’

Desmatamento

vice-presidente
O
Hamilton Mourão afirmou nesta segundafeira, 9, que os dados
sobre desmatamento
na Amazônia em abril
são “péssimos” e “horrorosos”. De acordo
com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram
1.012,5 km² desmataMourão aﬁrmou que números do
dos no mês passado, desmatamento são horríveis
um recorde para o período. “Péssimos, hor- tamos errando. Nós es- Guardiões do Bioma,
com
ações. que é uma operação
rorosos.
Estamos tamos
Temos
a
Operação
conjunta do Ministério
vendo aí onde é que es-

do Meio Ambiente com
o Ministério da Justiça.
Tem que ver com eles
onde é que está tendo a
falha”, declarou a jornalistas.
Mourão também aﬁrmou que o aumento do
desmatamento pode ser
consequência do período eleitoral. “Não sei,
pessoas querendo se
aproveitar do momento.
Nós estamos em um
processo
eleitoral.
Então, vamos dizer,
assim, há uma vigilância

menor na tese deles. É
muita gente operando
na ilegalidade”, disse.
Nesta segunda-feira,
o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um
vídeo em inglês que diz
que o Brasil é um país
“extremamente preservado”. “Enquanto eles
dizem que nós estamos
acabando com nossas
florestas, os países
deles não têm nem 5%
do próprio território
preservado”, diz um
trecho.

Vice-presidente aﬁrmou que pessoas ‘se aproveitam’ do período eleitoral; Inpe registrou recorde de desmatamento em abril

Mourão aﬁrma que números de garimpeiros
em território Yanomami são ‘fantasiosos’

Terra Yanomami

Vice-presidente alegou que o garimpo no local é
recorrente; características da região diﬁcultam nas
buscas por possíveis criminosos, segundo o general

eneral Hamilton Mourão alegou que não há 20 mil
garimpeiros atuando no território indígena Yanomami

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos)
participou de uma coletiva
de imprensa nesta quartafeira, 11, após a após a 8ª
reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal
(Cnal) e aﬁrmou que alguns
dados difundidos sobre o
número de garimpeiros no
território Yanomami são
“fantasiosos”.
“Existem alguns dados
que muitas vezes são fantasiosos, como aquela história
de que existem 20 mil garimpeiros [no local]. Nossa
avaliação é que temos na
faixa de 3 mil [garimpeiros],
que já é um numero, vamos
dizer assim, extremamente
fora do que se destina a
terra indígena. […] Esse garimpo no território Yanomami é recorrente”, alegou.

Questionado sobre as denúncias de possíveis crimes
na região, como estupros e
desaparecimentos de indígenas da comunidade, o
político alegou que as investigações correm sob cuidado da Polícia Federal.
“Muitas vezes esses fatos
são colocados e não é tão
simples da gente conseguir
identiﬁcar, seja o agressor
ou as próprias vítimas,
pelas características da região”, disse o membro do
governo.
Mourão ressaltou ainda
que existem grupos indígenas que querem explorar o
garimpo e que existem problemas de governança local,
mas pontuou que é tarefa
do governo federal “proteger e assegurar os direitos
dessa população”.
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Congresso

Vice-presidente Hamilton Mourão participa do IX
O evento pode ser acompanhado tanto no formato
presencial com acesso total ao evento quanto no formato híbrido
(online) com acesso mais restrito ao conteúdo.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão,
participa da Solenidade de
Abertura do IX Congresso
Brasileiro de Soja e Mercosoja 2022, na próxima segunda-feira(16), em Foz do
Iguaçu.
O Congresso Brasileiro
de Soja, promovido pela
Embrapa Soja, Unidade da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é o
maior fórum técnico-científico da cadeia produtiva
da soja na América do Sul,
e reúne renomados especialistas nacionais e internacionais
de
vários

segmentos ligados ao complexo soja, uma das maiores cadeias produtivas do
agro brasileiro.
Com o tema "Desafios
para a produtividade sustentável no Mercosul", a
programação irá abordar
assuntos ligados aos desafios tecnológicos dos sistemas de produção, às novas
oportunidades que estão
surgindo para a cadeia produtiva, tendo, por exemplo, a sustentabilidade
como driver para abertura
de novos mercados, a inserção da cadeia na era da
bioeconomia, avanços na

área de edição genômica e
outras tecnologias emergentes e disruptivas que
podem agregar valores,
melhorar eficiência e rentabilidade, entre outros.
O evento pode ser acompanhado tanto no formato
presencial com acesso total
ao evento quanto no formato híbrido (online) com
acesso mais restrito ao
conteúdo. Além dessa novidade, serão realizados
painéis técnicos online
(CBSojaGoLive) a partir de
junho de 2021, com a participação de palestrantes nacionais e internacionais.

Geral

Valor de emendas que Senado informou
ao STF supera verba de 6 ministérios

'Orçamento secreto'

Apenas 34 dos 81 senadores detalharam indicações de gastos. Emendas de relator ﬁcaram conhecidas pela falta
de transparência e viraram moeda de troca entre governo e parlamentares.

Documentos apresentados por
senadores e enviados pelo Congresso ao Supremo Tribunal Federal (STF) detalham a indicação de
mais de R$ 3,4 bilhões em emendas de relator nos orçamentos de
2020 e 2021. Os recursos ficaram
conhecidos como "orçamento secreto" em razão da falta de transparência e de critérios para a
distribuição.
Só o montante de 2021 detalhado
pelos senadores, R$ 2,4 bilhões, supera o orçamento inicial previsto
para o ano passado de seis ministérios, separadamente: Relações Exteriores, Meio Ambiente, Turismo,
Controladoria-Geral da União, Advocacia-Geral da União e Mulher,
Família e Direitos Humanos.
Apesar de alto, o valor apontado
ainda está bem abaixo da cifra real
destinada pelos parlamentares.
Isso porque, dos 81 senadores,
apenas 49 cumpriram a determinação de detalhar suas emendas –
incluindo 15 senadores que disseram não ter feito qualquer indicação aos relatores nos dois anos.
Ou seja: mais de um terço do Senado não respondeu – ou respondeu, mas não detalhou – quanto
foi repassado. O STF determinou

que o Congresso detalhasse a aplicação dessas emendas.
Os dados mostram, ainda, uma
escalada nas indicações do Senado
entre 2020 e 2021. De um ano para
outro, os valores detalhados passam de R$ 972,5 milhões (indicados por 25 parlamentares) para R$
2,4 bilhões (destinados por 26 senadores).
Como os dados enviados ao Supremo são parciais, não é possível
precisar se houve uma elevação
real no atendimento das demandas dos senadores – ou se apenas o

Alexandre Garcia

detalhamento foi maior.
Ao contrário das emendas individuais, que seguem critérios específicos e são divididas de forma
equilibrada entre todos os parlamentares, nas emendas de relator
a destinação dos recursos é definida em acertos informais entre
parlamentares e o governo federal.
Antes de o STF determinar a divulgação dos dados, as indicações
eram todas incluídas no orçamento federal em nome do relator
do texto – ainda que esse parlamentar estivesse atendendo a in-

•

COLUNA

DISTENDER A CORDA

O TSE acaba de se manifestar sobre as dúvidas e sugestões dos militares, que
visavam a mais segurança,
transparência e conﬁança no
processo de apuração. Especializados em guerra cibernética, sabem que não há
segurança
absoluta
no
mundo digital, militares convidados pelo TSE para integrar uma comissão de
transparência das eleições,
não permaneceram como espectadores passivos apenas
para servir de avalistas do
processo, mas ﬁzeram muitas perguntas e sugeriram
muitas ações que podem
afastar as desconﬁanças de
eleitores de quaisquer dos
candidatos. O TSE permanecera em silêncio sobre as sugestões, e até recusou pedido
de deputado para torná-las
públicas. Semana passada, o
Ministro da Defesa sugeriu
que tudo fosse divulgado.
Apuração é um ato da administração pública, e, como
tal, precisa ter a publicidade
exigida pelo artigo 37 da
Constituição.
Nas respostas, o TSE burocraticamente negou tudo o
que fora proposto. Coisas
simples foram negadas com
teimosia adolescente. Certamente frustrou os militares,

que aceitaram o convite do
Tribunal como uma oportunidade de ajudar. O calor do
ano eleitoral afeta os espíritos e as emoções exacerbam
as posições a respeito. De um
lado o Presidente da República a advogar transparência
no processo, citando os precedentes da eleição Dilma x
Aécio e do passeio do jovem
hacker português no sistema
do TSE. Do outro lado, ministros do TSE, como Moraes,
Barroso e Fachin, a não aceitar modiﬁcações num sis-
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tema que defendem como
seguro. As respostas de agora
negando ações simples que
dariam mais conﬁança a eleitores e candidatos, reﬂetem
um jogo de cabo-de-guerra.
Entre os milhões de eleitores,
formam-se torcidas de um
lado e de outro, muitas vezes
estimulando posições cada
vez mais radicais. E os militares, de instituições permanentes de estado, estão no
meio dessa corda, querendo
e podendo ajudar.
As duas partes aparente-

teresses de outros deputados e senadores. Com isso, o nome do real
autor de cada indicação permanecia oculto.
Em dezembro, a ministra Rosa
Weber deu 90 dias para que o sistema de monitoramento (com individualização, detalhamento e
motivação da distribuição do dinheiro) fosse instituído. Em
março, o Congresso pediu mais
três meses ao STF para concluir o
sistema, mas a ministra negou a
extensão do prazo.
Como os relatores dos orçamentos de 2020 e 2021 disseram que
não guardavam registros das indicações, o presidente do Congresso,
senador Rodrigo Pacheco (PSDMG), pediu que os próprios parlamentares informassem os dados
de cada gabinete. Os dados foram,
então, encaminhados ao STF na
forma bruta.
Ao repassar o material ao Supremo, Pacheco informou que 64
senadores haviam respondido ao
pedido de detalhamento. A lista incluiu, no entanto, 15 parlamentares
que omitiram os valores dessas indicações – entre eles, o ex-presidente do Congresso e senador Davi
Alcolumbre (União-AP).

No ofício enviado a Pacheco, Alcolumbre informou apenas os números das emendas e seus
objetivos, sem informar quanto foi
indicado.
Na prática, especialistas avaliam
que mesmo com a decisão do Supremo e a divulgação de informações, o caminho desses recursos
permanece oculto.
Questionado sobre as críticas ao
material apresentado até aqui, Rodrigo Pacheco respondeu em nota
que "o Congresso fez apenas o encaminhamento dos ofícios ao STF
para conhecimento"
"Os parlamentares apontaram as
emendas de relator que apoiaram.
O Congresso pode encaminhar
novos documentos e elementos
que entenda ser de interesse da
ação judicial", diz o comunicado.
Em novembro de 2021, o Congresso aprovou uma resolução que
criou regras para a execução das
emendas de relator.
À época, os parlamentares afirmaram que o texto resolveria a
falta de transparência no repasse
das verbas ao prever que as indicações aprovadas fossem publicadas
no site da Comissão Mista de Orçamento (CMO).

Alexandre Garcia: Jornalista com
décadas de atuação na TV e
rádio, como apresentador, repórter,
comentarista e diretor de
jornalismo. A coluna aborda temas
do cotidiano, entre eles
comportamento, política
e economia.
mercury@terra.com.br

mente antagônicas têm o
mesmo senhor: o povo brasileiro. É possível que os personagens da contenda tenham
em mente que estão servindo o povo, e sabem que
eleição é uma das ações mais
sagradas do processo democrático. Para que não pairem
dúvidas, como as que subsistem desde que o PSDB não
conseguiu auditar os resultados de 2014, cada eleitor precisa entender como seu voto
é contado e computado. Por
isso foi sugerido um teste

aleatório num maior número de urnas, inclusive as
do modelo mais recente;
que os TREs apurem nos estados, para não centralizar
tudo num só lugar; que o
Legislativo fiscalize, que
haja medidas para o caso de
irregularidades e que se
tenha o número de abstenções e brancos por seção.
Nada disso foi aceito.
Questões pessoais, antipatias, não podem ser consideradas nessa disputa, mesmo
porque a Constituição exige
que haja impessoalidade.
Tensões precisam ser esfriadas, para que racionalmente
se perceba que segurança e
transparência interessa a
todos que não estejam malintencionados. Não parece
que as respostas do TSE tenham vindo para aliviar as
tensões. As sugestões dos
militares que, embora sob o
comando supremo do Presidente da República foram
convidados pela própria Justiça Eleitoral a participar da
Comissão de Transparência,
aparecem como uma oportunidade de solução para uma
corda esticada. O que pode
distensionar a corda e dar aos
brasileiros um ﬁador de alta
credibilidade popular aos resultados das urnas.

Seis dicas sobre como tomar excelentes decisões

A Bíblia é um excelente guia para tomarmos boas decisões. Ela pode nos ajudar a ‘adquirir sabedoria e entendimento’ (Provérbios
4.5). Em alguns casos, ela nos diz qual a melhor decisão que podemos tomar. Já em outros, ela nos dá conselhos que podem nos
ajudar a tomar uma decisão sábia.
A. Não tome uma decisão precipitada. A
Bíblia diz: “Quem é prudente pensa bem
antes de cada passo.” (Provérbios 14.15). Se
você tomar uma decisão às pressas, é bem
possível que deixe de levar em conta alguma
informação importante. Tire tempo para
analisar suas opções com cuidado (1 Ts 5.21).
B. Não tome decisões apenas com base nos
seus sentimentos ou nas suas emoções. A Bíblia nos avisa que nem sempre podemos
conﬁar no nosso coração (Provérbios 28.26 e
Jeremias 17.9). Por exemplo, pode acontecer
de tomarmos uma decisão ruim se estivermos com raiva, deprimidos, desanimados,
impacientes ou até mesmo muito cansados
(Provérbios 24.10 e 29.22).
C. Ore pedindo sabedoria. Deus ﬁca feliz
de responder a esse tipo de oração (Tiago 1.5).
Ele é um Pai amoroso que quer ajudar seus
ﬁlhos a evitar problemas. “É Jeová quem dá
sabedoria; da sua boca procedem conhecimento e discernimento.” (Provérbios 2.6). Ele
dá essa sabedoria principalmente por meio
de sua Palavra, a Bíblia (2 Timóteo 3.16 e 17).
D. Pesquise. Para tomar uma boa decisão, você precisa de informações conﬁáveis. É como a Bíblia diz: “O sábio escuta e
assimila mais instrução.” (Provérbios 1.5).
Onde você pode encontrar informações úteis
e conﬁáveis?
Primeiro, pesquise o que a Bíblia diz sobre

FICA A DICA
Legislação para pastores:
Atenção prezados líderes eclesiásticos de todo o Brasil, estamos fazendo destaques dos
principais dispositivos da vigente Constituição Federal/1988
de interesses dos religiosos.
Dica 029. Privacidade humana. CF, art. 5º, “X - são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação;”. Atenção lideranças religiosas, todos os seres humanos
precisam ser protegidos em suas
particularidades, independentemente que quem quer que
sejam. O dispositivo constitucional destaca quatro grandes aspectos de proteção: intimidade
(destaque: corpo físico), vida privada (destaque: local de habitação),
honra
(destaque:
sentimentos) e imagem (destaque: aparência, reputação).
Quem afrontar estes aspectos
pessoais, individuais de alguém,
ﬁcará sujeito ser condenado a
pagar indenização em dinheiro.
Por óbvio que esse tema possui uma profundidade jurídica e
ﬁlosóﬁca, mas, de modo geral,
devemos respeitar as pessoas de
todas as formas possíveis, principalmente em suas particularidades.

a questão que você precisa decidir. O nosso
Criador sabe o que é melhor para nós. Por
isso, é na sua Palavra que encontramos os
conselhos mais conﬁáveis (Salmo 25.12). Em
alguns casos, a Bíblia diz claramente o que
devemos fazer, talvez em forma de uma lei
ou regra (Isaías 48.17 e 18). Mas, em muitos
outros, a Bíblia não é tão especíﬁca. Em vez
disso, ela dá orientação na forma de princípios. Esses princípios podem nos ajudar a
tomar uma boa decisão, que também leva
em conta nossas preferências pessoais. Para
encontrar relatos bíblicos que possam ajudar
você, pesquise artigos e publicações baseados na Bíblia, como os que estão disponíveis
neste site.
Segundo, pesquise em outras fontes conﬁáveis antes de tomar algumas decisões, talvez você precise buscar outras fontes de
informação. Por exemplo, antes de fazer uma
compra, seria bom pesquisar o produto e o
fabricante. Durante a pesquisa, você pode dar
uma olhada nas políticas de garantia e de devolução do produto. Fazer isso é ainda mais
importante se for algo caro. Você também
precisa ter certeza de que o produto é aquilo
que você precisa.
Terceiro, pesquise com os amigos e aconselhe-se. A Bíblia diz: “Os planos fracassam
quando não há comunicação.” (Provérbios
15.22). Então, antes de decidir alguma coisa,
converse com alguém em quem você pode
conﬁar. Por exemplo, se tiver que tomar uma
decisão com relação à saúde, seria bom consultar um médico (Mateus 9.12). Em algumas
situações, você pode conversar com pessoas
que passaram por algo parecido com o que
você está passando. Mas tenha em mente

email: besaliel.ap@bol.com.br

que é você que vai ter que tomar a decisão e
conviver com as consequências, e não as pessoas com quem você conversou (Gl 6.4 e 5).
E. Coloque tudo na balança. Com base nas
informações que você juntou, você pode
fazer uma lista com todas as suas opções e
colocar os prós e os contras de cada uma
delas. Daí, de forma honesta, considere as
possíveis consequências da sua decisão
(Deuteronômio 32.39). Por exemplo, como
essa decisão afetaria você, a sua família ou
outras pessoas? (Provérbios 22.3 e Romanos
14.19). Fazer perguntas desse tipo e pensar no
que a Bíblia diz sobre o assunto vai ajudar
você a tomar uma decisão sábia e amorosa.
F. Tome a decisão. Às vezes, pode acontecer de demorarmos para tomar uma decisão porque estamos inseguros. Mas,
quando a pessoa ﬁca indecisa, pode ser
que ela perca uma oportunidade ou até
acabe numa situação difícil. Em outras palavras, não tomar uma decisão pode ser
tão prejudicial quanto tomar uma decisão
ruim. Usando uma metáfora relacionada à
agricultura, a Bíblia diz: “Quem ﬁca esperando que o vento mude e que o tempo
ﬁque bom nunca plantará, nem colherá
nada.” (Eclesiastes 11.4 - NTLH).
Conclusão. Lembre-se também de que até
a melhor decisão pode não ser uma decisão
perfeita. Geralmente, quando decidimos
uma coisa temos que sacriﬁcar outra. Além
disso, imprevistos podem acontecer (Eclesiastes 9.11). Então, use as melhores informações que tiver e escolha a opção que tem mais
chances de dar certo. Até a próxima oportunidade. Fonte: www.jw.org/pt/ensinos-biblicos/

Tema: Deus tudo pode resolver.
Para você que está precisando de
uma palavra de auxílio, de apoio, de
certeza, veja o que diz a Bíblia: 01.
Genesis 1.1: “No princípio criou Deus
o céu e a terra.”. Deus criou tudo. Ele
tem o domínio de tudo. Creia, Ele
pode te ajudar seja no que for. Apenas creia; 02. Hebreus 11.6: “Sem fé
é impossível agradar a Deus, pois
quem dele se aproxima precisa crer
que ele existe e que recompensa
aqueles que o buscam”. Então, deixe
o orgulho, se despoje de toda e qualquer posição e confie que Deus pode
lhe ajudar; 03. Mateus 19.26: “Jesus
olhou para eles e respondeu: “Para o
homem é impossível, mas para Deus
todas as coisas são possíveis”.
Somos limitados, mas Deus não possui e não conhece limites. Então,
qual é o seu problema? Seja qual for,
Deus pode resolver! 04. Zacarias 8.6:
“Mesmo que isso pareça impossível
para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para
mim?”, declara o Senhor dos Exércitos”. Deus é Deus porque para Ele
tudo é possível. 05.
Genesis 18.14: “Existe alguma
coisa impossível para o Senhor? Na
primavera voltarei a você, e Sara
terá um filho”. Descanse o seu coração em Deus e deixe-O lhe surpreender. Aguarde em silêncio,
quieto! (Salmo 46).

Pastor Olegário Lopes, Presidente
da Igreja Ministério Apostólico Luz e Vida,
Sede: Macapá/AP.

Brasil, a Igreja precisa agir mais como
Agente de transformação política
e social da Nação.

REFLEXÃO

DESTAQUES DA SEMANA

Antes de tomar qualquer decisão
importante, pense bastante e analise
todos os pros e os contras.

LIDERANÇAS

Quem é quem: Daniel Deusdete Araújo Barreto. Destacado
líder social brasileiro, radicado
no Distrito Federal. Empresário
do ramo da literatura e da cultura nacional, dono da principal editora evangélica do
Centro Oeste do país. Ainda, é
teólogo, ministro do Evangelho
e renomado escritor evangélico
internacional, com mais de 40
(quarenta) obras publicadas. É
membro vitalício da AELDF –
Academia Evangélica de Letras
do Distrito Federal, ocupante
da Cadeira Nº 02; membro integrante do IPAFE - Instituto de
Palestras em Formação de Escolas Confessionais, do IBEPOS
– Instituto Brasileiro de Educação e Pós-graduação e do Sindicato dos Escritores do
Distrito Federal. Ainda, é graduado em administrador de
empresas, com pós-graduação
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em Análises de Sistemas e MBA
Executivo em Gestão Estratégica de Inovação, Tecnológica
e Propriedade Intelectual. Trabalhou por mais de três décadas na ECT - Empresa brasileira
de Correios e Telégrafos. Atualmente é o CEO dono da Rede
Internacional Os Semeadores e
Pastor Fundador/Presidente da
Igreja Evangélica Assembleia
de Deus – Ministério Os Semeadores, em Taguatinga/DF.

ESPECIAL
NEWS: 1. Livro internacional:
A Editora Os Semeadores (DF)
está lançando o livro “Teologia
Sistemática: Uma exposição
luso-brasileira”. O prefácio é do
Pastor José Wellington da Costa
Junior. 2. Conselho Editorial: O
Advogado e Pastor Besaliel Rodrigues, mestre e doutor em Direito,
foi
nomeado
pela
Semeadores, presidente do
Conselho Editorial da Editora.
Este livro internacional é o primeiro a ser editado na atual gestão do referido Conselho; 3.
Ganhou a eleição: Também,
vale destacar, o Dr. Besaliel Rodrigues foi eleito pelos integrantes
da
Universidade
Federal do Amapá – Unifap, um
dos conselheiros do Conselho
Superior – CONSU, principal
órgão deliberativo da citada
Instituição Federal de Ensino
Superior – IFES; 4. Aprovado no
doutorado: Outro êxito que me-

rece registro aqui do Dr. Besaliel
Rodrigues, é que o mesmo foi
aprovado no processo seletivo
do Doutorado em Direito da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ, em parceria institucional com a Unifap. Parabéns doutor! 5. Novo Estatuto:
Pastor Olegário Lopes, Presidente do Ministério Apostólico
Luz e Vida promoveu, em
07.05.22, aprovação do novo Estatuto da Igreja, com a presença
do Pr. Besaliel.

MACAPÁ

Conﬁra o resultado parcial dos artistas selecionados no
edital Creusa Bordalo, em Macapá

Cultura

O investimento será de R$ 1.050 milhão, recursos do Fundo Municipal de Cultura, por meio Programa de Trabalho
”Criação e Incentivos de Eventos Regionais, Nacionais e Internacionais”.

A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult)
divulgou o resultado
preliminar dos habilitados e inabilitados do
edital de premiação nº
002/2022 “Creusa de
Sousa Bordalo”, que beneﬁciará artistas com
atividades desenvolvidas em Macapá.
O investimento será
de R$ 1.050 milhão, recursos do Fundo Municipal de Cultura, por
meio Programa de Trabalho ”Criação e Incentivos
de
Eventos
Regionais, Nacionais e
Internacionais”, e de
emenda do senador
Randolfe Rodrigues.
O processo seletivo
recebeu o total de 909

nistrativos”, explica o
diretor-presidente da
Fumcult, Olavo Almeida.

inscritos, dos quais
serão selecionados 407,
divididos nas categorias
veteranos e iniciantes. O
edital contempla 12 segmentos culturais como
o artesanato, audiovisual, artes visuais, ca-

poeira, circo, cultura popular, dança, gastronomia,
literatura,
marabaixo e batuque,
música e teatro.
“O edital recebeu um
grande número de inscritos. Os selecionados

irão entregar uma produção de material no
formato audiovisual. O
conteúdo deve ser autoral para exibição em
redes sociais, canais de
streaming, totens em locais públicos ou admi-

Veja os próximos passos:
16 e 17/05 – prazo de
recurso
19/05 – resultado dos
recursos
20/05 – resultado ﬁnal
24 a 27/05 – convocatória para assinatura do
contrato
27/05 a 27/07 – prazo
para entrega do conteúdo (mídias)
Para mais informações acesse o Sistema
Municipal de Informações e Indicadores Culturais da Fumcult, na
aba de editais.

Parque infantil do bairro Chefe Clodoaldo é o quarto
entregue à população de Macapá

Lazer e entretenimento

Moradores da zona sul da capital, foram contempladas com um espaço de lazer e convivência na sexta-feira (13).

Na tarde desta sexta-feira
(13), mais um parquinho infantil foi inaugurado pela
Prefeitura de Macapá. Crianças do bairro Chefe Clodoaldo estrearam o espaço
com muita pipoca, algodão
doce, diversão e alegria.
“Há quatro meses visitamos o bairro e as crianças
nos pediram esse parquinho.
Com muita alegria, atendemos o pedido. É dever do
município proporcionar, não
só educação e saúde, mas
também lazer”, destacou o
prefeito de Macapá Dr. Furlan.
O espaço conta com gangorra, balanços, escorregador e escalada, além de área
para leitura e educação ambiental. A obra foi executada
pelas secretarias municipais
de Obras e Infraestrutura

(Semob), Meio Ambiente
(Semam)
e
Iluminação
(Semip).
A unidade do bairro Chefe
Clodoaldo faz parte de um
pacote com seis parques previstos na emenda enviada
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pelo senador Lucas Barreto,
através de transferência especial em 2021, no valor de
R$ 200 mil. O primeiro foi
inaugurado no último domingo (8), e os quatro restantes devem ser concluídos

esse ano.
“Essa obra tem valor social, são 200 mil reais de
emenda para construção de
seis parquinhos, uma demanda das famílias do nosso
Estado. Precisamos destravar recursos para que possamos
ter
mais
desenvolvimento.
Quero
aproveitar e anunciar que teremos mais investimentos
para o município. Nosso intuito é melhorar a vida de
todos”, complementou o senador Lucas Barreto.
O projeto é uma iniciativa
da Secretaria Municipal de
Mobilização e Participação
Popular (Semmopp) e atende
pedidos das crianças durante a tradicional agenda de
domingo, quando o prefeito
e secretários visitam bairros.
“Estamos felizes por en-

tregar mais um parquinho.
Esse espaço proporciona
lazer e convivência. Sabemos que, na grande maioria
das vezes, são crianças que
não têm acesso a outros pontos de lazer da capital. Uma
iniciativa que também deixa
a nossa cidade mais bonita e
acolhedora”, ressaltou a secretária de Mobilização e
Participação Popular, Caroline Almeida.
Lilian Ladislau é moradora há 23 anos do bairro e
agradeceu ao prefeito Dr.
Furlan por ter atendido o pedido dos moradores.
“Agradeço a entrega do
nosso parquinho que foi
feito com muito carinho. Sou
moradora daqui há muito
tempo e a gente precisava de
um espaço desse para nossas
crianças”, comemorou.

Turquia reabre a maior igreja armênia
do Oriente Médio
Geral

Reabertura

Depois de sete anos foi celebrada a primeira missa na igreja de São Ciríaco em Diyarbakir, na Turquia.
Estavam presentes o Patriarca armênio de Constantinopla e o Ministro da Cultura turco.

O domingo dia 8 de maio, foi
uma jornada histórica para a comunidade cristã armênia de
Diyarbakır, uma cidade do sudeste da Turquia com maioria
curda, que celebrou sua primeira missa dominical depois
de sete anos na Igreja de São Ciríaco. De fato, nestes dias a
maior igreja da comunidade armênia no Oriente Médio reabriu
para o culto após um longo período de interrupção. Também
participaram da celebração o
85º Patriarca armênio de Constantinopla Sahak II Mashalian e
o Ministro turco da Cultura e
Turismo Mehmet NuriErsoy.
A Igreja de São Ciríaco em
Diyarbakır, no leste da Turquia, é um dos lugares de culto
mais importantes do país para
a tradição armênio-cristã. De
fato, é o único lugar de culto
da Igreja Apostólica Armênia
em toda a área asiática do país,
com exceção de Istambul. O
edifício, de excepcional valor
histórico e artístico, data do
século XIV d.C. e é caracteri-

Igreja de São Ciríaco em Diyarbakir, Turquia

zado por um frontal com sete
altares alinhados. Reaberta
para o culto após várias décadas de desuso em 23 de outubro de 2011, a Igreja de São
Ciriaco é um dos maiores locais religiosos armênios em
todo o Oriente Médio.
Como muitos outros edifícios religiosos cristãos no país
(incluindo Chora e Santa Sofia)
durante a transição do Império
Otomano para o nascimento
da República Turca, em 1913 a

Dom Pedro José Conti

Três coices

Num zoológico, uma girafa
se preparava para dar à luz.
Muitas pessoas queriam presenciar o evento. A girafa permaneceu em pé e, para
surpresa de todos, o ﬁlhote
nasceu caindo de uma altura
de quase dois metros. No
chão, a giraﬁnha, debatia-se
toda. Depois de alguns minutos de tentativa para erguerse, a ﬁlhota conseguiu ﬁcar
em pé. O povo começou a
aplaudir, mas a mãe deu-lhe
um coice que a levou de volta
para o chão. A ﬁlhota, com
muito esforço, conseguiu se
levantar mais uma vez. De
novo, mamãe girafa colocou a
giraﬁnha no chão dando-lhe
mais um coice. Os espectadores ﬁcaram sem saber o que
estava acontecendo e alguns
chamaram a girafa de “mãe
desnaturada”. Antes que
acontecesse um tumulto, o
diretor do zoológico apareceu
para dar explicação. Ele disse:
“O que a mãe girafa faz, parece um ato agressivo e de desamor, mas esta é a maneira
que ela tem de fortalecer as
pernas da sua cria. Somente
assim ela poderá acompanhála e mesmo fugir se algum
predador avançar. Normalmente ela dá três coices e
quando a cria levanta pela
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terceira vez lambe-a com carinho. Os presentes olharam e
era isso mesmo que a girafa
mãe estava fazendo com a
sua ﬁlhota”.
Uma historinha de mãe,
para lembrar o dia dedicado a
elas. Todas as mães são merecedoras da nossa gratidão e
carinho. Ser mãe, gerar e doar
vida, é um grande e sublime
chamado. É muito mais que
algo meramente natural ou
para a simples continuidade
da espécie. As mães são as
primeiras educadoras dos
seus ﬁlhos.
Falamos agora do evangelho deste Quarto Domingo de
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igreja cessou sua função religiosa e tornou-se a sede do
exército alemão. No final da
Grande Guerra, tornou-se um
armazém estatal para panos e
tecidos, um uso que continuou
até os anos 60, do século passado quando o governo turco o
devolveu à comunidade armênia - então constituída por algumas dezenas de fiéis embora o edifício fosse em
grande parte inutilizável devido aos numerosos incêndios

•

e ao prolongado desuso.
Em 2009, alguns armênios
de Istambul formaram um comitê para a reconstrução do
edifício, com o apoio do Patriarcado Armênio de Constantinopla. Depois do aval do
governo turco e a criação de
um financiamento graças a
uma campanha de arrecadação de fundos entre os armênios de Istambul e da diáspora,
para a qual o Ministério da Cultura turco e o município de
Diyarbakır também contribuíram, começaram as obras de
reconstrução da estrutura, começando com o teto coberto
com solo armênio proveniente
do território circunstante. O
que torna o trabalho excepcional é o fato de que na Turquia
pós-imperial nenhuma igreja
abandonada jamais foi restaurada como um lugar de culto
cristão, na maioria das vezes
terminava como um museu.
Hoje o prédio cobre uma área
de 3.200 metros quadrados,
que inclui também os aposen-

COLUNA

Páscoa. Todo ano, lemos um
trecho do capítulo 10 do
Evangelho de João. Jesus se
apresenta como o “bom” pastor, sempre pronto a proteger
e defender as ovelhas que o
Pai lhe entregou. Também,
neste dia, rezamos pelas vocações, para que não faltem
ao Povo de Deus padres pastores, irmãos e irmãs consagrados e consagradas ao
serviço da evangelização, da
missão e da caridade.
Duas aﬁrmações do evangelho chamam a nossa atenção. A primeira diz respeito à
“voz” do pastor que as ovelhas escutam. Elas o seguem

tos dos padres, outras capelas
e uma escola.
Em 2015, a igreja recebeu o
Prêmio Europa Nostra pelo patrimônio cultural. No entanto,
isso não impediu que a igreja
se envolvesse nos violentos
confrontos entre o exército
turco e as milícias do PKK (Partido dos Trabalhadores Curdos, proscrito e terrorista para
a Turquia) que irromperam na
área entre 2015 e 2016, sofrendo danos pesados e acabando por ser novamente
fechada. Como parte da ofensiva militar, o governo turco
havia ordenado a expropriação
da Igreja de São Ciríaco e de
todas as outras igrejas da metrópole às margens do rio
Tigre. O compromisso e a dedicação da comunidade local,
assim como o financiamento
distanciado pela Turquia, tornaram possível a restauração
do edifício, que celebrou no
domingo (08/05) a retomada
das funções com uma missa
solene.

Bispo
de
Macapá
porque são “conhecidas” por
ele. Para a Bíblia em geral,
mas de maneira particular
para o evangelista João, “conhecer” signiﬁca mais do que
uma simples informação, indica familiaridade, intimidade. Neste caso é o próprio
pastor que conhece as suas
ovelhas. O encontro entre o
ser humano e Deus, antes de
ser uma atitude nossa, é iniciativa dele. Ou seja: é ele que
nos procura, é ele que se interessa por nós, é ele que nos
ama por primeiro. Nós não
conseguiríamos conhecê-lo
se antes não fôssemos já conhecidos e nem o amar se já
não fôssemos amados por ele.
A segunda aﬁrmação é
uma defesa: ninguém vai arrancar as ovelhas da mão do
Bom Pastor ou arrebatá-las
da mão do Divino Pai. Em outros versículos do mesmo capítulo, fala-se de lobos e de
mercenários que fogem em
lugar de defender as ovelhas.
Proponho que cada um de
nós procure dar um rosto e,
talvez, até um nome a esses
lobos ferozes que querem
nos afastar do amor de Deus.
Não é tão difícil consegui-lo.
Basta ensinar que Deus é
coisa velha, assunto de outros tempos, um conjunto de

normas e obrigações das
quais é melhor nos livrar.
Desse jeito, Deus não protege, oprime. Os piores lobos
são os que nem parecem sêlos. Eles vêm travestidos de
ovelhas, usam palavras mansas, cativantes, prometem
pastagens mais fartas. Aos
poucos, porém, dividem as
ovelhas. Dizem que precisamos ser diferentes, autônomos, independentes, que
devemos construir uma imagem de Deus mais vantajosa,
que faça mais a nossa vontade e os nossos gostos, que
possamos escolher aqueles
que nós queremos amar, os
que pensam como nós, somente os amigos. Quantas
ovelhas descobrem, depois,
que estão ﬁcando sozinhas,
perdidas, cheias de coisas
materiais e vazias de alegria,
que não sabem mais doar, socorrer, que desprezaram os
laços mais simples da vida. O
Bom Pastor nunca desiste
das suas ovelhas. Vai sempre
atrás delas até encontrá-las.
Se permitiu que caíssem foi
para que reconhecessem a
falta dele e dos irmãos e levantassem com as pernas
mais fortes para poder seguilo com mais coragem e ﬁrmeza.

Pouc as & Boas
ranolfogato@gmail.com

Ranol F Gato Gato

ranolfogato

Ranolfo Gato

EXPERIÊNCIA

Um estudo e pesquisa sobre o alcoolismo
feminino nos grupos de Alcoólicos Anônimos (AA) mostra que o tratamento das mulheres pode ser mais eﬁciente quando os
encontros dos participantes são realizados
apenas com pessoas do sexo feminino. O estudo, conduzido por pesquisadores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
Universidade de São Paulo foi publicado na
revista DrugandAlcoholReview . Segundo os
autores da pesquisa, as mulheres relataram
sentirem-se menos acolhidas e mais expostas nos grupos mistos. O programa terapêutico do AA se baseia no compartilhamento de
experiências e de vivências.

DATA RELEVANTE

O ﬁm da escravidão legalizada no Brasil foi um processo construído por pessoas negras, um ponto que especialistas
consideram fundamental ser lembrado
no dia 13 de maio, data da abolição da escravidão. O 13 de maio é alvo de disputas
por ser uma data oﬁcial usada como
uma espécie de “ação redentora de uma
elite, dos setores dominantes frente ao
que foi o horror da escravidão”. Segundo os pesquisadores, os movimentos
negros precisaram contestar a celebração no sentido em que a abolição estava
sendo apresentada como uma benesse
concedida pela monarquia à população
negra.

RESULTADO

Os pesquisadores ressaltaram que o alcoolismo feminino enfrenta preconceito maior
na sociedade do que o masculino. Segundo
eles, a mulher alcoólatra é muito mais estigmatizada, mesmo que sofra da mesma
doença, ser dependente de álcool para a mulher é mais “desonroso” do que para o
homem. “Para a sociedade, a mulher assumir que ela tem o alcoolismo é uma questão
difícil, existe um preconceito muito forte da
mulher alcoolista". Segundo o último inventário feito pelo AA, em 2018, cerca de 13%
dos participantes eram mulheres. De acordo
com os pesquisadores, dos 120 grupos existentes em Sampa, apenas 2 realizam reuniões exclusivamente femininas.

FLEXIBILIZAÇÃO

A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a flexibilização das
medidas sanitárias em aeroportos e aeronaves. Segundo o órgão, as atualizações foram
feitas após a decretação do fim da Emergência em Saúde Pública Nacional em decorrência da covid-19. De acordo com as novas
normas está permitida a volta do serviço de
bordo, a retirada da máscara para alimentação e o retorno da capacidade máxima de
passageiros no transporte para embarque e
desembarque pela área remota. A obrigatoriedade do uso de máscaras dentro do avião
e nas áreas restritas dos aeroportos continua mantida, além do desembarque realizado por fileiras e os procedimentos de
limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies.

RECOMENDAÇÃO

Já o distanciamento físico continua
recomendado sempre que possível nas
áreas de embarque. Na última semana,
a Agência Europeia para a Segurança da
Aviação e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças informaram
que, a partir desta segunda-feira (16),
deixam de recomendar máscaras obrigatórias em aeroportos e voos. Em comunicado conjunto, a Easa e o ECDC
aﬁrmaram que vão "retirar a recomendação de uso obrigatório de máscaras
médicas nos aeroportos e a bordo de
voos". Lembram, no entanto, que "a
máscara facial continua a ser uma das
melhores proteções contra a transmissão" do SARS-CoV-2, especialmente para
pessoas mais vulneráveis.

MOVIMENTOS

Parabenizar os amigos e leitores da Coluna que comemoram aniversário
neste ﬁnal de semana: Rutinha Mendes, Jornalista Reginaldo Borges, Juiz
José Luciano de Assis, Yádia Oliveira, Floripes Amaral Américo, Stephani
Costa, Jacira Gomes, Daniel Oliveira e Marciléia Lopes. Parabéns, felicidades e muito sucesso para todos os aniversariantes do mês de Maio!!!

PRORROGAÇÃO

O Congresso Nacional prorrogou a medida provisória que amplia a margem de crédito consignado para aposentados e pensionistas e autoriza pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada e Auxílio Brasil a fazerem o empréstimo. O crédito consignado é concedido
com desconto automático em folha de pagamento. Por ter como garantia o desconto direto
no salário ou benefício, esse tipo de operação de crédito pessoal é uma das que oferecem os
menores juros do mercado. A MP, ampliou o acesso ao crédito consignado aos beneﬁciários
do BPC e do Auxílio Brasil, além de ampliar a margem consignável de 35% para 40% da renda,
reinstituindo o percentual que vigorou ao longo do ano passado.

A edição 2022 do Enem conta com uma série de serviços digitais que facilitam a vida
do estudante. Entre elas, a possibilidade de, pela primeira vez, os candidatos poderem
usar a versão da CNH Digital para se identiﬁcarem nos locais de prova e para fazerem
suas inscrições. Segundo o Inep, os documentos digitais serão aceitos pelos ﬁscais de
sala no Enem, “desde que os candidatos os apresentem nos aplicativos oﬁciais do governo”. No caso da CNH Digital, o documento poderá ser exibido tanto no aplicativo do
Gov.br quanto no da Carteira Digital de Trânsito. Um outro recurso disponibilizado aos
candidatos é a de poder pagar as inscrições por meio de Pix ou de cartão de crédito. As
inscrições para o Enem 2022 vão até o dia 21 de maio.

NOVIDADES

ESTABILIDADE

A taxa de desemprego no Brasil ﬁcou 11,1% no 1° trimestre de 2022, o que signiﬁca
estabilidade na comparação com o 4º trimestre de 2021, quando registrou o mesmo
percentual. Representa queda de 3,8 pontos na comparação com o mesmo trimestre
de 2021, quando atingiu 14,9%. Os dados estão no resultado trimestral da Pnad Contínua, divulgada pelo IBGE. Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desocupação
ﬁcou estável em 26 unidades da Federação. Segundo o IBGE, o único recuo foi no
Amapá com 3,3 pontos percentuais. Para a coordenação de Trabalho e Rendimento,
a queda, não se deve ao aumento no número de pessoas ocupadas, mas a menor
pressão das pessoas sem trabalho buscando ocupação no estado.
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De acordo com os historiadores, a pressão
para o ﬁm da escravidão veio de diversas formas, desde a resistência direta até os movimentos que lutavam a partir da imprensa, da
política e do Judiciário. No entanto, em relação
à luta contra a escravidão e pelos direitos da população negra eles consideram mais importante o 20 de novembro, Dia da Consciência
Negra, data da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. “Nós temos o 20 de novembro como uma data fundamental, porque
conecta com a grande luta, de perspectiva mais
ampla da luta contra a escravidão, racismo, e
contra a situação das pessoas negras em um
contexto colonial/racista do Brasil”.

REVALIDA

Começaram as inscrições para a segunda
etapa do Exame Nacional de Revalidação de
Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira 2022.
Os interessados devem se inscrever por meio
do Sistema Revalida, até terça-feira, e o pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito
até o dia 20 de maio. O Inep, responsável
pelo exame, divulgará o horário de abertura
do sistema de inscrição com antecedência
nos seus canais de comunicação. "O anúncio
visa a garantir a isonomia entre os médicos
habilitados, assim como a igualdade de direitos no que diz respeito à escolha pelo local
de prova, já que as vagas são limitadas em
cada cidade de aplicação".
A prova de habilidades clínicas será
aplicada nos dias 25 e 26 de junho. Os locais de aplicação, como a quantidade de
vagas disponíveis, serão informados ao
participante por meio do sistema do
exame, no momento da inscrição. O
Inep destaca que, se o limite de uma determinada cidade for atingido, o sistema
desabilitará o local. Dessa forma, o interessado deverá optar por outro lugar
conforme disponibilidade de vagas.
Como previsto em edital, para a garantia
das condições logísticas e de segurança
para o exame o Inep poderá acrescentar,
suprimir ou substituir cidades de aplicação. Caso ocorra, o participante será realocado para uma cidade que possua a
estrutura e os requisitos adequados.

INFORMAÇÃO

Denise Morelli

• Coluna

NÃO BASTA PAGAR PENSÃO,
TEM QUE CUIDAR

No Brasil, 5,5 milhões de
brasileiros não possuem o
nome do pai na certidão de
nascimento. 11,6 milhões de
famílias são formadas apenas por mães solo, ou seja,
mães que criam seus ﬁlhos
sozinhas.
O abandono material
ocorre quando o genitor
deixa de prover recursos
básicos para a subsistência
do menor. Como exemplo,
temos os inúmeros casos de
pedido de pensão alimentícia ou de execução de alimentos que incham as
Varas de Família Brasil
afora.
O abandono intelectual,
por sua vez, acontece
quando o genitor deixa de
prover a educação primária
do menor, aquela compreendida dos 4 aos 17
anos. Apesar de ser pouco
falado, o número de crianças que não frequentam a
escola regular ainda é muito
grande. Estima-se que cerca
de 2,5 milhões de crianças e
adolescentes não estão
dentro da sala-de-aula.
O abandono afetivo, talvez o que mais traga consequências
a
níveis
psicológicos para a criança
e para o adolescente, pode
ser deﬁnido como a indiferença afetiva do genitor
com relação ao ﬁlho.
Mesmo que não haja o
abandono material e o
abandono intelectual, o
abandono afetivo ainda
pode ocorrer. Algumas decisões recentes dos tribunais, principalmente do
STJ, têm concedido indenização a ﬁlhos vítimas de
abandono afetivo, partindo
da premissa constitucional
do descumprimento do
dever legal de cuidado,
educação e presença.
Uma questão instigante
que paira sobre essa situação, é: por que a sociedade
não condena o abandono de
um ﬁlho por um pai como
condenaria o abandono do
mesmo por uma mãe? O
abandono pela mãe é visto
como algo abominável, embora seja corriqueiro na sociedade o "aborto paterno".
Infelizmente, ainda fazemos parte de uma sociedade patriarcal onde o
cuidado com os ﬁlhos é atribuído unicamente às mães.
Enquanto isso, diversas
crianças e adolescentes
crescem com a lacuna de
um pai ausente e os tribu-

nais continuam a receber
diversas reclamações, as
quais muitas vezes acabam
sem solução, tendo em
vista as ardilosas artimanhas encontradas pelos pais
para driblar os meios judiciais que visam unicamente
garantir os direitos do
menor.
O cuidado que uma
criança recebe durante sua
vida é de crucial importância para a formação de sua
personalidade, sua higidez
psicológica e o adulto que
irá se tornar.
A responsabilidade de
cuidar devidamente recai
sobre os genitores, primeiro
contato que o infante possui com o mundo. Esses
devem oferecer ao menor
mais do que apoio material
apto a mantê-lo alimentado
e em segurança, mas também elementos necessários
para a saúde mental e comportamento social.
Inclusive, a Constituição
Federal, no artigo 227,
aponta como dever da família colocar a salvo a criança,
o adolescente e o jovem de
toda a forma de negligência.
Segundo Tânia da Silva
Pereira, “o ser humano precisa ser cuidado para atingir
sua plenitude, para que
possa superar obstáculos e
diﬁculdades da vida humana”. Citando Waldow, a
autora alerta para o fato de
que atitudes de “não cuidado” desenvolve sentimento de impotência,
perda, desvalorização como
pessoa e vulnerabilidade,
além de “tornar-se uma ci-
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catriz que, embora possa
ser esquecida, permanece
latente na memória”.
Quando os genitores deixam de exercer esse dever
de cuidado, agindo com indiferença afetiva para com
sua prole, ocorre o abandono afetivo.
No que tange à responsabilização civil relativa a esse
abandono, expõe Arnaldo
Rizzardo que, por serem irreparáveis e repercutirem
vida afora, os prejuízos e
frustrações que dele decorrem ensejam indenização
pelo dano moral que se
abate sobre o ﬁlho. Complementa:
Se a morte de um dos
progenitores, em face da
sensação de ausência, enseja o direito à reparação
por dano moral, o que se
tornou um consenso universal, não é diferente no
caso do irredutível afastamento voluntário do pai ou
da mãe, até porque encontra repulsa pela consciência
comum e ofende os mais
comezinhos princípios de
humanidade.
As vozes contrárias à aplicação do dano moral nas relações familiares aﬁrmam
que não se pode obrigar alguém a amar, nem tampouco reparar uma dor
emocional com pecúnia.
Ocorre que esse caminho
é inverso ao que tem trilhado o Direito brasileiro, o
qual reconhece ampla e
constitucionalmente
o
dano moral como instituto
apto a reparar o que não é
economicamente aferido.

Dra Denise Morelli
Psicóloga Jurídica na POLITEC,
Coordenadora Nacional da Especialização em
Criminologia e em Psicologia Jurídica e
Inteligência Forense do INFOR,
Professora de diversas Universidades em cursos de graduação em Direito e
Psicologia, Especializações e Mestrados,
Palestrante Nacional e Internacional, Tutora da
Secretaria Nacional de Segurança
Pública - SENASP.
denisemorelli@hotmail.com

E mais que reparar a falta
de amor, o pedido em questão visa reparar o descumprimento do dever de
cuidado, inerente à relação
pai-ﬁlho.
Segundo a Associação
dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-SP),
de cada 20 crianças registradas em São Paulo, uma
não tem o nome do pai na
Certidão de Nascimento e
uma pesquisa do Datafolha
revelou que 70% dos menores infratores internados na
antiga Febem não viviam
com o pai.
O ordenamento jurídico
pátrio não pode compactuar com essa realidade e,
acertadamente evolui no
sentido de trazer o genitor
para a relação familiar,
como se vê da recente Lei n.
13.058, de 22 de dezembro
de 2014.
Através da referida lei, a
guarda compartilhada se
tornou regra, em que pese
os questionamentos de “é
possível obrigar alguém a
amar?”.
O legislador avança no
sentido de que se apegar a
esse questionamento em
nada contribui com o melhor interesse da criança,
que deve ser o foco de ações
desse tipo.
Estando diante de situação semelhante, seja em
face do pai ou da mãe, busque o auxílio de um advogado atuante em Direito das
Famílias para encontrar a
melhor solução para o seu
caso.
Analisando o Estatuto da

Criança e do Adolescente, a
proteção integral é mantida
e o direito à convivência familiar é reaﬁrmado quando
determina que seja dever
da família garantir, prioritariamente “a efetivação dos
direitos referentes à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.” Dispõe o artigo 19:
“Toda criança ou adolescente tem direito a ser
criado e educado no seio de
sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada
a
convivência familiar e comunitária, em ambiente
livre da presença de pessoas
dependentes de substâncias entorpecentes.”
A obrigação do poder familiar é regida pelo princípio da proteção integral de
crianças e adolescentes até
que cesse a menoridade. A
aﬀectio revela-se através da
convivência familiar, concretizando a realização da
dignidade da pessoa humana, já que é no grupo familiar que se inaugura o
desenvolvimento psicológico, delineia o caráter e o
equilíbrio para a convivência social. Dúvida não resta
sobre os benefícios desse
amparo paterno-ﬁlial.
Da mesma forma que a
Constituição Federal de
1988 protege o direito das
Crianças e Adolescentes,
impondo obrigações aos genitores, preserva a aplicação
do
princípio
constitucional da paternidade responsável como um
dos fundamentos do planejamento familiar, garantindo a homens e mulheres
o direito de decidir o tamanho de sua família, ou ﬁcar
apenas no âmbito do casal.
Não condenar esses “pais”
ausentes à uma compensação ao dano cometido e
permitir que continuem negligenciando as obrigações
do poder famílias, rejeitando um ﬁlho e excluindolhes direitos, é o mesmo
“punir quem não tem
culpa, é brindar quem infringiu os ditames legais”.
https://monograﬁas.brasilescola.uol.com.br/direito/o-abandono-afetivo-s
ua-reparacao.htm
https://ebradi.jusbrasil.co
m.br/artigos/535702498/direito-de-familia-o-abandono-afetivo-e-suas-conse
quencias

A partir deste domingo

Geral

Pré-candidatos podem começar a arrecadar para
as campanhas via ﬁnanciamento coletivo
É a terceira vez que o crowdfunding pode ser utilizado em campanhas eleitorais. Doadores devem ser identiﬁcados,
e dinheiro deve ser devolvido se a candidatura não se efetivar.

Pré-candidatos aos cargos de
presidente da República, governador, senador, deputado federal,
estadual ou distrital nas Eleições
Gerais de 2022 já podem, a partir
deste domingo (15), arrecadar
fundos para as campanhas eleitorais mediante ﬁnanciamento coletivo na internet, as chamadas
vaquinhas virtuais ou, ainda,
crowdfunding. Essa forma de arrecadação é regulamentada pelos
artigos 22 a 24 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, tendo sido incorporada à legislação eleitoral em
2017. Depois dos pleitos geral de
2018 e municipal de 2020, esta
será a terceira vez que essa modalidade de captação de recursos
poderá ser empregada por candidatos.
A vaquinha virtual funciona
por meio da internet e de aplicativos eletrônicos controlados por
empresas especializadas na oferta
desse tipo de serviço, desde que
devidamente credenciadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até o momento, há 12 empresas já
credenciadas para prestar esse
tipo de serviço; outras 11 tiveram
o cadastro considerado incompleto, e duas estão com a documentação em análise pela
Assessoria de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias (Asepa) da
Corte.
A empresa de crowdfunding é
obrigada a identiﬁcar cada um
dos doadores e discriminar individualmente as quantias doadas às
campanhas, a forma do pagamento e a data da contribuição.
Também deve manter um site na
internet com uma lista atualizada
com a identiﬁcação dos doadores
e respectivos CPFs. Somente pessoas físicas podem doar, e a emissão de recibos é obrigatória para
todas as operações, não importando se a transferência de recursos foi feita em dinheiro ou por
meio de cartão de crédito.
As candidatas e os candidatos
deverão ser informados pelas
prestadoras de serviço sobre as
doações realizadas para as campanhas. Só terão acesso aos recursos os candidatos que cumprirem
os requisitos da norma do TSE: requerimento do registro da candidatura, inscrição no CNPJ e
abertura de conta bancária especíﬁca para o acompanhamento da
movimentação ﬁnanceira da
campanha.
O candidato ou a candidata deverá informar à Justiça Eleitoral
todas as doações que receber por
meio do ﬁnanciamento coletivo.
Caso ele ou ela não efetive a candidatura, esses recursos deverão
ser devolvidos aos doadores pelas
empresas responsáveis pela arrecadação, descontados os custos
de ﬁnanciamento da plataforma.
Não existe limite de valor a ser
recebido pela modalidade de ﬁnanciamento coletivo. As doações
de valores iguais ou superiores a
R$ 1.064,10 somente podem ser
recebidas mediante transferência
eletrônica ou cheque cruzado e
nominal. Essa regra deve ser observada, inclusive, na hipótese de
contribuições sucessivas realizadas por um mesmo doador em
um mesmo dia.
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Venda fechada

São Paulo aceita proposta
do Arsenal por Marquinhos
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O jogador assinou em 2019, aos 16 anos, seu primeiro contrato proﬁssional. O vínculo, de cinco anos,
é permitido pela Lei Pelé, mas a Fifa restringe esse primeiro acordo a apenas três anos.

O São Paulo aceitou a proposta feita
pelo Arsenal pelo atacante Marquinhos.
A venda deve ser formalizada nos próximos dias, depois de concluídas as formalidades – realização de exames e
assinatura de contrato. O Tricolor também está próximo de vender o goleiro
Tiago Volpi ao futebol mexicano.
O clube inglês pagará 3,5 milhões de
euros (R$ 18,4 milhões) pelo jogador de
19 anos. O valor entrará nos cofres tricolores até o ﬁm do ano. A comissão
técnica, inclusive, recebeu a recomendação de não relacionar Marquinhos
para o jogo de domingo contra o
Cuiabá, pelo Brasileirão.
Marquinhos tem contrato com o São
Paulo até 2024. Mas esse acordo fere o

regulamento da Fifa, apesar de estar
dentro do que diz a legislação brasileira.
Esse é um fator que acelera a venda e
convence a diretoria tricolor a fazer negócio.

O jogador assinou em 2019, aos 16
anos, seu primeiro contrato proﬁssional. O vínculo, de cinco anos, é permitido pela Lei Pelé, mas a Fifa restringe
esse primeiro acordo a apenas três
anos.
Por causa de situações como essa, o
São Paulo entrou em litígio com outros
jogadores, como o zagueiro Lucas Frasson – a Fifa tem se posicionado favoravelmente em relação aos atletas nesses
casos. Frasson deixou o clube com uma
autorização especial da entidade.
Se decidisse acionar a Fifa, Marquinhos poderia ter seu vínculo encerrado
com o São Paulo em julho – quando
completam-se três anos da assinatura
inicial.

Com referência à luta antirracista, Santa Cruz lança
terceiro uniforme da temporada

Ativismo

Modelo feminino custa R$ 219; o masculino, R$ 229; uniformes começam a ser comercializados
no site do clube ainda nesta sexta; no sábado, no Arruda

R$ 219 o feminino.
As camisas começam a ser vendidas de forma
online ainda nesta sexta-feira, pelo site, enquanto
no Arruda a partir deste sábado (14).
“No processo de criação, sempre buscamos referências a momentos históricos dos clubes. A
luta do Santa Cruz é impactante, referência no futebol brasileiro. A nova camisa é uma forma de
homenagear um dos times mais populares do
país”, celebra Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.
Vale destacar que a empresa, desta vez, é responsável por 100% da logística para viabilizar a
comercialização dos uniformes em todo país, respeitando a data limite da entrega do produto.

Exatamente às 19h14, data da fundação do
clube, o uniforme nº3 do Santa Cruz foi lançado
pela Volt. Em um ano, é a segunda entrega da fornecedora de material esportivo coral. A primeira
camisa a ser lançada pela empresa aconteceu
ainda no ﬁm do ano passado, a coral; a segunda,
branca, em janeiro deste ano.
O modelo foi batizado de ‘Origem’ e traz referências à luta contra a discriminação racial enfrentada pelo Tricolor. Durante os primeiros anos,
na década de 1910, a agremiação encarou a sociedade da época, combatendo o preconceito. Em
Pernambuco, por exemplo, foi o Santa Cruz o primeiro clube a aceitar pessoas negras no plantel.
Os valores custam R$ 229 o modelo masculino e

Se irrita
Adriano Imperador usou as redes sociais
na última sexta-feira para fazer um desabafo sobre o caso da amiga, a delegada
Adriana Belém, que foi presa na terça-feira,
durante a Operação Calígula, suspeita de
participar do esquema pela morte da vereadora Marielle Franco. Na ocasião, a polícia
encontrou quase R$ 2 milhões na residência
dela, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.
O ex-jogador postou uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram aﬁrmando
estar irritado com a associação que a imprensa está fazendo dele com a delegada, a
quem Adriano chama carinhosamente de
"madrinha”. “Quero deixar bem claro que
aquilo que está acontecendo com a Adriana
Belém, eu não tenho nada a ver com isso.
Estou falando isso, porque a imprensa só
está me colocando como o único famoso
que conhecia ela, e na verdade, ela conhecia vários famosos. E a imprensa só está me
citando. E isso, de uma maneira, está me incomodando e me prejudicando", desabafou
o Imperador.

Mangueira
A Estação Primeira de Mangueira anunciou na última quinta-feira (12) seus novos
mestres de bateria. Taranta Neto e Rodrigo

Explosão irão comandar a bateria da Verde
e Rosa para o Carnaval de 2023. Nascido e
criado no Morro da Mangueira, Taranta
Neto desﬁlou ao lado do seu avô como diretor mascote em 2003 e 2004. Ele também
foi mestre da 'Mangueira do Amanhã' por
10 anos, entre 2008 e 2018. Em 2010, o ritmista foi convidado a fazer parte da diretoria da bateria. É a minha escola de samba
colocando as crias do morro da Estação Primeira para assumir postos de destaques da
agremiação mais querida do carnaval Brasileiro.

ICMS
A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com pedido de liminar no Supremo
Tribunal Federal (STF) para suspender a decisão dos estados e o convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz) que limitou os efeitos da desoneração do diesel pretendida pelo governo federal com a Lei complementar nº 192/2022.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI), a AGU questiona o convênio do Confaz, de março, que deﬁniu as alíquotas ad
rem, ou seja, o valor ﬁxo sobre determinada
quantidade de ICMS. A AGU adota “um heterodoxo ‘fator de equalização’ de carga tributária para cada estado”, para “adaptar a

arrecadação de ICMS dos estados e DF ao
novo modelo de tributação monofásica”.
"A forte assimetria das alíquotas de ICMS
enseja problemas que vão muito além da
integridade do federalismo ﬁscal brasileiro,
onerando sobretudo o consumidor ﬁnal,
que acaba penalizado com o alto custo gerado por alíquotas excessivas para combustíveis — que são insumos essenciais, e, por
isso, deveriam ser tratados com modicidade — e com a diﬁculdade no entendimento da composição do preço ﬁnal desses
produtos", argumenta a AGU na ação.

Novo ministro
Em seu primeiro pronunciamento como
ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida aﬁrmou na última quarta-feira, 11, que
solicitou estudos ao governo federal para
privatização da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo (PPSA), responsável pelos contratos da
União do pré-sal. Aliado do ministro da
Economia, Paulo Guedes, o economista
também defendeu o prosseguimento da
venda da Eletrobras, que depende de aval
do Tribunal de Contas da União (TCU).
"Meu primeiro ato como ministro de Minas
e Energia é solicitar ao ministro (da Economia) Paulo Guedes, presidente do Conselho
do PPI (Programa de Parcerias de Investi-

mentos), que leve ao conselho a inclusão da
PPSA no PND (Programa Nacional de Desestatização) para avaliar as alternativas
para sua desestatização", disse em declaração à imprensa. "Ainda como parte do meu
primeiro ato, solicito também o início dos
estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras", completou.

Curtinhas
Pastor Valdenor Guedes que já foi deputado federal, pretende concorrer ao senado
federal. Ele deve vim pelo Avante. XXX Excongressista federal por várias legislaturas
Fátima Pelaes, também quer galgar uma cadeira para federal. Seu esposo Sivaldo Brito
foi quem me passou ainformação. XXXX O
nosso programa “TARUMÃ NOTÍCIA”,
104,3 FM já está incorporado no Youttube.
XXXX A maior liderança do segundo maior
município do estado Rosemiro Rocha. Vem
sendo paparicado por diversos políticos
querendo o seu apoio. Rosemiro até o presente momento só tem o deputado estadual Kaká Barbosa presidente da
Assembleia Legislativa. XXXX Gente por
hoje é o que há, ﬁquem com Deus e a minha
Padroeira Virgem de Nazaré. BOM DOMINGO. Tchau.

Biblioteca virtual reúne rico acervo
sobre a espécie da Amazônia

Castanha do Pará
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Observatório Castanha-da-Amazônia disponibiliza gratuitamente materiais
que vão desde receitas até artigos acadêmicos.

A castanha do Pará, ou castanhada-amazônia, tem agora um espaço
totalmente dedicado a ela. Toda a informação sobre castanha pode ser
encontrada em um só lugar: a Biblioteca Virtual do OCA - o Observatório
Castanha-da-Amazônia. Trata-se do
maior repositório especializado em
castanha-da-amazônia do mundo. O
ambiente abriga desde receitas e
músicas até vídeos, guias de boas
práticas, arte e cultura; da biologia à
tecnologia, da saúde à economia.
A Biblioteca Virtual do OCA conta
atualmente com 1.245 itens em diversos formatos e tipos, com materiais em 9 idiomas, datados de 1808
até hoje. A plataforma foi pensada
para ser um ambiente de referência
para pesquisas, consultas e descobertas sobre a castanha-da-amazô-
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nia. O espaço pode ser acessado em
observatoriodacastanha.org.br/biblioteca.
O acervo conta com uma variedade grande de tipos de documento,
se propondo a atender necessidades
de diversos agentes, desde o extrativista até o consumidor. Raquel Rodrigues dos Santos, pesquisadora
responsável pelo levantamento de
materiais e organização da Biblioteca, pontua que a plataforma inova
ao reunir em um só lugar a enorme
diversidade de materiais já produzidos sobre castanha, que sempre estiveram dispersos.
“Quem trabalha com castanha, do
extrativista ao consumidor, passando por pesquisadores e pesquisadoras, não tinha, até o momento, um
local público e aberto onde buscar

essa diversidade de materiais de
uma maneira direcionada e com facilidade", explica.
Com um levantamento realizado
em mais de 30 bancos de dados e repositórios, ou recolhido diretamente
com pesquisadores e instituições
parceiras do OCA, cerca de metade
dos documentos levantados é composta de artigos cientíﬁcos, mas em
um movimento inédito a biblioteca
conta também com muitos materiais
da chamada literatura cinza, publicações não convencionais e não comerciais, semipublicadas e difíceis
de encontrar em canais tradicionais
de distribuição.
Para atender ao público estrangeiro, a busca da Biblioteca funciona
também com busca por palavraschave em inglês e espanhol, além de
materiais curiosos como vídeos em
russo e coreano, desenhos e manuscritos dos séculos XVIII e XIX, além
de produções na língua WaiWai.
"Para nós que ajudamos na organização da biblioteca foi um processo
super prazeroso, repleto de descobertas interessantes, justamente por
essa riqueza de expressões. A gente
acredita que essa compilação, além
de ajudar as pessoas que precisam
dessas diversas informações, vai ajudar a mostrar para o mundo o valor
que a castanha tem", aﬁrma Raquel.
A Biblioteca do OCA é fruto de
pesquisa e sistematização de Raquel
Rodrigues dos Santos e Maria Luíza
Camargo. O sistema da plataforma é
de autoria da Terra Krya.

Justiça decreta prisão preventiva de suspeitos de integrar
quadrilha de estelionatários de Santa Catarina
Cinema

Prisão mantida

Diego Luís Pereyra Ferreira, o DG, Willian Chicorsky, Fernanda Natalina dos Santos Lima e Angélica Albercht foram presos em ﬂagrante
na quinta-feira (12), no Rio. Defesa diz que prisão foi ilegal e vai ingressar com um habeas corpus.

Em audiência realizada
nesta sexta-feira(13), a juíza
Rachel Assad da Cunha, da
Central de Audiências de
Custódias, converteu a prisão em ﬂagrante para preventiva de Diego Luis
Pereyra Ferreira, Angélica de
Jesus Albrecht e Willian Teixeira Cichorskdos. Eles são
suspeitos de integrar quadrilha de estelionatários de Balneário Camboriú, em Santa
Catarina, e foram presos no
Rio, na quinta-feira (12).
Em ação promovida pela
14ª DP, do Leblon, os acusados foram presos após denúncia de joalherias do
bairro, alegando que pessoas
estaria oferecendo joias sem
procedência. A prisão revelou um esquema de estelionato virtual envolvendo
links de pagamento.
“Trata-se de crime grave,
em que os custodiados integravam organização para a
prática de diversos crimes e
o custodiado William mantinha arma de fogo devidamente
municiada.
A
gravidade da conduta é
acentuada, já que os custodiados, associados entre si,
praticavam crimes graves
pelo território nacional,
mantendo grupo de Whatsapp para o acerto da prática
das condutas”, escreveu a
magistrada em sua decisão.
A magistrada refere-se ao
grupo intitulado "Tropa do
Arranca", nome que também
aparece no perﬁl de outro
acusado, DG, e no qual eles

Angélica Albrecht vida de noitada e suspeita de estelionato
— Foto Reprodução-Redes sociais

combinavam os golpes e trocavam dados das vítimas.
"Essa expressão 'Tropa do
arranca' também dava nome
a um grupo de Whatsapp,
que constava no celular de
um dos integrantes da quadrilha, e em clara referência
à atividade da quadrilha.
Nesse grupo eram compartilhados dados de terceiros,
que seriam empregados nas
fraudes", disse a delegada
Camila Lourenço, que esteve
na operação junto com a titular da 14ª DP, Daniela
Terra, e que prendeu o
grupo.

O advogado Fábio Manoel,
que representa os quatro
suspeitos, diz que a prisão
foi ilegal e que pretende entrar com um habeas corpus.
A suspeita Fernanda Natalina Santos de Lima, que está
grávida, se sentiu mal, foi
hospitalizada e, por isso, não
compareceu à audiência.

Ostentação nas redes sociais
DG, Willian Teixeira Chicorsky, Fernanda Natalina
dos Santos Lima e Angélica
de Jesus Albercht, presos
pela Polícia Civil, exibiam

vida de rico, com produtos
caros, nos melhores points e
passeios, muitas noitadas e
bebidas caras nas redes.
No momento em que foi
preso pelos policiais da 14ª
DP (Leblon), Diego usava um
tênis da grife Versace, que no
site da marca é vendido por
mais de R$ 8 mil.
Além disso, o chefe da
quadrilha ofereceu R$150
mil e o título de propriedades, como apartamentos,
como suborno para os agentes para não ser preso. Mostrando que dinheiro não era
problema para DG. Por causa
da tentativa de corromper os
policiais, ele também vai responder por corrupção ativa.
“Ainda estamos levantando a extensão dos golpes
aplicados pela quadrilha.
Mas é muito, muito dinheiro
envolvido. Podemos falar
em cifras milionárias”, disse
a delegada Camila Lourenço.

O golpe
O grupo foi preso nesta
quinta-feira (12), no Rio de
Janeiro, depois que a Polícia
Civil começou a receber denúncias de pessoas tentando
vender joias sem procedência em joalherias no Leblon,
na Zona Sul do Rio de Janeiro.
As joias faziam parte do
esquema dos golpistas. Eles
compravam dados ﬁnanceiros na DeepWeeb, uma camada da internet que não é
visível nos buscadores tradicionais, por cerca de R$ 250.

Com eles, clonavam cartões de crédito, com os quais
faziam compras, ou emitiam
falsos boletos de pagamentos em valores altíssimos, alguns de até R$ 80 mil.
Com o dinheiro, eles compravam joias de procedência
duvidosa e tentavam repassar para fazer mais um
ganho.

Glamour e ostentação
Se Diego DG gostava de
tênis e carros, Angélica Albrecht era mais afeita às noitadas e festas com bebidas
caras e narguilé.
Em um dos posts no Twitter, no dia 1º de maio, ela diz:
“Foi 5 garrafas de Jack e uns
5 Chandon. Eu não lembro
de nada do rolê, meu Deus
kkkkkkkkk”, escreveu.
Em outros momentos, ela
aparece como ﬁgurinha fácil
na boate Atlântica Louge
Bar, em Santa Catarina, e tietava vários funkeiros, ou em
passeios de lancha ou na
praia.
Já Fernanda Natalina dos
Santos Lima mesclava os
dois estilos. Já se exibiu
com um tênis da grife Dolce
e Gabbana, com bebidas e
passeios.
Outro indício de que os
valores movimentados pelo
grupo eram milionários, é
que as golpistas conseguiam levar essa vida ficando apenas com 5% do
valor de cada golpe. Todo o
restante era repassado para
Diego DG.

Anvisa determina recolhimento de chocolates importados
da Elite por suspeita de salmonela

Contaminação

Agência informou que medida se aplica a todos os lotes e foi motivada por alerta internacional de recolhimento.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
determinou na noite desta
sexta-feira (13) o recolhimento dos chocolates da
marca Elite, importados pela
empresa Rodin Importação
Exportação e Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda.
O comércio, distribuição, importação e uso dos produtos
também foram proibidos.
Segundo a agência, a medida se aplica a todos os lotes
e foi motivada por alerta internacional de recolhimento
por possível contaminação
por salmonela.
Caso o consumidor identiﬁque os produtos da marca,
a Anvisa recomenda que ele

17

Segundo a Anvisa, medida foi motivada por alerta
internacional de recolhimento. — Foto Divulgação
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não seja consumido e que o
consumidor entre em contato com o estabelecimento
onde foi adquirido para as
providências necessárias.
A Anvisa ainda publicou
uma resolução em nome da
fabricante dos produtos em
Israel, a Strauss Elite LTDA,
para evitar que outras empresas importadoras tragam
o produto para o Brasil ou,
caso já tenham trazido, determinar que façam o recolhimento dos mesmos.
Essa resolução abrange
todos os produtos da marca
que foram alvo do recolhimento internacional, de chocolates a outros doces, como
balas, chicletes e biscoitos.

Operação Hórus prende 9 pessoas por tráﬁco
de drogas e exploração sexual infantil

Em Oiapoque

Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 15 e 16 de maio de 2022

Um dos detidos era uma mulher que foi ﬂagrada com drogas e também em situação
de aliciamento de uma adolescente para exploração sexual.

Nesta semana a operação Hórus prendeu
nove pessoas no município de Oiapoque durante as investigações contra crimes na fronteira entre Brasil e a Guiana Francesa. Um dos
detidos era uma mulher que foi ﬂagrada com
drogas e também em situação de aliciamento
de uma adolescente para exploração sexual.
O caso foi descoberto durante a campanha
"Maio Laranja", de conscientização e combate ao crime sexual infantil.
Os ﬂagrantes aconteceram na quarta-feira
(11) e na quinta-feira (12), e realizou apreensões de diversos materiais, entre eles drogas
e 670 euros em cédulas, o equivalente a R$
5.011, que estavam com os criminosos. No
primeiro dia, as equipes prenderam em ﬂagrante 3 pessoas por associação criminosa,
tráﬁco de drogas e prostituição infantil.
Na quinta-feira, as equipes identiﬁcaram
outras 6 pessoas investigadas como integrantes de organização criminosa, com dezenas
de porções de maconha e até uma balança de
precisão utilizada na comercialização de entorpecentes.
O delegado titular da delegacia de Oiapoque, Charles Corrêa, informou que um colombiano que trabalhava no município como
recepcionista em um hotel, também foi preso
suspeito de alugar quartos no estabelecimento e não repassar o valor à proprietária
do local.
"Em 2 dias de operações conseguimos

prender 7 traﬁcantes de drogas, causando
um forte impacto no crime organizado. Estamos fazendo ﬁscalizações ﬂuviais e terrestres
para promover mais segurança pública na
fronteira. [...] No caso do colombiano, ele utilizava 2 quartos especíﬁcos do hotel e
quando recebia o dinheiro dos clientes, não
repassava", explicou o delegado.
A proprietária do local estima que o
homem tenha desviado cerca de R$ 4 mil durante os 3 meses que trabalhou no hotel.

Maio Laranja
A Hórus acontece de forma integrada entre
Polícia Civil, Secretaria de Justiça e Segurança
Pública (Sejusp), Polícia Militar e Polícia
Penal. Neste mês, as ações ganham um reforço com o Tribunal de Justiça do Amapá
(Tjap), que mobiliza a campanha "Maio Laranja".
As equipes identiﬁcaram uma adolescente
de 15 anos sendo explorada sexualmente por
uma das traﬁcantes presas na quarta-feira. A
juíza Simone dos Santos, justiﬁcou que as
ações foram reforçadas no município em
função do crescente número de crianças vítimas desse tipo de crime na região.
“Da capital Macapá até Oiapoque, estamos
em uma grande mobilização no enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantojuvenil. Durante todo mês de maio, e ao
longo do ano, teremos ações para combater
esses crimes cometidos contra crianças e
adolescentes”, detalhou a magistrada.
O Tjap reforça que a população pode denunciar casos de violência e exploração sexual infantil através do disque 100, de forma
gratuita. O número funciona todos os dias,
inclusive aos ﬁnais de semana e feriados.

Ordem veio do Iapen: homem tem casa
invadida e é baleado três vezes

Acerto de contas

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), a vítima, que não teve o
nome revelado, tem passagem pela polícia pelos crimes de roubo e tráﬁco de drogas.
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Até agora a polícia não conseguiu
prender o bando que na noite de
sexta-feira (13) invadiu uma casa no
bairro do Muca e disparou vários
tiros em um homem de 29 anos. Segundo a própria vítima, que foi alvejada por três tiros, a ordem para
matá-lo partiu de dentro do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).
De acordo com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), a vítima, que não teve
o nome revelado, tem passagem
pela polícia pelos crimes de roubo e
tráfico de drogas.
O ataque ocorreu por volta das
23h, e de acordo com a vítima, ele
fugiu assim que notou a presença
de indivíduos armados dentro da
residência. Durante a fuga, ele foi
atingido 3 vezes, na perna e na região do abdômen e precisou de cirurgia.

Ele deu entrada no Hospital de
Emergência (HE) de Macapá e foi
submetido a um procedimento cirúrgico para retirada dos projéteis.
Ainda segundo o Ciodes, em de-

poimento às equipes do 1º Batalhão
da Polícia Militar (1º BPM), a vítima
contou que o suposto responsável
por ordenar o crime foi um homem
preso conhecido como "Tio".

Em Roraima

Agricultor de 71 anos é preso por suspeita de estupro
Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 15 e 16 de maio de 2022

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de
Rorainópolis, por estupro de vulneráveis.

Agentes da Polícia Civil de Roraima lotados na Polinter (Delegacia
de Polícia Interestadual), com apoio
do DOPES (Departamento de Operações Especiais), inseridos na Operação Hórus/Vigia, localizaram e
prenderam na zona rural da Vila do
Equador, no município de Rorainópolis, o agricultor I.A.S, de 71 anos,
por estupro de vulnerável.
O idoso foi preso em seu lote, na
vicinal da Matinha, na Vila do Equador e colaborou com a ação policial
não resistindo à prisão.
Contra ele havia um mandado de

prisão preventiva expedido pela Comarca de Rorainópolis, por estupro
de vulneráveis.
Posteriormente, ele foi levado à

Delegacia do Município para a formalização do mandado trâmites e recambiado para a capital. Ele foi
submetido a exame de integridade
física no IML (Instituto de Medicina
Legal) e encaminhado para a Custódia da Policia Civil.
A Polícia Civil reforça a orientação
às pessoas que tenham informações
sobre o paradeiro de foragidos da
Justiça, para que denunciem através
dos telefones 190, 197 ou no celular
(95) 98414-0249, diretamente com a
POLINTER, sendo assegurado o anonimato da fonte.

Defesa de brasileira presa por tráﬁco na Tailândia
deve pedir perdão real

Crime internacional

Mary Hellen Coelho Silva foi condenada por tráﬁco internacional de drogas.

A defesa da brasileira condenada
por tráﬁco de drogas na Tailândia analisa a possibilidade de entrar com um
pedido de perdão real para o monarca
Maha Vajiralongkorn. Mary Hellen
Coelho Silva, 22, foi detida em 14 de
fevereiro no mesmo dia que outros
dois brasileiros desembarcaram no
aeroporto do país asiático com um
total de 15,5 kg de cocaína em malas —
uma carga avaliada em R$ 7 milhões
pelas autoridades. Ela foi condenada
a 9 anos e seis meses de prisão.
Segundo a advogada brasileira
Kaelly Cavoli Moreira, o pedido de
perdão real poderá ser feito no dia 28
de julho, quando Vajiralongkorn faz
aniversário e, em celebração, concede
absolvição para detentos por diversos
crimes.
Nós ainda estamos aguardando re-

Tráﬁco

ceber a sentença do Consulado [da
Tailândia] porque depende disso para
analisarmos a condenação e formularmos um pedido", aﬁrmou Cavoli ao
UOL.
A advogada relata que existem precedentes de situações semelhantes no
país, que inclusive estão sendo estudados pela defesa para formular o recurso.
Um pedido de extradição — para

que Mary Hellen cumpra a pena no
Brasil — também está sendo estudado
pela defesa. "Mas esta possibilidade ﬁcará posterior ao pedido [de perdão
real]. Vamos fazer todos os pedidos
pertinentes nos momentos adequados", completou Cavoli.
A família da jovem, que é natural de
Pouso Alegre (MG), veio a público
pedir ajuda para encontrar defensores
para a jovem, que segundo eles nunca
havia saído do país.
Uma mulher suspeita de aliciar a
jovem e mais dois brasileiros, que partiram com as malas do aeroporto de
Curitiba no início de fevereiro, foi
presa em uma operação da Polícia Federal no dia 5 de maio. A suspeita é de
que ela operava um esquema de tráﬁco internacional desde antes da pandemia de covid-19.

PRF apreende cerca de
300 kg de cocaína que sairiam do Pará
O material avaliado em R$ 33 milhões teria sido embarcada em Santarém.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF)
realizou uma grande apreensão de
pasta base de cocaína nesta semana,
em Santa Inês. No km 366 da BR-222,
os policiais rodoviários federais ﬂagraram 260 tabletes do entorpecente, totalizando 276,38 quilos. Em
valores monetários, o tráﬁco de drogas sofreu um desfalque de cerca de
R$ 33 milhões.
Durante abordagem de rotina, a
equipe de policiais desconﬁou da
atitude do condutor do veículo, que
apresentou grande nervosismo e não
soube explicar a presença de dois
conjuntos roda-pneu no compartimento de carga, supostamente de
máquinas agrícolas.
Ao se desvencilhar as rodas dos
pneus, os policiais encontraram os
tabletes do entorpecente, que no
mercado ilegal é utilizado para a fabricação de outras drogas como
crack, merla e cloridrato de cocaína
ou ainda ser consumido em seu estado de pasta base.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a droga era originada do município de Santarém, situada na região
oeste do Pará, e se destinava ao município de Vitória do Mearim, na região norte do estado do Maranhão.
Diante dos fatos e do reconhecimento da traﬁcância pelo condutor
do veículo, a equipe da PRF deu voz
de prisão ao envolvido e o encami-

nhou juntamente com veículo e o
produto do crime para a Delegacia
da Polícia Federal, pelo crime de tráﬁco de drogas.
A quantidade de droga apreendida
é o triplo da última grande apreensão deste tipo de entorpecente,
quando os PRFs ﬂagraram na região
dos cocais pouco mais de 100 quilos
de cocaína.

Manaus busca se tornar centro internacional
do turismo esportivo e de aventura
Geral

Na região Norte

A cidade de Manaus
deu início a um ousado
planejamento estratégico
para movimentar diversos setores da capital, prejudicados pelos dois anos
da pandemia de Covid-19.
Conhecida internacionalmente pelos atrativos da
Floresta Amazônica, Manaus tem no turismo um
dos focos de trabalho,
com uma série de ações
que visam movimentar
toda a cadeia de serviços
gerada por ele.
Após ter suas imagens
rodando em veículos de
comunicação de todo o
mundo com as vítimas
da pandemia, Manaus
vem dando a volta por
cima e apresentando um
planejamento de médio
e longo prazo, para movimentar a economia da
cidade. Um dos segmentos explorados pelo município é o turismo
esportivo e de aventura.
De acordo com um estudo realizado pela Travel Leaders Group e a

nais, que movimentam a
economia do local antes,
durante e depois do
evento, e por isso são
chamados de “maraturistas”.

Conhecida internacionalmente pelos atrativos da Floresta Amazônica, Manaus tem no turismo um dos focos de trabalho.

Adventure Travel Trade
Association, este mercado movimenta 683 bilhões de dólares (cerca
de R$ 3,4 trilhões) pelo
mundo.
De acordo com um estudo realizado pela Travel Leaders Group e a
Adventure Travel Trade
Association, este mer-

cado movimenta 683 bilhões de dólares (cerca
de R$ 3,4 trilhões) pelo
mundo.
Para entrar na rota
mundial do turismo esportivo, a prefeitura
aposta na Maratona Internacional de Manaus,
evento programado para
as comemorações do

aniversário da cidade,
nos dias 22 e 23 de outubro. Mais do que um
evento esportivo, as maratonas são consideradas, em todo o mundo,
grandes eventos turísticos que atraem para as
cidades onde são realizadas, diversos corredores
amadores e proﬁssio-

Vitrine
No último ﬁm de semana, a Maratona de
Barcelona (Espanha), por
exemplo, atraiu cerca de
30 mil pessoas, entre
corredores e suas famílias e expositores da feira
esportiva que antecedeu
a prova. A maioria de
fora da cidade espanhola. Durante os eventos da maratona na
capital da região da Catalunha, a Prefeitura de
Manaus montou um estande na cidade para a
divulgação da Maratona
de Manaus, despertando
a curiosidade e a vontade
dos amantes da corrida
de rua em encarar um
desaﬁo de 42 quilômetros, em um dos locais
com clima mais úmido
do planeta.

Com carta para rainha
Elizabeth II, aluna ganha etapa de Roraima

Concurso de cartas

Luiza Ayana Peixoto Oliveira vai concorrer nacionalmente contra vencedores de outros 25 Estados e do Distrito Federal.

Com uma carta para a
rainha britânica Elizabeth II, a estudante
Luiza Ayana Peixoto
Oliveira, do 1º ano do
Ensino Médio do SesiRR, ganhou a etapa estadual do Concurso
Internacional de Redação de Cartas. Promovido anualmente pela
União Postal Universal
(UPU), o certame visa
melhorar a alfabetização de jovens por meio
de cartas, incentivando
a criatividade e o aprimoramento dos conhecimentos linguísticos
de crianças e adolescentes.
Com a classiﬁcação, a
aluna e a escola recebe-

rão certiﬁcados, além
de R$ 2,3 mil e R$ 2,5
mil, respectivamente. A
vencedora estadual vai
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concorrer na fase nacional contra ganhadores
de outros 25 Estados e
do Distrito Federal.

“Agora que descobri
que meus textos expressam algo interessante aos outros, vou

me esforçar para melhorar cada dia mais,
assim, irei compartilhar
um pouco de minhas
opiniões, e ao mesmo
tempo descobrir outras
perspectivas, abrindo
meus olhos para as inﬁnitas possibilidades”,
comentou Luiza.
No Brasil, o concurso
ﬁca a cargo dos Correios e é desenvolvido
nas fases escolar, estadual e nacional. O tema
da redação da 51ª edição foi “Escreva uma
carta a uma pessoa inﬂuente para explicar
por que e de que forma
ela poderia tomar iniciativas para combater
a crise climática”.

Outdoor de motel com foto de MC Bandida vira alvo
de denúncia do Ministério Público no DF
Geral

Denúncia

Segundo MP, propaganda instalada na via Estrutural violava direitos das crianças e adolescentes. Em primeira
instância, Justiça condenou empresa a pagar multa; no entanto, decisão foi revertida após recurso.

Um outdoor de um motel, estrelado por Valéria Maria de Santana,
conhecida como MC Bandida, virou
alvo de denúncia do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT).
Segundo o MP, a publicidade cometia violação aos direitos de crianças
e adolescentes.
A propaganda foi instalada na via
Estrutural e, de acordo com o Ministério Público, mostrava a artista "deitada de bruços com posição e vestes
sensuais e, ao lado, o convite 'Fantasie de forma gostosa'".
O motel responsável pela peça ﬁca
no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Após o pedido do MP, o

Contradições climáticas

Gil Reis

•

MC Bandida, em foto publicada em rede social
— Foto Instagram-Reprodução

COLUNA

Mais uma vez ﬁca provado que a necessidade é a mãe
de todas as virtudes e gera contradições

Diariamente matérias produzidas pela mídia internacional e replicada pela mídia nacional
invadem os nossos lares e cérebros com as campanhas contra o
uso de combustíveis fosseis em
razão do ‘aquecimento global e
alterações climática’. Os países
ricos secundados pelo braço climático da ONU pregam de ‘Ceca
a Meca’ que caso não se pare de
utilizar os combustíveis fosseis o
mundo se acabará brevemente.
Até onde devemos acreditar
nas campanhas para a redução
dos gases de efeito estufa se os
próprios condutores dela não
acreditam e agem como se toda
a pregação climática não fosse
verdadeira. Toda a campanha
ambiental encetada por comando do braço climático da
ONU é eivada de deslavadas
mentiras, desculpem, cavalheirescamente substituamos ‘mentiras’ por contradições.
O Brasil é um dos países do
mundo que mais tem sofrido nas
mãos do ambientalismo mundial. Vou repetir, as únicas ‘sanções’ efetuadas no planeta não
são as existentes hoje no mundo,
existem outras ‘sanções’ de formatos diferentes e, para os que
não perceberam, o nosso país
está entre os ‘sancionados’ através das restrições às exportações
do nosso agro promovidas por
países do ‘dito’ mundo ocidental.
Naturalmente não me atreveria a fazer as aﬁrmações que aqui
faço se tais ações não fossem
‘públicas e notórias’. Irina Slav,
redatora da Oilprice.com com
mais de uma década de experiência escrevendo sobre a indústria de petróleo e gás
publicou em 25/04/2022, no site
da Oilprice.com, o artigo “A indústria de petróleo e gás está
crescendo apesar das ambições
líquidas zero” que transcrevo alguns trechos:

“Tanto a União Europeia
quanto os Estados Unidos estão
ﬁrmemente no caminho para
uma economia líquida zero. Isso
ﬁcou claro por autoridades de
ambos os lados do Atlântico,
apesar da busca da UE por mais
gás e dos pedidos do governo
Biden por mais produção de petróleo.
No entanto, antes que o zero líquido seja alcançado – se algum
dia for alcançado – tanto a UE
quanto os EUA precisarão de
mais combustíveis fósseis, incluindo carvão. E isso signiﬁca
que, apesar dos apelos por mais
energias renováveis dos governos e da indústria de energia renovável, apesar da demonização
ativa da indústria de combustíveis fósseis, os investimentos em
mais produção de petróleo, gás e
carvão provavelmente aumentarão – pelo menos no curto prazo.
Um relatório recente da ReclaimFinance, uma organização
de campanha contra combustíveis fósseis, por exemplo, nomeou e envergonhou gestores
de ativos que investem em petróleo, gás e carvão. De acordo
com o relatório, 30 dos principais
gestores de ativos do mundo investiram US$ 82 bilhões em empresas que desenvolvem novos
fornecimentos de carvão e US$
468 bilhões em 12 grandes empresas de petróleo e gás.

estabelecimento chegou a ser condenado ao pagamento de multa. No entanto, a sanção foi revertida em
segunda instância, em decisão publicada nesta segunda-feira (9) (veja
detalhes abaixo).
Ao g1, a defesa da empresa considera como "acertada" a decisão proferida em segunda instância e
aponta que a imagem está alinhada
com as de outras propagandas (conﬁra íntegra da nota abaixo). A reportagem entrou em contato com
assessoria de recursos constitucionais do MPDFT, onde está o processo, mas não obteve retorno até a
última atualização desta publicação.

‘O setor de gestão de ativos
está mudando suas práticas de
investimento de acordo com a
ciência do clima, reduzindo os
investimentos em expansão de
carvão, petróleo ou gás? Infelizmente, a resposta é um enfático
'não', disse uma das ativistas da
ReclaimFinance, Lara Cuvelier.
‘Vamos ser claros: perfurar um
novo poço de petróleo ou abrir
uma nova mina de carvão não é
uma coisa normal de se fazer em
uma catástrofe climática generalizada’, acrescentou o ativista.
Infelizmente para a ReclaimFinance e todos os outros ativistas
climáticos, perfurar um novo
poço de petróleo ou abrir uma
nova mina de carvão é a coisa
normal a fazer quando a demanda por energia excede a
oferta disponível. E isso é exatamente o que as empresas estão
fazendo em algumas partes do
mundo onde a campanha climática não é uma força a ser considerada. Mesmo na Europa,
alguns países estão reconsiderando seus planos climáticos,
notadamente o Reino Unido e a
Alemanha.
No início deste ano, o Reino
Unido reconsiderou sua intenção de suspender gradualmente
todas as perfurações de petróleo
e gás no Mar do Norte em meio a
uma crise de energia que começou no outono passado, fez com

Gil Reis: consultor em Agronegócio

que o preço da energia disparasse e empurrou milhões de famílias para a pobreza energética.
A mudança de postura do governo naturalmente provocou
protestos de ambientalistas.
Na Alemanha, os planos para
avançar gradualmente em direção a um sistema de energia
100% líquido-zero foram revistos à luz da potencial escassez de
gás em meio à guerra na Ucrânia.
A resposta do governo alemão a
esse perigo potencial foi planejar
a construção rápida de vários
terminais de importação de gás
natural liquefeito para substituir
o gás russo. A maior economia
da Europa e da UE, em outras palavras, está substituindo uma
fonte de combustíveis fósseis
por outra, em vez de substituir
os combustíveis fósseis por renováveis.
Nos Estados Unidos, uma mudança semelhante está em andamento. Apesar da agenda
decididamente verde e pró-transição com a qual o presidente Joe
Biden chegou ao poder, agora
esse mesmo presidente está chamando todos os produtores de
petróleo dispostos a dar ouvidos
para bombear mais porque os
preços dos combustíveis no varejo estão altos e há eleições a
serem vencidas ou perdidas —
em novembro.
O governo diante do próprio
presidente, do secretário de
Energia e do secretário de imprensa da Casa Branca tem dito
repetidamente que a agenda de
transição e os atuais apelos por
mais produção de petróleo não
estão em desacordo porque esta
última é apenas uma medida
temporária até que, presumivelmente, as energias renováveis se
destacam. Temporária ou não,
maior produção exigirá maior investimento. ‘Precisamos de
energia fóssil como parte dessa
transição. Esta é uma longa tran-

sição. Isso não é da noite para o
dia’, disse Keo Lukefahr, chefe
de derivativos de energia e negociação de energias renováveis da
Motiva, citado pela Bloomberg.
Não apenas a transição não
acontecerá da noite para o dia,
mas também exigirá muito esforço. E investimentos. No mês
passado, por exemplo, um analista da CRU alertou que a indústria de mineração precisava
investir cerca de US$ 100 bilhões
em novas minas de cobre para
evitar um déﬁcit de oferta que
poderia chegar a 4,7 milhões de
toneladas até 2030. Todos os outros metais e minerais de transição estão potencialmente em
falta.
A situação no momento é esta:
o mundo precisa de mais energia
do que está recebendo. As pessoas, na maioria das vezes, não
se importam de onde vem a eletricidade, desde que ela esteja lá.
E eles tendem a ﬁcar bastante infelizes quando os preços de tudo
sobem porque os combustíveis
usados para transportar mercadorias de um lugar para outro
são muito caros porque o suprimento de petróleo é escasso”.
O único efeito prático que se
observa em função das tais campanhas climáticas no mundo é a
‘carestia’, termo antigo utilizado
quando os preços do que consumimos alcançam patamares elevados. Como convencer os
habitantes dos países que sofrem
hoje a ‘carestia’ que os seus
atuais governos não são os responsáveis pelos preços ‘estratosféricos’ do que se consome e sim
de decisões estapafúrdias, sem
pensar nos consumidores, de alguns países desenvolvidos que
pretendem o domínio da geopolítica?
Até o momento não consigo
testemunhar qualquer ação de
nenhum país arguindo essa
enorme contradição.
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Zé Neto, dupla de Cristiano, fala de
tatuagem íntima e alﬁneta Anitta
Em vídeo que viralizou na sexta-feira (13), é possível ouvir o sertanejo
falando, entre outras coisas, sobre a Lei Rouanet

O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, causou polêmica nas redes sociais na sexta-feira (13). Isso porque
durante um show em Sorriso (MT), o
sertanejo fez uma declaração que foi
interpretada por internautas como
uma indireta à cantora Anitta.
“Estamos aqui em Sorriso, no
Mato Grosso, um dos estados que
sustentaram o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet, nosso
cachê quem paga é o povo. A gente
não precisa fazer tatuagem no ‘toba’
para mostrar se a gente está bem ou

não. A gente simplesmente vem aqui
e canta e o Brasil inteiro canta com a
gente”, aﬁrmou Zé Neto, em vídeo
que viralizou no Twitter e foi condenado por fãs da artista internacional,
que já declarou ter feito uma tatuagem no ânus.
Indignados com a declaração do
sertanejo, internautas começaram a
expor o que chamam de “telhado de
vidro” do cantor. Segundo a opinião
dos usuários do Twitter, Zé Neto
também usou o corpo ao aparecer
em fotos que marcavam o pênis nas
redes sociais.

Loreto foi machista ao negar aﬀair com
Gabi Martins, diz Sonia Abrão

Bacci pede cabeça de delegada em SP
e é criticado por Datena
Apresentador da Band defendeu Elisabete Sato, diretora do DHPP da Polícia
Civil, de ataques de concorrente da Record.

Luiz Bacci criticou a diretora do
Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP),
Elisabete Sato, e foi criticado por
José Luiz Datena no Brasil Urgente
desta sexta-feira (13). O apresentador da Band disse que o concorda
Record
estava
rente
“completamente enganado” ao
pedir a exoneração da delegada e
acusá-la de não se importar com os
pobres, após exibir reportagem
sobre o assassinato de um barbeiro
em São Paulo no Cidade Alerta do
dia anterior.
“Minha mensagem de apoio

total, e eu não empresto para ninguém a minha opinião, ninguém
me força a falar o que eu quero,
mas a minha mensagem aqui vai
para a doutora Sato, uma das maiores delegadas que eu conheci na
minha vida. Não só uma lutadora
contra criminosos da pior qualidade, mas pela defesa da mulher.
Ela sempre manteve uma casa de
mulheres que apanharam durante
toda a vida longe desses criminosos, uma casa que obviamente não
tem endereço para que esses covardes não vão atrás das mulheres”,
começou Datena.

Rodrigo Simas anuncia saída
da Globo após 10 anos

Apesar do ﬁm do contrato exclusivo, ator ainda vai estrear em
As Aventuras de José e Durval, no Globoplay.

Apresentadora da RedeTV! chamou de "deselegante" postura de ator da
novela Pantanal sobre romance com cantor.

Sonia Abrão reprovou a atitude de José Loreto ao desmentir o aﬀair com a cantora Gabi
Martins e depois ter assumido o
rápido romance. No programa A
Tarde É Sua de sexta-feira (13), a
apresentadora da RedeTV! chamou a postura do intérprete de
Tadeu na novela Pantanal de
“deselegante” e “machista”.
“Ele falou que não podia deixar a menina passar de louca,

como se ela tivesse inventando
uma história. Só que ela deixou
sim! Deixou sim!”, criticou a jornalista.
“O romance dela com o Tierry
já estava terminado. Ele, pelo
que se sabe, também está livre e
desimpedido. Por que esse tipo
de coisa? Ele foi, no mínimo, deselegante. Ele foi extremamente
machista nessa história também”, prosseguiu Sonia.

Rodrigo Simas usou as redes
sociais na sexta-feira (13) para
anunciar que está de saída da
Globo. “Em 10 anos, foram 8 novelas, 2 dança dos famosos, saltibum, participações, muito
aprendizado, erros, broncas,
amizades, família, fãs, torcidas,
carinho, amor… Sou muito
grato pela minha caminhada
todos esses anos, TV Globo . Obrigado”, iniciou ele
Nos trechos seguintes, o ator
lembra que apesar do ﬁm do con-

trato, ainda tem um trabalho para
lançar com a plataforma de streaming da emissora.
“Isso não é um adeus, mas
sim um até logo. Muito feliz e
realizado de poder voar e desejar outros caminhos. Momento
que me encontro buscando entender que tipo de artista quero
ser. No final do ano tem estreia
vindo aí… As Aventuras de José
e Durval“, disse, mencionando
a série sobre Chitãozinho & Xororó.
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Horóscopo semanal
•Áries: 21 de março a 19 de abril
Vem novidade grande pela frente, ariano! A chegada de Júpiter em Áries movimenta sua vida e pode
trazer novos e importantes acontecimentos. A semana é tudo de bom para colocar algo novo em prática, mas é importante rever e revisar tudo direitinho antes de
colocar no ar.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
O céu da semana é importante, taurino, e pode
ser uma boa oportunidade para colocar algumas
coisas em prática. O desaﬁo pode estar entre conciliar questões proﬁssionais e assuntos pessoais e para
saber o que fazer o ideal é se manter ﬁrme nos seus valores
e propósitos, conectado com a sua própria essência.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
Mercúrio ﬁca retrógrado, geminiano, e isso impacta
diretamente sua vida. É hora de rever valores, atitudes e comportamentos. O momento é favorável para
novidades, mas desde que sejam bem pensadas e organizadas. Para fazer coisas em grupo, é essencial que os objetivos estejam alinhados e que seja bom pra você.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Valorize-se mais, canceriano, e saiba se colocar em primeiro lugar. O céu da semana é movimentado e boas novidades podem chegar até
você. Nos assuntos proﬁssionais, principalmente, algo
novo pode acontecer. Mas é importante resolver velhas
pendências e assuntos.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
A Lua é crescente em Leão e isso mexe
com suas emoções, leonino. É uma boa semana pra cuidar do corpo, da imagem e do
visual e tomar decisões novas em sua vida.
•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
Grandes mudanças se aproximam, virginiano
e isso pode trazer grandes ganhos, mas é preciso avaliar os riscos para evitar perdas. Mercúrio retrógrado mexe com você e é importante
aproveitar essa fase pra repensar coisas importantes
sobre carreira e destino.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Um bom momento para organizar sua
vida, libriano, repensando o que quer para
o futuro. Grandes novidades podem acontecer em seus relacionamentos ou vir a partir deles.
O céu da semana favorece fazer contatos, ter conversas importantes e divulgar seu trabalho.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Um ótimo momento para organizar sua
rotina e viver melhor, escorpiano. Busque
mais saúde e bem estar. Grandes projetos
podem surgir em seu trabalho e ter a rotina organizada vai ajudar a aproveitar as oportunidades.
Aproveite essa fase para rever seus valores.

•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
É hora de rever relações, sagitariano, para
ter certeza do que está ou não funcionando
em cada uma delas. O céu da semana traz
novidades importantes em termos de amor, criatividade e vida social. Viagens e estudos são super
bem-vindos também.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
É um ótimo momento para planejar novidades pessoais, capricorniano, como
mudanças ou reformas em casa, casamento ou qualquer outra coisa dessa natureza.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
O céu da semana pode trazer uma boa notícia ou novidade, aquariano. Preste atenção ao
que te falam e pelo menos escute propostas
que chegam. Suas relações ficam movimentadas por
esses dias e vale a pena se perguntar o que é que você
quer de fato pra sua vida amorosa.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Um bom momento para repensar suas relações familiares e rotina na casa, pisciano.
O céu do momento também traz oportunidades ﬁnanceiras, mas pede atenção aos gastos impulsivos. É um bom momento para iniciar algo
novo em termos de trabalho ou cuidados com a
saúde.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 043, segunda, 16 de maio
Juma ﬁca orgulhosa de Jove. Guta se oferece para ensinar a mãe a se maquiar. Maria Bruaca conta para
Guta que Tenório a chamou de Zuleica na cama. Muda
se emociona com a demonstração de amor de Tibério
e confessa ao peão que seu nome verdadeiro é Rute.
Jove diz a Tadeu que o Velho do Rio é seu avô. Muda
aceita ir para a fazenda com Tibério. José Leôncio ﬁca
transtornado com a morte de Tião. Tadeu diz a Jove que
ele não merece o pai que tem. José Lucas exibe um sorriso
parecido com o de Joventino.

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA

Capítulo 113, segunda, 16 de maio
Batista se surpreende ao saber por Marcela que o casamento de Catarina não se consumou e que poderá ser
anulado. Dinorá demonstra a Catarina que está interessada no presente de Lindinha. Batista resolve que
dará parte da herança se o casamento for de fato.
Bianca experimenta o vestido de noiva. Heitor invade o quarto. Januário não deixa Batista se aproximar de Marcela. Cornélio insiste que Dinorá use o
colar. Batista confessa a Joana que não consegue
viver sem ela.

QUANTO MAIS VIDA MELHOR

Capítulo 151, segunda, 16 de maio
Guilherme freia o carro e evita uma batida.
Neném escolhe Tina para jogar. Paula e Juca descobrem que foram enganados por Odete. Roni
alerta Neném sobre Tina. Guilherme tem lapsos
de memória e ﬁca preocupado. Neném se acerta
com Tina. Gabriel avisa que a banda de Murilo foi
chamada para um programa de TV e tenta fazer as
pazes com Flávia, Ingrid e Vanda. O time de Tina e
Soraia ganha o campeonato. Rose estreia na TV. Cora se
irrita ao ver Roni com Tina. Paula se emociona com o vídeo
de Flávia. Guilherme desmaia em casa.

RESUMO O CLONE

Capítulo 163, segunda, 16 de maio
Said é avisado que a ﬁlha desapareceu. Leônidas se impressiona com a argumentação de Lobato a favor de Lucas, que defende a paternidade
de Albieri. Said recebe ﬂores e um bilhete de Jade
avisando sobre o paradeiro da ﬁlha. Edna segue Albieri só para ver o encontro dele com Amália. O promotor diz a Nando que ele tem duas opções: ou ir
preso ou tratar-se numa clínica. Nando decide tratarse. Albieri ﬁca arrasado porque Edna denuncia uma
conta que ele tem no exterior. Lobato se arruma todo
e, tenso, vai à casa dos ﬁlhos. Jade e Khadija começam
a morar na Medina de Fez. Said promete “revirar” Fez,
encontrar Jade e não deixar que ela escape das 80 chibatadas.
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Rogério Reis Devisate COLUNA
Hoje tem marmelada? Tem sim senhor!
Nos circos, o palhaço perguntava e o público respondia:
“- Tem sim senhor”.
A resposta era dita em coro,
como reﬂexo e sem análise da
pergunta formulada. Por vezes
o palhaço ironizava e mesmo
assim o público sempre dava a
mesma resposta.
É curioso perceber como repetimos padrões e reagimos
da mesma forma. Por mais
que tenhamos aprendido, na
escola da vida, sobre as coisas
da política, das paixões e dos
jogos dos poderosos e governantes, a nossa atitude parece
ser a mesma.
Não sei se ainda se faz daquelas perguntas, nos circos.
Todavia, até o corretor ortográﬁco do meu celular parece
que aprende com os próprios
erros, pois se aprimora, dada a
qualidade das “correções” que
tem feito, já que até palavras
corretamente digitadas ele
“corrige”. Enquanto isso, as
sociedades têm ﬁcado como o
público circense, alegremente
reagindo às expectativas e dizendo, “sim senhor”.
Postura passiva, subordinada, dependente, nada proativa.
De tão previsíveis as reações
das massas, somos tocados
como gado. Sempre nos corrigem o rumo e, sem perceber,
seguimos até o matadouro.
Como dizia Ariano Suassuna, “à volta do buraco tudo
é beira” e talvez já estejamos lá
há tempos, sem perceber.
Vivemos certa ditadura da
felicidade, sem perceber.
É como se tivéssemos a obrigação de “ser felizes” o
tempo todo. Isso se acentuou
nos anos recentes, nas fotos
postadas nas redes sociais, nas
quais estamos sempre sorrindo, em férias, praia, festas e
abraçados aos amigos e familiares.
Sem perceber, somos escravos dessa positividade que
antes só dominava as mensagens de propaganda. Isso nos
esgota.
Sentimo-nos “de fora”
quando a nossa realidade não
combina com aquilo que
vemos.
Temos a “obrigação” de ir à
certos locais para “dizer que
fomos” e ainda temos que
provar que lá estivemos, postando as fotos dos momentos,
em vez de vivenciá-los. De
certo modo, somos vistos
como estranhos seres quando
não gostamos de Paris, dos
parques temáticos da Flórida
ou de ﬁcar horas na ﬁla para
entrar no bar que “tá bombando”.
Somos levados a deixar de
sentir o cheiro da comida que
chega quente à mesa, porque
temos antes de fotografar o

prato! Deixamos de saborear a
espuma do Chopp gelado, enquanto preparamos a câmara
do celular. Em vez de apreciar
a visão da montanha ou da
praia, damos-lhes as costas,
para fazer selﬁe. Não olhamos
as pessoas nos olhos, porque
preferimos nos reunir lado a
lado para fazer aquela foto do
encontro...
Somos submetidos a um padrão de exercício da plena liberdade que, em verdade, é o
cadeado da prisão. Nem
temos consciência do quanto
temos sido privados de sentir
o prazer verdadeiro das cores,
cheiros e sabores.
Consideramo-nos livres,
quando, em verdade, estamos
condicionados a certa obediência. Curioso, ﬁco a notar
como muitas fotos da Torre
Eiﬀel são feitas exatamente no
mesmo lugar e ângulo, de tantas outras postadas, talvez signiﬁcando que, além de não
aproveitar o momento, sequer
temos a liberdade de procurar
um ângulo diferente para fotografar. Instintivamente somos
levados a repetir aquela foto
“clássica”.
Não somos reprimidos, segundo a ideia vulgar de repressão pela força e atos de
império, dos governos e poderosos. Somos desligados da
realidade, distraídos pela ilusão de um mundo onde só há
prazer e no qual tudo o que se
liga ao mundo real é chato e

visto como doloroso, cansativo ou pesado.
No entanto, estamos nos esgotando com isso.
Também estamos desgastando traços das relações humanas, que foram forjadas por
milhares de anos, ao longo da
História e em torno dos abraços e toques. Mesmo durante
conversas triviais, nossa linguagem corporal produz múltiplas combinações, que são
interpretadas por nossos cérebros. Os rostos produzem movimentos,
por
vezes
imperceptíveis, que nossa
mente capta, para complementar o processo de comunicação. Figuras como avatares
e produtos como o paralelo
mundo do metaverso não produzem esses sinais e tenderão
a diminuir a nossa capacidade
de estabelecer profundas relações entre as pessoas.
Se os governos e as empresas nos exigisse dizer onde estamos e o que fazemos,
reagiríamos com um sonoro
“não” a essa dominação repressora.
Levantaríamos bandeiras
como a da liberdade de expressão, da invasão de privacidade, do direito ao anonimato
e até invocaríamos algo como
a Quinta Emenda da Constituição dos EUA e o nosso sagrado direito de ﬁcar em
silêncio.
Todavia, criou-se um sis-
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tema onde fazemos isso voluntariamente e com sorrisos
nas imagens postadas! Algo
como “sorria, você está sendo
monitorado”.
Somos submetidos à vigilância e levados a uma autoexibição permanente. Dúvidas?
Também as tenho. Contudo,
após comprar algo pela internet, seremos logo alvo da investida de ofertas relacionadas
ao que compramos.
Sabem onde estamos, o que
compramos, se a compra foi
feita à vista ou parceladamente e por qual banco ou
cartão de crédito. Conhecem
até onde estaremos em ocasiões futuras, quando já fechados pacotes de viagem. Nossa
localização é sabida, quando
os nossos celulares estão ligados. O que fazemos pelos
computadores ou celulares
está inserido em sistema, no
qual tudo é conhecido ou periciável.
Apesar disso, sentimo-nos
livres.
Alegremente, vivenciamos
o papel dos presos, no Panóptico idealizado por Jeremy
Bentham, no ano de 1785. Para
ele, a penitenciária perfeita
teria apenas um vigilante, que
observaria os prisioneiros,
sem que estes soubessem.
Direitos e liberdade são conceitos inegociáveis em nosso
mundo. Queremos ter direitos
e ser livres para agir. As evi-

dências das conquistas agradam a todos, mas não notamos que sempre existiram os
direitos proclamados a partir
da Carta Magna Inglesa de
1215, da Declaração de Independência dos EUA de 1776 e
da Revolução Francesa iniciada em 1789.
São direitos naturais, que
não foram exatamente ali descobertos. Sempre existiram,
embora não tivessem sido declarados ou estivessem acobertados pela sombra dos
déspotas. Foram evidenciados
ou autoevidenciados, declarados por palavras que exteriorizaram algo natural, até então
negado, usurpado e sufocado.
Em outras palavras, o óbvio
e evidente existe, mesmo
antes de ser demonstrado por
alguém. Nesse momento, há
uma catarse coletiva e o grupo
social de pronto admite a
ideia, que se consolida conforme se espraia.
O modo de aceitação coletiva pode ser redentor ou se
direcionar para um axioma,
uma charada ou armadilha,
com a circunstancial dominação do contexto por alguns
que, manipulando-o, assumem ou mantêm-se no poder,
enquanto a massa, feliz, distraída e sorrindo, tem terminado como começou e
quando lhe perguntam se tem
marmelada, responde aos
Mestres de Cerimônias: “Tem, sim senhor”.
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Tribunal Superior Eleitoral encerra fase
de testes das urnas eletrônicas
Geral

Segurança

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerrou na sextafeira (13) a segunda fase do
teste público de segurança
(TPS) do sistema eletrônico
das eleições deste ano. O
teste é um procedimento de
praxe realizado desde 2009.
Segundo o tribunal, os
pontos vulneráveis que
foram encontrados pelos investigadores na primeira
fase, realizada em novembro
do ano passado, foram corrigidos e o sigilo do voto e da
totalização da apuração não
foram violados.
No teste de segurança, o
TSE, órgão responsável pelas
eleições, convidou investigadores de diversas instituições para executar 29 planos
de ataque aos equipamentos
da urna eletrônica.
As tentativas de burlar o
sistema de segurança ocorreram por meio da disponibilização do código-fonte,
procedimento no qual o tribunal entrega aos participantes
a
chave
da
programação das máquinas
que compõem a urna, como
os componentes que fazem o
recebimento e a transmissão

Pontos vulneráveis encontrados em novembro foram corrigidos

e apuração dos votos.
Em novembro do ano passado, dos 29 ataques, cinco
obtiveram êxito, mas nenhum deles conseguiu atacar o software responsável
pelo funcionamento da urna
e o aplicativo referente ao armazenamento do nome dos
eleitores e dos candidatos.
Na ocasião, peritos da Policia Federal (PF) entraram
na rede de dados do TSE,

mas não conseguiram alterar
dados do sistema.
Outras equipes de investigadores consideraram que
seria possível introduzir um
painel falso na frente da
urna, com objetivo de quebrar o sigilo do voto. Além
disso, o sigilo do voto de pessoas com deﬁciência visual
também poderia ser quebrado no caso de acoplamento de um dispositivo

bluetooth na saída para
fones de ouvido.
Investigadores também
conseguiram pular uma barreira de segurança na transmissão de dados, mas foram
barrados por outra porta de
segurança da rede do tribunal.
Após a primeira fase, o TSE
reuniu seus técnicos para
buscar soluções para os problemas encontrados pelos

investigadores e apresentálos nesta semana, na segunda fase do TPS.
De acordo com Sandro
Nunes Vieira, juiz auxiliar da
presidência do TSE, os investigadores repetiram os ataques feitos, mas não tiveram
sucesso, porque todas as
cinco vulnerabilidades foram
corrigidas. Segundo Vieira, o
sigilo do voto e de todo o sistema não foi violado nas duas
fases dos testes.
"Os planos de ataque que
foram bem-sucedidos em
novembro, tiveram melhorias implementadas pelo
TSE, e foram resolvidos os
problemas
encontrados
pelos investigadores na primeira fase do teste", aﬁrmou
o juiz.
O primeiro turno das eleições será realizado no dia 2
de outubro para escolha do
presidente da República e de
governadores, senadores,
deputados federais, estaduais e distritais. Em um
eventual segundo turno na
disputa presidencial e na
eleição de governadores, a
nova votação será em 30 de
outubro.

Previdência privada responde pelo sustento
de 3% dos aposentados

A previdência privada ainda é
pouco disseminada na população brasileira – apenas 3% dos
aposentados têm a modalidade
como parte do sustento. A conclusão está na pesquisa Raio X
do Investidor Brasileiro, feita
pela Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), em
parceria com o Datafolha.
Os recursos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
são a fonte de renda de 92% dos
aposentados brasileiros.
Segundo a Anbima, o percentual de aposentados que recorrem
à
previdência
complementar é o mesmo dos
que vivem de salário próprio ou
de suas empresas (3%), o que
quer dizer que ainda há uma
parcela de aposentados que trabalha.
Recursos provenientes da família ou ﬁlhos foram citados por
2% dos aposentados. Rendas de
pensão, aluguel de imóveis e
aplicações ﬁnanceiras contribuem para 1% dos aposentados,
cada modalidade.
Segundo o superintendente
de Comunicação, Certiﬁcação e
Educação de Investidores da
Anbima, Marcelo Billi, um dos
fatores que levam à baixa adesão à previdência privada, apesar de benefícios tributários e a
possibilidade de contribuição
das empresas para aposentado-

Pesquisa da Anbima entrevistou 5,8 mil pessoas em todo o país

ria dos empregados, é que os
brasileiros não conseguem separar renda para investir.
Billi acrescentou que a crise
gerada pela pandemia de covid19 tornou ainda mais difícil separar renda para o futuro. “Há,
portanto, um fator conjuntural,
com perda de renda pelos brasileiros, e um comportamental,
que é não pensar no futuro”,
acrescentou.

Classe social
Na análise por classe social, a
dependência do INSS é semelhante entre a A/B (94%) e a C
(93%), enquanto o índice da D/E
ﬁcou um pouco menor (89%).
Porém, diz a Anbima, as pessoas das classes A e B são mais
adeptas da previdência privada
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(8%) do que as da C (3%) e da D e
E (1%) e ainda contam com a
renda de seus salários ou empresas (5%), proporção menor entre
os grupos da classe C (3%) e D/E
(3%).

Expectativa
De acordo com a Anbima, para
55% dos que não se aposentaram, a renda quando pararem de
trabalhar virá do INSS, com pequena variação entre a classe C
(58%) e a D/E (56%). Nas classes
A e B, o percentual foi 48%.
Ainda entre os não aposentados, 20% apontaram que seu
sustento na aposentadoria virá
do próprio trabalho, mostrando
que muitos não pensam em sair
da ativa, acrescentou a entidade.
Apenas 10% dos entrevistados

indicaram que seu sustento virá
de aplicações ﬁnanceiras, sendo
o percentual bem maior nas
classes A/B (22%), menor para
classe C (8%) e menor ainda para
as D/E (2%).
A previdência complementar
à pública também aparece como
uma opção pouco popular entre
os não aposentados: somente
5% dessas pessoas a citou como
sustento no período futuro de
aposentadoria.
Outro fator que ele considera
que precisa mudar é que os investidores devem aprender a
buscar produtos ﬁnanceiros
adequados ao seu perﬁl e não o
“investimento da vez”.
Ele também considera que é
preciso deﬁnir estratégias para
ajudar a impulsionar a adesão à
previdência complementar. Por
exemplo, para ele, seria melhor
se a adesão fosse automática e o
empregado que não quisesse,
teria de informar essa decisão,
assim como acontece com o Cadastro Positivo (lista de bons pagadores), atualmente.
Custo de vida
Com relação ao aumento do
custo de vida, diz a Anbima,
67% dos aposentados apontaram o aumento de despesas
após a aposentadoria. Para as
classes C e D/E, essa percepção
foi maior, com índices de 69% e
70%, respectivamente, e para a

A/B, 59%.
Pelo prisma dos não aposentados, quando questionados se
acreditam que suas despesas aumentarão após a aposentadoria,
somente 46% responderam de
maneira aﬁrmativa.
Quando perguntados sobre
suas vidas ﬁnanceiras, 43% dos
aposentados declaram que
houve uma piora comparativamente com o período de vida
anterior. O índice é maior para as
classes C (46%) e A/B (42%). Os
percentuais contrastam com a
expectativa dos não aposentados: somente 22% deles acreditam que a vida ﬁnanceira será
pior quando pararem de trabalhar.

Raio X do investidor brasileiro
As entrevistas aconteceram
presencialmente entre os dias 9
e 30 de novembro de 2021, com
5.878 pessoas das classes A e B,
C e D e E, de 16 anos ou mais, nas
cinco regiões do país. A margem
de erro da pesquisa é de um
ponto porcentual para mais ou
para menos, dentro do nível de
conﬁança de 95%.
A amostra é composta por
pessoas economicamente ativas, aposentadas e inativas que
possuem ou não renda. A estimativa é que esse perﬁl corresponda a 167,9 milhões de
habitantes.

Menina que escreveu bilhete relatando abuso sexual em
SC sofria violência desde o início do ano; 'Me ajuda'
Crime contra criança

Geral

Papel entregue pela garota ao homem que estava no veículo dizia "Me ajuda eu estou sofrendo abuso sexual do meu pai [sic]".

A menina de 10 anos
que entregou um bilhete
ao monitor do transporte
escolar relatando ser vítima de abuso sexual em
Chapecó, no Oeste, aﬁrmou à Polícia Civil que a
violência ocorria desde o
início do ano, mas que a
última situação aconteceu na semana passada.
O papel entregue pela garota ao homem que estava no veículo dizia "Me
ajuda eu estou sofrendo
abuso sexual do meu pai
[sic]".
Segundo o delegado
Éder Matte, após o pedido de socorro da ví- Menina entrega bilhete a monitor de transporte escolar relatando
tima, que aconteceu na abuso e padrasto é preso em SC — Foto Polícia Civil-Divulgação
segunda-feira (9), mas foi anos, foi preso preventi- crime. A Polícia Civil trata
Conforme Matte, a medivulgado na quinta-feira vamente. Em depoi- o caso como estupro de nina contou que os abu(12), o padrasto dela, de 55 mento, o homem negou o vulnerável consumado.
sos ocorriam na casa da

Ministro Alexandre de Moraes versus
Deputado Daniel Silveira

Bady Curi Neto

O STF condenou o deputado Daniel Silveira, no dia
20 de abril, a oito anos e
nove meses de reclusão, com
consequente perda do mandato de deputado e a suspensão de seus direitos
políticos, por crimes tipiﬁcados nos artigos 344 do Código Penal e 23 da Lei de
Segurança Nacional.
Ato contínuo, um dia após
o julgamento, o Presidente
da República publicou decreto de Indulto/Graça concedendo o perdão judicial da
pena imposta ao Deputado,
incluindo os efeitos secundários da condenação.
Em recente decisão, o Ministro Alexandre de Moraes,
relator do processo que condenara o referido deputado,
determinou a aplicação de
multa por medidas cautelares oriundas do processo no
qual o Deputado recebera o
Indulto/Graça Presidencial,
determinando, ainda, a proibição de participar de eventos
públicos,
conceder
entrevistas e fazer uso das
redes sociais.
O Deputado Daniel Silveira
recusou e recusa a cumprir a
ordens do Ministro Alexandre de Moraes, com o argumento que "está cumprindo
o decreto da presidência da

família, quando a mãe
saía para trabalhar como
diarista. A mulher também foi ouvida e disse às
autoridades que não
sabia dos abusos.
"É padrasto dela, mas
ela chama de pai porque,
na verdade, eles convivem junto desde que ela
era muito pequena", informou o delegado.
O caso chegou à polícia
após o monitor de transporte procurar a escola
em que a vítima estuda. A
unidade de educação,
então, entrou em contato
com o Conselho Tutelar,
que acionou as autoridades. A previsão é de que o
inquérito seja concluído
até o ﬁm da próxima semana.

COLUNA

República".
Sem adentrar no mérito do
Indulto, da respeitável decisão do Ministro Alexandre
de Moraes ou se o STF tem
poder de revogar ou cassar a
Graça conferida pelo Presidente da República (que pessoalmente entendo que
não), fato é que o decreto de
indulto está em plena eﬁcácia, não fazendo sentido,
com respeitável vênia, aplicar
penas
assessorias
quando a principal não
existe mais.
Assevera-se que o próprio
STF já decidiu que o Indulto

pode ser concedido antes do
trânsito em julgado da decisão condenatória, como
ocorrido neste caso do Deputado Daniel Silveira, restando afastado a pretensão
da executoriedade da pena,
seja pelo Ministério Público
ou Poder Judiciário.
Por consequência lógica,
em meu modesto entendimento, se houve extinção da
punibilidade não há como
impor medidas cautelares
que assegurariam, em tese, a
aplicação da condenação
principal.
Seria o mesmo que dizer

Bady Curi Neto, advogado
fundador do Escritório Bady Curi
Advocacia Empresarial, ex-juiz do
Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais (TRE-MG) e
professor universitário

que um réu, contemplado
pela prescrição penal, portanto extinto a punibilidade,
tivesse que cumprir penas
assessorias.
Vale lembrar que foram
ajuizadas quatro ações contestando o decreto do Indulto/Graça, mas que não há
nenhuma decisão suspendendo seus efeitos.
A decisão monocrática do
eminente Ministro, em aplicar as medidas cautelares de
um processo ﬁndo em desfavor do Deputado Daniel da
Silveira, alcançado pelo Indulto, coloca, por vias trans-

versas, uma suspensão do
decreto presidencial, contrariando a própria jurisprudência da mais alta corte de
justiça.
Segundo as palavras do exMinistro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio
de Mello, em recente entrevista no Jornal Gazeta, o Indulto/Graça "não desaﬁa a
impugnação junto ao judiciário, sob pena do judiciário
substituir-se neste ato político, que é o ato relativo a
Graça ao Presidente da República."
Na mesma esteira de pensamento o jurista, Ives Gandra, defende que o Indulto é
um poder discricionário do
representante maior da
nação, dado pela Constituição Federal, por ser de sua
exclusiva competência, não
podendo ser revisto pelo
Poder Judiciário.
O direito não é uma ciência exata, mas as decisões judiciais, por maior liberdade
que tenha o julgador ao examinar o caso concreto, sua
decisão deve, obrigatoriamente, estar vinculada a legislação posta, notadamente
a Constituição da República.
Com a palavra ﬁnal, o
pleno da Suprema Corte!!
Tenho Dito!!!
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Treze parques dos dinossauros no Brasil
para uma viagem jurássica

Andando por aí

No Brasil, os parques dos dinossauros estão de norte a sul do país. Conﬁra onde você encontra
esses seres pré-históricos para se divertir, principalmente para viajar com crianças.

Se você já assistiu Jurassic
Park, é possível que o seu
sonho seja entrar em um parque de dinossauros. Mas saiba
que não é preciso ir muito
longe para viver essa experiência. No Brasil, os parques
dos dinossauros estão de
norte a sul do país. Confira
onde você encontra esses
seres pré-históricos para se divertir, principalmente para
viajar com crianças.

1. Parque Terra dos Dinos
em Miguel Pereira – RJ
O maior parque dos dinossauros do mundo está no Brasil. Na cidade de Miguel
Pereira, a 122 km do Rio de Janeiro, em uma reserva ecológica de 1,4 milhão de metros
quadrados, está localizado o
Terra dos Dinos. Nele, os visitantes podem ver 40 réplicas
de dinossauros com sons e
movimentos. Além disso, o
parque possui tirolesa, trilha
suspensa e um restaurante temático. O acesso é feito pela
Rodovia Ary Schiavo (RJ-125).

2. Vale dos Dinossauros em
Olímpia – SP
No total, 38 dinossauros animatrônicos dão as boas-vindas
aos visitantes no Vale dos Dinossauros. É possível aproveitar um cinema para conhecer
mais a história dos jurássicos,
além de um playground, uma
brinquedoteca e uma loja. O
passeio dura cerca de 1 hora e
fica em Olímpia, a 440 km de
São Paulo. Logo, o acesso é
feito pela Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros, bem em frente
ao famoso parque aquático
Hot Beach Park. Os ingressos
vão até R$ 100.

3. Vale dos Dinossauros em
Foz do Iguaçu – PR
A empresa que opera o Parque dos Dinossauros em Olímpia resolveu abrir uma
unidade também em Foz do
Iguaçu. Apesar de ser menor,
esse Vale dos Dinossauros
também oferta o Dino Adventure, uma trilha de arvorismo
e tirolesa para aumentar a
adrenalina. O parque está na
Av. das Cataratas e o passeio
total dura menos de 1h. Os ingressos vão até R$ 94.

4. Vale dos Dinossauros em
Canela – RS
O Vale dos Dinossauros está
em tudo que é lugar! Se estiver
passeando pelo Rio Grande do
Sul, você pode visitar os dinos
em Canela. Esse segue o

mesmo esquema dos outros
dois vales, ou seja, com réplicas que parecem reais e muita
diversão para a criançada. O
acesso é feito pela Estrada – RS
466 – Bosque Sinoserra. Os ingressos vão até R$ 90

5. Parque Terra Mágica Florybal em Canela – RS
Também em Canela, a famosa loja de chocolates Florybal abriu um parque temático
que possui uma área dedicada
aos dinossauros. Lá, os visitantes encontram réplicas dos
seres pré-históricos e atrações
divertidas. É possível passear
em no Dino Móvel (um ônibus
temático que percorre áreas
do Território dos Dinossauros), fazer um voo de pterodáctilo e encontrar um
holograma de um tiranossauro
em cenários do parque. O
acesso é feito pela Rodovia RS466, no Jardim dos Pinheiros
II.

6. Parque Jonas Côrrea em
Quatro Barras – PR
O artista Jonas Côrrea começou a fazer com as próprias
mãos esculturas de dinossauros e colocar no quintal de
casa. Com o tempo, ele começou a liberar a entrada para curiosos que queriam conhecer
as obras. Hoje, ele cobra um

valor acessível (R$ 20) para
quem quer entrar no parque
de dinossauros que está no Paraná, na cidade de Quatro Barras, a 23 km de Curitiba. Por
ser artesanal, os animais não
possuem sons e movimentos.

7. Lagoa dos Dinossauros
em Salvador – BA
Na capital da Bahia, a Lagoa
dos Frades foi remodelada e
recebeu 14 réplicas de dinossauros que chamam a atenção
de quem anda pelo local. Lá, o
visitante pode tirar fotos e relaxar em meio à natureza. A
Lagoa dos Dinossauros está no
bairro Stiep, próximo ao antigo Centro de Convenções e o
melhor é que a entrada é gratuita.

8. Parque Beto Carrero em
Penha – SC
A Ferrovia DinoMagic é uma
atração do famoso Parque
Beto Carrero em Penha. Nesse
brinquedo,
os
visitantes
sobem em trem que passa pela
mata, faz uma parada por
causa de um assalto – claro,
tudo encenação – e termina
com uma viagem no tempo até
a era dos dinossauros. E é
nessa parte que o trem entra
em uma gruta com várias réplicas de dinossauros. A locomotiva tem horários de

partidas e, por isso, é bom
ficar de olho quando entrar no
parque.

9. Mundo dos Dinossauros
no zoológico de São Paulo – SP
Até pouco tempo, existia em
Campinas o T-Rex Park, localizado no Parque Dom Pedro
Shopping. Contudo, o local fechou e as réplicas de dinossauros e alguns brinquedos foram
transportados para o Zoológico
de São Paulo que já possuía o
Mundo dos Dinossauros. O Zoo
de São Paulo está na AV. Miguel
Estefno, 4241, no bairro de
Água Funda.

10. Parque dos Dinossauros
no Sesi de Votorantim – SP
No Sesi da cidade de Votorantim, fica o Parque dos Dinossauros que conta com uma
trilha cheia de réplicas. Além
disso, possui outras atividades, como tirolesa, arvorismo,
parede de escalada e playground. Por fim, o acesso é
feito pela Av. Cláudio Pinto
Nascimento, 140, no bairro
Jardim Morumbi. Aqui, o visitante pode comprar um pacote
para visitar tudo ou apenas as
atrações que deseja conhecer.
11. Jardim dos Pinhais Ecco
Parque em Santo Antônio do
Pinhal – SP

Na Serra da Mantiqueira, ﬁca
o Jardim dos Pinhais Ecco Parque, um local com muito verde,
mirantes, restaurantes e jardins. Entre eles, está o Jardim
Jurássico, que recria um cenário do período pré-histórico,
com plantas da época e algumas estátuas de dinossauros. O
parque está localizado em
Santo Antônio do Pinhal, a 170
km de São Paulo. Ingressos até
R$ 39.

12. Vila Encantada em Pomerode – SC
Nesse pequeno parque, na cidade catarinense de Pomerode,
ﬁca a Vila Encantada, um local
com algumas estátuas de dinossauros e experiências jurássicas, incluindo a possibilidade
de fazer um aniversário com a
presença do mascote, o dinossauro Darwin.

13. Museu dos Dinossauros
em Peirópolis – MG
Na região rural de Uberaba,
em Minas Gerais, ﬁca um
museu dedicado aos jurássicos.
É na cidade de Peirópolis que
foram encontrados fósseis de
dinossauros e hoje o município
respira paleontologia. Apesar
de ser um museu, muita gente
considera como um parque,
pois tem algumas réplicas ao ar
livre. A entrada é gratuita.
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Ele expôs suas obras até na Guiana Francesa,
onde residiu por algum tempo.

Amapá perder o talento do artista
plástico Gibran Santana
Homenagem

Despedida

Além de Artes, era formado em Pedagogia, cursou francês na Escola Danielle Miterrand.

Gibran (José Antônio
Santana Rosa) nos deixou
no dia 7 de maio de 2022,
acometido de um infarto
fulminante. Deixa em
todos nós um imenso
vazio. Artista que desde a
juventude veio aprimorando sua arte, teve participação marcante nos
movimentos culturais do
Amapá e expôs suas
obras até mesmo na

Guiana Francesa, onde
residiu por algum tempo.
Além de Artes, era formado em Pedagogia, cursou francês na Escola
Danielle Miterrand. Estudioso, por sua conta se
preparou para estudar Direito, nas horas de folga,
nas dependências da Biblioteca Pública Elcy Lacerda, onde trabalhou por
vários anos em projetos

artísticos e culturais e
também na apresentação
do programa radiofônico
Biblioteca no Ar, na Rádio
Difusora AM 630Mhz, do
qual foi o pioneiro apresentador ao lado do veterano George Guimarães.
Era pós-graduado em
Direito Educacional e
nos últimos anos alternava suas atividades artísticas com as lides da

advocacia ao lado de
seus colegas operadores
do Direito. Exerceu o
cargo de diretor da Escola de Arte Cândido
Portinari e foi uma liderança expressiva dentro
da AMAPLAST, entidades onde desenvolveram
intensa atividade artística que até hoje repercute. Seu nome ﬁca
marcado na História das

artes visuais da Amazônia
com inúmeros trabalhos
expostos, restaurações de
obras de arte, alegorias
carnavalescas, locução,
capas e ilustrações de livros e a participação em
editais da Lei Aldir Blanc
da Secult e Fumcult etc. O
artista deixa mulher e ﬁlhos e em todos nós
muita saudade! (Texto:
Paulo Tarso Barros)
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Por José Alberto Tostes

COLUNA

Urbanidade

Arquiteto e Urbanista, Mestre e
Doutor em Historia e
Teoria da Arquitetura.
www.josealbertostes.blogspot.com
tostes.j@hotmail.com

Os efeitos de medicamentos vencidos no ambiente urbano
Um dos maiores problemas
existentes hoje em todo o
mundo é a destinação dos remédios com prazos vencidos.
Segundo a Prefeitura da cidade de Nova York (2018) só
nos últimos anos foram encontrados inúmeros resíduos
nos rios onde é feito a captação de água. De acordo com
Associação médica sanitária
dessa cidade as consequências são inúmeras para os consumidores. Um dos fatores
desse importante problema
foi realizado através de uma
pesquisa científica realizada
no ano de 2018 na cidade de
Nova York com cerca de 1% da
população local. Para 80% de
todos os usuários de medicamentos, admitiram que jogam
os resíduos líquidos de remédios vencidos nas pias de banheiro,
bem
como
comprimidos.
Conforme a pesquisa são
todos os tipos de medicamentos, o mais grave são medicamentos como ansiolíticos,
depressivos, relaxantes etc.
Os efeitos segundo a pesquisa
em médio e longo prazo será o
aparecimento de enfermidades vinculadas ao sistema
nervoso e distúrbios generalizados. São toneladas de medicamentos vencidos onde a
destinação é completamente
inadequada.
Por Alef L. Vaz(2018) “o consumo crescente de fármacos,
hormônios e pesticidas no
mundo atual gera um grande
problema que merece nossa
atenção: a contaminação de
lagos, rios ou depósitos subterrâneos (mananciais) com resíduos desses produtos. A partir
de estudos realizados em mananciais foram encontrados
vestígios de medicamentos e
outros produtos químicos,
como por exemplo pesticidas e
hormônios, nos habitats aquáticos. Mas como essas substâncias,
denominadas
contaminantes emergentes, vão
parar nos rios, lagos e depósitos
subterrâneos? Geralmente, ao
invés de serem retornados às
farmácias ou outros postos de
coleta especializada de medicamentos (que seria o ideal neste
tipo de situação), comprimidos,
cápsulas, drágeas e xaropes são
descartados de maneira inadequada e acabam poluindo as
águas de mananciais. E será que
somente o descarte inadequado
de fármacos é suﬁciente para
poluir em grande escala as
águas
de
mananciais?
”(https://www.ufrgs.br/farmacologica/2018/11/29/farmacosna-agua/)
Para Vaz (2018) também

Figura 1 – Medicamentos lançados próximos de mananciais de água.
Fonte: www12.senado.leg.br

Figura 2 – Lançamento de medicamentos vencidos próximo de mananciais de água.
Fonte: www.ictq.com.br

existem outras situações que
contribuem com esse problema: quando ingerimos
algum medicamento, o princípio ativo não é totalmente degradado no nosso corpo. Em
geral uma parte do medicamento de fato é metabolizada,
contudo, uma porcentagem
acaba sendo eliminada pelas
fezes ou pela urina e direcionada à rede de esgoto. Uma
vez que chega na rede de esgoto, a água contendo resíduos do fármaco é submetida
às estações de tratamento de
esgoto — onde não recebe nenhum tipo de tratamento especial para a neutralização
desses compostos químicos —
e por fim acaba sendo despejada em um manancial, sendo
considerada como água de esgoto já tratada. Em seguida
essa mesma água contendo
fármacos, pesticidas e hormônios é captada pelas estações
de tratamento para se tornar
água potável, onde também
não recebe nenhuma espécie
de tratamento específico para
a remoção dos compostos químicos presentes nela. Por fim,
essa água é considerada potável e é distribuída para a população, ainda que contenha
traços desses compostos que
não foram totalmente removidos (Vaz, 2018).
Como as concentrações desses contaminantes são muito
baixas (estima-se que algo
entre nanogramas a microgramas por litro de água), o risco
de toxicidade aguda aos hu-

manos é baixo. Entretanto, o
impacto cumulativo para a
saúde humana decorrente do
consumo crônico de água contaminada com baixas concentrações
de
fármacos
é
desconhecido. Além disso,
esses contaminantes, que incluem hormônios, antibióticos e psicofármacos, podem
interferir na fauna presente
nesses mananciais, alterando
o comportamento de peixes e
demais organismos que vivem
nesse ecossistema (Fig. 2).
Uma das possíveis consequências da presença de resíduos de fármacos em lagos e
rios é a diminuição de algumas espécies de sapos e outros
anfíbios
que
naturalmente são controlado-

res de pragas. O aumento descontrolado da população de
insetos como mosquitos, portanto, pode ser explicado pela
quantidade diminuída de predadores. Se relacionarmos
esse fato com a recente crise
de zika vírus, chikungunya e
dengue, podemos concluir
que uma modificação no ecossistema pode resultar em uma
crise nacional de saúde, e o
descarte inapropriado de fármacos somado à inexistência
de um tratamento eficiente de
remoção de resíduos pode
contribuir para esse quadro
(Vaz, 2018).
Para avaliar o possível impacto da presença de fármacos
na
água
no
comportamento e desenvolvimento de animais, pesquisadores da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) utilizam o peixezebra (Danio rerio, paulistinha)
como
organismo
modelo.
Assim como os ratos de laboratório, o peixe-zebra é uma espécie utilizada em diversos
tipos de pesquisa. O grupo liderado pelo professor Angelo
Piato, do Departamento de Farmacologia, em colaboração com
o pesquisador Leonardo Barcellos da Universidade de Passo
Fundo (UPF), já estudou os efeitos de diversos psicofármacos
utilizados para o tratamento de
depressão, ansiedade e esquizofrenia sobre o comportamento de peixes-zebra em
diferentes estágios de desenvolvimento.Observou-se que a exposição a esses fármacos,
mesmo em concentrações baixas é capaz de alterar o comportamento
natural
desses
animais, além de prejudicar o
desenvolvimento de embriões e
larvas. Na natureza tais efeitos
poderiam resultar na maior pre-

dação desses animais, já que a
habilidade de evitar e escapar
de predadores pode ser afetada
(Fig.3).
A presença de resíduos de
medicamentos nas águas foi
demonstrada por meio de
dados gerados no Brasil, Europa e nos EUA, demonstrando necessidade de ações
para reduzir esse tipo de contaminação. Os resultados de
ensaios ecotoxicológicos demonstraram que o amfípoda
H. azteca mostrou-se mais
sensível ao cloridrato de fluoxetina em relação à bactéria
V. fischeri. O uso crescente
de medicamentos é fator importante de dispersão desse
tipo de contaminante ao ambiente aquático, necessitando de melhor orientação e
gestão sobre uso e principalmente de descarte seguros,
além de tecnologias mais efetivas para tratamento (Borrely;
Caminada;
Ponezi;
Silva, 2012).
Em várias cidades pelo
mundo o problema é sério
porque esse tema está diretamente relacionado a precariedade do saneamento básico,
item que tem sido no caso
brasileiro um problema ainda
maior. Com o crescimento da
população no Brasil e no
mundo as preocupações com
esse tema são recorrentes,
sem, no entanto, ser dado o
valor que o assunto merece. A
situação é mais agravante por
conta das condições da ocupação urbana em milhares de
cidades. A falta de qualidade
da água é um dos maiores
problemas, associado a outros itens como o lançamento
de resíduos da indústria, da
construção civil além do lixo
doméstico, eleva substancialmente as condições de alto
risco para a população.

Figura 3 – Contaminação de rios como ameaça a nossa saúde.
Fonte: www. Arvoreagua.org
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Geral

Quem é o promotor paraguaio que investigava
PCC assassinado em lua de mel

Assassinato

Um promotor que investigava
o crime organizado no Paraguai
foi assassinado nesta terça-feira
(10) na Colômbia, onde passava a
lua de mel.
A informação foi confirmada
pelo presidente do Paraguai,
Mario Abdo Benítez, que condenou o crime em postagem no
Twitter.
"O assassinato covarde do promotor Marcelo Pecci na Colômbia deixa toda a nação paraguaia
de luto. Nós condenamos este
trágico acontecimento com a
maior veemência e redobramos
nosso compromisso de lutar contra o crime organizado", escreveu.
Em 2017, Pecci liderou foi a
chamada operação "Zootopia",
em que foi desmontada a maior

Marcelo Pecci foi assassinado enquanto passava lua de mel em uma ilha.

Marcelo Pecci, promotor paraguaio morto na
Colômbia — Foto GETTY IMAGES-via BBC

estrutura da facção criminosa
brasileira Primeiro Comando da
Capital (PCC) no Paraguai, com
apreensão de 500 quilos de cocaína.

Pecci também investigava uma
chacina ocorrida no ano passado
em Pedro Juan Caballero, na qual
morreram quatro pessoas — incluindo a filha do governador da

província de Amambay e duas
estudantes brasileiras (Kaline
Reinoso de Oliveira, de 22 anos,
e RhannyeJamilly Borges de Oliveira, de 18 anos).
A principal suspeita das autoridades é que o crime tivesse sido
cometido por causa de uma disputa interna em uma quadrilha
brasileira de traficantes de drogas.
O narcotráfico na fronteira
entre Pedro Juan Caballero e
Ponta Porã, no Mato Grosso do
Sul, é controlado por pessoas ligadas ao PCC.
Pecci morreu na ilha de Barú,
localizada a cerca de 40 minutos
de barco da cidade de Cartagena
das Índias.
Fontes da embaixada do Paraguai na Colômbia disseram à

agência EFE que foram informadas sobre o acontecimento que
ainda está sob investigação e que
mantêm contato com a Polícia
Nacional da Colômbia, que está
realizando as investigações.
O diretor da Polícia Nacional
da Colômbia, general Jorge Luis
Vargas, disse à imprensa que as
autoridades estão tomando atitudes urgentes e confidenciais
que, segundo afirmou, "ajudarão
a identificar os responsáveis por
este lamentável acontecimento".
A Polícia paraguaia também
enviou uma delegação à Colômbia que se juntará à investigação.
Pecci, de 45 anos, era procurador especializado contra o Crime
Organizado, Narcotráfico, Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.

Marcelo Tognozzi • COLUNA

O banqueiro anarquista

Aos 64 anos, o economista
Armínio Fraga é um especialista em riquezas nascido no
Rio de Janeiro, cidade onde a
pobreza é parte integrante da
paisagem e do dia a dia. Sócio
fundador da Gávea Investimentos, que gerencia muitos
bilhões de gente rica, a maioria não tão rica como ele,
doutor Armínio nunca deve
ter subido o morro ou pisado
o chão das comunidades da
Baixada Fluminense. Ex-presidente do Banco Central no
governo FHC, até um dia desses era um clássico representante daquilo que o PT deﬁne
como “as zelites”.
Com aqueles seus olhinhos
apertados, careca lustrosa e
jeitão de português de padaria, veio declarar ao respeitável público que votará em
Lula para derrotar Bolsonaro.
Virou um banqueiro anarquista, em que os ﬁns justiﬁcam os meios. Ele não quer
votar no PT, quer votar contra
Bolsonaro. Segue a rejeição
pública e o desprezo notório
que seu ex-chefe e amigo
George Soros nutre pelo presidente brasileiro. Soros,
como diria Steve Bannon, é
um “eleitor” do mundo.
Armínio Fraga quer a 3ª
via, mas ela não virá e ele
sabe disso. Se Lula estiver
bem na frente, anulará o
voto. Se a eleição estiver pau
a pau, dará seu voto ao PT.
Não será o único banqueiro
que seguirá este roteiro. Outros bilionários que fazem
ponto na Faria Lima, Wall
Street ou na City Londrina
pensam igualzinho.
Diz que a democracia está
ameaçada, que nunca estivemos tão perto de um golpe.
Creio que gente como o dou-

tor Armínio deve viver num
outro mundo, beber uma
água diferente daquela que
sai das nossas torneiras, respirar outro ar, sei lá. Gostemos ou não deste governo, a
realidade nos mostra que até
aqui os presos políticos, com
ou sem tornozeleiras, são os
aliados do presidente. Pessoas que costumam ser julgadas pela mídia ou as “zelites”
muito mais pelo jeitão ogro
de ser do que pelo ponto de
vista do devido processo
legal.
Eu era adolescente, o doutor Armínio um rapazote,
quando
o
ex-deputado
baiano Chico Pinto foi preso
pelo regime militar, em 1974,
e condenado a ﬁcar 6 meses
em cana. Seu crime foi criticar o ditador chileno Augusto
Pinochet. Chico, barbudo e
careca como o doutor Armínio, foi reeleito em 1978. Ou
seja, recuperou seus direitos
políticos antes da Lei da Anistia de 1979.
O deputado Daniel Silveira
foi condenado a quase 9 anos
por ter feito coisa semelhante
com os ministros do Supremo, numa época em que
vigora o chamado Estado Democrático de Direito. Mas
este tipo de ameaça não deve

preocupar o doutor Armínio,
porque Daniel é um ogro, um
brutamontes desagradável,
policial, eleito com a titica de
31.789 votos. Tem mais é que
apanhar para deixar de ser
abusado. Não merece a imunidade constitucional a que
tem direito. Como também
não mereceram outros congressistas presos pela operação Lava Jato, como o
senador Delcídio do Amaral e
até o então presidente da Câmara Eduardo Cunha. Todos
mandados para a cadeia sem
autorização prévia das suas
respectivas Casas Legislativas
como prescreve a Constituição.
O pragmatismo do doutor
chega a ser comovente. Acha
que o Brasil recuperará o
tempo perdido elegendo
Lula, que certamente não
roubou, não deixou roubar e
colocou na cadeia quem roubou. Até agora, Lula fez campanha em circuito fechado e
falando de passado. Se ganhar a eleição, o Brasil certamente terá seu passado de
volta. Será um maravilhoso
vale a pena ver de novo. Futuro que é bom, nada. Já Bolsonaro é histriônico, às vezes
rosna, mas até agora não
mordeu nem mandou pren-

61 anos, é jornalista e consultor independente. Fez MBA em
gerenciamento de campanha políticas na Graduate
School OfPolitical Management - The George Washington
University e pós-graduação em Inteligência Econômica na
Universidad de Comillas, em Madrid. Escreve
semanalmente para o Poder360, sempre aos sábados.

der ninguém, muito menos
quis expulsar correspondentes estrangeiros que falam
mal dele nos seus artigos.
Sabem por que a 3ª via não
saiu? Porque gente como o
doutor Armínio acha que
pode mudar o mundo sem arregaçar as mangas e trabalhar
fazendo política de alto nível.
Ignora que o Brasil é uma democracia de pobres, onde
80% do eleitorado ganha no
máximo 5 salários mínimos,
tem baixa escolaridade e
baixa capacidade cognitiva.
Fala da Amazônia e da questão ambiental com o mesmo
sotaque dos verdes europeus
e das “zelites” americanas.
Deveria reler o capítulo sobre
Amazônia do clássico “Geograﬁa da Fome”, de Josué de
Castro, para constatar que
nada mudou desde que o
livro foi publicado há 76
anos.
As pessoas continuam vivendo sem as mínimas condições. Água encanada e
esgoto são luxo na Amazônia
brasileira. As favelas são
enormes conglomerados de
palaﬁtas espalhadas por igarapés e margens de rios. O
doutor poderia fazer turismo
numa delas. As de Belém são
ótimas. As de Manaus inesquecíveis pelo cheiro dos excrementos
lançados
diretamente na água – a
mesma que, muitas vezes, as
pessoas usam para cozinhar.
Vá conhecer a realidade destas pessoas doutor Armínio,
para poder falar da causa ambiental sem medo de errar. O
senhor acredita que vamos
salvar a Amazônia sem cuidar
das pessoas? Poracaso os últimos governos ﬁzeram isso?
Por acaso o senhor quis

mudar isso? Alguma coisa
mudou nos últimos 80 anos?
A única novidade continua
sendo a velha Zona Franca.
E já que estamos falando
do passado que teima em se
fazer presente, nunca é demais lembrar que há 100
anos, em janeiro de 1922, Fernando Pessoa escreveu “O
Banqueiro Anarquista”, personagem que muito há de ter
do nosso doutor Armínio dos
dias atuais. Vai aqui uma
amostra grátis do banqueiro
anarquista por ele mesmo:
“Trabalhei, lutei, ganhei
dinheiro; trabalhei mais,
lutei mais, ganhei mais dinheiro; ganhei muito dinheiro por ﬁm. Não olhei o
processo – confesso-lhe,
meu amigo, que não olhei o
processo; empreguei tudo
quanto há – o açambarcamento, o soﬁsma ﬁnanceiro,
a própria concorrência desleal. O quê?! Eu combatia as
ﬁcções sociais, imorais e antinaturais por excelência, e
havia de olhar a processos?!
Eu trabalhava pela liberdade, e havia de olhar as
armas com que combatia a
tirania?! (…) Ora o meu processo estava certo, e eu servia-me legitimamente, como
anarquista, de todos ospara
enriquecer. Hoje realizei o
meu limitado sonho de anarquista prático e lúcido. Sou
livre. Faço o que quero, dentro, é claro, do que é possível
fazer. O meu lema de anarquista era a liberdade; pois
bem, tenho a liberdade, a liberdade que, por enquanto,
na nossa sociedade imperfeita, é possível ter. Quis
combater as forças sociais;
combati-as, e, o que é mais,
venci-as.”
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Histórias de Criança
para Criança

Por Rafael Neri

elielmaneri1976@gmail.com

Joana e a joaninha Marcele

Joana estudava zoologia, ela gostava de ﬁcar
observando todos os dias
osanimais. Ela teve a
ideia de fazer uma viajem
para as dunas.De repente
Joana se sentou para tirar
uma foto na areia epercebeu algo estranho no
meio da areia se levantou
rapidamente e foi conferir o que tinha ali, ela viu
alguma coisa, muito pequeno, quase irreconhecível, então chegou mais
perto, parecia que era alguma parte de alguma
formiga, mas olhou mais
perto percebeu que estavase mexendo.
Era um inseto bem pequenino,ela
ocolocou
dentro de uma bolsa e
voltou para seu laboratório em sua cidade, analisando um pouquinho
mais, percebeu que era
uma nova espécie de joaninha, só que não tinha as
pintas, e a joaninha era
marrom, foi então que
joana deu o nome dela de
Marcele, então joana fez
um aquário terrário para
Marcele. Joana passou
vários dias estudando
sobre Marcele, ela percebeu que o local onde Marcele
estava,
ﬁcou

totalmente vazio.Joana
entrou em desespero
total.
Joana pegou sua bolsa,
e saiu aprocura de Marcele, as duas já estavam
virando
amiguinhas,
Marcele e uma espécie de
joaninha nova, ela praticamente virou a casa de
cabeça para baixo e não a
encontrou. Joana voltou
novamente para o local
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onde a Marcele ﬁcava, ela
percebeu que Marcele estava lá escondidinha, ela
estava o tempo todo naquele local, depois desse
susto, Joana terminou os
estudos sobre ela.
Essa história foi feita
para a nova espécie da
joaninha, que se chama
Alleniusiviei que ela e tão
pequena que já foi confundido com alguma

parte de uma formiga, e
ela foi encontrada nas
dunas.
O mundo é cheio de curiosidades, as vezes bem
pequenininhos e as vezes
bem grandões, se você vê
um bichinho diferente
não o machuque, você
pode ter descoberto uma
espécie nova igual a
Joana e sua joaninha Marcele.

MUNDO AGRO

Gil Reis, Consultor em Agronegócio

O que acontece no mundo dos que produzem os alimentos e
a maioria do que usamos no dia a dia"

Australia x Indonésia

Tarifa Zero

As autoridades de biossegurança da Austrália estão em alerta máximo
após relatos de mais de 1.000 casos de febre aftosa na Indonésia, temendo
que um grande surto multiestatal aqui possa custar bilhões de dólares à indústria. O Conselho de Gado da Austrália disse na sexta-feira que recebeu
informações de que 1.247 casos da doença contagiosa foram detectados em
quatro províncias de Java Oriental – Gresik, Lamongan, Sidoarjo e Mojokerto. Em comunicado aos membros, o conselho disse entender que a Indonésia está preparando uma declaração de emergência e coletando amostras
para determinar uma vacina apropriada.

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) reduziu tarifas de importação de
dois tipos de vergalhões de aço e zerou as alíquotas para uma lista de produtos alimentícios, informou o Ministério da Economia na quarta-feira, em
mais uma iniciativa para tentar reduzir pressões sobre a inﬂação. Os itens
que terão o imposto cortado a partir desta quinta-feira, com validade até 31
de dezembro deste ano, serão incluídos na lista de exceções que pode ser
usada pelo Brasil no Mercosul para alterar tarifas de maneira unilateral, sem
necessidade de discussão com os demais componentes do bloco.

EUA

Suínos & Frangos

Os custos de produção de frangos de corte e de suínos tiveram em abril a primeira
redução no ano de 2022 segundo os estudos publicados pela CIAS, a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa (embrapa.br/suínos-e-aves/cias). O ICPFrango baixou 3,22% no mês de abril em relação a março, fazendo o índice recuar
aos 431,89 pontos. Já o ICPSuíno caiu 5,20% no mesmo período, chegando aos
428,55 pontos.

Autoridades da vida selvagem disseram que a gripe aviária foi encontrada
no condado de Linn, cerca de 160 quilômetros a sudeste de Portland. O Departamento de Agricultura do Oregon disse que foi encontrada em um bando
de pássaros no quintal. O surto começou no Centro-Oeste e vem se espalhando por todo o país. Afectou tanto os rebanhos privados como as explorações comerciais. Autoridades da vida selvagem disseram que esperavam
o vírus altamente contagioso no noroeste do Pacíﬁco depois que uma águia
careca infectada foi encontrada na Colúmbia Britânica em março.

Soja

A National Pig Association (NPA) apelou diretamente ao gigante dos supermercados para pagar um preço justo pela carne de porco para evitar a
“destruição do setor de suínos do Reino Unido”. Em uma carta aberta ao presidente-executivo da Tesco, Ken Murphy, o presidente da NPA, Rob Mutimer, enfatizou que o varejista, dada sua escala, estava em uma posição única
para agir sob pena de perder seus fornecedores.

A mudança mais signiﬁcativa foi o aumento da projeção de exportação de
óleo de soja em cerca de 100 mil toneladas, devendo alcançar 1,8 milhão de
toneladas em 2022. O volume é decorrente da maior demanda internacional
pelo produto. Sobre este aspecto, as razões são o conﬂito no leste europeu e
seus impactos no óleo de girassol, os reﬂexos das medidas restritivas à exportação de óleo de palma e a maior demanda por óleo vegetal na Índia. Para
o mercado interno, a ABIOVE não alterou a projeção de consumo que segue
em 7,9 milhões de toneladas para este ano. No acumulado do primeiro trimestre deste ano foram processadas 9,3 milhões de toneladas de soja, para
uma amostra representativa de 83,5% do esmagamento do grão no Brasil.
Os números indicam um crescimento de 12,1% no comparativo com o
mesmo período do ano passado.

Reino Unido
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Equilíbrio

Mulher

Como ASMR e musicoterapia podem gerar
bem-estar e ajudar quem tem ansiedade
Ainda há pouquíssimas pesquisas cientíﬁcas, com dados empíricos, que mostram por que esses
sons trazem tanto bem-estar a algumas pessoas.
A prática conhecida como
ASMR, que quer dizer "resposta
sensorial autônoma do meridiano", tem conquistado cada vez
mais adeptos. Sucesso na internet,
o método consiste em estímulos
sensoriais por meio de sussurros,
sons com a boca, toques em superfícies e recursos visuais.
Ainda há pouquíssimas pesquisas científicas, com dados empíricos, que mostram por que esses
sons trazem tanto bem-estar a algumas pessoas, o que limita a
compreensão sobre essa experiência. Entretanto, um estudo, feito
por pesquisadores da Universidade Northumbria, no Reino
Unido, e publicado em fevereiro
no periódico Plos One, mostrou
que pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade são as mais beneficiadas pela técnica. Entre os
participantes que disseram ser
usuários recorrentes dos vídeos
de ASMR foi observada uma
queda no nível de ansiedade após
assistirem aos vídeos da prática.
Tauily Taunay, psicólogo e pro-

Fique por dentro

De um modo geral, Tauany acredita que a ASMR pode atuar como
um estímulo indutor de bem-estar
e de emoções positivas. "Seus praticantes costumam relatar sensações de relaxamento, ajudando no
alívio de sintomas de ansiedade e
estresse. Obviamente, não pode
ser uma ferramenta terapêutica
exclusiva para tratar tais condições, mas parece ajudar a reduzir
temporariamente esses sintomas,
como um complemento no tratamento", diz.
fessor dos cursos de psicologia da
Unifor (Universidade de Fortaleza) e da UFC (Universidade Federal do Ceará), explica que se
trata de um fenômeno sensorial,
isto é, uma resposta psicofisiológica a estímulos sonoros e visuais
específicos, na qual os indivíduos
experimentam calafrios e arrepios
que se iniciam na nuca e se espalham pelo couro cabeludo, descem pelas costas, podendo se
manifestar nos membros e em outras áreas do corpo.

Música é aliada da saúde física
e mental
Já a música, motivo de amplo estudo acadêmico ao longo das últimas décadas, é comprovadamente
um estímulo positivo para o cérebro. São vários os impactos nas
nossas emoções e no nosso comportamento. De acordo com Patrícia Vanzella, coordenadora do
projeto Neurociência e Música da
UFABC (Universidade Federal do
Grande ABC), ouvir música pode
nos motivar, alterar nosso humor,

modular a nossa percepção de dor
e até mesmo estimular comportamentos pró-sociais.
"Estudos indicam que isso ocorre
porque a música parece mexer com
sistemas neuroquímicos que regulam a disponibilidade de substâncias diretamente relacionadas às
experiências de recompensa, à regulação de níveis de excitabilidade
e estresse, às respostas imunológicas e à percepção de aﬁliação social", diz Vanzella.
A especialista afirma que os momentos de prazer intenso gerados
pela escuta musical são acompanhados de um aumento na liberação de dopamina no sistema de
recompensa. Essa atividade encefálica é geralmente acompanhada
por alterações em nosso sistema
nervoso autônomo, que regula algumas funções do organismo,
como mudanças na frequência
cardíaca, na taxa de respiração,
temperatura corporal, condutividade da pele e diâmetro das pupilas, por exemplo. "Se você já
chegou a experimentar um gos-

toso arrepio ao ouvir um trecho
musical que fez você se emocionar é porque a música mexeu com
todos esses parâmetros", diz.
Outra resposta que ocorre de
forma automática ao ouvirmos
música é o impulso ao movimento. Isso torna-se bastante
óbvio quando, por exemplo, entramos em um ambiente no qual
tem uma música animada tocando
ao fundo. Muitas vezes, começamos a "marcar o tempo" com os
pés ou a balançar a cabeça no
ritmo da música. "Nosso sistema
nervoso, sem que tenhamos consciência disso, extrai a regularidade dos pulsos da música que
estamos ouvindo e, quando
menos percebemos, estamos nos
movimentando. Isso ocorre porque em nosso cérebro há circuitos
neurais que conectam áreas cerebrais auditivas a áreas motoras e,
ao ouvir música, ocorre uma ativação automática em regiões que
nos preparam para o movimento.
Daí aquela vontade de dançar", explica.

É verdade que raspar o cabelo faz ele crescer mais forte e diferente?

Cabelos têm função importante na
vida do ser humano, por proteger a cabeça da ação nociva dos raios solares
no calor e atuar como um isolante térmico no frio, além de atuar como barreira física contra possíveis impactos
e ferimentos.
Por outro lado, o cabelo possui forte
apelo estético, que contribui —e
muito— para a construção da nossa
personalidade. Assim, é natural buscar formas de modiﬁcá-lo, passando,
por exemplo, por uma radical raspagem para que os ﬁos cresçam mais
fortes e diferentes. No entanto, não é
isso o que acontece, e essa impressão
é pura ilusão de ótica.
De acordo com a dermatologista
Mariana Andrade Lima, essa sensação
não passa de mito. "Quando usamos
lâminas como método depilatório, o
ﬁo não é removido pela raiz, ele é cortado rente à pele, onde o diâmetro das
hastes capilares é maior. Esses ﬁos vão
crescer então dessa parte onde foi raspado, dando um aspecto temporário
de que se trata de um ﬁo mais espesso,
o que não é verdade", explica.
O cabelo cresce em ciclos. Cada ﬁo
cresce por aproximadamente seis
anos, depois entra numa fase de repouso que dura três meses e cai.
"Assim, cortes na extensão do ﬁo não
interferem nessa fase do ciclo. Entretanto, quando cortamos o ﬁo pela

De acordo com a dermatologista Mariana Andrade Lima, essa sensação não passa de mito.

haste o diâmetro parece maior do que
quando deixamos crescer espontaneamente. No crescimento normal, a
extremidade distal, da ponta, começa
um pouco mais ﬁna até que chegue à
espessura normal", explica Fabiane
Mulinari Brenner, professora de dermatologia.
É por isso que há essa sensação de o
cabelo estar diferente. Os ﬁos mais
longos têm a ponta mais aﬁnada, pois
já sofreram a ação de intempéries,
como a exposição à radiação ultravioleta e tratamentos químicos.
Ao cortar, especialmente os cabelos
e pelos mais curtos, pode-se perceber
a diferença do diâmetro da haste.
Brenner aponta como exemplo, cortes
feitos com a lâmina de barbear.
Crescimento do cabelo
Outro mito muito comum entre as

pessoas é que cortar o cabelo faz com
que ele cresça mais rápido e melhor.
Embora cortar os cabelos com uma
certa frequência seja aconselhável
para que as pontas mais ressecadas e
daniﬁcadas sejam removidas, o procedimento não fará com que os ﬁos
cresçam mais rápido e melhor.
De acordo com Brenner, o crescimento do ﬁo é orquestrado pelo folículo. Diversos fatores podem
interferir nisto. Fatores hormonais,
genéticos e alguns medicamentos
podem fazer com que o ﬁo cresça
mais ﬁno e reduza o volume geral dos
cabelos.
"Medicamentos usados para quimioterapia podem interferir na forma
como o cabelo cresce, transformando
um cabelo liso em crespo ou viceversa", adverte.
Na verdade, o processo de crescimento dos cabelos é determinado geneticamente, com as hastes crescendo
entre 0,8 a 1,2 cm por mês. Em algumas pessoas, na adolescência e mais
raramente na menopausa, nota-se
uma mudança no aspecto das hastes
capilares.
"Tratamentos químicos agressivos
e sem os devidos cuidados podem
deixar as hastes capilares mais fragilizadas e até mais porosas. Esses ﬁos se
quebram com mais facilidade e os pacientes têm a sensação de que os ca-

belos não estão crescendo como deveriam", pondera Lima.
De fato, os tratamentos químicos
podem daniﬁcar a haste aumentando
a quebra. Isto vale para alisamentos e
tintura. "Ao realizar estes tratamentos
é facilmente visível a taxa de crescimento dos ﬁos, quando tingimos percebemos nitidamente o crescimento
do ﬁo não tingido, natural, pela raiz —
este fato facilita a visualização do crescimento nestas pessoas", informa
Brenner.
A exposição solar é outro fator determinante no crescimento, uma vez
que resseca os ﬁos e pode interferir na
coloração, deixando mais amarelado
ou mais claro, especialmente as pontas dos cabelos. "Isto faz com que as
hastes dos cabelos ﬁquem mais quebradiças dando a sensação de que o
cabelo não está crescendo, quando na
verdade ele está quebrando nas pontas, apesar do crescimento pela raiz",
esclarece Brenner.
Problemas na raspagem
Ao decidir raspar os cabelos, convém atentar-se para alguns cuidados,
evitando contratempos, como pequenos traumas e ferimentos no couro cabeludo, especialmente quando são
usadas lâminas inadequadas. "Muito
raramente esses ferimentos podem
infectar e necessitam de tratamento

médico para evitar a formação de cicatrizes no local", orienta Lima.
Outros problemas que podem surgir quando da raspagem dos ﬁos são
as inﬂamações no ponto de saída —foliculites—, ou ﬁos encravados quando
o cabelo começa a crescer, fenômeno
chamado de pseudofoliculite.
"Assim, para a raspagem dos cabelos, é bom evitar o uso das lâminas de
barbear, que podem facilitar a foliculite. Máquinas de corte são ideais, uma
vez que o corte ﬁca a 1 mm do couro
cabeludo, reduzindo o risco do problema. Mas no caso de uso da lâmina
de barbear, convém aplicar a lâmina
no sentido do crescimento do pelo",
recomenda Brenner.
Cuidados com a cabeça
A principal função dos cabelos,
como já mencionado, é a proteção da
cabeça. Proteção em relação a traumas que são mais frequentes nos pacientes carecas, mas principalmente
proteção solar.
"As pessoas que optam por raspar a
cabeça, precisam incluir na rotina o
uso de ﬁltro solar ou chapéu, pois a incidência de câncer de pele nesta área
é alta", recomenda Brenner. Além do
protetor solar e uso de chapéus com
proteção UV, Lima lembra ser fundamental manter a frequência de lavagens.
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Olá, meus amigos, espero que todos estejam
bem! O presente assunto já foi alvo desta
coluna, mas devido a
importância deste assunto, vamos novamente tratar sobre a Lei
n° 14.181/2021, também
conhecida como Lei do
Superendividamento,
alterou alguns artigos
do Código do Consumidor e do Estatuto do
Idoso, inserindo dispositivos que buscam
aperfeiçoar a disciplina
do crédito ao consumidor, dispondo sobre
prevenção e tratamento
do devedor superendividado, porém sob a
ótica do credor.
Como já expliquei anteriormente, em matéria
já publicada neste jornal, é possível dizer que
essa lei cria um instituto
correlato à recuperação
judicial, aplicável a pessoas físicas, já que se
prevê procedimentos
para conciliação, processo de repactuação de
dívidas, plano de pagamentos, entre outros.
o
superendividamento foi deﬁnido por
esta lei como a “impossibilidade manifesta de
o consumidor, pessoa
natural, de boa-fé, pagar
a totalidade de suas dívidas de consumo sem
comprometer seu mínimo existencial".
A partir deste conceito percebe-se que a
lei obsta a ocorrência de
abusos por parte do devedor, pois a lei expressamente exclui de seu
âmbito de aplicação “as
dívidas contraídas dolosamente,
mediante
fraude ou má-fé ou que
sejam decorrentes de
contratos que tenham
por objeto produtos e
serviços de luxo e de
alto valor”.
Em coluna escrita ao
site CONJUR as Doutoras Iara Ferfoglia G. Dias
39

Andre Lobato é advogado,
Professor de Direito,
Especialista em direito
Processual, Constitucional e
Administrativo, Mestrando
Em Políticas Públicas E gestão
do Ensino Superior na
Universidade Federal do Ceará,
Procurador do Estado do Amapá
e criador de conteúdo
Educacional para o público digital.

Como cobrar o superendividado?

Vilardi e Maria Gabriela
Marroni comentaram
sobre esta lei, vejamos:
”Para além dos benefícios mais evidentes trazidos pela novidade
legislativa, principalmente para as pessoas
superendividadas, a lei
também traz diretrizes
importantes de repactuação das dívidas e de
recuperação de créditos
que beneﬁciam credores que se viam com
pouca probabilidade de
se reerguer ﬁnanceiramente, honrando com
as obrigações previamente assumidas.”
As advogadas continuam: “Fato é que o
mercado há muito precisava de uma solução
institucionalizada para
enfrentar situações de
inadimplência bastante
comuns, em especial em
momentos de crise econômica, como a atualmente
vivida
e
potencializada
pelas
consequências da pandemia da Covid-19.”
Neste passo podemos
citar a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC), que indicou que o mês de julho
deste ano teve o maior
percentual de famílias
endividadas no Brasil
desde 2010.
Outro dado alar-
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mante: segundo o Banco
Central, pelo menos 4,6
milhões de pessoas empregadas se encontram
na situação de endividamento de risco. Segundo
dados
do
Endividamento de Risco
no Brasil, em 2019, 7,2
milhões de pessoas permaneceram ao menos
seis meses com comprometimento de sua renda
acima de 50%.
Na matéria do site
CONJUR em comento
relata que o processo de
repactuação de dívidas
“ocorre a requerimento
do consumidor, sendo
instaurada pelo juiz que
designa audiência de
conciliação, a qual deverá contar com a presença de todos os
credores. Nessa audiência, o devedor deverá
apresentar proposta de
pagamento aos credores, no prazo máximo de
cinco anos, preservando
as formas de pagamento
originalmente pactuadas.”
Sobre essa audiência a
matéria atenta que:
“merece especial atenção dos credores, já que
o não comparecimento
injustiﬁcado do credor
(ou de um procurador
com poderes especiais e
plenos para transigir em
seu nome) acarretará
suspensão da exigibili-

dade do débito, interrupção dos encargos de
mora (multas moratórias) e sujeição compulsória ao plano de
pagamento da dívida se
o montante devido for
certo e conhecido pelo
consumidor.”
Já no que tange impossibilidade de conciliação a lei possibilita ao
o juiz determinar a repactuação de dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório que deverá ASSEGURAR AO CREDOR ao
menos: 1) o valor principal devido, corrigido
monetariamente por índices oﬁciais de preço;
2) liquidação total da dívida após a quitação do
plano de pagamento
consensual, em prazo
máximo de cinco anos,
sendo que a primeira
parcela será devida no
prazo máximo de 180
dias, contado da homologação judicial e o restante do saldo será
devido em parcelas
mensais, iguais e sucessivas.
Portanto é notório,
como dito anteriormente que a lei raz
grandes benefícios para
o consumidor/devedor
de boa-fé que, agora,
tem a possibilidade institucionalizada de negociar com todos os

seus devedores em condições predeterminadas, sem ter seu nome
negativado e sem ficar
em situação de miserabilidade.
Além disso, sob a
ótica do credor, este
também poderá se beneﬁciar, conforme o site
CONJUR, “pois poderá
negociar com o devedor
um plano consistente de
pagamento. Porém, as
vantagens poderiam ser
maiores se aos credores
também fosse dada a
prerrogativa de requerer
a instauração desse tipo
de procedimento desde
que preenchidos determinados requisitos.”
Por fim as Doutoras
Iara Ferfoglia G. Dias Vilardi e Maria Gabriela
Marroni constatam que:
“Fato é que atualmente
os credores já enfrentam inúmeras dificuldades judiciais quando
buscam o adimplemento de dívidas, de
modo que é possível
que mesmo diante da
novidade legislativa, o
consumidor não dê início a um processo de repactuação de dívidas,
seja por entender que a
lei não lhe beneficia no
caso concreto, seja pela
falta de conhecimento
das vantagens que a lei
lhe traz.”
Espero ter conseguido esclarecer, a você
leitor, as principais mudanças trazidas por
esta lei agora com ênfase na situação do credor, e para saber mais
sobre esse e outros assuntos relacionados ao
Direito, acesse o site:
www.emdireito.com.br
, assine a nosso newsletter, fique ligado nas
minhas redes sociais no
Instagram e no Faceboook para ficar por
dentro de temas sobre o
Direito e inovação.
Até domingo que vem!
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G7 nunca reconhecerá as fronteiras que a
Rússia deseja modiﬁcar à força

Sem reconhecimento

Chefe da diplomacia alemã, AnnalenaBaerbock, cujo país assume a presidência do G7 este ano, insistiu que a Ucrânia
deve "decidir por conta própria" sobre o assunto "porque é seu território".

O G7 "nunca reconhecerá"
as fronteiras que a Rússia deseja impor à força em sua
guerra na Ucrânia, aﬁrmaram
neste sábado (14) os ministros das Relações Exteriores
do G7, que reúne às sete nações mais ricas do planeta.
"Nunca reconheceremos as
fronteiras que a Rússia tenta
mudar com sua intervenção
militar", aﬁrmaram os ministros em um comunicado divulgado após a reunião em
Wangels, norte da Alemanha.
"Vamos manter nosso compromisso de apoiar a soberania e a integridade territorial
da Ucrânia, incluindo a Crimeia", acrescenta a nota.
A chefe da diplomacia
alemã, AnnalenaBaerbock,
cujo país assume a presidência do G7 este ano, insistiu

Presidente francês, Emmanuel Macron, de frente para líderes mundiais
durante chamada do G7 — Foto Thibault Camus-Pool via REUTERS

que a Ucrânia deve "decidir
por conta própria" sobre o assunto "porque é seu território".
"Apoiaremos as medidas
(...) que a Ucrânia adotará
para garantir a liberdade e a
paz no país", declarou durante uma entrevista coletiva

ao ﬁnal da reunião.
O comunicado do G7 foi divulgado em um momento de
intensiﬁcação dos combates
na região do Donbass (leste),
controlada
parcialmente
desde 2014 por separatistas
pró-Moscou e onde a Rússia
concentra a ofensiva há algu-

mas semanas, mas sem registrar avanços signiﬁcativos.
Os ministros voltaram a
pedir à Rússia que "acabem
com a guerra que começou
sem provocação (por parte da
Ucrânia) e com o sofrimento
trágico e as perdas de vidas
humanas que continua provocando".
Também pediram a Belarus que "pare de facilitar a intervenção da Rússia e
respeite seus compromissos
internacionais".
Os sete países (Alemanha,
Canadá, Estados Unidos,
França, Itália, Japão e Reino
Unido) também condenaram
"as ameaças irresponsáveis
do uso de armas químicas,
biológicas ou nucleares" por
parte do presidente russo
Vladimir Putin.

O G7 prometeu "ampliar as
sanções" econômicas contra
Moscou por sua invasão do
território ucraniano para "setores nos quais a Rússia é particularmente dependente" e
pediu ao governo da China
para "não minar" as medidas
punitivas.
"Pedimos à China que não
ajude a Rússia em sua guerra
de agressão contra a Ucrânia,
para não minar as sanções
impostas à Rússia por seu
ataque contra a soberania e a
integridade territorial da
Ucrânia, que não justiﬁque a
ação da Rússia na Ucrânia e
que renuncie à manipulação
da informação, à desinformação e outras medidas para legitimar a guerra de agressão
da Rússia contra a Ucrânia",
aﬁrma o comunicado ﬁnal.

Brasileiros que estudam medicina no Paraguai e Bolívia são
presos acusados de serem 'mulas' de traﬁcantes

Mulas de traﬁcantes

Polícia Civil prendeu estudante de 24 anos, em fevereiro, e aluna de 29, na quarta (11), no Terminal Rodoviário da Barra Funda, Zona Oeste da capital. Eles
receberiam até R$ 5 mil para transportar entorpecentes, como cocaína, skank e 'maconha gourmet sabor limão' em malas até o Brasil.

Após um ano de investigações, a Polícia Civil prendeu
dois brasileiros, estudantes
de medicina no Paraguai e
na Bolívia, acusados de
terem sido contratados
como ‘mulas’ por traﬁcantes
para levarem drogas desses
países a São Paulo.
As prisões de um estudante de 24 anos, em fevereiro, e de uma aluna de 29,
na última quarta-feira (11),
no Terminal Rodoviário da
Barra Funda, Zona Oeste da
capital paulista, conﬁrmaram a existência de um esquema
de
tráﬁco
internacional de drogas que
oferece dinheiro a brasileiros que cursam medicina no
exterior.
De acordo com o Departamento Estadual de Prevenção
e
Repressão
ao
Narcotráﬁco (Denarc), os
brasileiros recebem os entorpecentes nos países vizinhos, depois atravessam a
fronteira com o Brasil de
ônibus, entrando pelo Mato
Grosso (MT) ou Mato Grosso
do Sul (MS). E desses estados seguem para São Paulo.
Segundo a investigação,
no começo do ano, o jovem
preso confessou que um traﬁcante paraguaio ofereceu a
ele R$ 4 mil para transportar
3kg de cocaína pura dentro
de uma mala preta.
O dinheiro seria pago ao
aluno de medicina por um
traﬁcante brasileiro assim
que ele desembarcasse com

a droga na rodoviária de São
Paulo. Mas ao chegar, ele foi
surpreendido por policiais
civis da 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre
Entorpecentes (Dise) do Denarc.
Apesar de confessar o tráﬁco, crime pelo qual foi indiciado, o rapaz se recusou a
dizer os nomes dos traﬁcantes que o aliciaram. A droga
que ele transportava foi
apreendida.
Na quarta, a mesma
equipe policial prendeu em
ﬂagrante a estudante. Segundo os agentes, ela disse
informalmente que um traﬁcante boliviano lhe prometeu R$ 5 mil para levar 12 kg
de Skank (maconha poten-

cializada) até São Paulo.
A droga estava em 36 embalagens dentro de uma
mala rosa. De acordo com o
Denarc, o entorpecente
apreendido era uma maconha gourmet, nome dado a
ervas geneticamente modiﬁcadas com sabores.
No caso dela, havia um
aroma de limão. Nota característica da maconha conhecida como Super Lemon
Haze (névoa de super limão
em tradução livre). A estudante também foi responsabilizada criminalmente por
tráﬁco de drogas.
“Estamos investigando há
mais de um ano a informação de que traﬁcantes estão
arregimentando brasileiros

estudantes de medicina em
outros países vizinhos como
'mulas', como são chamadas
as pessoas que são pagas
para transportar as drogas”,
disse ao g1 o delegado Fernando Santiago, titular da 4ª
delegacia da Dise.
De acordo com a investigação, a escolha de alunos
de medicina por traﬁcantes
demonstra que os criminosos estão selecionando pessoas aparentemente livre de
quaisquer suspeitas.
“Alguns brasileiros que estudam no exterior e são
cooptados por traﬁcantes de
fora, que veem vantagens
nisso, já que os alunos costumam viajar com certa frequência ao Brasil para ver

Polícia Civil prendeu dois estudantes de medicina que estudam no exterior são
acusados de serem 'mulas' do tráﬁco para entrar em SP com cocaína e skank nas bagagens

suas famílias. Numa dessas
vindas, acabam trazendo
drogas com eles”, explicou o
delegado. "O rapaz que detivemos em fevereiro nos contou que os traﬁcantes
abordam mesmo alguns estudantes brasileiros oferecendo a eles o transporte de
drogas".
Segundo ele, o destino da
cocaína e do skank seriam
diferentes. “A cocaína seria
levada para alguma 'biqueira' para depois ser misturada a outros produtos
químicos. E aumentando o
seu volume seria revendida
aos usuários por R$ 18 o
quilo”.
“Já o skank é destinado a
um público com maior
poder aquisitivo. Um grama
dele é vendido por R$ 80 em
festas privadas”, falou Fernando.
Por conta da possibilidade
de haver tráﬁco internacional de drogas, o delegado informou que que comunicou
à Polícia Federal (PF) as prisões dos dois estudantes de
medicina.
“Como temos informações de que esses jovens
foram aliciados no exterior,
a competência de atuação
para investigar crimes fora
do Brasil já não é nossa.
Então passamos para quem
pode fazer isso, que é a PF”,
falou Fernando.
Os presos não tiveram
seus nomes divulgados pelo
Denarc.
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Último ﬁlme de diretor morto em Mariupol
será exibido em Cannes

Pós morte

Mantas Kvedaravicius morreu em abril, quando tentava abandonar essa cidade portuária do sudeste da
Ucrânia. Segundo festival, longa contém 'imagens trágicas e esperançosas ao mesmo tempo'.

O último ﬁlme do diretor lituano, Mantas Kvedaravicius, que morreu em abril em
Mariupol, onde o longa havia
sido ﬁlmado, será apresentado fora da competição no
festival de Cannes, anunciou
o certame nesta quinta-feira
(11).
"Mariupolis 2" (1H45), um
ﬁlme "que mostra a vida que
continua sob as bombas" foi
adicionadaa lista oﬁcial de ﬁlmes, explicou o comunicado,
que ressaltou também que
este longa-metragem contém
"imagens trágicas e esperançosas ao mesmo tempo".
O 75º Festival de Cannes
começa na terça-feira (17). O
ﬁlme lituano será apresentado em 19 e 20 de maio, in-
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Cena de Mariupolis 2 do diretor Mantas
Kvedaravičius — Foto Divulgação-Cannes

forma o texto.
O circuito cinematográﬁco
francês previsivelmente se
tornará uma grande plata-

forma para denunciar a invasão russa da Ucrânia, uma
tragédia "que estará em todos
os corações", nas palavras de

seu delegado geral, Thierry
Frenburgx.
Estarão presentes duas gerações de cineastas ucranianos: Sergei Loznitsa com
"The Natural HistoryofDestruction", que recorda a destruição das cidades alemãs
pelos aliados durante a II
Guerra Mundial, e o jovem
Maksim Nakonechnyi com
"BachennyaMetelyka",
na
sessão Um certo olhar.
Mantas Kvedaravicius é o
autor de "Barzakh" (2011),
"Mariupolis" (2016) e "Parthenon" (2019). Ele morreu
quando tentava abandonar
essa cidade portuária do sudeste da Ucrânia.
"Em 2022 voltou à Ucrânia,
para o Donbass, em plena

Por Rui Guilherme

Juiz de Direito
e Escritor

MONET À BEIRA D’ÁGUA

Alguns espetáculos são
montados para que o espectador os assista e deles goste
pouco, goste menos, goste alguma coisa ou quase nenhuma, ou os retenha de
modo indelével na memória.
Um desses é a mostra “Monet
à Beira D’Água”, em exibição
no Rio de Janeiro. É assim que
ﬁcou para mim: imperdível.
Oscar-Claude Monet (18401926) é um pintor francês
considerado fundador do Impressionismo, escola de pintores
dos
séculos
dezenove/vinte que, afastando-se da visão clássica
como a de Leonardo da Vinci,
renascentista italiano genial
que usava as tintas para retratar o que via como verdade,
produzindo telas e afrescos
famosos, entre eles a Mona
Lisa e a Última Ceia, os seguidores de Monet colocavam
em sua pintura impressões
que lhes sobrevinham do que
sua visão registrava. O próprio nome do movimento –
Impressionismo - é atribuído
a um quadro de Monet que
recebeu o título “Impressão,
nascer do sol”, que levou o
crítico Louis Leroy a aﬁrmar
“impressão, nascer do sol; eu
bem o sabia”.
O Impressionismo inclui
gênios da pintura tais como,
óbvio, o próprio Monet, mas
também Édouard Manet,
Pierre-Auguste Renoir (meu
preferido com O Baile do

Bougival, Le Moulin de La Galette e outros), Morissot, Pissaro,
Bracquemonde,
a
americana que virou parisiense Mary Cassatt e seu
grande amigo o pós-impressionista Edgar Degas, que nos
legou a visão fantástica do
Bebedor de Absinto, e o torturado Van Gogh com seu Girassóis e a Noite Estrelada.
Nosso tema central é a exposição imersiva Monet à
Beira d´agua. Por que imersiva? Porque, além do emprego de alta tecnologia, o
expectador é levado a literalmente imergir, mergulhar na
obra de Monet. Através de recursos óticos, passeia-se nos
campos de nenúfares que se
reﬂetem sutilmente no chão,
enquanto nas paredes as telas

ganham movimento e som.
Isso mesmo. Movimento e
som. Na série sobre a Estação
de Saint Lazare, primeira das
series em que o pintor se
afasta das paisagens campestres para registrar cenas urbanas,
acompanha-se
a
movimentação dos passageiros na gare, percebe-se as diferentes nuances de luz e cor
na fumaça que se evola dos
trens, ouve-se nitidamente o
resfolegar da locomotiva e o
apito quando a composição
avança sobre os trilhos e
segue sua trajetória.
A série sobre a Catedral de
Rouen começa com os esboços projetados nas paredes
prologando-se no chão para
depois mostrar aquilo que
Monet nos faz sentir: as am-

guerra, para se reunir com as
pessoas que havia conhecido
e ﬁlmado entre 2014 e 2015.
Após sua morte, seus produtores e colaboradores se unipara
continuar
ram
transmitindo seu trabalho,
sua visão, seus ﬁlmes", aﬁrma
o festival.
Seu ﬁlme anterior, "Mariupol" (2016) contava a história
de uma cidade sitiada.
Sua noiva e uma editora
que trabalhavam com ele
conseguiram completar a segunda parte desse ﬁlme, que
será apresentado em Cannes.
Nascido em 1976, doutor
em Antropología, Mantas
Kvedaravicius apresentou
"Mariupol" no Festival de
Berlim de 2016.

biências que sutilmente
mudam, ainda que o foco
central, a antiga igreja, não
mude. Ao compor as trinta e
uma peças que integram a
série, o artista capturou com
maestria as cambiantes de cor
e luz das vetustas paredes do
templo na medida em que se
apresentavam diferentes ao
longo dos dias e das estações
do ano.
Não faltaram na formatação do ambiente dois lagos
artiﬁciais que contribuem
para criar os jogos de luz.
Contornando os lagos e deles
compondo as bordas, bancos
nos quais se pode sentar e
que permitem com relativo
conforto assistir o que era
mostrado nas paredes em trezentos e sessenta graus. Um

espetáculo!
Para completar o conjunto,
não faltou réplica da famosa
ponte em estilo japonês sobre
a lagoa, a lembrar a que está
nos jardins da propriedade
rural de Monet em Giverny,
destino obrigatório para os
amantes da arte em visita à
França.
O espaço cultural é de fácil
acesso, montado no Bulevar
Olímpico, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, na
avenida Venezuela, 194.
Notável a presença de estudantes, crianças e adolescentes,
assim
como
constante a chegada de excursões em ônibus de turismo. Indicação de que,
mesmo se esforçando para
sair da pandemia, mesmo
enfrentando a violência,
mesmo lutando contra o desemprego e a cruel desigualdade na distribuição de
renda, e apesar do desempenho do Flamengo estar longe
de ser aquilo que a torcida
rubro-negra tanto espera,
esta Cidade Maravilhosa, por
mais que não se possa contar
com o Chacrinha balançando
a pança, continua a merecer
o que da urbe diz o famoso
samba: o Rio de Janeiro continua lindo. E a mostra
Monet à Beira d’Água é, com
certeza e entre as muitas
atrações cariocas, um momento imperdível de cultura
e sensibilidade.
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Atriz de 'Doutor Estranho' e marido são
condenados por abuso sexual infantil
Geral

Abuso contra criança

Zara Phythian e Victor Marke assediaram e abusaram sexualmente de uma menina. Marke
também abusou de outra vítima por conta própria.

Uma atriz de cinema e seu
marido, instrutor de artes
marciais, foram condenados
por cometerem crimes sexuais contra crianças.
Zara Phythian, de 37 anos —
que apareceu em "Doutor Estranho" (2016) com o ator Benedict
Cumberbatch
—
assediou e abusou sexualmente de uma garota junto
com seu marido, Victor
Marke, de 59 anos.
Marke também abusou sexualmente de outra garota por
conta própria.
Phythian foi considerada
culpada de 14 crimes sexuais,
enquanto seu marido foi considerado culpado de 18 crimes.
O casal se conheceu quando
ele era seu instrutor de artes
marciais, e ela passou a ter
uma carreira de sucesso como
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Victor Marke e Zara Phythian se casaram em 2015
— Foto Zara Phythian-Instagram

dublê e atriz.
Marke admitiu em seu depoimento ter feito sexo com
uma das garotas, mas alegou
que ela tinha 18 anos na
época.
A promotoria disse que ele
se envolveu em vários casos
de "sexo a três" com a menina
e Phythian, a partir de quando
a menina tinha 13 anos.
No entanto, Marke aﬁrmou

que fez sexo com uma das vítimas em apenas uma ocasião
e disse que Phythian não estava envolvida.
Quando Phythian prestou
depoimento, ela negou qualquer tipo de atividade sexual
com a garota.
Falando após os veredictos,
a promotora Nicole Hepburn
disse que o casal foi "exposto
como mentirosos".

Marke e Phythian estavam
em
um
relacionamento
quando abusaram da garota e
se casaram em 2015. Ela foi
julgada sob seu nome de casada Zara Marke.
Victor Marke foi considerado culpado de quatro acusações de agressão indecente a
uma criança, em relação a
uma menina de 15 anos que
ele abusou entre 2002 e 2003
e 14 acusações de atividade
sexual com um menor de
idade, em relação a uma menina que ele e Phythian abusaram entre 2005 e 2008,
quando a vítima tinha entre 13
e 15 anos.
Zara Phythian foi considerada culpada de 14 acusações
de atividade sexual com uma
criança, em relação a uma
menina que ela e Marke abusaram entre 2005 e 2008,

Jorge A. M. Maia

DIÁLOGANDO COM O MESTRE

Cada ser humano sente a necessidade de expor, para alguém,
seus
sentimentos,
pensamentos ou inquietude
em relação a algo ou sobre si
mesmo. Essa necessidade costuma ser suprida por meio de
uma conversa que é a ação e o
efeito de falar entre uma ou
mais pessoas, umas com as outras dentro de um diálogo ou
conversação. A conversa supõe
uma comunicação através de
algum tipo de linguagem (oral,
gestual, escrita, etc.). Implica
uma interação onde duas ou
mais pessoas constroem de
forma conjunta um texto.
Quero ir mais além e explorar
diferentes signiﬁcados do
termo “conversar” como um
ponto de partida da criação literária, a qual implica em dialogar com outras obras ou
criações de outros autores, servindo assim como base de inspiração para a sua própria
criação, como fosse essa obra
uma luz para os caminhos
ainda não percorridos, e é
muito importante entender que
a leitura de outras obras pode
ajudar nessa empreitada, pois
se entende que uma obra
nunca nasce sozinha, ela é
sempre fruto de uma outra
obra.
Eu gosto de pensar que todo
artista tem um grande potencial criativo que muitas vezes
não é explorado, e que vez ou

outra precisa de uma luz para
vir à tona. Para fazer um poema
é muito importante estar inspirado e como ponto de partida, a
leitura de outras obras podem
ajudar nessa empreitada. Cada
um tem sua maneira de se inspirar, e ouvir uma música, caminhar ao ar livre, Olhar a
natureza, ler bons livros é também dialogar com algo que não
fora criado por você, mas que te
trará, por meio deste diálogo,
inspiração. O importante nesse
primeiro momento é saber o
que te inspira e buscar essa inspiração.
É fato que as obras de Eça de
Queiroz serviram de inspiração
para Machado de Assis, assim
como Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle foi inspirado
nas obras de Edgar Allan Poe,

entre tantos outros. Então percebe-se que este diálogo que
chamo de diálogo literário se
faz muito importante dentro da
criação artística, pois novas
ideias surgem, mas que ﬁque
bem claro que nem sempre este
diálogo acontece de forma eﬁcaz, vai depender muito do
olhar do próprio artista sobre as
obras ou propriamente o
mundo. O importante é não se
sentir pressionado, deixar a
coisa ﬂuir naturalmente.
Há praticamente 22 anos,
quando morava em Feira de
S a nt a n a - B a ,conheci Roberval Pereyr, que seria apenas o
meu professor de literatura na
Universidade Estadual de F. de
Santana. Naquele momento,
não era possível saber que além
de professor, Roberval Pereyr
era também Poeta, compositor,
desenhista, teórico e editor. Alguém com uma experiência e
conhecimento vasto em literatura, e que me fez conhecer vários autores, entre eles Rollo
May com o livro: A coragem de
criar, o qual trouxe um acréscimo incrível à minha vida.
No decorrer de sua disciplina, criamos uma amizade
muito salutar, pois eu era muito
interessados em suas aulas e
assim ganhei sua admiração,
mas após o termino de sua disciplina, tive que trancar a faculdade e retornar a Belém-pa. por
motivos familiares. Porém 13

quando a vítima tinha entre 13
e 15 anos.
O casal estava em liberdade
sob ﬁança durante todo o julgamento, mas o juiz Mark
Watson os manteve sob custódia após os veredictos e disse
que divulgará suas sentenças
em 16 de maio.
As meninas, que agora são
adultas, denunciaram o abuso
à polícia muitos anos depois
do ocorrido. A promotora Nicole Hepburn incentivou que
outros façam o mesmo.
"Esse abuso pode ter ocorrido há alguns anos, mas isso
não o torna menos grave e
nem é uma barreira para que
seja feita justiça", disse ela.
"Encorajo qualquer um que
tenha sido abusado no passado a se apresentar sabendo
que seu caso será levado a
sério."

Jorge A. M. Maia é paraense,
Professor formado em Letras com
Inglês, Especialista em Educação
Especial, é escritor, compositor e
poeta.Autor do livro, QUEM SABE
PODE SER VOCÊ. Tradutor e
interprete de língua Inglesa.
É compositor em parceria com
canções premiadas em festivais.
anos depois, com o surgimento
das redes sociais, retomo o contato com Roberval Pereyr, e que
para minha surpresa, ainda se
lembrava de mim e fez questão
de me enviar duas de suas
obras (Mirantes e 110 poemas)
obras grandiosamente incríveis, as quais vêm tendo uma
importância signiﬁcativa em
minha vida como poeta e escritor.
Costumo dizer que o poema é
minha oportunidade de conversar a sós com alguém que
não conheço, mas que se faz
presente em meu crescimento
literário, e assim são essas duas
obras grandiosas de Roberval
Pereyr, presenteadas a mim
com muita estima e que costumam dialogar comigo sempre
que as leio, me trazendo à luz
LEQUE
A Luciano Rodrigues Lima
O perﬁl dos dilemas?
Vai depender da luz
E do pano de fundo:

Pode dar em poemas,
Pode erguer uma cruz
Ou negar o mundo.
Roberval Pereyr
CANTIGAS

Mares do avesso
Navego.
Perigoso, o ego
mil endereços me dá.

ideias fantásticas e construtivas, pois se tratam de obras
muito bem escritas e que contêm em sua essência um vasto
mundo a ser contemplado.
Quero aqui parafrasear Valdomiro Santana, Juraci Dórea e
Antônio Brasileiro para resumir
essas duas obras de Roberval
Pereyr, dizendo que experimentar a leitura dessas obras
aumenta nossa potência e capacidade de agir, de viver, de
criar, que é resistir a todas as
forças que nos querem fracos,
tristes, servos e tolos, pois se
trata de um território selvagem
e paradoxal, céu e inferno, vida
e morte, ordem e caos, e que
nos traz, por meio delas, toda a
essência de seu autor, como
também, seu talento e sua incontestável vocação.
São falsos, eu sei, são falsos.
Mas é bom navegar.
Roberval Pereyr

OPOSTO DO FIM

Na selva das palavras, poemas
Cães famintos dentro de mim
São feras dilacerando dilemas
No caminho oposto do ﬁm.

São mitos, deuses, são fêmeas
São vozes que ecoam em mim
Um habitar das coisas extremas
Ou verdades querendo ﬂuir.
Jorge A. M. Maia
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ICOMI: 75 ANOS DE HISTÓRIA – PARTE II
Para simpliﬁcar esse último texto
sobre a história da Icomi é possível
destacar três fases desse grandioso
projeto de desenvolvimento. O primeiro período que se inicia em plena
Segunda Grande Guerra Mundial e
termina com o início das atividades
da Brumasa e da Amcel, 1974. Esse
segundo período será marcado pelos
inúmeros investimentos diversiﬁcadores de novas economias sempre ﬁnanciados pelo lastro da Mineração
de Manganês.
O terceiro ciclo será marcado pelo
descomissionamento da atividade
de exploração das minas de manganês, ﬁm da Industria de Ferro-ligas
em Santana, e embates políticos para
deﬁnição da reversão do patrimônio
ora para o Estado, ora para União. Finalmente, em maio de 2003, ﬁnda o
Contrato de 50 anos entre a União
Federal e a Icomi.
Mais de 90% de tudo que o Amapá
exporta hoje, ainda são heranças dos
investimentos e pesquisas da Icomi.
Grupo Amcel (Marubeni), Mina de
Cromo, Mina de Ouro da MPBA (Mineração Pedra Branca do Amapari),
Manganês da Mineração Tocantins,
futura Mina de Ferro do Vila Nova,
Plantio de Dendê da Copalma, Porto
de Santana, Estrada de Ferro do
Amapá e não podemos esquecer a
construção da Hidrelétrica Coaracy
Nunes, berço de nascimento da Eletronorte.
A grande pergunta que nós fazemos a todos é: Como foi possível a
Icomi, construir em 5 anos, uma cidade no meio da ﬂoresta e do nada à
época (Serra do Navio), uma Estrada
de Ferro Moderna (EFA) de 174Km,
um Porto que funcionou por mais de
50 anos exportando Manganês,em
apenas 10 anos as empresas sucessoras dessa concessão portuária conseguira levar literalmente pro fundo o
Porto da Icomi e, mais grave ainda,
deixar abandonada toda uma estrutura portuária de 73 milhões de dólares feita na Holanda e que hoje
marca o descaso e abando do Estado
Nacional (União, Estado e Municípios).
Lembro que escrevi um artigo denunciado toda essa longa contenda
das omissões das instituições de Estado e do silêncio torturante de
quase toda nossa sociedade. Destaco
a coragem da Procuradora Geral do
Ministério Público do Estado do
Amapá, e do Senador Randolfe Rodrigues, aodenunciaram tanto na
Embaixada Britânica quanto em
Londres no Kings College London,
que a passagem de comanda da
Anglo American para a Empresa
Zamin, segundo a reportagem do
Jornalista Seles Nafes (30/01/2018) o
Senador Randolfe Rodrigues, assim
se manifestou:
[...]

“A Zamin assumiu o lugar da
Anglo, mas, logo em seguida, após
um acidente em seu porto em Santana, encerrou as atividades de extração e transporte de minérios,
gerando um calote de R$ 1 bilhão a
cerca de 30 empresas e mais de 2 mil
trabalhadores, gerando caos econômico nas cidades de Santana e Pedra
Branca do Amapari, com reﬂexos no
restante do Estado.
“Ministério Público do meu Estado tem forte convicção que a transição foi fraudulenta, causando
danos gigantescos”, disse ele. Assista
“Apesar do acidente e de todas as
consequências, a transferência de
ativos foi concluída, o que leva a suspeita, por importantes atores que
acompanham este caso, que a Zamin
nunca tenha pretendido explorar o
minério de ferro, mas aceitou o desonroso papel de desmobilizar a atividade de mineração da pior forma
possível, causando prejuízos ao povo
amapaense e ao meio ambiente”, denunciou.
“Acuso aqui a Anglo American de
ser responsável pelos seguintes crimes cometidos no coração da ﬂoresta amazônica:
– Morte se seis trabalhadores amapaenses, danos ambientais, e uma
barragem que lembra o que ocorreu
em Minas Gerais, com a empresa Samarco”
“(…) Episódio igual está prestar a
ocorrer no coração da ﬂoresta amazônica”, advertiu.”
[...]
Nessa sanha apocalíptica de todo
o patrimônio industrial (Mina, Ferrovia e Porto) legados pela Icomi,
foram criminosa e lentamente vampirizados, vendidos os trilhos da ferrovia
como
sucata,
seus
equipamentos foram desmontados e
vendidos ao ferro velho, e um Porto
Flutuante, que veio da Holanda, foi

sucateado, suas peças e equipamentos roubados e vendidos à luz do dia
e sob o olhar e consciência de quase
todos os habitantes do Amapá.
Não há, na história mineral do Planeta Terra, um caso semelhante de
abandono de um patrimônio tão valioso quanto o A Estrada de Ferro do
Amapá
(EFA)
e
Porto
da
Icomi/Anglo/Zamin/???. Imaginem
que toda a área portuária da Companhia Docas de Santana (CDSA) de
apenas 17ha, enquanto o Porto da
Icomi tem 134ha. Tem (tinha?) além
de uma linha férrea uma área indústria de “Retroporto” 10 vezes maior
do que CDSA. Importante lembrar, e
diferentemente da CDSA, todo o
acesso ao porto da Icomi não utiliza
a malha urbana pois se faz por vias
próprias e pela EFA.
A grande questão que aﬂora nessa
aterrorizante realidade do roubo e
destruição do patrimônio da Concessão Portuária do Porto da
Icomi/Anglo/Zamin/??? E o furto de
mais de 90% de todos os trilhos da
Estrada de Ferro Amapá, que ainda é
necessária para viabilizar a explotação das minas de Ferro já avaliadas e
outras em análises que superam
mais de 500 milhões de toneladas
desse bem mineral e, ainda, das pilhas de minérios de Manganês da
Icomi (10 milhões de toneladas) e de
mais de 5,6 milhões de toneladas de
minérios de Manganês remanescentes e de alto teor, inscritos nos Decretos de lavra da Icomi.
Só nesses dois bens minerais, sem
analisarmos, areia silicosa, granitos,
estanho e cromo, temos mais de 5 bilhões de dólares em bens minerais,
para um investimento de U$
80.000.000,00 para recuperar a ferrovia e mais U$ 75.000.000,00 para
refazer a nova Plataforma Logística
do Porto da Icomi/Anglo/Zamin/???.
O Porto e a Ferrovia, numa única
mão, viabilizam todas as jazidas de
Porto Grande, Pedra Branca e Serra
do Navio e, ainda, “de caranguejo de
ganho”, irá baratear a indústria ﬂorestal, a pecuária de conﬁnamento
que já cresce nessa região e, principalmente,ser muito útil ao escoamento da futura produção de grãos.
Imaginem que o Dr. Antunes fez
tudo isso, há 75anos, quando não
havia 4 hidrelétricas, Linhão de Tucuruí, Asfaltamento de Parte da Br
156, Área de Livre Comércio, Zona
Franca Verde, 900 mil habitantes no
Amapá e um orçamento público
anual dos nossos e entes federativos
(estado e 16 municípios) de dois bilhões de dólares. Há que se destacar
que temos a mesma representação
no Senado da República que tem o
Estado de São Paulo ou Minhas Gerais. Mas por que não conseguimos
“Destravar”, nos últimos governos,
nosso desenvolvimento?
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Tenho, em honra a história dos ﬁlhos da Icomi, encerrar seu belo enredo. Muitos já se foram, e não
conseguindo citar a todos os farei
serem representados por valiosos
amigos que se foram como o Dr. Fernando Guimarães Santos, Mister
Ralph, Manoel Romero (Nosso Manolo) Caboco Mário cruz, Janary
Nunes e o homem trabalho: Dr. Augusto Trajano Antunes. Simbolizo
todos os demais que estão vivo no
exemplo do amigo Dr.José Luiz Vergolino.
Parabéns a todos vocês que chegaram há mais meio século nesse torrão equinocial com amor, honra e
brasilidade, se assentaram numa
alma coletiva de dedicação e bravura, cimentada pelo trabalho e proﬁssionalismo.
A Icomi não foi só uma via de extração e exportação de Manganês.
Seu planejamento e modelo de desenvolvimento baseou-se nas indústrias agrominerais verticalizadas,
como Dendê, Brumasa, Ferro Ligas,
Cadam, entre outras. Esse modelo
centrípeto de irradiação de aparelhos
econômicos consolidou a ocupação
rural do Amapá e equilibrou a atual
distribuição de mão-de-obra. É importante destacar que a Icomi fez
quase tudo sem a parceria do Governo Federal. Até a hidrelétrica de
Paredão teve sua marca genética.
Enquanto o ciclo da borracha
criara “mitos globais”que ganhavam
novas expressões com o desbravamento das terras no seio da Amazônia. A Icomi ediﬁcou sobre um
prisma trilátero um mundo amazônico faceado pra pioneirismo, trabalho e planejamento. Não havia
amadorismo. Tudo tinha um dia
antes da noite. Toda essa trilogia, há
75 anos, venceu os rigores da grande
ﬂoresta e todos aqueles inimigos invisíveis. A Icomi foi a maior agência
de desenvolvimento que a Amazônia conheceu no Século XX.
A Icomi soube respeitar as forças
da Grande Floresta, e entendeu que

aqui, o Homem é deﬁnido pelos limites da natureza. Como empresa
soube construir com seus ﬁlhos e sociedades locais uma consciência coletiva capaz de convencer o Grande
Capital Globalizado a se submeter a
Amazônia, e produzir antes de exportar a riqueza, o bem-estar social.
O Mundo e o Brasil, ainda não conheceram a Icomi. Precisam, a partir do
seu exemplo, deﬁnir um novo modelo de ocupação dos seus espaços
socioeconômicos com regras claras e
políticas públicas concretamente deﬁnidas.
Assim, nada mais justo do que reproduzir as palavras do Deputado
Federal Carlos Lacerda, que era um
grande crítico da Icomi, e que após
visitar Macapá e Serra do Navio,
assim se manifestou: “As crianças de
Macapá têm orgulho do seu Território. As casas brotam como por encanto. A exportação de manganês é
a causa imediata dessa reviravolta,
desse salto sobre os séculos.” Revista Engenharia e Mineração, 1955
Visita de Carlos Lacerda a Icomi,
ao seu lado Cel. Janary Nunes
Pretende-se, com este tema sempre polêmico e político ir ao encontro
de novos desaﬁos,mecanismos e
processos de desenvolvimento regional, Selecionar capitais comprometidos e corretas políticas públicas
para à nossa Amazônia, sem temor
da grandeza do empreendimento e
sem limitações de atividades, para
aproveitamento econômico de áreas
passíveis de exploração, desde que
inseridas no consagrado princípio do
desenvolvimento, socialmente justo
às sociedades do lugar e ambientalmente sustentável a todas as sociedades do Planeta.
Se simbolizado o desenvolvimento como uma árvore, a Icomi se
fez árvore com seu esforço pioneiro,
mas suas raízes não lhe serviram a si
mesma, suas raízes, até hoje, são as
bases ediﬁcadoras do desenvolvimento do Amapá.
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Não faça como Gusttavo Lima: por que
rodar na reserva detona seu carro

Fique por dentro

O tanque quase vazio signiﬁca mais espaço para vaporização do combustível. A taxa de perda por evaporação, portanto, sobe.

Gusttavo Lima quase ﬁcou
sem combustível ao rodar com
seu Mercedes-Benz nesta semana, conforme ele revelou
nos stories do Instagram. Na
publicação, o cantor sertanejo
brincou com o risco de sofrer
pane seca em meio ao trânsito
e também criticou o preço da
gasolina: ele gastou quase R$
600 para completar o tanque
do seu possante, cuja capacidade é de 80 litros.
Dono de uma frota de automóveis de luxo, Gusttavo não
passa aperto para abastecer
seus veículos. Contudo, com
a gasolina nas alturas, muita
gente tem adotado o hábito
de rodar constantemente na
reserva e isso não faz nada
bem ao veículo.
De acordo com Emerson
Feliciano, gerente sênior de
Pesquisa e Desenvolvimento
do Cesvi Brasil (Centro de Experimentação e Segurança
Viária), tanque totalmente
vazio pode daniﬁcar vários
componentes - dentre eles, a
bomba de combustível.
"A bomba de combustível
deixa de ser refrigerada, ou
seja, o tanque não tem liquido o suﬁciente para manter a temperatura da bomba e
aos poucos ela vai supera-

quecendo e impedindo o funcionamento correto do veículo", explica
Além disso, destaca Feliciano, dirigir com o ponteio
na reserva pode entupir os
bicos injetores", complementa.
O especialista ressalta que
a reserva do veículo não é um
reservatório à parte e,
quando a respectiva luz no
painel acende, a quantidade
de combustível restante varia
de acordo com o modelo do
carro.Segundo ele, pode variar entre cinco e dez litros - a
informação consta do manual do proprietário.Feliciano recomenda manter o
volume próximo ou acima de
1/4 da capacidade total do

tanque.

"Evite ﬁcar na reserva".
Com grana curta, muitos
têm abastecido com pouco
combustível; tanque na reserva é prejudicial. Além do
risco de pane seca, o costume
de rodar com o tanque na reserva eleva o consumo de
combustível, destaca Everton
Lopes, mentor de energia a
combustão da SAE Brasil."O
tanque quase vazio signiﬁca
mais espaço para vaporização
do combustível. A taxa de
perda por evaporação, portanto, sobe".
A inﬂuência no consumo
não será perceptível imediatamente, mas cobrará seu
preço a médio e longo

prazo.Também vale destacar
que o vapor proveniente do
tanque, traz sérios riscos à
saúde - tanto que, a partir de
2023, começa a implementação gradual da válvula ORVR
em todos os veículos ﬂex e a
gasolina vendidos no Brasil.
O equipamento bloqueia o
retorno desses gases durante
o abastecimento e os aproveita na combustão do
motor.

Pane seca também rende
multa
Se um agente de trânsito ﬂagrar você parado com o tanque
vazio, isso poderá pesar no seu
bolso.Marco Fabrício Vieira,
conselheiro do Cetran-SP (Conselho Estadual de Trânsito de

São Paulo), explica que a pane
seca é tipiﬁcada como infração
no Artigo 180 do CTB (Código
de Trânsito Brasileiro).
Segundo o especialista, a penalidade para quem tem o veículo imobilizado na via por
falta de combustível é multa
para infração de natureza
média, no valor de R$ 130,16,
mais quatro pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além disso,
está prevista a remoção do veículo até que ele seja regularizado - ou seja, abastecido.
Além das penalidades
mencionadas, se o carro ﬁcar
parado em um local irregular,
o que é frequente nesses
casos, poderão ser aplicadas
mais multas.

Por que a eletriﬁcação é tão importante para o futuro do meio ambiente

Carros do futuro

A cada dia que passa os
carros elétricos ﬁcam cada
vez mais presentes no mercado mundial e nas ruas de
países de todo o mundo.
Essa revolução silenciosa é
bastante benéﬁca para o
meio ambiente, entretanto,
de acordo com Peter Newman - professor de sustentabilidade da Universidade de
Curtain, na Austrália - a eletriﬁcação não deve ﬁcar apenas restrita ao mercado de
carros.
Para uma redução nas
emissões, motos, trens de
carga e até tratores e caminhões pesados deverão
abandonar seus motores de
combustão interna. Para
Newman, um transporte público elétrico é vital para
conter as mudanças climáti-

Para Newman, um transporte público elétrico é vital para conter as mudanças climáticas.
cas. Além disso, o preço do
petróleo teria menos inﬂuência em momentos difíceis globais, como a invasão
da Rússia na Ucrânia, em um
mundo eletriﬁcado.
Alguns países atualmente
oferecem até mesmo descontos para que pessoas

comprem veículos elétricos,
visando uma difusão mais
acelerada.
A verdade é que veículos
elétricos existem há mais de
120 anos. Limpos e silenciosos, eles eram um terço dos
modelos nas estradas dos
EUA em 1900. Porém, eles

foram substituídos pelos
motores de combustão internos por seu alto custo e peso
das baterias.
Porém, agora com a energia solar sendo barata e baterias de íons de lítio mais
leves, fabricantes reiniciaram sua tentativa de criar
veículos elétricos em um
ambiente mais competitivo.
Os motores muito mais simples também signiﬁcam custos de manutenção muito
mais baixos.
Além disso, novas tecnologias podem ainda auxiliar na
eletriﬁcação. "Nas últimas
duas décadas, houve avanços signiﬁcativos na tecnologia inteligente em trens e
bondes, como frenagem regenerativa e sensores que
permitem suspensão ativa",

diz Newman.
"Todos os carros elétricos
agora têm frenagem regenerativa, o que aumenta enormemente
a
eﬁciência
energética, bem como sensores inteligentes para ajudar na direção e suspensão
ativa, tornando os carros
mais seguros."
A conclusão é que não há
mais motivo para que nos
próximos anos os carros e
veículos de transporte públicos e comerciais não sejam
substituídos por equivalentes elétricos. Mas o potencial
não ﬁca por aí, com veículos
de micromobilidade elétrica,
como scooters, skates e bicicletas, crescendo mais de
17% ao ano e devendo quadruplicar até 2030 no mundo
inteiro.
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COLUNA • Paulo Figueira
CADASTRO DE IMÓVEIS E GOVERNANÇA TERRITORIAL:
SISTEMA DE REGISTRO PÚBLICOS E A PROPOSTA DE
CRIAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITÁRIO
Para tratar da temática
acima, é importante abordar
sobre Governança Fundiária
como um ponto relevante para
a compreensão sobre o papel e
a ﬁnalidade do Cadastro Territorial de Imóveis Rurais e do
Registro Jurídico Público do
Imóvel Rural.
Neste escopo, objetivará responder os seguintes questionamentos: Qual é a importância
do Cadastro Multiﬁnalitário
dos Imóveis Rurais para assegurar a Governança da Terra?
Quais seriam os pontos a serem
melhorados no atual Sistema
de Registros Públicos? Para que
existe, qual a função de um Registro Público de Cartórios? É
possível uma conexão do Cadastro Territorial de Imóveis
Rurais e do Registro Jurídico
Público do Imóvel Rural?
A Governança Fundiária refere-se aos mecanismos existentes para assegurar a Gestão
do Território, exercida pelo
Poder Público, através de seus
órgãos de terras, o que inclui
um Cadastro estruturado e
transparente, o funcionamento
adequado do Sistema Registral,
além das regras de Uso, Regularização e do Direito de Propriedade.
É importante esclarecer que é
antiga a reivindicação das cadeias produtivas e da sociedade
civil organizada de se criar mecanismos e normas para Cadastrar e Registrar a terra e garantir
o reconhecimento público dos
Direitos de Propriedade, em
que persistem a indeﬁnição dos
órgãos públicos de terras de
equacionar as questões atinentes ao ordenamento do território, as possíveis soluções para
os conﬂitos fundiários, o controle do território e, consequentemente, a localização
geográﬁca das terras devolutas,
em que há posses e ocupações
legitimas e propriedade consolidada, sem que os órgãos de
terra façam o Cadastro Ocupacional e Audiência Pública para
assegurar esse direito.
A titulo de ilustração é interessante enfocar que no Brasil o
Cadastro dos Imóveis é dividido entre o Urbano e o Rural,
em que os Municípios são responsáveis pela legislação de
uso e ocupação do solo através
do Plano Diretor Municipal, da
Lei do Parcelamento do Solo, e
da Lei de Zoneamento, situação
que reﬂete os 5.570 Cadastros
Municipais, fragmentados e
dissociados.
No âmbito federal, o Cadastro de Imóveis Rurais é de atribuição do INCRA, mediante seu
Sistema Nacional de Cadastro
Rural (SNCR), com vistas a Reforma Agrária e para ﬁns tributários. Por sua vez, os Estados,
o Distrito Federal, e os Municípios, tem órgãos de terra e tambem com Cadastro Territorial
próprio, fragmentados e dissociados, assim com as receitas
que tem cadastro próprio tributários.
Há tentativas no país para ordenar a Regularização Fundiária, mas na prática não

funcionaram de integrar as informações de terras públicas
em um Único Sistema Cadastrais em virtude de diﬁculdades técnicas e procedimental,
como por exemplo o Cadastro
Nacional de Imóveis Rurais
(CNIR), que adveio da Lei n.º
10.267, de 2001, que visava a integração do Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR) com os
dados do SNCR, visto que cada
um adota uma metodologia
própria para os imóveis cadastrados, diﬁcultando dessa
forma a integração das informações dispostas em seus bancos de dados.
Por outro lado, temos experiências exitosas no pais, como
acontece com a conexão do Sistema de Gestão Fundiária
(SIGEF) e do SNCR que funcionaram no Brasil, em que foi gerado um Código Único para
cada imóvel, em que essa conexão permitiu o uso dos dados
espaciais do SIGEF para a localização exata de cada imóvel no
SNCR, fato que reduz os riscos
de sobreposição de imóveis, de
grilagem de terras e da inserção
de imóvel ﬁctício nesse Cadastro.
Vale ressaltar, porém, que no
Cartório de Registros de Imóveis não há integração com os
Cadastros Fundiários institucional, com a Corregedoria do
Tribunal de Justiça, e com o
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), entretanto há exigência
legal que para se efetuar atos
registrais no Cartório de Registro de Imóveis são requeridos a
comprovação da regularidade
da situação cadastral em diferentes órgãos públicos da Governança
Fundiária.
Por
exemplo, para se lavrar uma escritura de compra e venda, é
necessário apresentar o Certiﬁcado de Cadastro de Imóvel
Rural (CCIR) e a Certidão de Regularidade Fiscal do Imposto
Territorial Rural (ITR), bem
como o Certiﬁcado do Georeferrenciamento do Imóvel por
meio do SIGEF e, em alguns Estados, a sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Todavia, isso não resolve na
plenitude as fraudes e as grilagens no país, visto que é necessário investimentos para o
desenvolvimento de uma Plataforma de Cadastro Multiﬁnalitária, que reúna, em um único
banco de dados, as informações

jurídicas, fundiárias, ﬁscais, registrais e ambientais de cada
parcela disposta no Cadastro
Fundiário.
Vale ressaltar que já existe
norma nacional para esse objeto, que foi com a edição do
Decreto n.º 8.764, de 2016, que
estabelece o Sistema Nacional
de Gestão de Informações Territoriais (SINTER), para a criação
de
um
Cadastro
Multiﬁnalitária, que integra os
diferentes Cadastros Rurais e
Urbanos e os Registros de Imóveis. Porém, até agora, houve
poucos ânimos institucional
para a implementação do Decreto e a situação ainda está
longe de alcançar o objetivo de
uma Plataforma Cadastral Multiﬁnalitária que harmonize as
deﬁnições e os padrões técnicos
usados nos diferentes Cadastros, além de ser integralmente
acessível ao público.
Diante dessa exposição, dáse destaque há 4 (quatro) grandes sistemas de informação
relevantes para a Governança
de Terra no Meio Rural, com o
escopo de esclarecer as estruturas de fraude maquiavélica orquestrada através da grilagem
de terras:
a)
Sistema Nacional de
Cadastro Rural (SNCR) – Esse
sistema é obrigatório e autodeclaratório, de competência do
INCRA, com previsão legal na
Lei n.º 5.868, de 1972. A declaração é necessária para obter o
Certiﬁcado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), documento
obrigatório para acessar crédito
nos bancos e operar qualquer
ato registral associado ao imóvel. Esse sistema recepciona no
Cadastro a inserção de posses
por simples ocupação e posses
a justo título.
b) Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) – É de responsabilidade
do
INCRA,
auto
declaratório, e desde a edição
da Lei n.º 10.267/2001, exige-se
a certiﬁcação progressiva do
georreferenciamento das matrículas nos Registros de Imóveis. É um sistema mais
moderno em que sua planilha
eletrônica recebe, valida e disponibiliza o perímetro georreferenciado dos imóveis rurais,
tanto públicos quanto privados. A inscrição de uma parcela
no SIGEF não implica diretamente no reconhecimento do
direito de propriedade, já que
essa função é reservada aos
Cartórios de Registros de Imóveis. Sem essa certiﬁcação não
consegue fazer atos registrais,
tais como a transferência de
domínio e o desmembramento
de imóveis, entre outros. A título de informação os dados do
acervo fundiário disponibilizado pelo INCRA mostram que
mais de 226 milhões de hectares de imóveis públicos e privados
tiveram
seu
georreferenciamento certiﬁcado por meio do SIGEF, além
de cerca de 120 milhões de hectares certiﬁcados pelo SNCI.
c) Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR) – De responsabilidade da Receita Federal, e
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contém as informações Cadastrais dos Imóveis Rurais como
áreas tributáveis e não tributáveis, obtidas por meio da Declaração de Imposto Territorial
Rural (DITR), sistematizando as
informações dos imóveis para a
arrecadação tributária, a ﬁscalização, e a determinação do
valor da terra. É obrigatório a
todos que tem posse ou título
de imóveis rurais, inclusive os
imunes e isentos do ITR. Sem
esse Cadastro não há como alterar a titularidade de um imóvel ou realizar outras ações
transacionais diversas que envolvem as propriedades da área
rural.
d) Cadastro Ambiental Rural
(CAR) – Foi criado pela Lei n.º
12.651, de 2012. É de competência do Sistema Florestal Brasileiro
(SFB),
ordenar
a
implementação do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental
Rural (SICAR) e propor-c i o nar
orientações
aosó r gãos ambientais estaduais para
a implementação do CAR, bem
como para a integração dos
dados no SICAR. Seu objeto é
para integrar as informações
ambientais e geoespaciais dos
imóveis rurais, inclusive posses, com condições de criar
uma base de dados para controle, monitoramento e planejamento
ambiental
e
econômico, assim como combater ao desmatamento. Não
tem por ﬁnalidade proporcionar INFORMAÇÕES FUNDIÁRIAS, portanto, não pode ser
utilizado para reivindicar Direitos de Propriedade. A gestão do
CAR, por sua vez, é de competência estadual, através dos órgãos ambientais que têm por
atribuição a inscrição dos imóveis e a validação do Cadastro.
O CAR não é integrado com demais Cadastros, o que diﬁculta
o cruzamento de dados e deixa
a porta aberta para informações
inconsistentes, gerando erros e
facilitando a ocorrência de
fraudes, fato que cria conﬂitos
no SIGEF impedindo a obtenção da licença ambiental e créditos de ﬁnanciamento.
Vê-se que as fragilidades dos
Cadastros Fundiários Rurais
são um terreno fértil para a
fraude e a grilagem de terras. A
primeira porta aberta para a
fraude é provavelmente o caráter autodeclaratório dos cadastros rurais, que permite gerar
uma parcela ﬁctícia, submetêla ao sistema e gerar certiﬁcados automaticamente.
Desta forma, a inserção de
dados autodeclaratório de
áreas griladas nos diferentes
sistemas de informação agrega
valor ao imóvel no mercado informal e ilegal de terras, pois
criam documentos como CCIR,
certiﬁcação de georreferenciamento, CAR, Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR), dentre
outros, que são utilizados para
dar uma aparência de licitude,
mesmo que a lei deixe claro que
esses Cadastros não geram Direitos de Propriedade. Porém,
vale destacar que a inscrição de

informações falsas contraditórias entre o CAFIR e o SNCR
para a obtenção do DITR e do
CCIR ﬁcou mais difícil, na prática, por conta da obrigatoriedade de integração entre o
CAFIR e o SNCR por meio do
CNIR. Nesse sentido, a integração dos Sistemas Cadastrais
Fundiários e Registrais é uma
ferramenta poderosa para combater as fraudes.
A inserção de dados falsos
nos sistemas cadastrais pode
levar a diversas ramiﬁcações,
tais quais: a comercialização
das terras; ações judiciais,
como ações de reintegração de
posse; a expulsão de posseiros
e de comunidades tradicionais;
tentativas de regularização fundiária em terras públicas, e
serve também para consolidar
fraudes nos registros, já que
um imóvel não pode ser comercializado sem as certidões de
sua inscrição em Sistemas Cadastrais.
Sobre os Cadastros Fundiários de Imóveis Rurais, há um
percentual grande de dados inconsistentes e/ou falsos, então
no meu entendimento, cada
instituição responsável deveria
instituir um Programa Perene
de Auditoria destes Cadastros
Fundiários, visando manter a
qualidade e credibilidades dos
mesmos.
Posto isso, ﬁca consolidada a
importância do Cadastro Fundiário Uniﬁcado nas ações de
reforma agrária, regularização
fundiária e controle do uso do
solo, além de funcionar como
instrumento de apoio às ações
de ﬁscalização ambiental bem
como para o planejamento adequado do uso sustentável do
meio ambiente, e principalmente segurança jurídica para
as posses e ocupações legitimas
das comunidades tradicionais,
respeitando o instituto da ancianidade tanta desprezada de
forma intencional e com interesses mercantilistas na Amazônia Legal, além de facilitar o
trabalho dos Cartórios de Registros de Imóveis.
Para concluir há necessidade
de Coordenação Geral entre os
Cadastros Fundiários existentes, principalmente através de
uma Política Institucional de
Estado para que ocorra a interconexão dos inúmeros Cadastros Fundiários corroborado
com uma lei cadastral compilada, sistematizada e adequada
a realidade nacional.
Quanto ao Registro Jurídico
dos Imóveis Rurais já estão em
fase adiantada principalmente
através da parceria entre Corregedoria Geral do Tribunal de
Justiça da Bahia e do próprio
CNJ, através do Provimento nº.
47-CNJ, de 18 de junho de 2015
(Revogado) e do Provimento
CNJ nº. 89, de 18 de dezembro
de 2019, que determinaram a
integração e a conexão dos Cartórios brasileiros entre si para
prover melhores serviços eletrônicos, que avançou no país,
por essa conexão com as Corregedorias dos Tribunais de Justiça e do CNJ.
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Namorada de Conrado fala que cantor acordou e disse
que ' se lembra de algumas cenas' do acidente
Geral

Tragédia

A namorada de Conrado, da dupla sertaneja
com Aleksandro, que morreu em um grave acidente
no último sábado (7), usou
as redes sociais, na manhã
desta quinta-feira (12),
para falar sobre a melhora
do músico, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no
Hospital Regional de Registro, no interior de São
Paulo.
Segundo Anna Moraes,
os dias não têm sido fáceis,
mas que na quarta-feira (11)
houve uma grande vitória.
"Meu João acordou, está
consciente e muito abalado
com o ocorrido, ele se lembra de algumas cenas, mas,
na medida do possível, está
bem".
"Vocês não têm ideia de
como foi importante e
emocionante chegar no
hospital e ver ele falando,

se comunicando com a
gente, depois de dias de
tanta angústia", aﬁrma.
Anna agradeceu a todos
que estão manando mensagens. "São muitas mensagens de carinho e
palavras que acalentam
meu coração nesse momento tão delicado. amigos, familiares, fãs do
Cea... Acreditem, cada um
de vocês estão sendo instrumentos de Deus na
nossa vida! Gratidão a
todos. Deus está ouvindo
nossas orações. Continuem orando pela vida de
João (Conrado) e do Júlio
Cesar".
O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido
como Conrado, segue internado no Hospital Regional de Registro, na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas segundo o
boletim médico divulgado

na tarde de quarta-feira
(11), o quadro é estável. O
músico apresentou melhora clínica e laboratorial
e foi extubado por volta
das 19h de terça-feira (10).
Segundo o último boletim médico, o cantor está
lúcido e com respiração espontânea. A equipe médica
ressalta que, no momento,
não há necessidade de
nova intervenção cirúrgica
no paciente.
Até a tarde de terça-feira
(10), o cantor apresentava
evolução com estabilidade
do quadro clínico e melhora progressiva da função renal. Na data, o
hospital já havia divulgado que não havia necessidade
de
novas
intervenções cirúrgicas no
cantor. O estado de saúde
de Conrado era considerado grave até a tarde de
segunda-feira (9).

Anna Moraes aﬁrmou que o cantor está consciente. Conrado foi extubado, segundo o boletim médico divulgado na quarta-feira (11).

Namorada de Conrado usou as redes sociais, na manhã desta
quinta-feira (12), para falar sobre a melhora do músico

Paulo Rebelo Coluna

OS COMPARSAS

A minha análise sobre a
cumplicidade e conivência
dos meios de comunicação
e a esquerda nacional é a
seguinte:
a GLOBO mudou de lado.
Antes era da direita; agora é
de esquerda. Floresceu durante o Regime Militar e
sempre em busca de oportunidades para enriquecer,oportunista, se revigora
na onda do globalismo. Curiosamente, note: já não se
ouve mais o "FORA GLOBO"
pela turma da esquerda,
pois pasme, estão irmanadas em prol desse movimento global, um balaio de
gato, travestido de atos e
ações democráticas, em
busca de igualdade e justiça
social, que veio para "refundar o mundo". Hoje, são
comparsas, corroendo a democracia, antes lentamente
pela beirada, agora ativamente por dentro.
A partir do ano 2000, a internet e as mídias sociais
democratizaram a informação e conhecimento, perdendo a mídia clássica um
enorme espaço de influência e manipulação públicas.
Dela caíram foram jovens e
a classe média em massa.
Paralelamente, no Brasil
houve uma explosão do nú-

mero de igrejas evangélicas. A Igreja Católica perdeu
espaço.
Crentes
naturalmente afastaram-se
e repudiam a GLOBO, que
perdeu ainda mais audiência e assim, sem saída, voltou-se para quem sempre
fora por ela esnobada ou
enjeitada: o pobre, o preto e
o favelado. Perdeu credibilidade de vez.
A programação da GLOBO
mantém um moderno pa-
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drão de qualidade visual,
claramente, populista e demagógico, voltado para fisgar as classes inferiores,
que devido à pieguice, indulgência com a falta de
educação e conhecimento,
bajulação escrachada, se
sentem "empoderadas e
"representadas", através do
outrora "ESQUENTA", "OS
BRAUNS", PARAISÓPOLIS,
"A FORCA DO QUERER",
ambientada em favela,

Médico e Poeta
amapaulo.com.br
amapaulo@outlook.com

tendo sido Bíbi a grande
protagonista da telenovela;
metade mulher lutadora e
bandida por inteiro, fora as
chamadas populistas no Luciano Huck, Serginho Groisman, Fátima Bernades,
enaltecendo o pobre que
venceu na vida em meio à
bala perdida, culminando
com a quintessência da empulhação democrática dos
brothers &sisters, onde arrumam
mercadologica-

mente uma caterva de desiguais, pretos, brancos,
amarelos e vermelhos,
trans e bissexuais, cis, binários e não bi e assexuados,
cuja igualdade está apenas
na falta de educação, civilidade, inteligência, intelectualidade,
decoro
e
esbornia coletiva. Amoralidade e imoralidade tornaram-se
liberdade
de
expressão e condená-las
publicamente é sinônimo
de intolerância e se for de
um preto-A, pior; é racismo!
Assim, a igualdade social,
étnica e racial sonhada pela
esquerda agora é real, porém
de modo equivocada; atualmente todos somos iguais,
mas nivelados por tão baixo,
que o povo perdeu o mínimo
de juízo valorativo, já não sabendo mais distinguir o justo
e injusto, o certo e errado, o
bem e o mal, exceto pelo caminho apontado pela esquerda, pois a intelligentsia
socialista, composta de acadêmicos de grandes universidades
mundiais,
intelectuais do meio artístico, ateus ou agnósticos, articulados
e
inﬂuentes,
seguindo rigorosamente a
cartilha gramscita, vieram
para sepultar Deus de vez.
Que DEUS nos ajude!

Geral
Manaus
'Fui o garoto propaganda da minha cidade', diz prefeito de Manaus
sobre viagem à maratona de Barcelona que custou R$100 mil

Na quarta (11), a Câmara Municipal de Manaus aprovou requerimento que obriga
David Almeida a detalhar os gastos em até 15 dias.

O prefeito David Almeida
afirmou nesta sexta-feira (13)
que participou da maratona de
Barcelona, no último final de
semana, como "garoto-propaganda" de Manaus. A viagem
custou R$100 mil aos cofres
públicos.
Na quarta-feira (11), a Câmara Municipal de Manaus
aprovou requerimento que obriga David Almeida a detalhar
os gastos da viagem em até 15
dias. As despesas ainda não
constam no Portal da Transparência.
As declarações do prefeito
foram dadas durante o lançamento do projeto de um parque temático, previsto para
ser construído na Zona Leste
de Manaus. Na ocasião, David
Almeida defendeu a participação de integrantes da prefeitura no evento esportivo de
Barcelona.
"Eu fui participar de uma

José Altino:

eu investi. Dei entrevista para
toda a TV esportiva mundial, e
eu estou sendo convidado
para ir para vários lugares do
mundo todo falar sobre Manaus", afirmou o prefeito", comentou o prefeito

feira internacional de esporte,
em uma das maiores maratonas do mundo. Havia [representantes de] cidades como
Amsterdan, Bruxelas, Londres, Chicago e Manaus também estava lá, com o seu
estande. O estande mais visitado da feira, inclusive", disse.
Almeida também afirmou
que atuou como garoto propa-

•

ganda da cidade, e que o
evento gerou visibilidade para
a capital amazonense. Ele
também declarou que não
houve gastos, mas investimentos.
"Eu fui divulgar a minha cidade, eu fui um exemplo de
prefeito para o mundo, eu fui
o garoto propaganda da minha
cidade. Ninguém gastou nada,

COLUNA

De índios, irracionalidades e
prejudiciais mentiras
E tudo já começa com números. Brasileiro nunca gosta de
matemática, mas adora o casuísmo que números exagerados provocam. Para apoio de
suas razões extrapolam e os
usam à exaustão. E quando o assunto é causa indígena, até procuradores ﬁscais de leis os
assumem e permitem espaços
danosos causados por irresponsáveis citações avantajadas da
numerologia. Acodem a loucuras e distorções. E por eles, verdade e razão perdem vez e voz
em confronto com sentimentos
utópicos e protecionistas. Ainda
mais que tais sentimentos são
bem mais bonitos que a realidade.
Exemplo melhor disso é o fato
ocorrido há vinte e cinco anos,
em Haximu, lugar um perdido
no Parima venezuelano. Ali está
o povo Yanomami bem na região fronteiriça Brasil/Venezuela.
O episódio Haximu tão exibido e lembrado hoje em redes
sociais, com citação até "googleliana", "wikepediana", transformado em massacre, teve origem
em um confronto de índios yanomami armados pelo governo
venezuelano para caçarem garimpeiros brasileiros em suas
ﬂorestas. Uma infeliz ação de
estado, que resultou em morte
de quatro índios e dois garimpeiros brasileiros.
O grande alarme da Venezuela com esses episódios de
garimpeiros na fronteira, ganhou força com Hugo Chaves.
Bem por isso, ele tentara sua
primeira rebelião. Sem sucesso
foi preso. Alegava invasão de

território de seu país com construção vizinha de pistas de
pouso, acusando expansionismo brasileiro.
A famosa derrubada do
avião civil brasileiro desarmado
na fronteira lhes causara não só
constrangimento, mas os colocaram em alerta para perda de
ricos pedaços de chão. Além
dessa pista de pouso, chamada
Sadam Hussein, conﬂitos noutras, como Novo Progresso e
Novo Horizonte, aconteceram.
Algumas, sobre linha de fronteira, nasciam no Brasil e terminavam
em
território
venezuelano, o que ali mentava
o litígio e a beligerância. Em
proveito próprio elementos da
Guar da Nacional venezuelana
pousavam em seu lado e saqueavam o ouro na cantina do
lado de cá. Esta desonesta ação,
incomum a autoridades, ﬁcava
sempre invisível às comunica-
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ções públicas, sobressaindo
apenas e tão somente a questão
indígena. Um jogo que distraindo atenções, se misturava a
um motivo indígena importado
de organizações do exterior,
inclusive religiosas, bastante
prejudiciais aos interesses da
nação brasileira O estupido Haximu, como divulgado em televisões, alguns jornais, redes
sociais e outros meios, além de
um absurdo número de mortos
citados, inclusive crianças,
apresenta urna terrível má fé,
mentira pública e uso irracional
de urna verdade imprestável às
ideias e programas que a administração nacional deveria pôr
em prática, dirigida especialmente ao povo Yanomami.
Organizações com origens
francesas, padres da Itália (Consolata) outras tantas ONGs os
apresentam com um número de
quase trinta mil vi ventes, e os

Gastos não constam no Portal da Transparência
Durante a participação no
evento, o prefeito fez diversas
publicações em suas redes sociais.
Entretanto, no Diário Oficial
do Município (DOM), aparece
apenas o registro de afastamento de dois secretários municipais para a ida à Barcelona.
Os gastos também ainda não
aparecem no Portal da Trasnparência. A medida foi criticada por especialistas.
"Qualquer administrador,
qualquer prefeito que saia da
cidade com uma comitiva
deve, em respeito à democra-

cia, prestar contas da sua viagem dos gastos da sua viagem.
O ato em si de fomentar a
vinda de turistas para cá com
a maratona é digno de aplausos. Agora o ato de ir em uma
comitiva, sem liberação de recursos, sem dizer de onde está
pagando, aí não, aí é digno de
vaia", afirma o cientista político Helso Ribeiro.
Durante sessão realizada na
quarta-feira (11), a CMM aprovou
requerimentos, apresentados
pelo vereador Rodrigo Guedes
(Republicanos), para que a prefeitura dê detalhes sobre os gastos durante a viagem.
"A gente não tem nenhuma
informação de quantas pessoas foram, só sabemos que
foram muitas. E quanto custou essa viagem, quanto custou esse tour com dinheiro
público aqui da população da
cidade de Manaus, do estado
do Amazonas.", disse Guedes.

Jornalista diário, escritor,
aviador, fundador da União
Sindical dos Garimpeiros da
Amazônia Legal, membro do
Conselho Superior de Minas.
zealtino@uol.com.br
tem como uma das maiores tribos isoladas da América Latina.
Invenção numérica que por incrível que pareça não chegou a
incomodar tantos governos que
passaram e que irresponsavelmente jamais cuidaram de promover um censo daquela
população, e de outras, para ir
de encontro a razoes mínimas
que justiﬁque em território
maior aquele necessário a vida.
No caso, quatro vezes a área do
estado do Rio de Janeiro. Entretanto, tudo para justiﬁcar a suprema leviandade de um
presidente
Todo collorido, de haver
anulado urna legitima demarcação do administra dor anterior,
que responsavelmente cuidou
também dos interesses nacionais, resguardando as maiores
jazidas de alto teor de estanho
no mundo, assim como ocorrências auríferas e tantos outros
minerais.
Pois bem, por ali os índios Yanomami, em solo brasileiro não
chegam a três mil. (3.000) e não
são isolados ou arredios. Junto
aos venezuelanos, seu número
sobe a sete mil. (7.000). Não são
e não se somam como urna
tribo, mas sim uma etnia formadora de grupos familiares que
não se dão lá muito bem uns aos
outros, e cuja ocupação maior é
roubar mulheres de urna aldeia
a outra. As rusgas são sempre
muito feias. À época, havia um
aldeamento de 28 homens e
uma única mulher. As demais,
“ladrões" levaram copiando as
célebres Sabinas.
Mas, também pudera, mulher
para aquele povo é não só de

uso do corpo, mas melhor
ainda, como capital e trabalho.
Constroem malocas, carregam o
que os homens caçam ou pescam, buscam água e provém comida. Aos homens só mesmo
cabe caçar, trepar (são invejáveis) dormir e mais nada. Elas,
se com cria ao colo e vem a nascer outra, a matam incontinente. Mama só dá para uma.
Por outro lado, se chegarem a
uma média velhice e seu
homem vier a faltar, ninguém a
querendo são abandonadas na
mata para alimentar feras, permitindo continuidade ao ciclo
da vida natural.
Mais, destruindo mitos maiores e imagens amplamente divulgadas por globais televisões,
os Yanomarni não reconhecem
cheﬁas centrais e nem respondem a um ou outro comando
externo, principalmente ligados
a religiosos. Mas, como todos
lutam por um naco de razões
têm aqueles que foram criados
em fé diferente, vivem mais e
falam sempre o que lhes dizem
os pregadores.
A expectativa de vida deles é
de aproximadamente trinta e
dois anos. Chegar aos quarenta,
bem raro. Infecções uterinas
matam mulheres no parto, a oncocercose e sarna campeiam em
seu meio.
Não aprenderam a produzir,
mas conhecem nosso consumo
e ciência. Entretanto, muitos
acham que tais usos e saberes
são monopólios nossos não extensíveis a eles ou outros ditos
não civilizados.
Segundo eles, que ﬁquem
como estão.... Que fazer???

Dr. Achiles

•
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Médico Radiologista; Professor
da Unifap; Mestre em Ciências
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Hoje no #vemcomigofalardesaúde recebemos o cirurgião
Oncológico Roberto Marcel médico CRM 723 RQE 372 para
nos falar sobre a câncer do colo do útero.

Convidado

Dr. Roberto Marcel
Especialista em cirurgia oncológica
pelo Hospital do Câncer de Barretos –
SP RQE 372, Especialista em Cirurgia
Geral pelo Complexo Hospitalar Mandaqun- São Paulo – SP 361, Mestre em
Medicina pela UNIFAP, Professor Assistente do Curso de Medicina UNIFAP

.1. O que é colo do útero?
Trata-se da porção inferior do
útero que apresenta um orifício
(por onde acontece a entrada do
sêmen e passagem do bebê nos partos normais). Está localizado no
fundo da vagina, separando os órgãos internos e externos da genitália feminina. Exatamente por este
fator é uma área do corpo exposta a
riscos de doenças relacionadas a
atividade sexual, a despeito de possuir seus mecanismos de defesa
como a produção de um muco bactericida que impede a proliferação
de certos patógenos assim como
exerce a função de barreira mecânica a corpos estranhos.

2. O que é e como acontece o câncer do colo do útero?
O processo inicial na formação do
câncer de colo uterino é a infecção
pelo papilomavírus humano (HPV).
Tal evidência ocorre pela detecção
do HPV em até 99% das mulheres
com carcinoma do colo do útero.
São conhecidos mais de 100 tipos
diferentes de HPV, e dentre estes
mais de 30 deles afetam o aparelho
genital inferior. No entanto, em relação a carcinogênese (formação do
câncer) a preponderância se dá nos
subtipos 16 e 18, encontrados entre
60 a 70% dos carcinomas do colo do
útero. O HPV afeta o crescimento e
a diferenciação celular por meio de
uma complexa interação entre o
vírus e o DNA das células do colo
uterino ocasionando um processo
de displasia (alterações celulares)
nas células do colo ao longo de anos
de evolução culminando finalmente na carcinogênese.
Estima-se que mais de 70% das

Saiba mais sobre o câncer do colo do útero

mulheres entram em contato com o
HPV ao longo da vida. Felizmente a
maioria destas mulheres com sistema imunológico competente (sistema de defesa do organismo) não
desenvolve a doença. Todos os fatores que corroboram para uma
maior exposição a infecção pelo
HPV consequente-mente aumentam o risco ded e s e n v o l v i mento do câncer de colo uterino
como: relação sexual precoce, múltiplos parceiros sexuais, múltiplas
gestações, infecção por outras
doenças sexualmente transmissíveis, havendo uma interação entre
todos os fatores e baixa condição
sócio econômica.
O tabagismo, assim como outras
condições que acometem o sistema
imunológico como a infecção pelo
vírus da imunodeficiência humana
(HIV) são também fatores de riscos
bem documentados.

3. Quais os sintomas do câncer do
colo?
Nas fases iniciais da doença, as
mulheres não apresentam queixas.
Posteriormente a esta fase assintomática surge sangramento vaginal,
muitas vezes erroneamente associado a alterações do ciclo menstrual.
Inicialmente
este
sangramento ocorre após a relação
sexual, mas pode ser irregular ou
após a menopausa.
Nas fases mais avançadas da
doença, as mulheres podem apresentar corrimento vaginal com odor
fétido, dor pélvica, dificuldade para
evacuar, alterações urinárias e emagrecimento importante.

4. Como é feito seu diagnóstico?
É fundamental que as mulheres
mantenham suas consultas ginecológicas rotineiras (ao menos uma
vez ao ano) e que sejam submetidas
a anamnese e exame físico ginecológico minuciosos. Nas mulheres
sem sintomas, o câncer do colo do
útero é identificado com maior frequência por avaliação de anormalidade do exame citológico - o exame
de rastreamento chamado de Papa-
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nicolaou.
Diante de alterações no Papanicolau, o exame colposcópico é obrigatório para avaliar áreas suspeitas
de invasão inicial e com base nos
achados da colposcopia e na aparência macroscópica do colo,
podem ser efetuadas biópsias - retiradas de pequenas amostras do
órgão – a fim de detectar a presença
do carcinoma em fase inicial.
Por ser um órgão de fácil visualização ao exame físico ginecológico,
com uma simples passagem de um
espéculo na vagina para inspeção
do colo uterino a procura de lesões
suspeitas, pode-se identificar as lesões maiores – ditas macroscópicas,
sendo assim, quando o tumor é evidente, a biopsia da lesão é suficiente para o diagnóstico. A vagina
também deve ser inspecionada com
atenção. O exame retal é fundamental para avaliar comprometimento do trato digestivo, mais
especificamente o reto. Em casos
selecionados, uma com biopsia cervical e curetagem endocervical
podem ser indicados.

5. Como faço a prevenção desse
câncer?
No que concerne ao que se chama
de prevenção primária do câncer do
colo do útero, estariam listadas
todas medidas relacionadas a diminuição do risco de contágio pelo Papilomavírus Humano (HPV). Como
a transmissão da infecção ocorre
por via sexual, consequentemente,
o uso de preservativos (camisinha
masculina ou feminina) durante a
relação sexual protege parcialmente do contágio pelo HPV, que
também pode ocorrer pelo contato
com a pele da vulva, região perineal, perianal e bolsa escrotal.
Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde todas as mulheres na
faixa etária entre de 25 a 64 anos e
que já tiveram atividade sexual
devem ser submetidas ao exame de
rastreamento – o exame de Papanicolau. Trata-se de um exame simples, rápido e com baixo custo,
sendo a principal estratégia para

diagnóstico precoce. O exame deverá ser avaliado por um médico
que dará seguimento devido conforme o resultado do exame de prevenção. Em todos as situações, é
importante seguir as recomendações médicas.
Em 2014, foi implementado no
calendário vacinal, a vacina tetravalente contra o HPV para meninas
de 9 a 13 anos. Já no ano de 2017, o
Ministério estendeu a vacina para
meninas de 9 a 14 anos e meninos
de 11 a 14 anos. A vacina tetravalente protege contra subtipos 6, 11,
16 e 18 do HPV e conforme comentado anteriormente os dois últimos
são responsáveis por cerca de 70%
dos casos de câncer do colo do
útero.
Tanto a vacinação, como a realização do exame preventivo (Papanicolau) se somam aumentando a
eficácia nas medidas de prevenção
desse tipo de câncer. Um detalhe
fundamental, é que a vacina é indicada até os 45 anos de idade nas
mulheres com algum grau de imunossupressão (diminuição de resposta
imunológica),
como
portadoras HIV/Aids, mulheres
transplantadas e portadoras de
cânceres.
Hábitos de vida saudáveis como
a ingestão de frutas, legumes, verduras, não fumar e prática de atividade física são fatores de proteção.

6. Qual o tratamento?
O tratamento depende fundamentalmente da fase em que a
doença foi diagnosticada. As lesões
precursoras podem ser tratadas até
ambulatorialmente. De um modo
do geral, os cânceres diagnosticados em fases mais precoces podem
ser tratados com procedimentos cirúrgicos, enquanto os casos diagnosticados
em
fases
mais
avançadas são tratados com radioterapia associada a quimioterapia.
Fatores pessoais como a idade e desejo de ter ou não filhos são levados em consideração.
7. Faça suas considerações finais.
O câncer de colo uterino, é o câncer que mais acomete mulheres no
estado do Amapá, com um alto número de morbidade e mortalidade
em decorrência de uma política de
rastreamento ainda ineficiente, a
despeito de ser considerado hoje o
único câncer no mundo passivo de
erradicação, pois acomete um
órgão facilmente visível ao exame
físico, possui um método de rastreamento que quando executado
de forma correta é eficiente (exame
de Papanicolau) e possui uma vacina eficaz. E o dado mais importante é que quando o diagnóstico é
realizado nas fases iniciais, as
chances de cura do câncer cervical
são de 100%.

Geral

MP Eleitoral defende que partidos de uma mesma coligação para
governo do Estado podem lançar candidatos próprios ao Senado

Mudanças

Órgão também sustenta que os partidos coligados para governador não podem formar aliança diferente para disputar cargo de senador.

O Ministério Público Eleitoral defendeu, em parecer enviado ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) esta semana,
que um mesmo partido político não pode integrar coligações diferentes para disputar o
Governo estadual e as vagas
para o Senado Federal de uma
mesma unidade da federação.
Na manifestação, o órgão também sustenta que as agremiações coligadas para o cargo de
governador de determinado
estado podem optar por disputar as eleições para senador
individualmente, lançando
cada uma seu candidato próprio.
O parecer foi apresentado na
consulta feita pelo deputado
federal Waldir Soares de Oliveira (União Brasil-GO) ao TSE.
Nela, o parlamentar questiona
a Corte se o partido é obrigado

a repetir a mesma coligação
formada para as eleições majoritárias de governador na disputa ao Senado, ou se pode
lançar
individualmente
nomes para o cargo de senador.
“É possível a coligação for-

Partidos pedem implementação de plano
para enfrentar racismo institucional

Eleições 2002

mada apenas para a eleição de
governador ou apenas para a
eleição de senador. Nesse
caso, cada partido é livre para
lançar candidato próprio para
o cargo não abrangido pelo objeto da coligação, já que as
candidaturas ao Governo do

estado e ao Senado Federal são
autônomas”, opina o vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo
Gonet.
O vice-PGE lembra que há
jurisprudência consolidada no
TSE, desde 1998, para admitir
a formação de uma única coligação para disputar os cargos
majoritários relativos à mesma
unidade da federação (Governo e Senado). Os partidos
têm autonomia para decidir se
vão apresentar candidaturas
para cada um desses cargos de
forma independente ou se vão
se aliar a outras legendas.
A partir do momento em
que decidem compor determinada coligação para lançar
candidato a governador, por
exemplo, têm a opção de repetir a aliança na disputa ao Senado ou lançar candidato
próprio. No entanto, é vedado

formar aliança distinta para
essa disputa, ainda que a
união seja feita apenas com
parte das legendas que integram a coligação ao Governo
estadual.
Na manifestação, Gonet ressalta ainda que a Emenda
Constitucional 52/2006 afastou a obrigação que os partidos tinham anteriormente de
manter a mesma coligação
feita para a disputa presidencial nos estados. No entanto, a
medida não afetou a regra para
as alianças formadas para disputar os cargos de uma
mesma circunscrição. Nas
eleições deste ano, as coligações são permitidas apenas
para os pleitos majoritários
(presidente, governador e senador), sendo vetadas na disputa proporcional (deputados
estaduais, distritais e federais).

Gilmar Mendes determina realização de mutirões para
rever prisões de pais de crianças menores de 12 anos
Dentro da lei

A medida faz parte da concretização de decisão que assegura prisão domiciliar a
pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deﬁciência.

Sete partidos políticos (PT,
PSOL, PSB, PCdoB, Rede Sustentabilidade, PDT e PV), provocados pela Coalizão Negra por
Direitos, ajuizaram no Supremo
Tribunal Federal (STF) a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF)
973, em que pedem que a Corte
reconheça "o estado de coisas
inconstitucional" caracterizado
pela alta letalidade de pessoas
negras, ocasionada pela violência do Estado, e pelo desmonte
de políticas públicas voltadas à
população negra do país. As legendas pedem a implantação
de um Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Institucional.
A ADPF foi apresentada neste
13 de maio, que marca os 134
anos da assinatura da lei que
aboliu a escravidão no país. As
legendas destacam, no entanto,
que as pessoas escravizadas
foram libertadas sem nenhuma
perspectiva de inserção formal
na educação, na economia e na
cultura.
"Pessoas negras foram marginalizadas e, sem trabalho ou
terra, compulsoriamente transformadas nos principais alvos
da repressão policial, uma das
táticas executivas mais eﬁcientes de controle social e vigilância
de coletividades, grupos sociais
e territórios vulnerabilizados

historicamente", ressaltam.
Os partidos pretendem que
sejam reconhecidas e sanadas
as lesões a preceitos fundamentais da Constituição praticadas
pelo Estado brasileiro por ações
e omissões que têm levado a
uma violação sistemática dos
direitos constitucionais à vida, à
saúde, à segurança e à alimentação digna da população
negra. Apontam, especialmente, o crescente aumento da
letalidade de pessoas negras em
decorrência da violência institucional – sobretudo fruto da
atuação policial –, bem como o
desmonte de políticas públicas
de atenção à saúde da população negra e de redistribuição de
renda, que diﬁculta ou impossibilita o acesso às condições de
vida digna, entre elas a alimentação saudável.
Os pedidos da ação incluem a
elaboração e a implementação,
pelo Estado brasileiro, de um
Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Institucional
e à Política de Morte à População Negra, além de diversas outras medidas para solucionar o
problema.
"O Supremo Tribunal Federal
deve impor aos Poderes Públicos a formulação e a promoção
de medidas efetivas para que as
violações de direitos sejam mitigadas", reforçam.

O ministro Gilmar Mendes,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), determinou a realização de mutirões carcerários
com o intuito de identiﬁcar
beneﬁciários de decisão da Segunda Turma da Corte que,
em habeas corpus coletivo, estabeleceu a substituição da
prisão preventiva de pais ou
responsáveis por crianças menores de 12 anos ou pessoas
com deﬁciência pela prisão
domiciliar, desde que cumpridos os requisitos do Código de
Processo Penal (CPP).
A medida visa assegurar a
revisão das prisões dos encarcerados que se encontrem
nessa situação, a apuração das
circunstâncias de encarceramento e a promoção de ações
de cidadania e pautas sociais
necessárias à ressocialização

dos envolvidos.
A decisão foi proferida no
Habeas Corpus (HC) 165704,
no qual foi implementada a
ordem da Turma, e será submetida a referendo do colegiado, sem prejuízo do
reconhecimento de seus efeitos imediatos.
Os mutirões carcerários
devem ser conduzidos pelo
Departamento de Monitoramento e Fiscalização Carcerária e do Sistema de Execução
de Medidas Socioeducativas
(DMF), órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que
tem experiência na realização
de práticas de enfrentamento
às falhas e aos déﬁcits estruturais do sistema penitenciário
brasileiro. O DMF atuará de
forma coordenada com os tribunais participantes, em

prazo razoável.
Segundo o ministro, o habeas corpus julgado pela Segunda Turma tem “inegável
dimensão estrutural”, uma
vez que busca corrigir falhas
estruturais e institucionais
na implementação da regra
da prisão domiciliar estabelecida na lei para pais ou responsáveis por crianças ou
pessoas com deﬁciência (artigo 318, incisos III e VI, do
Código de Processo Penal).
“Nesses casos, deve ser adotado um modelo judicial
aberto e dialógico, com a utilização de ferramentas processuais adequadas para o
enfrentamento dos graves
problemas de política judiciária que violam os direitos
das pessoas presas e de seus
dependentes".
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A ESCRAVIDÃO FOI DE FATO ABOLIDA OU
APENAS USA OUTRAS MÁSCARAS?

Comemoramos neste dia 13
de maio, próximo passado, a
abolição da escravatura. Digase, UM MARCO HISTÓRICO
DE UMA HISTÓRIA INDECENTE.
Há o que ser comemorado,
sem dúvida, era o término de
um período em que a escravizar pessoas no Brasil era usual
e legal. Não apenas de afrodescendentes, mas também
de indígenas.
Mas há principalmente que
se reﬂetir com sobriedade e
honesta visão sobre o que signiﬁca a escravidão passada e
presente no transcorrer do
marco civilizatório.
No presente, a escravidão já
foi abolida de fato?
A origem da escravidão está
ligada a dois fatores fundamentais, o econômico e o social.
No FATOR SOCIAL houve e
ainda há muitas posturas primitivas e repletas de preconceitos, de crenças enganosas
na suposta superioridade de
povos, raças, tribos e tudo o
mais que se possa relacionar a
preconceitos e ignorância.
No FATOR ECONÔMICO o
pobre é tido pelos que tem
mais dinheiro e poder, e pior,
aceita, a condição de que é inferior, isso tudo estimulado
através de disfarces, de hipocrisia.
Se lançarmos um olhar aos

primeiros registros que temos
da escravidão no ciclo da história humana, ela começa
quando aqueles que venciam
guerras descobriram ser mais
vantajoso, em vez de sacriﬁcarem aos deuses os prisioneiros, manter eles como
escravos, servindo aos vencedores.
Assim, nas civilizações antigas: Grécia, Roma, Egito, Babilônia e as demais, a
escravidão era constante.
Atendiam a uma demanda de
trabalho, a demanda econômica. Importante registrar
que não importavam cor,
etnia, crença. O objetivo era
totalmente economia e poder.
E assim foi também em
nosso país. A economia colonial baseava-se na produção

da lavoura canavieira e na exploração de minas e para que
esses empreendimentos fossem lucrativos foi aqui introduzida a escravidão. A forma
mais aviltante de exploração
do trabalho.
Esse é o passado que percorremos e que muitas vezes
acreditamos superado. Sim,
nem tudo foi em vão, ao
longo dos séculos, alcançamos alguns passos à frente,
mas quantos passos de retrocessos são perceptíveis a cada
dia em que o dinheiro ﬁca escasso.
Na modernidade, em pleno
século XXI, a escravidão assume facetas diferentes, camuﬂagens. É fato que
enquanto as pessoas não tiverem condições de suprirem
suas necessidades básicas
com dignidade, que signiﬁca
com trabalho digno, elas
estão escravas dos que lhes
garantem esmolas de sobrevivência.
E o que é um trabalho
digno? Aquele em que a pessoa tenha ganhos justos, seja
ela um empreendedor, um
funcionário ou um ambulante...
E sobre isso há dados, por
exemplo, “desde a década de
1970 existem denúncias de
que o trabalho escravo - apesar de constituir um crime continua praticado no Brasil.
O método empregado é o
mesmo que se usava com os
imigrantes, ou seja, forçar o
trabalhador a endividar-se, de
modo que ele seja forçado a
trabalhar para pagar sua dívida. Para evitar fugas, capangas armados são espalhados
nas fazendas, atuando como

"neofeitores" ou capitães do
mato” (In:https://educacao.uol.com.br/disciplinas/hi
storia-brasil/escravidaoontem-e-hoje).
E no mundo a situação não
é diferente, a exploração do
ser humano pelo ser humano
continua em grande escala.
No Brasil, ela não ocorre apenas nas lavouras ou no interior do país, ocorre também
nas grandes cidades. Ocorre
em diversas frentes.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), em maio de 2005, existem cerca de 12,3 milhões de
escravos no mundo, dos
quais entre 40% e 50% são
crianças. Destaque-se que o
tráﬁco humano e a exploração sexual fazem parte do
quadro moderno de escravidão. Estamos em 2022 e os
dados continuam crescentes.
O que se faz óbvio é que a

miséria, a fome, o desemprego, os baixos ganhos são
combustível dessa situação
cruel. E a causa ou origem
está na falta de ações governamentais, DESDE EDUCAÇÃO
DE
QUALIDADE,
PASSANDO POR OMISSÃO
AO INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO
E
CULMINANDO NA INCOMPETENCIA DE CRIAR
CONDIÇÕES PARA QUE
INVESTIMENTOS GEREM
D E S E N V O LV I M E N T O
ECONÔMICO E MERCADO
QUE VALORIZE O TRABALHO E O TRABAHADOR, para
mudar o cenário de nossa sociedade de mendigos para
uma sociedade autossustentável. Esta irresponsabilidade
de gestores públicos é o sustentáculo deste triste espetáculo. E somente seu voto
pode abolir a escravidão
atual.
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PROFESSORAS DO ESTADO DO AMAPÁ BRILHAM NA ETAPA
NACIONAL DO PRÊMIO SEBRAE DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Na tarde do dia 12 de maio foi
realizada a cerimônia de entrega
das premiações da disputadíssima 2ª Edição do PRÊMIO SEBRAE
DE
EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA, sediada no
Transamérica Expor Center, em
São Paulo e recheada de fortes
emoções para as duas professoras
do Estado do Amapá, idealizadoras dos projetos que brilharam no
pódio nacional, Valda Barros e Pábula Nataely.
Vencedora na Etapa Nacional
Troféu Bronze - Ensino Fundamental Anos Iniciais - PROFESSORA VALDA BARROS e o
PROFESSOR
COLABORADOR
VITOR IBIAPINO JUNIOR - Pro-
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jeto Plante-me e Descubra Quem
Sou, que trabalha a coleta de resíduos domésticos com foco no resíduo orgânico na pandemia, as
crianças ﬁzeram em casa adubos
e hortas. O projeto impactou diretamente 215 famílias e foi realizado com alunos da Escola
Estadual Santa Maria (Bairro Marabaixo) - Macapá.
Vencedora na Etapa Nacional
Troféu Bronze - Ensino Fundamental Anos Finais - PROFESSORA PÁBULA NATAELY - Projeto
Empreender na Escola: Espetáculo Circo Almirante da Alegria,
desenvolvido durante as aulas de
educação física por 3 meses. Impactou diretamente 125 alunos na
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Escola Estadual Almirante Barroso - Santana, envolvendo 1 mil
pessoas no espetáculo circense e
indiretamente toda a comunidade
no entorno da escola e diversas
instituições.
Em nome das competentes proﬁssionais de grande valor, Marília
Correia (Gestora do Programa de
Educação Empreendedora) e Denise Bitencourt (Gerente da Unidade
de
Educação
Empreendedora
do
Sebrae
Amapá) parabenizamos o SEBRAE-AP por viabilizar a participação dos professores na
cerimônia das premiações da
etapa nacional da 2ª Edição do
PRÊMIO SEBRAE DE EDUCAÇÃO

EMPREENDEDORA e também no
congresso Nacional BETT EDUCAR BRASIL, ambos realizados no
Transamérica Expor Center, no
período de 10 a 13 de maio em São
Paulo. A soma dos múltiplos esforços do SEBRAE-AP proporcionaram colossal aprendizado para
todos os professores e professoras
participantes que retornaram
para o Estado do Amapá conhecendo as novas tendências da
educação nacional e internacional, em especial a Educação Empreendedora, além de novas
ideias para os futuros projetos e
network de imensurável valor.
Conﬁra os melhores momentos:

Karen Jonz lança 1º álbum com 'pop de quarto'
e letras reﬂexivas que fogem de clichês do skate
Geral

Em alta

Campeã de skate que também brilhou como comentarista canta no álbum 'Papel de carta'. Ela mostra lado
mais sério com 'bedroom pop' e produção do marido, Lucas Silveira, da Fresno.

"Papel de Carta", primeiro
álbum de Karen Jonz, foge de
dois estereótipos: o da "música
de skatista", direta e agressiva,
e o da própria atleta, irreverente
em vídeos no YouTube e em
comentários na TV.
O álbum lançado nesta
quinta-feira (12) não é agressivo
nem irreverente. O que as músicas sérias e confessionais
pegam do mundo do skate e da
personalidade dela são o espírito independente e uma sinceridade desconcertante.
A tetracampeã mundial toca
piano desde os oito anos e roda
pelo mundo da música desde
quando começou no skate. Ela
encara agora um projeto mais
sério, com lançamento pela
BMG: "Eu quero que ele alcance todas as pessoas que
tenha a possibilidade de alcançar", ela diz.
O som é "bedroom pop", ou
"pop de quarto", que troca produções grandiosas de estúdio
pela liberdade dos computadores em casa para fazer uma música mais intimista. Uma

Karen Jonz em imagem de divulgação do álbum 'Papel de carta'
— Foto Divulgação-Pedro Pinho

"vulnerabilidade e uma abertura", mas com camadas musicais que vão além de "ﬁcar
reclamando da vida", ela diz.

'Pop de quarto' de casal
As faixas que falam de terapia, surtos e insegurança foram
produzidas por Lucas Silveira,
líder da Fresno e marido de
Karen. O que já era confessional
ganha uma camada dupla de
intimismo.

Na primeira faixa, "Terapia",
ela canta: "Saiba que minha alegria só eu posso cancelar" - uma
referência a "Sua alegria foi
cancelada", álbum da Fresno.
"Uma indireta direta", brinca
Karen.
"Tenho essa intimidade com
ele e estamos muito alinhados
em gosto musical, em referências e liricamente. Foi uma
coisa que ﬂuiu. A gente não
precisou ﬁcar pensando nem

HONORATO E SEUS QUADRINHOS

Manuel Honorato de Luz Barbosa Júnior é amapaense; filho de
Manuel Honorato da Luz Barbosa e
Maria Durvalina Pereira Barbosa. É
formado em Artes Visuais pela
UNIFAP. Iniciou seu desejo de trabalhar com artes ainda criança,
visto que já possuía a capacidade
de registrar em desenho tudo o
que estava em seu entorno.
Sua vontade de trabalhar com
quadrinhos surgiu no dia em que
sua mãe o trouxe ao centro da cidade para andar no comércio e
passando defronte a uma banca de
revista, se encantou com uma revista em quadrinhos, diz ele: “- Eu
achei bonito os traços, as cores, a
Mônica, o Cebolinha. Mas o que
me influenciou bastante mesmo
foi a revista de Conan, que apresentava traços totalmente diferente das demais”.
Para Honorato, o artista necessita sempre de um produtor ou de
alguém que patrocine sua obra. Segundo ele: “- Nós realizamos um
projeto, investimos em cima desse
projeto, acreditamos em nossos
projetos, mas no final temos que
ter um patrocínio ou então o projeto pode fracassar, aliás, todos os
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projetos que eu fiz saiu mesmo foi
do meu próprio bolso, então na
minha concepção a principal dificuldade é o apoio cultural”.
A família sempre esteve presente
para apoiar o desejo de Honorato
em querer desenhar, para isso
comprava lápis grafite, lápis de
cor, papel e revistas em quadrinhos. Já na escola era o mais co-
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estudando", ela elogia. Há guitarras e momentos eufóricos,
como "Hiperventilado", mas o
clima é reﬂexivo.
Karen sempre gostou de produzir no computador e incentivou o marido lá atrás. "Quando
conheci o Lucas ele também
estava começando a produzir.
Ele tinha um computadorzinho
em que gravava. Aí eu super incentivava ele: 'Compra esse microfone, compra não sei o quê".
Aí ele foi se estruturando".
"Eu criava músicas desde a
escola. Na sala eu ﬁcava escrevendo música. Teve uma época
em que eu era 'reggaeira'. Fiz
uns reggaes com acordes bem
simples", ela lembra.
Como tantos músicos-skatistas, Karen começou a tocar em
bandas de colégio. Nascida em
Santos e criada no ABC Paulista, sua principal posição nos
times musicais escolares era no
teclado.
"Já fui de banda cover de Silverchair. A gente chegou a fazer
show no ABC. Os meninos
eram bons, eu era a pior da

nhecido da turma. A professora
sempre o chamava para fazer
algum desenho no quadro, para
abrilhantar sua aula. Nas aulas de
artes sempre era convocado pelos
colegas para desenhar as tarefas
escolares.
Honorato trabalhou em várias
áreas: já foi caixa de supermercado; embalador; vendedor; já tra-

banda. Não sei onde foi parar o
menino que era o Daniel Johns,
ele cantava bem."
Depois Karen criou projetos
autorais e teve destaque no
mundinho do skate com o
Violeta PingPong. "Era um
som total experimental, mas
que o pessoal curtia, porque
era tão maluco que fazia sentido para a galera do skate", ela
descreve.
Com Lucas ela criou os projetos Vaconautandthe Apple
Monster e KyberKrystals. Depois lançou uma mixtape e,
agora, veio o disco, que junta o
"lado foﬁnho" com a "força, sujeira, explosão do skate", ela deﬁne no texto de divulgação.
"Eu faço as coisas dessa maneira. No skate foi assim. Eu
não comecei a andar querendo
ser campeã. Eu gostava, de repente teve um evento e eu fui
bem, um cara notou e quis me
patrocinar... Nas Olimpíadas
também me convidaram para
ser comentarista. Eu aceitei e
cheguei lá, e deu no que deu",
ela compara.

balhou com vime; como auxiliar de
contabilidade e como auxiliar de
escritório. O certo é que em todos
esses afazeres ele sempre percebeu
a presença do desenho. Todo o
tempo o desenho e as imagens estavam ali, onde ele passasse.
Em seu trabalho artístico se volta
mais especificamente para temas
regionais e gosta de registrar o dia
a dia do caboclo da Amazônia.
Suas atividades artísticas se voltam para as caricaturas; tiras de
jornal; ilustração para livros; charges; desenhos diversos e quadrinhos. Fez várias charges para o
“Jornal do Dia”, como também,
para “Diário do Amapá”. Relativo
aos quadrinhos, um trabalho de
destaque foram as imagens criadas
para a revista em quadrinhos “Os
Cabuçus”, de circulação regional.
Assinou as imagens das seguintes
revistas: “Os Cabuçus – Edição nº
3; março de 2004”; “Combatendo o
Mosquito da Dengue – Secretaria
de Saúde do Estado do Amapá”;
“Não Deixe a Malária pegar Você –
FUNASA” e “APAExonado – APAE –
Macapá”. É um artista visual amapaense, muito dedicado no seu
labor.

Evento da Rede Amazônica discute com
empresários economia e geração de renda no Amapá
Geral

Plano B

Talk show, que ocorreu na quinta-feira (12), foi gravado e vai ser transmitido em um
programa especial na Rádio CBN Macapá e no canal Amazon Sat.

Os avanços do mercado no
Amapá e o futuro na geração de
renda na Amazônia foram assuntos de um evento que reuniu empresários na noite de quinta-feira
(12) em Macapá. Esta foi a 1ª edição do Plano B, evento promovido pela rádio CBN Macapá, que
integra o grupo Rede Amazônica.
A iniciativa aconteceu no formato talk show, com um batepapo entre Phelippe Daou Jr,
CEO do grupo Rede Amazônica,
e mais três empresários de diferentes setores do estado, a partir
do tema "Empreendedorismo e
emprego - matrizes econômicas
para o desenvolvimento".
Daou Jr. reforçou que a Rede
Amazônica foi um dos muitos
empreendimentos que enfrentou problemas durante a pandemia de Covid-19, mas que as
empresas do grupo conseguiram
reestruturar a comunicação e ultrapassar as diﬁculdades para
manter a prestação de serviços.
"A pandemia, apesar dos problemas e traumas que trouxe, fez
com que o Grupo Rede Amazônica se unisse muito. Estamos
presentes em 6 estados e tínhamos problemas de comunicação,
e durante a pandemia ﬁzemos o

processo de nos aproximar dos
gestores para vencer as diﬁculdades", explicou Phelippe.
O gestor relembrou o período
crítico da pandemia enfrentado
pelo estado do Amazonas e que,
mesmo assim, o jornalismo foi
um dos setores que não pararam
as atividades.
"O que nos ajudou foi a nossa
essência, que é servir a região.
Sobre o jornalismo, precisávamos estar presente em todos os
setores, inclusive no mercado.
Corremos muitos riscos, nossos
jornalistas foram heróis. Foram
momentos difíceis", desabafou.
Empregos e geração de renda
Outro tema abordado pelos
participantes foi a migração de
amapaenses para outros estados
em busca de empregos e qualidade de vida. O empresário
Jaime Nunes falou que esse é um
dos grandes desaﬁos enfrentados
pelo Amapá.
“O estado não tem mais capacidade de gerar empregos, mas o
setor privado pode criar milhares
de vagas. Por isso precisamos dar
oportunidades. É um estado com
grande índice de formação acadêmica, mas os jovens estão sem
perspectivas e saem daqui em

busca de trabalho", declarou.
Um dos destaques do debate
foi o novo modelo de negócio
que surgiu a partir da pandemia
da Covid-19, principalmente as
tecnologias remotas e on-line implementadas por empresários
para manterem as empresas de
portas abertas.
Fábio Renato é CEO de uma
das principais empresas do setor
de telecomunicações no estado e
falou sobre a importância da internet durante a crise sanitária e
a ampliação das possibilidades
nos empreendimentos.

“O empreendedorismo transforma vidas, e é exatamente isso
que fazemos. A internet aproxima pessoas, negócios e faz com
que essa aproximação mude realidades. A nossa empresa começou em uma garagem, e hoje, ao
longo dos anos de evolução, foi
crescendo”, citou.
Outro convidado do talk show
foi o empresário Iraçu Colares, da
área da agricultura e pecuária,
que também trabalha novos caminhos para a geração de empregos e mais renda para a região
amazônica.

Evento 'Plano B' foi realizado pela Rede Amazônica em Macapá,
nesta quinta-feira (12) — Foto Laura Machado-g1

"Poemas da Arca do Velho"

"Nós somos o segmento que
não pode ﬁcar em casa, tanto que
o Brasil não diminuiu os recordes
de produção, porque o produtor
rural brasileiro foi teimoso e não
saiu do campo para poder produzir alimentos", revelou Colares.
Iraçu, que também é presidente do Conselho Deliberativo
do Sebrae, aﬁrmou que na pandemia a instituição apoiou os pequenos negócios de agricultores
com feiras itinerantes em vários
pontos da cidade, para auxiliar os
empreendimentos de famílias locais.
"O Sebrae foi para o campo ajudar os produtores a fazer o comércio. Nós temos o estado mais
preservado do país, mas como
vive a população? Queremos destravar isso para mudar a situação.
É o empreendedorismo que vai
dar um novo rumo para o desenvolvimento”, aﬁrmou.
O Plano B, que aconteceu no
auditório do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
do Amapá (Sebrae), foi gravado
e será exibido no canal Amazon
Sat e na rádio CBN Macapá no
dia 21 de maio, na edição de sábado do programa Estação CBN,
na 93,3 FM.

Itaguaraci Macedo: Químico e poeta

COLUNA
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rivmacedo@ymail.com

NOITE SEM FIM
O dia se aproxima
Onde andará meu sono?
Vai longe o abandono
E próxima a rima...

Mas,não até dormir de inspiração
Onde naveguem esses meus
olhares,
Pois nem que eu singre todos
esses mares
Eu me aproximo do teu coração!

Mesmo por que sabemos que a
extensão
entre nós dois e nossos polegares
resume-se em centímetros vulgares
Aos olhos invisíveis da paixão!

minha aquieta!
Não que eu o impeça de seguir
sua meta
Mas,por que temos uma
Lá fora é quase dia
mesma sina...
Onde andará meu sono?
Vai longe o abandono
...se foi a escuridão...
e perto a fantasia...
Onde andará meu sono?
Que o vento trás na viração ca- Vai longe o abandono
nina
Que agride os meus ouvidos de
poeta
e a sensibilidade que completa
a sensação da fome repentina!
onde jamais
visão!

vagou

e junto a inspiração...

Agora,ofuscados com o dia,
Retornam para mim os olhos
meus
Cansados de singrar os mares
seus
Lá no horizonte onde eu me
perdia...

Que nos transforma em aves de
rapina
Urubus vãos da espécie mais
completa:
Aglomerados ou em linha reta,
ou como os veja assim minha
Por que se o tenho na palma da retina!
mão
ele procura chão de outros lu- Então meu coração não se domina
gares
terras remotas,incabíveis lares dentro de mim e volta e se
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Tribunal de Justiça ministra oﬁcina
de Conciliação para jovens da região

Itaubal do Piririm

“O objetivo é colocar em prática os ensinamentos – não somente na minha casa, mas também fora dela
também”, aﬁrmou a estudante Myrla Tayana Lima do Rosário, de 20 anos.

“Está sendo muito proveitoso, pois, estou aprendendo
muito com essa comunicação e
diálogo promovidos pelo Programa Conciliação Itinerante.
Depois desse aprendizado irei
passar o conhecimento para
outras pessoas. O objetivo é colocar em prática os ensinamentos – não somente na minha
casa, mas também fora dela
também”, aﬁrmou a estudante
Myrla Tayana Lima do Rosário,
de 20 anos.
Assim como Myrla, outros 39
jovens do município de Itaubal
do Piririm participam da oﬁcina
“Noções de Conciliação”, ofertada pela Justiça do Amapá. O
curso, que foi iniciado na
quarta-feira (11) e será concluído hoje (sexta-feira,13 de
maio), é realizado das 18 às 20
horas na Escola Estadual Wilson Hill de Araújo. São monitores e bolsistas do programa
Amapá Jovem da região de
Itaubal do Piririm que vivem

essa primeira experiência de
conciliação para colocar em
prática na vida real.
“As oﬁcinas são para disseminar a política da conciliação
e mediação e nesse momento,
aqui em Itaubal, também estamos cumprindo uma agenda
feita entre Governo do Estado e
Tribunal de Justiça do Amapá
com assinatura do Termo de
Cooperação 003/2021, que

trouxe a possibilidade de capacitar esses estudantes, integrantes do programa da prática
Aluno Conciliador que é feita
pelo Tribunal”, registrou a supervisora do Programa de Mediação Escolar e Social do TJAP,
Euzinete Bentes.
“Essa é a primeira vez que
está acontecendo esse contato
com a Justiça por meio do programa da Secretaria Estadual

Portal do TJAP está de cara nova em sintonia
com o novo logotipo da instituição

Mudança

Focado especialmente nos padrões de cores e disposição de elementos da barra
superior, a mudança deste momento é sutil, mas necessária.

O Portal do Tribunal de Justiça
do Amapá (TJAP) passou por reformulação para adequá-lo à nova
marca do TJAP, criada em concurso de logotipo institucional realizado já em 2022. De acordo com
o diretor do Departamento de Sistemas do TJAP (Desis), Luiz Henrique
Paranhos,
“esperamos
fortalecer o reconhecimento da
identidade visual do Judiciário
junto ao jurisdicionado e os demais órgãos da administração pública”.
Focado especialmente nos padrões de cores e disposição de ele-
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mentos da barra superior, a mudança deste momento é sutil, mas
necessária. “A mudança atual foi
só um ajuste de interface, mas já
estamos trabalhando em melhoria
de tecnologia do portal, pois o modelo atual já possui mais de 5
anos”, registrou o diretor do Desis.
“Esta atualização foi o pontapé
inicial de um projeto maior que vai
permitir inclusive um portal com
mais recursos de acessibilidade,
facilitando o acesso aos serviços
da Justiça, indo ao encontro das
determinações do Conselho Nacional de Justiça”, concluiu.
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da Juventude (SEJUV). Temos
monitores ribeirinhos da região
que estão participando dessa
oﬁcina e o TJAP é uma referência para todos nós, além de
mais conhecimentos no currículo. São cerca de 300 bolsistas
do município com 23 monitores”, relatou a coordenadora do
Programa Amapá Jovem em
Itaubal, Joyce Elaine Silva Pena.
Para o jovem Eider Pessoa

Lopes, de 20 anos, a oﬁcina é
uma oportunidade de aprimorar ainda mais o conhecimento
da conciliação. “Sabemos que
aqui existem conﬂitos que
muitas vezes podem ser resolvidos com um bom diálogo e
com isso evitando levar mais
processos para a Justiça. Poderei, depois do curso, ajudar alguém e prestar apoio”,
observou Eider.

Ministro André Mendonça suspende cláusulas
de convênio do Confaz sobre ICMS do diesel

Ação Direta de Inconstitucionalidade

Para o relator, a urgência para o deferimento da liminar se
justiﬁca em razão da proximidade de vigência do novo modelo.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF),
concedeu liminar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7164
e suspendeu a eﬁcácia de
duas cláusulas do convênio do Conselho Nacional
de
Política
Fazendária (Confaz) que,
ao disciplinar a incidência única de ICMS sobre
óleo diesel e deﬁnir as
alíquotas aplicáveis, autorizaram os estados a
dar descontos nas alíquotas, a ﬁm de equalizar a carga tributária,
pelo período mínimo de
12 meses. A liminar deverá ser submetida a referendo do Plenário. A
ação foi ajuizada pelo
presidente da República,
Jair Bolsonaro, representado pela AdvocaciaGeral da União (AGU).
Em sua decisão, o ministro considerou que as
cláusulas violam os dispositivos constitucionais
apontados pelo governo

federal, em especial o
princípio da uniformidade, em razão do estabelecimento do fator de
equalização, previsto na
cláusula quarta do Convênio ICMS 16/2022. O
relator também entendeu que a urgência para
o deferimento da liminar
se justiﬁca em razão da
proximidade de vigência
do novo modelo.
O ministro requisitou,

com urgência e prioridade, informações ao
Confaz, à Câmara dos
Deputados e ao Senado
Federal, a serem prestadas no prazo de cinco
dias. Em seguida, determinou a abertura de
vista dos autos ao advogado-geral da União
(AGU) e ao procuradorgeral da República (PGR)
pelo prazo de cinco dias,
para que se manifestem.

Geral

Idosa é resgatada no Rio após 72 anos em situação análoga
à escravidão; é caso mais antigo de exploração no Brasil

Escravidão

Uma mulher que passou
72 anos em situação de exploração no Rio de Janeiro
é o caso mais longo de situação análoga à escravidão registrado no Brasil,
segundo o Ministério do
Trabalho. Ela foi resgatada
há dois meses, após uma
denúncia anônima.
Segundo o órgão, a idosa
passou a vida inteira trabalhando para a mesma família sem receber salários
nem benefícios. O órgão
alerta que casos como o
dela, 134 anos após a Abolição da Escravatura, não
são raros.
“Ela não tem a noção
que ela foi escravizada. Ela
não tem. Ela não tem
noção alguma disso”, aﬁrmou Cristiane Lessa, assistente social e diretora do
centro de recepção de idosos onde a mulher está
abrigada.
A idosa, que não teve a
identidade revelada para
preservá-la, está aos cuidados da Prefeitura do Rio

Foram 1.937 brasileiros
retirados de situações degradantes. Mais do que nos
sete anos anteriores. Em
2013, 2.808 trabalhadores
viviam como pessoas escravizadas.
“Aquele que explora o
trabalho escravo terá que
pagar, primeiro, todos os
direitos devidos àquele
trabalhador que foram sonegados. Essa submissão
do trabalho escravo acaba
sendo um meio de enriquecimento ilícito”, disse
Thiago Gurjão, procurador
do Trabalho e integrante
do Núcleo Regional da
Coordenadoria Nacional
de Erradicação do Trabalho Escravo (Conaete).
“Ele também terá que
pagar indenizações por
dano moral e, evidentemente, responder pelo
crime previsto em lei do
artigo 149 do Código Penal.
Ele pode gerar prisão de
dois a oito anos”, emendou Thiago.
Elza Costa da Silva e

Maria Santiago, que se conheceram em um centro
de triagem da Prefeitura do
Rio de Janeiro após serem
resgatadas de casas de famílias, atualmente são vizinhas.
Elza estava há 14 anos na
mesma casa de família e
começa a entender o que
viveu.
“Tirei férias uma vez só
todos esses anos. Não
sabia nem o que era negócio de escravidão, estava
por fora. Não sabia nem o
que era isso. Agora eu já
vim a aprender aí com as
pessoas”, contou.
Maria viveu mais de 50
anos com a mesma família.
Ela é uma mulher gentil,
atenciosa e que adora fazer
bolos. Porém, o semblante
muda ao lembrar da família com quem morava. Ela
quer voltar à antiga casa.
Nunca conheceu outra
vida e não soube o que era
fazer as próprias escolhas.
“Eu não gosto de conversar isso”, aﬁrmou.

Mulher está sob os cuidados da Prefeitura do Rio desde meados de março, quando foi retirada da casa onde era escravizada.

Idosa é resgatada após 72 anos de trabalho análogo à
escravidão no Rio de Janeiro — Foto Reprodução-TV Globo

desde 15 de março, quando
foi resgatada.
Ela não casou, não teve
ﬁlhos e perdeu o contato
com os familiares.
Quando a mulher foi resgatada, ela trabalhava
como cuidadora da dona
da casa e dormia em um
sofá, na entrada do quarto
principal. Uma denúncia
levou o Ministério do Trabalho até a casa, na Zona
Norte da capital ﬂuminense.
“Essa senhora, que os
empregadores alegam que
é da família — e não é —,
ﬁca absolutamente sub-

missa. O empregador que
fala por ela. Qualquer resposta que a gente solicita
dela, é o empregador que
responde. Os documentos
dela não estão de posse
dela mesma. O empregador que tem esses documentos”,
contou
Alexandre Lyra, auditor
ﬁscal do trabalho.
Mesmo com a existência
de uma legislação que determina os direitos do trabalhador, no ano passado,
o país registrou o maior
número de pessoas resgatadas em condição análoga
à escravidão desde 2013.

Sandra Regina Klippel

AMORES, TRAGÉDIAS E ENGANOS

Onde tu estás, oh, Bela? Onde tu
estás, oh, Fera?
Quem tu esperas, oh, Bela? Quem
tu espreitas, oh, Fera?
Quais teus caminhos e por onde
avizinhas luzes e quimeras?

O que te reserva o idílio do lume
trepidante do desejo? A ti que és
bela, a ti que és fera... O incêndio é
fato quando o encontro é ato de
corpos e enlace de rotas. Serás
chama ou carvão, braseiro ou cinzas no transcorrer dos dias idos e
findos?
Amar é encanto. Amor correspondido é festa delirante. As promessas são tantas que até a
natureza explode em bonanças, são
brindes, taças cruzadas a saudar
vidas que se enlaçam...
Por que chora a mãe de noiva tão
bela em florida capela? Será a emoção de uma alegria revivida ou a
lembrança de que fraudes há na
vida. Ou, como versou Florbela Espanca, seria o amor “um engano
que morre… e logo aponta a luz
doutra miragem fugidia…”
Olho o casal sorrindo, os convivas sorrindo, a música envolvendo
os ares e pensamentos. Nos jornais
as manchetes estampam a realidade do dia a dia – atingimos, no

país, recorde de divórcios.
Mortal variante, a realidade é
mais cruenta e impiedosa com os
corações enamorados – divórcios já
são soluções, embora muitas vezes
dolorosas, o que mais destrói sonhos são os relacionamentos abusivos. Eles destroem vidas. Eles
quando físicos são visíveis, mas,

•
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quando psicológicos, deixam cicatrizes escandalosas causadoras de
muitas dores e suicídios.
Quem é a Bela? Quem é a Fera?
Como saber? Namoros, relacionamentos, casamentos...são loterias.
Há de se ter atento olhar aos dias
que se seguem, aos atos e conexões
com os saberes da vida explicativa

Professora de Língua
Portuguesa e Literatura,
escritora e ativista cidadã.
Publicou, entre outros
livros, “A Prática da Gestão
Democrática no Ambiente
Escolar”, artigos
relacionados a sua área e
espalhou poemas e crônicas
por diversos veículos.

– manipulações não são gestos de
carinho, posse não é cuidado, respeito a tua individualidade é do
amor o caminho.
Então, como a poetisa, chegaremos um dia à condição de “Fazer
do amor que parte o claro riso doutro amor impossível que há de vir”,
sem tragédias, crimes ou castigos.
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Escola Superior da DPE-AP realiza mesa redonda
para debater sobre autismo no Amapá

Respeito às diferenças

A ﬁnalidade foi explicar o Transtorno do Espectro Autista, apresentar os direitos previstos em
lei e relatar a vivência dos pais de crianças com TEA.

Na última terça-feira (10),
a Escola Superior da Defensoria Pública do Amapá
(Esudpe), em parceria com a
faculdade Estácio Macapá,
realizou uma mesa redonda
aberta ao público com o
tema "Por um Amapá inclusivo – autismo". A finalidade
foi explicar o Transtorno do
Espectro Autista, apresentar os direitos previstos em
lei e relatar a vivência dos
pais de crianças com TEA.
O evento contou com a
participação do jornalista

Lei sobre obrigatoriedade da comunicação de
registros sem pai à DPE-AP é aprovada na Alap

Conquista

A subdefensora pública-geral Elena Rocha esteve presente na votação do projeto.
Para ela, esse momento é signiﬁcativo para a Defensoria Pública do Amapá.

A Defensoria Pública
do Amapá (DPE-AP) obteve uma importante
conquista na manhã
desta terça-feira, 10. O
Projeto
de
Lei
0043/2022, que torna obrigatória a notificação
dos cartórios à Defensoria Pública em casos de
registros de nascimentos
sem o nome do pai, foi
aprovado pelo plenário
da Assembleia Legislativa do Amapá (ALAP).
Agora, a proposta protocolada pelo deputado
Pastor Oliveira segue
para sanção do governador Waldez Góes.
Feliz com a conquista,

a subdefensora públicageral Elena Rocha esteve
presente na votação do
projeto. Para ela, esse
momento é significativo
para a Defensoria Pública
do Amapá.
“Vamos conseguir atuar
numa buscativa dessas famílias para fazer uma educação em direitos e tentar
uma solução consensual
para que o pai registre a
criança de forma voluntária, e se não for possível,
entrar com a investigação
de paternidade”, explicou
Elena.
Para o deputado Pastor
Oliveira, que protocolou
o PL, as defensoras e de-
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fensores públicos são os
"verdadeiros pais e mães
do projeto”, disse. “Sabemos que na certidão
de nascimento e identidade de muitas crianças
não consta o nome do pai
e após o sancionamento
esse direito será garantido", disse o deputado.
Além da subdefensora
pública-geral
Elena
Rocha, também compareceram à votação os defensores públicos Lauro
Miyasato, auxiliar da
Corregedoria-Geral; Ricardo Carvalho, presidente da ADEPAP e
Roberto Coutinho, diretor da ESUDPE.

Renivaldo Costa e do professor Joab Moraes, pais de
crianças autistas e organizadores do livro Leis e Direitos
de Pessoas com Transtorno
do Espectro Autista: a experiência do Amapá.
Representando a DPE-AP,
a defensora pública Luma
Pacheco, do Núcleo Cível de
Macapá, levou para o debate as leis federais e estaduais que protegem as
pessoas autistas. Para a defensora pública, “o evento
foi engrandecedor”.

“A Defensoria Pública estava ali para educar em direitos,
mas
também
aprendendo com esses pais,
mães e suas vivências”, enfatizou Luma.
“Foi uma capacitação
para nós no sentido de conhecer a realidade dessas
pessoas e as dificuldades
que eles enfrentam no dia a
dia. São coisas que nem deveriam ocorrer, como a limitação
das
vagas
em
escolas”, relembrou a defensora pública.

DPE-AP adere à campanha
contra abuso e exploração sexual
de crianças e adolescentes

Conscientização

Com o tema "Viva sem violência! Proteja-se!", campanha
do Tribunal de Justiça foi lançada na segunda-feira (9).

A Defensoria Pública do
Amapá (DPE-AP) participou
na segunda-feira (9), da abertura oficial da campanha
Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes, promovida pelo Tribunal de Justiça do Amapá
(TJAP). A DPE-AP será uma
das instituições parceiras da
iniciativa.
Com o tema "Viva sem violência! Proteja-se!", o objetivo
é dar visibilidade para conscientizar e prevenir qualquer
tipo de abuso, bem como
orientar a proteção de crianças e adolescentes e ensinálas a pedir ajuda.
Para o defensor públicogeral José Rodrigues, a campanha
além
de
ser
fundamental para a sociedade, “veio em muito boa
hora”, disse. O DPG pontuou
dados importantes durante a
solenidade de abertura da
campanha.
“A Unicef e o Fórum Nacional de Segurança Pública divulgaram em outubro de
2021 uma pesquisa inédita
que revelou o panorama da

violência letal e sexual contra crianças e adolescentes
do Brasil, os dados são alarmantes. Entre 2017 e 2020,
foram 182 mil ocorrências de
violência sexual contra crianças de 0 a 12 anos”, informou
José.
A subdefensora públicageral, Elena Rocha, também
esteve no evento. Segundo
Elena, “a Defensoria Pública
do Amapá estará à disposição
para dar visibilidade ao Maio
Laranja na capital e nos interiores”, disse.
Durante o mês de maio, os
municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Oiapoque e áreas ribeirinhas do
arquipélago do Bailique receberão ações da campanha.
No Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças, a defensora pública Rebeca Ramos,
do núcleo de Atendimento à
Criança e Adolescente de Macapá, participará do WorkShop
Maio
Laranja
em
Santana. As ações no interior
do Amapá também contarão
com o apoio da Defensoria
Pública do Amapá.

A história do crime

Geral

Após ataques de maio de 2006, PCC se
estruturou como organização maﬁosa
Em 2006, durante os ataques do PCC, presos do CDP 1 de Pinheiros são rendidos, com a mão na cabeça, sob o que sobrou do teto do presídio.
em outros países da América do Sul, principalmente
no
Paraguai,
Bolívia e Colômbia, regiões produtoras de maconha e cocaína. Eram 11
filiados nas prisões e 19
nas ruas paraguaias e outros 13 soltos em território
boliviano.

Há 16 anos o PCC (Primeiro Comando da Capital) espalhava o terror no
estado de São Paulo, matando 59 agentes de segurança nas ruas e se
rebelando em 74 presídios
paulistas. Os ataques
ocorreram entre os dias 12
e 20 de maio de 2006.
Hoje, a facção já tem status de máfia e arrecada R$
1,2 bilhão por ano só com
o narcotráfico.
Os atentados paralisaram São Paulo e aconteceram em represália ao
isolamento de 765 presos
da facção criminosa na Penitenciária 2 de Presidente
Venceslau, na calada da
noite e na véspera do Dia
das Mães, data considerada como a mais sagrada
pela população carcerária.
Foram mortos 24 policiais militares, oito policiais civis, oito policiais
penais, três guardas municipais e outros 16 agentes.

O PCC decretou toque de
recolher em diversas regiões. O comércio foi fechado,
o
transporte
público paralisado e escolas suspenderam as aulas.
No mesmo período, 505
civis foram assassinados a
tiros no Estado e até hoje
ninguém foi responsabilizado criminalmente por
essas mortes. A maioria
delas foi atribuída a policiais militares em serviço
e a grupos de extermínio.
Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado
de São Paulo) foi justamente a partir dessas matanças, conhecidas como
os "Crimes de Maio de
2006", que o PCC começou
a se estruturar como verdadeira organização empresarial e mafiosa.
O Gaeco (Grupo de
Atuação Especial e de
Combate ao Crime Organizado), subordinado ao
MP-SP, apurou que o PCC

passou a manter desde
aquela época escalões de
hierarquia com funções
bem definidas e disciplina
muito rígida.
As investigações apontaram que a facção criminosa contava com um
departamento jurídico,
chamado de "sintonia dos
gravatas", corrompia autoridades, se infiltrava em
setores públicos e já utilizava empresas de fachada
para lavar o dinheiro arrecadado com o tráfico de
drogas.
Em 2012, seis anos após
os ataques que aterrorizaram São Paulo, promotores de Justiça do Gaeco
calculavam em 1.800 o
número de integrantes do
PCC nas ruas, além de outros 2.398 faccionados nas
prisões paulistas e de outros estados brasileiros.
Além da expansão nacional, o PCC tinha, também em 2012, associados

Status de máfia
A partir de 2014, o PCC
definiu como atividade
principal a exportação de
cocaína para a Europa, via
portos brasileiros, especialmente os de Santos, na
Baixada Santista, e Paranaguá, no Paraná. As drogas eram escondidas em
contêineres nos navios,
em meio às cargas lícitas.
O Gaeco estimou em
torno de R$ 240 milhões a
R$ 300 milhões o faturamento anual do PCC, em
2014, apenas com o tráfico
internacional de drogas. O
lucro era comparado ao de
empresa multinacional. A
facção exportava no mínimo uma tonelada por
mês de cocaína para o
Velho Continente.
Planilhas apreendidas

pelo Gaeco com integrantes do PCC mostram que
quatro anos depois a arrecadação da organização
criminosa com o narcotráfico quadruplicou. No período de janeiro de 2018 a
julho de 2019, a facção
movimentou R$ 1,2 bilhão
com as remessas de cocaína para países europeus.
Ainda segundo o Gaeco,
o PCC contratou até doleiros para cuidar da lavagem
de dinheiro. E também
montou casas-cofre para
esconder a grana e adquiriu veículos blindados,
com compartimentos secretos, para transportar
milhares de dólares e de
reais em segurança.
Na avaliação do promotor de Justiça Lincoln Gakiya,
do
Gaeco
de
Presidente Prudente, o
PCC já atingiu o status de
máfia. "O que faltava era a
lavagem de dinheiro também no exterior. Mas isso
já está acontecendo e há
vários processos tramitando na Justiça de São
Paulo e em diversas Varas
Federais", explicou.
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Cabralzinho é homenageado com programação festiva
pelos 127 anos de história, no município de Amapá

Herói amapaense

teve na formação do Amapá e da sociedade com seu povo aguerrido, ao
liderar um punhado de brasileiro
contra uma invasão de militares
franceses. Esse resgate é fundamental para o município do Amapá e sua
população, que tem Cabralzinho
como símbolo de luta e coragem e
que fez seu nome dentro desses limites”, concluiu o secretário.

Mais de um século depois de defender terras brasileiras na fronteira
com a França, onde se situa o estado
do Amapá, Cabralzinho é lembrado
com muito orgulho e homenagem
por seus conterrâneos. Por conta
disso, uma programação festiva será
realizada no município do Amapá,
no sábado (14) e domingo (15).
O evento conta com o apoio da Secretaria de Estado e Cultura do
Amapá (Secult/AP) no fornecimento
de estrutura e artistas para apresentações durante a festa. De acordo
com o titular da Pasta, Cléverson
Baía, a festividade enriquece a memória do amapaense com história,
reavive a cultura e aquece a economia do município.
“Não podemos esquecer da grandeza e importância que Cabralzinho

História
No dia 15 de maio de 1895, há
quase 127 anos, a vila do Espírito
Santo do Amapá (hoje, cidade de
Amapá) era invadida por uma tropa
da Legião Estrangeira vinda de
Caiena, a capital da Guiana Francesa,
motivada por ouro e ganancia e de
ambições duvidosas.
De acordo com o historiador Fernando Rodrigues, Francisco Xavier
da Veiga Cabral, um comerciante
franzino, conhecido como “Cabralzinho”, liderou uma resistência brasileira amapaense contra os invasores.
Cabralzinho à frente de 14 milicianos empunhando armas interpelou
o comandante dos invasores, o capitão Lunier, e o matou durante luta
corporal. Os legionários em maior
número reagiram e Cabralzinho e
companheiros trocando tiros com
eles, recuou para a orla da mata
mais próxima para contra-atacar
com auxílio de gente que mandara
convocar na região dos garimpos.
Os inimigos sobreviventes percebendo que poderiam ficar encurralados
fugiram,
mas
antes
assassinaram velhos, mulheres e

crianças, decisão cruel e covarde
que justificava a índole da soldadesca.
Foi tudo muito rápido e se os brasileiros não puderam vingar seus
mortos, a Nação Brasileira reconheceu o heroísmo dos que combateram e o governo da República levou
a questão ao arbítrio internacional
que resultou no célebre Laudo Suíço
em 1º de dezembro de 1900, que ratificou o rio Oiapoque como a fronteira entre o Brasil e a Guiana

Francesa.

Programação:
Domingo
5h – Alvorada
8h – Hasteamento do pavilhão nacional
10h – desfile cívico militar
– DJ Bruno Mix
19h – Banda do exército
21h – Aliciely
22h – Taty Taylor
0h – Letícia Auolly

Saúde de Amapá participa da III
Mostra Amapá Aqui tem SUS

Avanços

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde
do Amapá (COSEMS) realizou na sexta-feira (13),
a III Mostra Amapá Aqui
Tem SUS que seleciona
os cinco melhores trabalhos que irão concorrer à
Mostra Brasil - Aqui tem
SUS, durante o Congresso do Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde.
Participam do evento :
a
Coordenadora
de
Saúde Jesus Caldas, secretário Adervam Mira;
Luciene Costa Tec. De

Saúde Bucal ( TSB na UBS
Neucira); Walteleny Almeida ( Cordenadora de
vigilância epidemiologica).
"Participar
desse
evento é publicitar as
ações e serviços que o
município de Amapá
exercuta e oferece para a
população",
destacou
Adervam Mira.
Prefeitura de Amapá A Força do Trabalho, administração Carlos Sampaio e Ozeas Maciel
construindo uma cidade
para todos.
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Amapá

Cabralzinho é homenageado com programação festiva
pelos 127 anos de história, no município de Amapá

Herói amapaense

Mais de um século depois de defender terras brasileiras na fronteira
com a França, onde se situa o estado
do Amapá, Cabralzinho é lembrado
com muito orgulho e homenagem
por seus conterrâneos. Por conta
disso, uma programação festiva será
realizada no município do Amapá,
no sábado (14) e domingo (15).
O evento conta com o apoio da Secretaria de Estado e Cultura do

Amapá (Secult/AP) no fornecimento
de estrutura e artistas para apresentações durante a festa. De acordo
com o titular da Pasta, Cléverson
Baía, a festividade enriquece a memória do amapaense com história,
reavive a cultura e aquece a economia do município.
“Não podemos esquecer da grandeza e importância que Cabralzinho
teve na formação do Amapá e da sociedade com seu povo aguerrido, ao
liderar um punhado de brasileiro
contra uma invasão de militares
franceses. Esse resgate é fundamental para o município do Amapá e sua
população, que tem Cabralzinho
como símbolo de luta e coragem e
que fez seu nome dentro desses limites”, concluiu o secretário.
História
No dia 15 de maio de 1895, há
quase 127 anos, a vila do Espírito
Santo do Amapá (hoje, cidade de
Amapá) era invadida por uma tropa
da Legião Estrangeira vinda de
Caiena, a capital da Guiana Francesa,
motivada por ouro e ganancia e de
ambições duvidosas.
De acordo com o historiador Fer-

nando Rodrigues, Francisco Xavier
da Veiga Cabral, um comerciante
franzino, conhecido como “Cabralzinho”, liderou uma resistência brasileira amapaense contra os invasores.
Cabralzinho à frente de 14 milicianos empunhando armas interpelou
o comandante dos invasores, o capitão Lunier, e o matou durante luta
corporal. Os legionários em maior
número reagiram e Cabralzinho e
companheiros trocando tiros com
eles, recuou para a orla da mata mais
próxima para contra-atacar com auxílio de gente que mandara convocar
na região dos garimpos.
Os inimigos sobreviventes percebendo que poderiam ﬁcar encurralados fugiram, mas antes assassinaram
velhos, mulheres e crianças, decisão
cruel e covarde que justiﬁcava a índole da soldadesca.
Foi tudo muito rápido e se os brasileiros não puderam vingar seus
mortos, a Nação Brasileira reconheceu o heroísmo dos que combateram
e o governo da República levou a
questão ao arbítrio internacional que
resultou no célebre Laudo Suíço em
1º de dezembro de 1900, que ratiﬁcou o rio Oiapoque como a fronteira

entre o Brasil e a Guiana Francesa.

Programação:
Domingo
5h – Alvorada
8h – Hasteamento do pavilhão nacional
10h – desﬁle cívico militar
– DJ Bruno Mix
19h – Banda do exército
21h – Aliciely
22h – Taty Taylor
0h – Letícia Auolly

Saúde de Amapá participa da III Mostra Amapá Aqui tem SUS

Avanços

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde
do Amapá (COSEMS) realizou na sexta-feira (13), a III
Mostra Amapá Aqui Tem
SUS que seleciona os cinco
melhores trabalhos que
irão concorrer à Mostra
Brasil - Aqui tem SUS, durante o Congresso do Conselho
Nacional
de

Secretarias Municipais de
Saúde.
Participam do evento : a
Coordenadora de Saúde
Jesus Caldas, secretário
Adervam Mira; Luciene
Costa Tec. De Saúde Bucal
( TSB na UBS Neucira);
Walteleny Almeida ( Cordenadora de vigilância epidemiologica).

"Participar desse evento
é publicitar as ações e serviços que o município de
Amapá exercuta e oferece
para a população", destacou Adervam Mira.
Prefeitura de Amapá - A
Força do Trabalho, administração Carlos Sampaio e
Ozeas Maciel construindo
uma cidade para todos.
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Tartarugalzinho

Prefeito entrega novos computadores
aos setores da administração

Serviço público

A iniciativa tem intuito de modernizar o sistema de comunicação na sede, e a ação aconteceu após uma
série de reuniões do prefeito ocorrida no início deste ano com todas as secretarias.

Na quarta-feira (11), o prefeito Bruno Mineiro realizou
a entrega de 35 computadores e 10 notebook, em ação
que visa dar suporte de trabalhos aos mais diversos departamentos que atuam na
sede da Prefeitura de Tartarugalzinho.
A iniciativa tem intuito de
modernizar o sistema de comunicação na sede, e a ação
aconteceu após uma série de
reuniões do prefeito ocorrida no início deste ano com
todas as secretarias.
Para o prefeito Bruno Mineiro “uma das demandas
mais apresentadas pelos trabalhadores nestas reuniões

era a solicitação de novos
computadores, modernos e
de velocidade maior, que

Tartarugalzinho fará campanha para combater o abuso e
a exploração sexual de crianças e adolescentes

Maio Laranja

A campanha do Maio Laranja se estenderá até o dia 27, com
palestras nas escolas municipais e estaduais, entrega de
atividades, pitstop e roda de conversas.

A prefeitura de Tartarugalzinho, por meio da Secretaria de
Ação Social, através do Creas,
em parceria com a Secretaria
de Educação e Conselho Tutelar, estará realizando durante o
mês de maio atividades em
alusão à campanha nacional
do Maio Laranja, que visa combater o abuso e a exploração
sexual de crianças e adolescentes.
O 1° dia de programação iniciou terça-feira (19), na Escola
Municipal de Educação Infan-

til, Albenice Castelo Santos e
contou com a presença da
equipe do CREAS, Conselho
Tutelar e a psicóloga Ana
Telma, orientando a equipe
técnica da escola, como identiﬁcar, como prevenir, a quem
recorrer quando esses casos
acontecem e outros temas.
A campanha do Maio Laranja se estenderá até o dia 27,
com palestras nas escolas municipais e estaduais, entrega de
atividades, pitstop e roda de
conversas.

agilizassem os serviços. E
hoje conseguimos entregar”,
destacou.

Semtur retoma atividades de elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Meio ambiente

Após a sua ﬁnalização, o plano tem previsão de validade de 20 anos, onde a Prefeitura de
Tartarugalzinho poderá acessar recursos para investimentos no segmento de resíduos sólidos.

Prefeitura receberá 50 mil sementes
de cacau para plantio

Agricultura familiar

A entrega de sementes de cacau faz parte
das ações do Programa Amapá Cacau.

O anúncio da doação
ocorreu nesta semana, em
visita dos técnicos e do secretário Janer Gazel da Secretaria
de
Desenvolvimento Regional
(SDR) ao município.
A entrega de sementes de
cacau faz parte das ações do
Programa Amapá Cacau, de
iniciativa do governo estadual e visa a implantação e
estruturação da cacauicultura, que será executada
nos municípios de Calçoene
e Tartarugalzinho, como re-

A Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Turismo (Semtur) deu início a
retomada das atividades
de elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
do município de Tartarugalzinho, em parceria com
a Secretaria de Estado do

Desenvolvimento das Cidades (SDC), onde estão
sendo realizadas as atualizações dos membros técnicos
e
membros
da
sociedade civil organizada,
responsáveis na elaboração do respectivo Plano e
atualização dos dados relacionados aos resíduos sóli-
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dos do Diagnóstico Técnico Participativo.
Após a sua finalização, o
plano tem previsão de validade de 20 anos, onde a
Prefeitura de Tartarugalzinho poderá acessar recursos para investimentos no
segmento de resíduos sólidos.

giões piloto do projeto.
Na ocasião, o prefeito
Bruno Mineiro acompanhado do vereador Prof
Alessandro, e dos secretários municipais Claudir e
Izaias Cardoso, apresentou
a nova sede da secretaria
municipal de agricultura,
que funcionará na Casa de
Apoio ao Agricultor.
Promover o plantio de
novas culturas é um exemplo de incentivo para desenvolver e ampliar ainda mais
nossa agricultura.

LARANJAL DO JARI

Prefeitura realiza curso de capacitação
em Licitação e Formação de Pregoeiro

Transparência

A capacitação é voltada aos proﬁssionais que atuam nas áreas de Licitação e Compras, que ainda
objetiva aprimorar a efetividade na entrega dos serviços públicos.

A Prefeitura de Laranjal do Jari deu inicio
nesta semana ao curso
de Licitação e Formação
de Pregoeiro. O evento
acontece no centro pedagógico e segue até
sexta-feira (13).
A capacitação é voltada aos proﬁssionais
que atuam nas áreas de

Prefeitura intensiﬁca serviços de limpeza
urbana por toda a cidade

Infraestrutura

As ações de arborização em canteiros e avenidas colaboram, ainda,
para a melhora da qualidade do ar e a redução da poluição.

A Prefeitura de Laranjal do
Jari, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, realizou,
na terça-feira (10), a manutenção, capina e roçagem da
Praça da Juventude, no
bairro Cajari.
O trabalho de manutenção
em praças é efetuado constantemente conforme cronograma planejado, tendo,
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assim, um ciclo de execução
de serviços, percorrendo a cidade.
As ações de arborização em
canteiros e avenidas colaboram, ainda, para a melhora da
qualidade do ar e a redução
da poluição. As ações desenvolvidas visam também contribuir com a conservação do
lugar.
Apesar de ser uma ativi-
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dade básica da Equipe de
Limpeza Urbana, manter a
ordem do local é um dever de
todos os cidadãos usuários
da mesma.
De acordo com o secretário
Macelo Sarraﬀ, as ações de
manutenção e limpeza dos
espaço públicos devem ser
contínuas e são fundamentais para o bem-estar, saúde e
segurança da população.

Licitação e Compras,
que ainda objetiva aprimorar a efetividade na
entrega dos serviços públicos, diminuindo falhas e demora nos
processos.
Participaram da abertura o vice-prefeito
Irmão Tadeu, secretário
de Administração e Pla-

nejamento, Juniel Lima,
secretário de Saúde,
Marcel Jandson Menezes, secretária de Finanças, Meidiane Guedes,
secretária de Assistência
Social, Mayara Caldas, e
o gerente de Administração e Finanças da
Semed, Wagner Rodrigues de Oliveira.

Aberta as incrições para Seminário
Nacional de Governança para o
Turismo em Parauapebas (PA)
De 19 a 21 de maio

O evento, que tem vagas limitadas e inscrições gratuitas,
propõe discutir políticas públicas de governança para o setor.

O 3º Seminário Nacional
de Governança para o Turismo e Feira de Negócios
Turísticos Destinos do Brasil será no Núcleo Urbano
de Carajás, em Parauapebas (PA), de 19 a 21 de
maio. O evento, que tem
vagas limitadas e inscrições gratuitas, propõe discutir políticas públicas de
governança para o setor. E
os interessados devem
promover inscrição online para garantir participação.
De caráter nacional, a
programação abordará três
eixos temáticos: Governança e Sustentabilidade,
Inovação e Investimentos.
Também apresentará boas
práticas, viáveis de serem
aplicadas nas demais regiões do Estado. O seminário é promovido pela

Confederação Nacional de
Municípios (CNM) em parceria com a prefeitura de
Parauapebas (PA) e com a
Organização das Cidades
Brasileiras
Patrimônio
Mundial (OCBPM).
O Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae Nacional) é patrocinador do
evento inovador, promovido no coração da ﬂoresta
amazônica. As outras edições contabilizaram resultados positivos, o que
reforça a importância da
participação dos Municípios detentores de patrimônios
culturais
e
naturais brasileiros, repletos de tradições e de belezas nativas.
Por reconhecer a riqueza
nacional concentrada na
região Norte, a CNM idea-

Oiapoque

Entrega de placa comemorativa marca 100
anos de Clevelândia do Norte.

História

participação de autoridades,
forças de segurança (Polícia
Militar, Polícia Civil, PRF,
Marinha -Agência Oiapoque,
GCM, , IMTRANS , 7ºGBM),
convidados, moradores e estudantes da Escola Estadual
Duque de Caxias.
O comandante da Companhia Especial de Fronteira,
capitão Silva Pinto, fez a leitura do histórico de Clevelândia, acentuando a criação
da Companhia Especial e seu
papel de guardiã da fronteira.
O ponto alto da cerimônia
foi o descerramento da placa
honrosa, que marca a data
do centenário em 05 de maio
de 2022, fazendo referência
ao prefeito de Oiapoque,
Breno Lima de Almeida, e

autoridades do Exército brasileiro.
A placa foi descerrada pela
senhora Raimunda da Cruz
Pantoja, “Dona Marta”, de
98 anos , pioneira em Clevelândia, ladeada pelo capitão
Silva Pinto e o presidente da
Câmara de Vereadores, Marcelo Martins, representando
o Legislativo Municipal.
Em um segundo momento, os convidados participaram no ginásio de
esporte, do corte do bolo,
parabéns e homenagem feita
pelo Exército brasileiro, através de vídeo ao Distrito de
Clevelândia; os estudantes
da Escola Duque de Caxias
(Coordenação Militar), ﬁzeram uma homenagem com a
oração do soldado.

Capitão do Exército, Silva Pinto, fez a leitura do histórico de Clevelândia, acentuando a criação da Companhia Especial e seu papel de guardiã da fronteira.

Na quinta-feira (12) aconteceu a cerimônia alusiva ao
centenário de Clevelândia
do Norte, que contou com a

Equipe de da Secretaria de Obras e Infraestrutura
faz manutenção no ramal de Vila Vitória

Trafegabilidade

Por conta da intervenção no ramal, o tráfego pelo local foi suspenso por um dia
para que a equipe pudesse trabalhar com mais segurança e tranquilidade.

Prefeitura de Oiapoque continua
realizando os serviços de “tapa buracos”

Infraestrutura

A equipe também está preparando as ruas para a
pavimentação, que será executada nos próximos dias.

aﬁm de , organizar o trânsito, orientando os condutores sobre a interdição do
tráfego naquele perímetro.
“Estamos dando resposta à população que tem
nos acionado sobre essa
demanda, apesar das fortes chuvas, a equipe está
empenhada. O prefeito
Breno Almeida sabe da necessidade dos moradores
da Vila que utilizam diariamente o local”, comentou
o Secretário Lucas Alves.

A Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura
fez nesta semana a manutenção e troca das manilhas no Ramal que dá
acesso à comunidade de
Vila Vitória. Por conta da
intervenção no ramal, o
tráfego pelo local foi suspenso por um dia para que
a equipe pudesse trabalhar
com mais segurança e
tranquilidade.
O Instituto Municipal de
Trânsito e Transporte (Imtrans), através de seus
agentes, se fez presente

A ação está sendo realizada em todas as vias da cidade,
seguindo
um
cronograma de serviço: na
área Central, bairro Nova
Esperança e Planalto, Nova
União, por exemplo, já
foram concluídos devido a
emergência nos trabalhos,
sendo que os serviços nos
demais bairros estão em an-

damento.
A equipe também está
preparando as ruas para a
pavimentação, que será
executada nos próximos
dias. “O asfalto, que deixará
nossa cidade mais bela e
preparada para melhorar
cada vez mais a mobilidade
urbana”, destacou o prefeito Breno Almeida.
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No vácuo

Geral

Fã de Whindersson Nunes descobre 9 anos depois que
foi convidada pelo ídolo para ir ao cinema em Teresina

O convite foi feito em 2013 pela rede social, mas Nathana Martins só visualizou a mensagem na segunda-feira (9).
A jovem é fã do humorista e lamentou ter perdido a oportunidade de conhecer o artista.
mensagem dele com uns
anos de diferença. E por
algum motivo, eu não vi essa
última mensagem que ele
mandou, ﬁco pensando hoje
em dia que perdi a oportunidade de conhecer meu ídolo
número 1", aﬁrmou a servidora pública.
Fã de Whindersson há mais
de 12 anos, a jovem lembra
que o humorista costumava
gravar vídeos para seu canal
no Youtube junto com outras
pessoas, inclusive fãs, que
eram poucos na época.
No print da conversa,
Whindersson chama a fã para
gravar um vídeo com ele e,
apesar da demora na resposta, o humorista reforça o
pedido convidando a jovem
para assistir um ﬁlme em Teresina. Toda a conversa aconteceu em um intervalo de 8

A servidora pública e estudante de psicologia Nathana
Martins, de 27 anos, viralizou
em uma rede social ao publicar uma conversa de 2013
com seu ídolo, o humorista
Whindersson Nunes, em que
ele a chama para assistir um
ﬁlme em Teresina. A jovem
só soube do convite nesta segunda-feira (9) quando vasculhava mensagens antigas
no Facebook.
"Naquela época a internet
não era como hoje, onde estamos on-line 24 horas por
dia. Quando queríamos conversar com alguém precisávamos marcar que hora
estaríamos disponível. Eu já
era muito fã do Whindersson
naquele tempo e mandei
mensagem como uma fã, ﬁquei feliz porque ele respondeu, mas infelizmente vi a

José de Paiva Netto

•

COLUNA

Orar fortalece a quem ora
Paulo Apóstolo, em sua
Epístola aos Romanos, 8:38 e
39, com grande eloquência,
nos revela que “nada nos poderá separar do Amor de
Deus”; portanto, da Essência
do Criador, que é a Sua verdadeira e única Face a se manifestar em todos os
Universos, porquanto o deus
humano, com seus inúmeros
defeitos, em nada O representa, pois inexiste:
38 Porque estou certo de
que nem a morte, nem a
vida, nem os anjos, nem os
principados, nem as potestades, nem o presente, nem o
porvir,
39 nem a altura, nem a
profundidade, nem alguma
outra criatura nos poderá separar do Amor de Deus, que
está em Cristo Jesus, nosso
Senhor!
E o Amor Fraterno é um
dos mais potentes dispositivos da Justiça Celeste.
Que possamos, portanto,
enfrentar os nossos desaﬁos
diários com a força do Amor
do Divino Mestre. Iluminemo-nos com a Oração
Ecumênica que Jesus nos
deixou, o Pai-Nosso. Orar é
viver a Lei de Deus a todo
momento, porque fala ao co-

ração, e este é a porta de
Deus em nós.
Qualquer pessoa, até
mesmo um Irmão ateu (por
que não?!), pode proferir o
Pai-Nosso, sem que se sinta
constrangida. Ele não se encontra restrito a crença alguma, por ser uma súplica
universal,
consoante
o
abrangente espírito de Caridade do Cristo Ecumênico, o
Excelso Estadista.
Deus não é o falibilíssimo
Júpiter
Todos nós necessitamos,
durante a vida, de instantes
que sejam de elevação espi-
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ritual, ﬁlosóﬁca, moral, religiosa, política, artística, esportiva, mental, como o
quiserem... e muitos bons
frutos serão alcançados. E
aqui está a excelente oportunidade. Não somos todos ﬁlhos de Deus?! O terrível mal
ainda deste mundo é o de
que muitos confundem o
Criador com Júpiter, ﬁgura
imaginária que tinha mil defeitos, ou com outros deuses, que carregavam milhões
de falhas. Temos de livrar a
nossa mente e o nosso Espírito dessa ideia preconcebida
do deus antropomórﬁco.
Deus não tem nada a ver com

dias.
Porém, a última mensagem
dele não foi visualizada por
Nathana. Ela contou que não
sabia, até então, dessa mensagem de Whindersson. Embora o convite não tenha sido
respondido há 9 anos, a servidora pública fez questão de
continuar a conversa aﬁm de
encontrar o seu ídolo.
"Hoje em dia eu sou noiva,
estou praticamente casada, e
não tenho nenhum interesse
amoroso no Whindersson,
mas como fã, se ele ainda
quiser topar esse cinema,
vamos eu e meu noivo",
disse.
Nathana ainda sonha em
conhecer o ídolo pessoalmente, e espera que com a repercussão da conversa nas
redes sociais, pelo menos,
possa ganhar um 'oi' dele.

Escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV). Membro
efetivo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e da Associação Brasileira de Imprensa Internacional (ABI-Inter),
é ﬁliado à Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), à International Federation ofJournalists (IFJ), ao Sindicato dos
Jornalistas Proﬁssionais do Estado do Rio de Janeiro, ao
Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, ao Sindicato
dos Radialistas do Rio de Janeiro e à União Brasileira de
Compositores (UBC). Integra também a Academia de Letras do Brasil Central. É autor de referência internacional
na defesa dos direitos humanos e na conceituação da
causa da Cidadania e da Espiritualidade Ecumênicas.

Júpiter. Este é criação do ser
humano e espelha as suas
imperfeições. É só pensar
que, antes de tudo, somos
seres espirituais, e que nos
podemos tornar Almas benditas ou Espíritos luminosos,
diante de Deus, pelos nossos
melhores frutos, pois o
Cristo reitera, no Apocalipse,
20:13, a Lei das Obras:
— (...) E foram julgados,
um por um, segundo as suas
obras.
A oração — ou, se preferirem, a reza — é o ﬁlho que se
dirige ao Alto quando crê na
existência do Pai-Mãe Celestial ou é o indivíduo a dialogar com a sua elevada
condição de criatura vivente.
O Pai-Nosso é a Prece Ecumênica por excelência.
Vamos, portanto, falar
com Deus, entoando a Oração de Nosso Senhor Jesus
Cristo, que se encontra no
Seu Evangelho, segundo Mateus, 6:9 a 13:
A Oração Ecumênica de
Jesus
Pai Nosso, que estais no
Céu [e em toda parte ao
mesmo tempo], santiﬁcado
seja o Vosso Nome.
Venha a nós o Vosso Reino
[de Justiça e de Verdade].

Seja feita a Vossa Vontade
[e humildemente dizemos:
jamais a nossa vontade, porque ainda estamos aprendendo a tê-la com toda a
correção], assim na Terra
como no Céu.
O pão nosso de cada dia
dai-nos hoje [o pão transubstancial, que está além da matéria, a comida que não
perece, o alimento para o Espírito, porque o pão para o
corpo, iremos consegui-lo
com o suor do nosso rosto].
Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoarmos
aos nossos ofensores.
E não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do
mal, porque Vosso é o Reino,
e o Poder, e a Glória para
sempre.
Amém!
Firmados no Conhecimento Divino, temos plena
convicção de que tudo melhorará para todos nós.
Aprendemos nessa maravilhosa oração de Jesus que
podemos ter certeza de que
seremos vitoriosos, se estivermos em nome de Deus,
do Cristo e do Espírito Santo,
sempre dispostos a trabalhar
pelos semelhantes.

Geral

Justiça determina que estudante de medicina que agrediu
namorada seja expulso de universidade

'Sentei a mão nela'

José Flávio Carneiro dos Santos foi indiciado por lesão corporal após agredir a ex-namorada. Os dois estudavam na PUC. Ainda cabe recurso.

O Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG) manteve a suspensão do estudante de medicina José Flávio Carneiro dos
Santos da PUC Minas. Ele iria se
formar neste ano.
José Flávio foi indiciado por
lesão corporal, em outubro do
ano passado, após agredir a exnamorada, Gabriela Campos
Duarte Machado. A vítima também estuda medicina e é aluna
da mesma universidade.
O estudante foi expulso pela
PUC no dia 20 de dezembro. Ele
entrou na Justiça contra a decisão da instituição, mas o juiz
plantonista da Comarca de Belo
Horizonte indeferiu a tutela de
urgência pleiteada por José Flávio.
Ele recorreu, por meio de
agravo de instrumento, e a desembargadora Aparecida Grossi
chegou a suspender a expulsão,
ainda em dezembro, por meio de

liminar.
No entanto, nesta quarta-feira
(11), desembargadores da 20ª Câmara Cível do TJMG revogaram a
liminar, negaram provimento ao

recurso do estudante e reconheceram que a expulsão dele foi legítima.
Os magistrados consideraram
que o procedimento administra-

Gabriela Campos Duarte Machado
— Foto Redes Sociais

Paula Pavarina

•

Considerando que:

“Considerando que, na
forma do art. 225 da Constituição Federal, todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as
presentes e futuras gerações”.
A convocação do Ministério
Público Federal à população
dos entornos do Tapajós comporta, em média, mais de 25
considerações daquela mencionada acima. Não parando
por aí. Seguem também trechos da Convenção de Minamata e estudos pautados em
diversas pesquisas associadas
ao tema ‘Os impactos da contaminação mercurial na Bacia do
Tapajós - Estado do Pará’.
Demos tributos à ação funcional em favor dos direitos
coletivos e difusos, em favor
da ordem jurídica e da democracia e:
Esperamos que a referida audiência esteja acionada à governança social e ambiental,
por meio de instrumentos adequados, antes de se tornar a inquisição
de
atividade
econômica secular, que sustenta toda a população, direta
ou indiretamente, da região do
Tapajós;
Esperamos que a audiência
resulte num acordo de conduta entre os agentes da mineração -se comprovado for- e a
comunidade afetada, dispondo trabalho junto com a
comunidade, na melhor junção de esforços, a fim de garantir que a comunidade em
questão não seja impactada

negativamente pela atividade
econômica que provê toda a
população da região;
Esperamos que o aspecto social e o reputacional de toda a
população do Tapajós sejam
considerados, levando-se em
conta a vocação econômica da
região e a rigidez locacional da
atividade em questão;
Esperamos que a CF/88 seja
também analisada pelo interesse nacional da mineração
(Art.176, CF/88), apropriado
pelo interesse local – municípios envolvidos;
Esperamos que, além dos direitos indígenas, sejam analisados
os
direitos
dos
brasileiros natos e naturalizados, que habitam no entorno
do Tapajós, observando que o
interesse local é onde a população está e a atividade acontece, cuidando para o desafio
de não inviabilizar a atividade,
com a criação de inquestionáveis UC ou de famosas compensações
financeiras,
deliberadas por conselhos am-

tivo realizado pela PUC, que resultou no desligamento de José
Flávio, respeitou o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
"A suspensão é imediata. Ele
pode tentar recurso, mas é
pouco provável (...) A gente recebe (essa decisão) com alívio,
por causa do temor que ela tinha
por esse cidadão extremamente
violento poder utilizar o mesmo
espaço físico dela. Isso causava
um pânico muito grande nela",
diz o advogado de Gabriela, Sânzio Baioneta Nogueira.
Gabriela também comemorou
a expulsão do estudante.
"Sempre conﬁei que a Justiça
seria feita, e espero que possamos cada vez mais criar uma sociedade que respeite e proteja
todas as mulheres. Espero que
isso dê esperança a quem precisa", falou.
A defesa de José Flávio não
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bientais municipais;
Esperamos que estejam natimortas as vias diretas ou indiretas de sobretaxar a atividade
sem qualquer legalidade, até
porque uma sociedade organizada se vale de instrumentos
lícitos claros, para que evolua
e não lhe cause entropia política;
Esperamos que não minem
forças dos trabalhadores, optando esses pela desistência
do que pela insistência contra
decisões de um ou outro poder
público;
Esperamos que a comunidade, a população e a política
locais compreendam os benefícios da atividade econômica
que lhes ampara;
Esperamos que sejam levantados outros contrapontos
pelos técnicos, que definiram
os males da atividade de garimpagem, com outras atividades
socialmente
aceitas,
inclusive, de impactos muito
maiores ao meio ambiente,
como exemplos a seguir;

quis se manifestar.
Em nota, a PUC Minas disse
que "a decisão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais será
cumprida" e que "tem por prática não comentar casos que
estão em tramitação de Justiça".
As agressões cometidas por
José Flávio vieram à tona depois
que Gabriela Duarte divulgou a
violência pelas redes sociais.
O homem chegou a ser preso
em setembro do ano passado,
mas foi liberado após pagar
ﬁança de R$ 5 mil
"Sai de perto de mim (....) Você
não encosta em mim mais". Essa
fala de Gabriela aparece em um
vídeo gravado por ela, ao qual o
g1 teve acesso, dia 30 de setembro (veja o vídeo acima).
Enquanto José Flávio estava
na delegacia, no dia 23 de setembro, ele chegou a mandar mensagem para um amigo, dizendo:
"Sentei a mão nela, tô preso".

Paula Pavarina, advogada,
especialista em Direito da Mineração,
Direito Público e Business. Atua junto
a associações, cooperativas e
federações de garimpeiros do Pará.

Esperamos,
no
fundo,
quando falamos de aparente
colisão de prerrogativas constitucionais, é perceber que, no
exercício de funções Estatais,
as instituições e órgãos envolvidos compreendam que, a fim
de que qualquer sociedade
evolua, ela deve estar disposta
a ceder a sua estrutura paisagística e ambiental, para que as
atividades econômicas aconteçam, com equilíbrio;
Esperamos, numa realidade
última, que os ﬁscais da lei deixem de guerrear contra quem
trabalha e fomenta a base da
economia de diversos municípios- e do Brasil- e notem as
contrapartidas obrigacionais da
mineração e/ou garimpagem
(empregos, desenvolvimento
tecnológico, infraestrutura e
tributos). Esperamos.
É isso! Sobretudo, tributos!
Então, o que essa atividade
econômica vai pagar como
equivalência aos impactos que
ela vai gerar, ao município e às
futuras gerações? Isso, na verdade, não é restrito à mineração e a garimpagem, não.
Qualquer
empreendimento
provoca seus impactos.
O que, talvez, esteja inerte,
ainda, seja o papel do ente municipal e suas compensações,
serviços equivalentes, equilibrando a balança pelas benesses sociais, devidas pelo
recolhimento da atividade econômica. Sinceramente, o povo
(indígena ou não) é titular dos
recursos minerais, onde quer
que eles estejam. Essa sensação é juridicamente correta. A
União é titular dos recursos
minerais, não no sentido civilista do termo, mas titular, na

condição de preposta do povo
brasileiro, inclusive, das gerações futuras.
A titularidade implica em
aprovação da sociedade, tanto
para renovar alvará de funcionamento, quanto para licenças
de operação. Então, a relação
ônus-bônus não pode perder o
segundo componente, pela
inação estatal -leia-se municipal. A sociedade espera uma
devolutiva da gestão pública,
sobretudo quando se considera tratarmos de recurso não
renovável (mineral), mas ela
nunca vem.
E deveria, pelo aspecto tributário a que tem uma relação
intrinsecamente vinculada.
Sem experienciar as benesses
da atividade, a própria população termina desconhecendo
que a ponte entre o minério
inerte e sem valor no subsolo e
a evolução socioeconômica é a
gestão pública desses recursos!
E que há instrumentos legalmente constituídos, que deveriam ser manuseados, para
cumprir o interesse social.
Cumprindo-o, culmina em
apoio da população envolvida
à atividade econômica, na região, validando-a por meio da
licença social.
E a função estatal? Primeiro,
evita-se usurpação de competências. Segundo, divulgam-se
os recolhimentos realizados e
o IDH respectivo. Terceiro,
promovem-se realização de
projetos sociais e agenda de reparação. Assim, o Estado
torna-se um promotor de instrumentos extrafiscais de sustentabilidade e de elevação
social e não um algoz desta e
das futuras gerações.
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Mulher é esfaqueada pelo companheiro e
levada em estado grave para hospital no DF

Tentativa de feminicídio

Vítima, de 42 anos, teve perfurações, pelo menos, no pescoço e no braço, segundo Polícia Civil.
Homem foi identiﬁcado e está foragido.

Mulher é esfaqueada pelo companheiro em Arapoanga,
em Planaltina, no DF — Foto Reprodução-TV Globo

Crime hediondo

Corpo de mulher
carbonizada, encontrado em
Samambaia, é identiﬁcado
e sepultado no DF
Família reconheceu vítima como sendo Brenda
Pinheiro da Silva, de 26 anos. Crime foi no
sábado (7) e é investigado como feminicídio.

Corpo de mulher carbonizado foi encontrado no Parque Gatumé, próximo a quadra QR 427, em Samambaia-DF — Foto TV Globo-Reprodução

O corpo de uma mulher,
encontrado carbonizado
na manhã de sábado (7),
no Parque Gatumé, em Samambaia, no Distrito Federal será sepultado nesta
sexta-feira (13), em Taguatinga. Parentes identiﬁcaram a vítima como sendo
Brenda Pinheiro da Silva,
de 26 anos.
O corpo da jovem foi encontrado em chamas,
pelos bombeiros. O crime
é investigado pela 26ª Delegacia de Polícia, de Samambaia Norte, como
feminicídio.
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No começo da semana,
o delegado Rodrigo Carbone, que investiga o caso,
disse que a vítima levou,
pelo menos, 22 facadas.
Segundo os bombeiros
que atenderam a ocorrência, Brenda também tinha
ferimentos provocados
por arma de fogo.
Até a última atualização
desta reportagem, não
havia informações sobre a
investigação, ou possíveis
suspeitos pelo assassinato. A Polícia Civil disse
apenas que "as diligências
estão em andamento".
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Uma mulher, de 42
anos, foi esfaqueada pelo
companheiro e levada em
estado grave para o hospital na noite de sexta-feira
(13), em Arapoanga, em
Planaltina, no Distrito Federal. De acordo com a
Polícia Civil do DF, a vítima teve perfurações,
pelo menos, no pescoço e
no braço. O suspeito está
foragido.

O caso aconteceu por
volta das 18h, dentro da
casa do casal, na Quadra
17. Segundo testemunhas,
o suspeito partiu para
cima da vítima, sacou
uma faca e deu vários golpes.
Após agredir a mulher,
o suspeito fugiu levando a
faca usada no crime. De
acordo com a Polícia Civil,
o homem já foi identiﬁ-

cado, mas a identidade
ainda não foi divulgada.
Até o fechamento desta
reportagem, ele não havia
sido encontrado.
A mulher foi levada
para o Hospital Regional
de Planaltina em estado
grave com várias perfurações. O caso é investigado
pela 31ª Delegacia de Polícia, em Planaltina, como
tentativa de feminicídio.

Três meses antes de ser baleada,
garota de 17 anos denunciou suspeito à
polícia por abusos sexuais em BH
Denúncia

Menino de 15 anos que estava perto de estudante também
foi atingido por um tiro. Ele não resistiu e morreu.

A garota de 17 anos que
foi baleada quatro vezes no
bairro Nova Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (13),
já havia denunciado o suspeito dos disparos por abusos sexuais.
Um jovem de apenas 15
anos, que estava perto dela
nesta sexta, também foi
atingido pelos tiros, ﬁcou
com uma bala alojada no
coração e morreu.
Em 19 de fevereiro deste
ano, a garota procurou a Delegacia Especializada de
Atendimento à Mulher com
a avó.
Conforme o registro realizado pela Polícia Civil, a
menina contou que, em
2018, se mudou para o
bairro Indaiá e, certo dia, ao
passar por uma passarela,
conheceu o suspeito.
Depois disso, o homem,
de 36 anos, conseguiu o número de telefone dela e tentou conversar com a garota.
Como ela não o adicionou
nos contatos, as tentativas
cessaram.
Depois de certo tempo,
ainda segundo a polícia, ela
brigou com a avó e comentou com um amigo que queria um lugar para morar
sozinha. Ela teria sido levada por esse jovem até a
casa do suspeito, que era
dono de barracões na região.
A menina aﬁrma ter desistido do aluguel, mas o
homem tentou se reaproximar para ﬁcar com ela. Em
um dos dias que manteve
contato, ele se ofereceu
para buscá-la na casa de
uma amiga em um carro de
aplicativo.
A estudante contou que

foi levada para a casa do
homem, onde ele mostrou
uma
arma,
ameaçou
amarrá-la e praticou atos libidinosos. O suspeito ainda
teria dito que ela ﬁcaria
amarrada e teria que urinar
na cama. A vítima foi liberada do imóvel no dia seguinte, segundo a polícia.
Mudança de bairro
Com medo, ainda de
acordo com a polícia, ela
mudou com a avó para o
bairro Nova Gameleira, mas
o suspeito descobriu o endereço. Ao encontrá-la na
rua, apontou uma arma em
direção à jovem e a obrigou
a entrar no carro.
Dentro do carro, em um
matagal e em uma outra
casa foram praticados mais
abusos. Na versão da adolescente, ela foi obrigada a
assumir um roubo de R$
380. Mais uma vez, ela foi liberada no dia seguinte e só
contou à avó o que tinha
acontecido três dias depois.

No registro policial de fevereiro, ela disse à polícia
que não tinha mais informações que pudessem ajudar na qualiﬁcação do
suspeito.
Procurada pelo g1, a Polícia Civil disse que instaurou
inquérito para apurar o
crime no bairro Vila Nova
Gameleira.
"A investigação, que
apura a autoria, motivação
e dinâmica dos fatos, tramita no Departamento de
Investigação de Homicídios
e Proteção à Pessoa (DHPP).
Mais informações serão repassadas em momento
oportuno", disse em nota.
Em relação à ocorrência
de estupro registrada no dia
23 de março, a Polícia Civil
aﬁrmou que também instaurou procedimento para
apurar o caso. A investigação ﬁcará a cargo da 1ª Delegacia Especializada de
Proteção à Criança e ao
Adolescente.

Adolescente registrou boletim de ocorrência na Delegacia
de Mulheres — Foto Eullym Ferreira-TV Globo
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A tendência internacional de maquiagem com tratamento
é protagonista dos novos itens de Make B. Hyaluronic
Make + skincare

Complementando o portfólio da linha cheia de tecnologia, o primer líquido e o pó compacto facial tratam a pele durante
o uso, promovendo recuperação de 100% do ácido hialurônico pedido pela pele em um dia*

Como já previam os veículos
de tendências do mundo de
beleza, os produtos que unem
maquiagem e tratamento vieram para ﬁcar e estão deixando
a rotina de autocuidado ainda
mais completa. Acompanhando a demanda do mercado, o Boticário, que já
apresentava um portfólio extenso de make com skincare,
acaba de aumentar sua oferta
com o lançamento do Pó Compacto Make B. Hyaluronic e do
Primer Facial Make B. Hyaluronic.
Segundo Nathalia Ribeiro,
Gerente de Inovação em Maquiagem no Grupo Boticário da
marca, os consumidores têm
buscado uma rotina de beleza
cada vez mais eﬁciente, que
entregue no visual e ao mesmo
tempo potencialize os resultados na pele com um tratamento eﬁcaz. “Acompanhando
esse desejo do nosso público,
entregamos produtos multifuncionais, que unem os benefícios dos ativos de skincare na
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maquiagem desde 2019, com o
lançamento da primeira base
do mundo que une FPS 70 e
Ácido Hialurônico de última
geração, de Make B. Hyaluronic”, explica Nathalia.
O uso desses itens de maquiagem com ativos que tratam a pele é complementar à
rotina de cuidados faciais, mas
é ideal para otimizar os resultados de uma superfície bem tratada, em qualquer momento.
“Nossos produtos contam com
alta tecnologia, matérias-primas de última geração e rigoro-

sos processos de controle de
qualidade para entregar sempre o melhor para a pele”, garante a expert da marca. Os
ingredientes usados nesses
itens enriquecem as fórmulas e
sua eﬁcácia, sem comprometer
o visual da make.
As linhas de produtos Make
B. unem alta performance, tecnologia e as últimas tendências
para trazerem esses produtos
que vão além da maquiagem.
Para quem busca uma boa base
com Vitamina C, a marca conta
com a Make B. Vitamin C – pri-

Fernanda Fonseca

Por que a possível derrubada do direito ao aborto nos
EUA representa um retrocesso para todas as mulheres?

O aborto ainda é visto
como um assunto polêmico,
principalmente porque essa
temática é muitas vezes discutida com base em crenças
e achismos pessoais ao invés
de informações que levem
em consideração a ciência, o
respeito e a individualidade.
Pessoas com útero são constantemente estigmatizadas
ao decidirem interromper
uma gravidez, sendo que o
medo de retaliação e o inacesso a práticas seguras de
aborto acabam às empurrando para a marginalidade.
Recentemente, essa temática voltou a ser discutida
após documentos vazados
sugerirem que a Suprema
Corte dos Estados Unidos
pode anular a Roe vs. Wade,
legislação estabelecida em
1973 que deﬁniu as diretrizes
para a legalização do aborto
nos EUA e que está em vigência até hoje. Se a Suprema Corte derrubar essa
legislação, a prática do
aborto se tornaria imediatamente ilegal em 22 estados
americanos.
Diferente do Brasil, onde a
prática só é permitida em alguns casos, o aborto nos EUA
está sujeito à regulamentação estadual e integra uma
rede de leis que determinam

as circunstâncias nas quais
alguém pode interromper
uma gestação. Em 45 estados americanos, por exemplo, é permitido que
funcionários da área da
saúde se recusem a realizar o
procedimento,
enquanto
que em outros 27 estados é
necessária a autorização parental em casos em que a paciente ainda é menor de
idade. Isso demonstra que,
mesmo legalizado no país,
dependendo do estado e das
tendências políticas que lá
predominam, ﬁca mais fácil
ou mais difícil conseguir realizar o procedimento.
Nos Estados Unidos existem estados que são mais
conservadores que outros e
são neles que os movimentos autonomeados “próvida” ganham mais força e

agem para aumentar as restrições e banir o aborto legal
no país. Desde 2019, uma enxurrada de novas leis e reformulações já diﬁcultavam
cada vez mais o acesso ao
aborto legal nos EUA: em
abril de 2021, estados americanos aprovaram 28 novas
restrições em apenas 4 dias,
sendo a maior legislação antiaborto a se tornar lei em
uma única semana em mais
de uma década. Essas ofensivas alimentadas por políticos
conservadores
aumentam as barreiras logísticas, ﬁnanceiras e legais ao
procedimento, ainda mais
quando grupos inteiros de
estados são hostis ao aborto.
Todos
esses
projetos,
mesmo quando não aprovados, confundem pacientes
que podem não estar cientes

meira base vegana com efeito
glow do Boticário e primeira
base do mercado com Vitamina C estabilizada. Já a linha
Make B. Retinol H+ conta com
base com retinol e FPS 80, e
batom com retinol, que além
de dar um aspecto hidratado e
saudável para a região, reduz as
linhas de expressão e vincos.
“É a primeira base do mundo
com retinol duplo e fator de
proteção FPS80 que protege
dos efeitos da luz solar e também da luz azul”, comenta
Nathalia.
E, claro, a marca investiu em
todos os benefícios do ácido
hialurônico. A linha Make B.
Hyaluronic, a mais vendida de
Make B., conta não apenas com
a base com fator de proteção,
mas também com um batom
com o ativo. “Sua fórmula de
alta tecnologia melhora a textura da pele, já que contém
Ácido Hialurônico vetorizado
que age na prevenção da diminuição de colágeno, combatendo os radicais livres e

reduzindo linhas de expressão.
Em 7 dias de uso você já nota as
diferenças”, garante.
Para potencializar ainda
mais seu portfólio de dermomake – maquiagem que
trata a pele de verdade –, o
Boticário acaba de lançar
novos itens para a linha.
Com fórmula ultraﬁna e acabamento semi mate, o Pó
Compacto Make B. Hyaluronic deixa a pele mais lisa e
uniforme imediatamente,
disfarçando as linhas de expressão. Além disso, possui
FPS 20 com escudo protetor
UVA++ e luz azul. Já o Primer Facial Make B. Hyaluronic traz o melhor do
universo do primer somado
ao tratamento que o sérum
entrega nos produtos de
skincare. As novidades possuem tecnologia que, somadas, repõem 100% do ácido
hialurônico perdido no dia*,
resultando em uma pele
mais ﬁrme e preenchida a
partir de 7 dias**.

de quais leis estão em vigor e
quais não estão.
A atual ameaça da Suprema Corte à legislação que
está em vigor há quase cinco
décadas, originada a partir
do julgamento Roe vs. Wade,
pode diﬁcultar ainda mais o
acesso ao aborto legal e seguro nos Estados Unidos. A
legislação americana que legalizou o aborto no país baseou-se no enetendimento
de que os direitos reprodutivos são uma questão inerente à dignidade humana,
sendo a não interferência do
Estado na decisão de mulheres sobre seus corpos uma
pauta que também foi levada em consideração para a
formulação da lei. Assim,
essa legislação foi um marco
para a saúde pública e liberdade individual feminina,
assegurando legalmente a
possibilidade de interromper
uma gravidez de forma segura nos EUA.
O aborto ainda é uma prática ilegal em grande parte
do mundo. Segundo a organização não-governamental
Center for ReproductiveRights, ao todo, cerca de
41% das mulheres vivem em
países cujas legislações antiaborto impedem a interrupção de uma gravidez. E, de

acordo com a Organização
Mundial da Saúde, mais de
20 mil mulheres morrem
todos os anos em decorrência de abortos inseguros e
outras milhares sofrem com
as complicações causadas
por esse procedimento irregular. Na América Latina, o
aborto é legal em apenas em
6 países, sendo a Argentina
o último a liberar a prática,
aprovando em dezembro de
2020 a legislação que garante o aborto seguro e gratuito em sua extensão
territorial. Já no Brasil, a lei
assegura a interrupção da
gravidez apenas em casos
de violência sexual, anencefalia do feto e quando há
risco à vida da pessoa gestante.
Para alguns, pode parecer
desnecessário estar atento
aos acontecimentos de outros países no que se refere
ao direito ao aborto e suas
políticas públicas, mas é válido pensar que por ser uma
pauta coletiva, qualquer retrocesso, independente do
país ou região do mundo,
signiﬁca uma perda para
todos. Assim, pensar e debater essa questão são passos
válidos para dar continuidade a uma luta que se renova todos os dias.

Fernanda Fonseca é estudante
do 4º semestre de jornalismo na
Universidade de Brasília (UnB).
É criadora do escrevi Elas, um
site sobre cultura pop e que tem
como objetivo discutir cinema,
literatura e TV sob uma
perspectiva de gênero
e feminista.
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'Após término com ex-noivo, dei uma chance para o amor e tive sucesso', diz
mulher que decidiu fazer festa de 'descasamento' para evitar multas

Descasamento

Kallynca Carvalho dos Santos disse que conseguiu bons desfechos para duas situações após o ﬁm do noivado: decidiu organizar uma
festa à fantasia no lugar do casamento e começou um novo relacionamento.

Sem se importar com a opinião
dos outros e com o foco em ser feliz,
Kallynca Carvalho dos Santos disse
que não só decidiu fazer uma festa
de "descasamento" para fugir das
multas de rescisão dos contratos da
cerimônia, como também encontrou um novo amor após um mês do
término com o noivo.
"Eu estou em um novo relacionamento. Após o término com o meu
ex-noivo, eu dei uma chance para o
amor e tive sucesso. Estou em um
relacionamento muito feliz", disse
em uma publicação na
s redes sociais.
Com 29 anos, a servidora pública,
de Curitiba, percebeu que ela e o exnoivo não estavam bem como casal.
Por isso, eles concordaram em terminar o relacionamento de 13 anos.
O impasse é que isso ocorreu sete
meses antes do casamento deles.
Depois do término, Kallynca disse
que até tentou cancelar os serviços
contratados para 21 de maio, mas
que o valor das multas a fizeram
mudar de ideia. Com isso, ela resolveu fazer uma festa à fantasia, com
convites à venda por R$ 200.
Por fim, ela contou ao g1 que teve

A servidora pública Kallynca dos Santos manteve a festa de casamento
mesmo com o ﬁm do noivado — Foto Arquivo pessoal

bons desfechos para as duas situações. Solucionou o problema burocrático das contas com a nova festa
e também encontrou um novo
amor.
"A gente vai sempre tentando,
com as nossas ações, tentar nos colocar em primeiro lugar. Eu posso
dizer que eu provei essa sensação,

da gente fazer algo por nós e não
pelos outros. Foi incrível. É um momento em que a gente se sente leve.
Você consegue ver o amor que a
gente tem por nós mesmas", disse.
Depois de receber tantas mensagens de apoio pelas decisões que
tomou, a jovem quer reforçar a
mensagem para que mais mulheres

Augusto César Almeida da Silva • COLUNA

Adicional de 25% nas aposentadorias

A lei 8213/1991, em seu
artigo 45 assim determina: o valor da aposentadoria por invalidez
(atual incapacidade permanente) do segurado
que necessitar da assistência permanente de
outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do benefício de aposentadoria
por incapacidade permanente.
Tal acréscimo tem
como objetivo cobrir o
custo de pessoa que será
contratada para realizar
acompanhamento,
ou,
ainda, para complementação de renda em razão da
diminuição ou perda da
remuneração de um ente
familiar que deixa de trabalhar ou venha trabalhar
menos em decorrência da
necessidade de acompanhamento de aposentado.
Se o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente for de
R$1.850,00 ele terá um adicional de 25% de R$462,50

sendo assim, passando a
receber R$2.312,50.
A lei é apenas fala na
obrigatoriedade da implementação do adicional ao
aposentado por incapacidade permanente que necessita de assistência de
terceiros, o entendimento
administrativo adotado
pelo INSS é que só terá direito ao benefício quem se
aposentou depois de
05/04/1991. Este advogado que escreve o artigo
é contrário ao entendimento adotado, pois, na
lei não há qualquer limitação temporal, sendo
assim, inovação desamparada da autarquia federal
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(INSS).
O adicional de 25% é
personalíssimo ou seja,
ele cessa com a morte do
beneﬁciário, tendo como
fundamento os fatos geradores estabelecidos no
anexo I do Decreto nº
3.048/1999, são elas: cegueira total, perda de
nove dedos das mãos ou
superior a esta, paralisia
dos dois membros superiores ou inferiores, perda
dos membros inferiores,
acima dos pés, quando a
prótese for impossível,
perda de uma das mãos e
de dois pés, ainda que a
prótese seja possível, alteração das faculdades

façam escolhas pensando em si e
não por causa da opinião dos outros.
"Primeiro a gente tem que se
amar, para os outros nos amarem.
Quero que as mulheres saibam que
elas são lindas, que são fortes, incríveis e que não deixem que ninguém
faça com que você duvide disso. A
força que uma mulher tem dentro é
imbatível."
A jovem publicou nas redes sociais, nesta sexta-feira (13), a foto
com o atual namorado, Ivandro
Alex. Na legenda, escreveu que ele
foi um amigo que se demonstrou
como porto seguro até se tornar um
novo amor.
Segundo a servidora, a decisão de
buscar a própria felicidade foi a melhor escolha.
"É tão bom ter alguém do nosso
lado que nos admira, nos respeita,
que nos dá força para a gente seguir
o nosso caminho, seja pessoal ou
profissional. Tenho ao meu lado alguém que tenta me fazer feliz ao
máximo, que valoriza o meu trabalho e cansaço do dia. Poder compartilhar um relacionamento assim
está sendo incrível e único", contou.

Advogado Especialista em Direito
Previdenciario; Coordenador do
Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário no Amapá; Mestrando
em Educação Superior e políticas Públicas pela Universidade Federal do
Ceará;Coordenador da Pós Graduação
em Direito Previdenciário pela Escola
Superior da Advocacia.

mentais com grave perturbação da vida orgânica
e social, doença que exija
permanência contínua em
leito, incapacidade permanente para atividades
da vida diária. Entendo
ser esse rol exempliﬁcativo, pois, existem outras
situações que podem ensejar a necessidade de assistência permanente.
O adicional deve ser
efetuado (pago) a partir da
data do início do benefício, quando comprovada
a situação na perícia que
sugeriu a aposentadoria
por incapacidade permanente, ou a data do pedido
de
acréscimo,
quando comprovado que
a condição começou após
a concessão da aposentadoria.
Surgiu então um grande
debate: possibilidade de
conceder o adicional de
25% as demais modalidades de aposentadoria
(idade, tempo de contribuição, especial etc.) em
casos em queo segurado

se aposenta e desenvolve
a necessidade de auxílio
permanente de terceiros.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
1221446, de relatoria do
Ministro Dias Toﬀoli (
tema 1095) a suprema
corte assim decidiu: declarar a impossibilidade de
concessão e extensão do
“auxílio-acompanhante”
para todas as espécies de
aposentadoria, com a ﬁxação da seguinte tese: “No
âmbito do Regime Geral
de Previdência Social
(RGPS), somente lei pode
criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo,
por ora, previsão de extensão do auxílio da
grande invalidez a todas
às espécies de aposentadoria.
Sendo assim, só é possível o recebimento do adicional de 25% para quem
se aposentou por incapacidade permanente.
Augusto Almeida. (Integram) augustoalmeida01

Morre ator da série 'Friends'

Conhecido por interpretar Mr. Treeger na icônica série 'Friends',
o ator Mike Hagerty morreu aos 67 anos.

Os fãs da icônica série "Friends" estão
de luto: o ator Mike Hagerty morreu
nesta quinta-feira (05), aos 67 anos, em
Los Angeles, nos Estados Unidos. O
astro ﬁcou eternizado como intérprete
de Mr. Treeger, o zelador do prédio onde
quatro dos seis protagonistas moravam.
A causa da morte de Mike ainda não
foi revelada. A notícia foi conﬁrmada
pela atriz Bridget Everett, com quem ele
contracena na série "SomebodySomewhere", lançada pela HBO este ano. "Estamos devastados pela morte dele. Mike
era adorado por todo o elenco e equipe
de 'SomebodySomewhere'. Nossos pensamentos estão com sua esposa [Mary
Kathryn] e família", escreveu a artista.
Mike Hagerty estava em atividade
desde 1983. Só no cinema, ele emprestou seu talento a 34 ﬁlmes, entre curtas
e longas. Já na televisão, foram inúmeras participações em séries famosas,
como "Grey'sAnatomy", "CSI", "Brooklyn
Nine-Nine" e "DesperateHousewives".
Em 2022, Mike integrou o elenco da
série "SomebodySomewhere". Ele interpretava Ed Miller, o pai da protagonista
Sam, vivida por Bridget. A trama garan-

tiu boa aceitação do público e está conﬁrmada para uma segunda temporada.
Em "Friends", Mike é lembrado carinhosamente pelos fãs da série graças a
um episódio em que Joey (Matt LeBlanc)
vira parceiro de dança de Mr. Treeger
em ensaios. Para não denunciar uma
fraude de Monica (Courtney Cox) e Rachel (Jennifer Aniston) no condomínio,
ele sugere que o rapaz o ajude a melhorar as habilidades de dançarino para
conquistar uma pretendente.

Internacionais

Reação de Ryan Reynolds com transformação de
vestido de Blake Lively no Met Gala derrete a web

Blake Lively apostou em um vestido dois em um para o Met Gala
2022. A transformação do look aconteceu no tapete vermelho e
causou uma reação fofa no marido, Ryan Reynolds.

Blake Lively surpreendeu com o look escolhido para o Met Gala 2022. O evento está acontecendo na noite desta segunda-feira (02), no
Metropolitan MuseumofArt's Costume Institute, em Nova York, EUA. Para a ocasião, a atriz
escolheu um look dois em um e surpreendeu
a todos - até o marido, Ryan Reynolds.
Neste ano, o Met Gala tem como tema: "Na
América: Uma Antropologia da Moda", que é
uma continuação do ano passado.
O dresscode, por sua vez, foi deﬁnido como
"Gildesd Glamour and White Tie". Isso signiﬁca que os famosos devem apostar em muito
"glamour dourado", com looks que lembram
as décadas de 70 e 80. Já outros devem apostar
em gravatas, camisas e coletes brancos, combinados com uma casaca.
Blake Lively chegou ao evento acompanhada de Ryan Reynolds. O casal foi sensação

nas redes sociais, sendo um dos mais comentados. As atenções se redobraram para cima
deles quando a atriz fez a grande transformação de seu vestido.
Ao chegar no redcarpet, Blake usava a peça
completamente rosa metalizado, com máxilaço na cintura e estampa geométrica na parte
da frente. Em seguida, com a ajuda de sua
equipe, a atriz desfez o laço frontal, revelando
um tecido azul claro, contrastando com o
rosa.
A transformação deixou Ryan de boca
aberta. A foto da reação do ator divertiu e encantou a web. "Casal perfeito", escreveu um
usuário do Twitter. "Que lindos eles dois", opinou outra. "Imagina ser assim e ainda ter o
Ryan Reynolds casado e obcecado por você",
elogiou um terceiro. "Meta de relacionamento", disse um outro.

Morre o cineasta Breno
Silveira aos 58 anos

interior de Pernambuco quando teve um infarto fulminante.

Vazam detalhes sobre cenas de sexo do ﬁlme
'365 Dias'. Protagonista comenta!
O ﬁlme '365 Dias: Hoje' estreou na Netﬂix e, assim como o primeiro da saga,
tem chamado atenção pelas cenas de intimidade entre os protagonistas.

Morreu na manhã deste sábado (14) o cineasta Breno
Silveira, de 58 anos. Ele estava filmando no interior de
Pernambuco quando teve um
infarto fulminante no município de Vicência e não resistiu.
A
informação
foi
confirmada pela Conspiração
Filmes, produtora da qual
Breno era sócio.
Breno estava em Pernambuco para as gravações do
filme “Dona Vitória”, com
Fernanda Montenegro no
papel-título. A trama conta a
história de uma aposentada
que desmontou uma quadrilha de traficantes e policiais,

a partir de imagens gravadas
da janela do seu prédio, em
Copacabana.
O cineasta se formou pela
École Louis Lumière, de
Paris, e teve sua primeira experiência como diretor de fotografia no longa “Carlota
Joaquina: Princesa do Brasil”, em 1995.
Em 2000, foi diretor de fotografia do filme “Eu Tu
Eles”, que chegou a ser selecionado para participar da
mostra Um Certo Olhar, do
Festival de Cannes.
Breno deixa a esposa,
Paula Fiuza, e duas filhas,
Olívia e Valentina.

O ﬁlme "365 Dias: Hoje " tem virado assunto
nas redes sociais. Mesmo com algumas críticas
negativas dos telespectadores, o longa chama
atenção com as cenas tórridas de sexo de Laura e
Massimo. O trabalho é resultado da química que
vem chamando atenção na web entre Michele
Morrone e Anna-Laura Sieklucka, atores que interpretam os personagens principais.
Em uma entrevista à revista "Variety", o cineasta BartekCierlica, contou como são ﬁlmadas
as cenas mais calientes entre os personagens. Segundo o proﬁssional, o objetivo é fazer as pessoas
acreditarem que tudo é real entre Michele e AnnaMaria, que se destaca na vida real pelo lado fashionista.
"Queríamos que a câmera fosse praticamente
invisível para deixá-los atuarem, então os takes
eram muito, muito longos. Criamos o clima mais
íntimo que pudemos para os atores, diminuímos
a quantidade de pessoas no set para o mínimo necessário", explicou.
'QUERÍAMOS QUE O SEXO PARECESSE AUTÊNTICO', EXPLICA O CINEASTA DE '365 DIAS'

Bartek ainda contou qual foi a tática adotada
para fazer com que Michele e Anna-Laura se sentissem confortáveis com o ambiente. Com isso, o
resultado seria a cena mais natural possível.
"Tentei mostrar a paixão deles de uma forma
natural e bonita. Queríamos que o sexo parecesse
autêntico, que o espectador ouvisse os sussurros
e suspiros deles. Queríamos mostrar o suor a paixão, mas sem cruzar a linha da pornograﬁa", completou.
E, para os fãs do casal mais caliente do momento, calma! '365 Dias' terá um terceiro ﬁlme,
que já está em fase de pré-produção pela Netﬂix.
MICHELE MORRONE FALA SOBRE CENAS DE
SEXO COM ANNA-MARIA
Em uma live no Instagram, Michele Morrone
foi perguntado se as cenas seriam reais. Na resposta, o ator fez a revelação que todos queriam
saber:
"Parece real porque somos bons atores. Sabemos como ﬁngir. Não é real. Muitas pessoas me
escrevem dizendo 'ai meu Deus, era real, parecia
real'. Mas não era", disse.
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FRASE do Dia Não desanime com as diﬁculdades de hoje, pois elas serão a sua força amanhã.

Amanhã, segunda-feira (16), quem recebe
os parabéns da coluna é o comunicador
Charles Frazão. Felicidades!

Feliz aniversário a querida Aline Medeiros,
Realizações e muitos anos de vida!

Festa
A cidade tá uma festa.Todos os ﬁnais de semana
grandes shows nacionais isso e sinal que está tudo
bem né gente?

Cante
Maio já está no ﬁnal
O que somos nós aﬁnal
Se já não nos vemos mais
Estamos longe demais
Longe demais...

O registro da empresária Ana Paula na
inauguração do seu novo projeto Clube
Morena Rosa/ Macapá.

São João
Está chegando o Mês de alegria,
dança e muita comida vem logo
junho, estou te esperando São João!

Hojedomingão

Dia de por a cara no sol como fala a galera, dia de curtir e repor as energias
para uma nova história nessa próxima
semana.

Passado

Em matéria da Tv Equinócio Record Amapá mostrando o total abandono do espaço onde acontecia a
Expofeira do Amapá a matéria mostra a realidade do descaso do poder
público com o dinheiro e o patrimônio do povo do Amapá, agora a Expofeira e só lembrança do passado.

Comercial

Vivo falando que nesses comerciais
a cidade está linda, que tá tudo
bem,é só golpe, vão vendo,é tempo
de eleição, vai no HE pra ver o descaso. Acorda povo!

Na social de hoje os irmãos
Angelim.Uns queridos!
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Ativista do mercado da moda afro Rejane
Soares vem se destacando no mercado
amapaense.Parabéns!

