
Caso o contribuinte perca o prazo
final, será preciso pagar multa de 1%
ao mês sobre o imposto devido, com
valor mínimo de R$ 165,74 e máximo
de 20% do imposto devido.

Mais de 8 quilômetros de pavimen-
tação em blocos serão executados.
Inicialmente, serão beneficiados os
bairros Marabaixo 4, Marco Zero e
Coração.

Serviço promete economia de 10% a
15% na fatura e já soma mais de 5 mil
consumidores no país.

De Terça a Sábado: R$ 2,00
Aos Domingos: R$ 3,00

Filiado

Prazo para declarar 
o Imposto de Renda 
termina dia 31

Fique atento

PÁGINA    14

Elon Musk anuncia lançamento do
Starlink para conectar 19 mil escolas
e monitoramento da Amazônia

Lançamento do Starlink

PÁGINA    07

Pavimentação 

PÁGINA    09

Novidade

PÁGINA    59
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Michel JK e o próprio Tribunal de Contas do Amapá jogam contra 
os milhares de usuários dos transportes coletivos, que todos dias 

passam sufoco andando em ônibus sucateados
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Energia solar por
assinatura: saiba
como funciona

Bilionário chegou ao Brasil na
manhã desta sexta-feira (20) para
encontro com o presidente Jair Bol-
sonaro, políticos e empresários. Ele
não detalhou como pretende prestar
os serviços e nem quando.

PÁGINA     67

Padre Paulo
Colunista

Manobra de Michel
JK suspende 

licitação para 
transporte público

em Macapá (AP)

Nova frente  beneficiará
mais de 40 vias em três 
bairros de Macapá

PÁGINA     02

José Sarney
Opinião

PÁGINA     07

Alexandre Garcia
Política e cotidiano

PÁGINA     02

Cláudio Huberto
Política e Poder 
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Hamilton Mourão 
Artigo

PÁGINA     65

José de Paiva Netto
Colunista

PÁGINA     35

Marcelo Tognozzi
Colunista

PÁGINA     08

Besaliel Rodrigues 
Colunista



PGR apoiará indulto, mas
não ação contra Moraes

O procurador-geral da República,
Augusto Aras, irá levar ao Supremo
Tribunal Federal (STF), na próxima
quarta-feira (25), seus pareceres
sobre dois casos polêmicos. E será
uma no cravo, outra na ferradura: ele
demonstrará a constitucionalidade
do decreto de indulto ou graça do
presidente Jair Bolsonaro, que bene-
ficia o deputado Daniel Silveira
(PTB-RJ), mas opinará pelo arquiva-
mento da representação contra o mi-
nistro Alexandre Moraes, do
Supremo, por crime de abuso de au-
toridade.

Nada 
diferente

Aras sustentará, basicamente,
tudo o que o ministro Dias Toffoli
apontou para negar provimento
às alegações de Bolsonaro contra
Moraes.
Ato de 
soberania

No parecer que lhe foi solicitado
pela ministra Rosa Weber, Aras
aponta o indulto de Bolsonaro como
ato de soberania previsto na Consti-
tuição.
Seria inútil

Boas 
relações

O titular da PGR mantém con-
vivência quase diária com os
ministros do STF e precisa man-
ter boas relações com todos eles
por mais dois anos.

Truques sujos
Após o anúncio, Musk avisou:

“Agora, observe desenrolar a campa-
nha de truques sujos deles contra
mim…” Não deu outra. Inclusive no
Brasil.

Fantasias mil
Teve de tudo nas acusações con-

tra Elon Musk no Brasil: de “ele só
quer os minerais” a “ele faz parte
do golpe” e até a hashtag “Bolso-
Musk”.

O PT divulga que paga a Lula R$20
mil mensais, com dinheiro público
do Fundo Partidário. Agora, a revista
Veja revela que o aluguel da nova
mansão do ex-ladrão custa R$20 mil.
Quem paga?

Meio normal
Projeção da colheita de café para

este ano é de 54,3 milhões de sacas,
11,7% maior que a anterior, dura-
mente afetada pelas adversidades
climáticas, mas 15,3% abaixo da úl-
tima safra com condições favorá-
veis.

Caminho aberto

É campeão

Anti-Aliexpress

O cientista político Paulo Kramer
diz ser preocupante a situação de so-
ciedades latinas e caribenhas pós-
covid. Para ele, essa fragilização
facilita a “influência de potências
autoritárias como Rússia e China”.

O Distrito Federal registra a maior
média de preço tanto para gasolina
quanto para o etanol na região Cen-
tro-Oeste. Segundo levantamento
TicketLog, o brasiliense paga
R$7,78/L de gasolina e R$6,58 no eta-
nol.

Foi retirado de pauta por falta de
apoio na Câmara o projeto do depu-
tado Alexandre Frota para taxar todo
produto comprado em sites do exte-
rior na hora da compra e não na fis-
calização aduaneira.

Só piora
A cada decisão, Alexandre de Mo-

raes vitimiza mais o deputado Daniel
Silveira. Além de bloquear bens e
contas, ameaça “investigar” pessoas
que, solidários, ajudam o deputado
a pagar multas e até as contas.

Só faltam morder
Bolsonaro correu risco no evento

do TST, corte mais contaminada
pelo ativismo ideológico. Ao presidi-
la, o ministro Ives Gandra Martins
Filho nem sequer era cumprimen-
tado pela “bancada de esquerda” do
tribunal.

Visita de Musk provocou 
faniquito de opositores

Bastou o bilionário Elon Musk
aterrissar no Brasil para tomar con-
tato com a peçonha que permeia a
política brasileira, virando alvo de
ataques de políticos e jornalistas
de oposição, tentando desqualifi-
car sua visita, e de malucos em
geral. Teve gente até divulgando
em portais importantes a fake
news (ou maluquice) de que a vi-
sita de Musk era a “prova” de que
o presidente Jair Bolsonaro, logo
ele, pretenderia “privatizar a Ama-
zônia”.

Na direita
Na quarta (18), Musk tuitou que

votará no Republicano, de direita,
após o Democrata, de esquerda, se
tornar “o partido da divisão e do
ódio”.

Repeteco

TANCREDO NEVES: OS DESEJOS

Pergunta no altar
O casamento foi no regime de co-

munhão total, parcial ou no semia-
berto?

Tancredo contou-me que, no
Governo de Raul Soares —Pre-
sidente (governador) de Minas
Gerais de 1922 a 1924 —, em
Minas, ainda havia no Palácio
da Liberdade um corredor por
onde entrava o Presidente do
Estado toda manhã. Em bancos
laterais desse corredor ficavam
os pedintes, e ali o Presidente
fazia o seu primeiro despacho:
uns pediam passagem, outros,
emprego etc. Entre aquelas
pessoas, havia uma senhora
que nunca lhe pedira nada,
mas todo dia ali se sentava. Até
que, passadas umas duas se-
manas depois que assumira,
Raul Soares perguntou-lhe:

— E a senhora, todo dia sen-
tadinha… O que deseja?

Ela perguntou ao Presidente:
— Já voltaram a fornecer as

passagens para o noturno do
Rio de Janeiro? 

Todo governo começava com
um corte de despesas, a pri-
meira delas era a doação de
passagens. Passada a propa-
ganda da eleição, voltava tudo
a ser como dantes no quartel
de Abrantes.

Em 1955, quando era depu-
tado federal, Tancredo Neves
foi encarregado por Juscelino
de explicar ao Dagoberto Sales
— que já tinha sido convidado
por ele para Ministro da Agri-
cultura — que ele teria de no-
mear para esse cargo o então
Governador do Maranhão, Eu-
gênio Barros, com quem com-
binara a eleição do
Chateaubriand a senador pelo
Estado, para, com isso, receber
o apoio dos Diários Associados.

Juscelino recompensaria o Ma-
ranhão nomeando Ministro da
Agricultura o Eugênio Barros,
em vez do Dagoberto Sales. 

Passada a eleição, Tancredo
evitava encontrar-se com ele:
quando ia à Câmara desviava
do deputado sempre que o en-
contrava, com vergonha da
missão que lhe tinha sido con-
fiada por Juscelino.

Um dia não teve jeito: ia su-
bindo a escada atrás da mesa,
no plenário da Câmara, que le-
vava à Primeira-Secretaria, e
Dagoberto ia descendo. Tan-
credo saudou-o:

— Ô Dagoberto! Que saudade!
Como vai você? 

— Vou como noiva em noite
de lua de mel.

E o melhor da história: Eugê-
nio Barros também não foi no-

meado Ministro da Agricultura,
cargo que terminou nas mãos
de Ernesto Dornelles, primo de
Getúlio, que acabara de encer-
rar seu mandato de Governa-
dor do Rio Grande do Sul, por
outro desses arranjos feitos nas
campanhas eleitorais.

Eugênio Barros foi mais dis-
creto: perguntado por que não
fora nomeado Ministro da Agri-
cultura, como tinha sido noti-
ciado, respondeu:

— Porque não fui convidado!
Na organização do Ministé-

rio, em 1985, Ulysses levou a
Tancredo o protesto geral do
PMDB pela escolha do Antônio
Carlos Magalhães para Ministro
das Comunicações.

Disse-lhe Ulysses que não
tinha condições de segurar o
Partido, que eles tinham como

candidato Freitas Nobre ou Se-
vero Gomes. Todos estavam re-
voltados com a escolha do
ACM.

Então, Ulysses avisou a Tan-
credo:

— Você vai ser obrigado a en-
frentar uma briga muito
grande com o Partido, com os
candidatos, com as lideranças
por causa disso. Pense bem,
Tancredo, arrume um lugar de
embaixador para o Antônio
Carlos.

Tancredo bateu na perna do
Ulysses e disse-lhe:

— Olhe, Ulysses, eu brigo
com o Papa, brigo com o Par-
tido todo, brigo com as lideran-
ças, brigo até com você: eu só
não brigo com o Dr. Roberto
Marinho, que nada me pediu e
merece minha atenção.

Artigo
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
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Miséria 
na vitrine

A vinda de Elon Musk ao Brasil
para ajudar a conectar a Amazônia
ao mundo ajuda a expor opositores
e ONGs que tentam deixar tudo
como está, mantendo índios como
atração da “vitrine humanitária”.

Os ministros do STF protegem uns aos
outros (“mexeu com um, mexeu com
todos”, avisou Luiz Fux) e jamais deixa-
riam prosperar essa ação.
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Prefeitura de Macapá emite nota de esclarecimento sobre
licitação para transporte público suspensa pelo TCE:

Durante uma semana in-
teira não houve registro de
mortes por Covid-19 no
Amapá. Assim, o Amapá per-
manece com 2.132 óbitos nos
16 municípios.  Em relação às
internações na rede pública,
há 2 pacientes confirmados,
sendo 1 em leito clínico e 1
em UTI. Já na rede privada,
há 10 pacientes suspeitos e 1
confirmado, todos em leitos
clínicos.

Avança coração

O Grupo de Comunica-
ção A Gazeta registra o fa-
lecimento de Luiz Eduardo
Gonçalves de Assis, ocor-
rido no HE na manhã de
sábado. Luiz Eduardo, co-
nhecido popularmente
Rum, era irmão do advo-
gado e colunista do A Ga-
zeta, Ricardo Assis. Nossos
sinceros pêsames aos fami-
liares e amigos.

Sem morte por Covid 

Bolsonaro no Amapá

Falecimento

Agora é lei

Bolsonaro pode vir ao Amapá
pela terceira vez, sendo a se-
gunda somente este ano. As lide-
ranças estão confiantes que isso
possa acontecer nos próximos
dias e que o fato em si repre-
sente um divisor de águas em
favor da candidatura à reeleição
do presidente e da eleição de
candidatos conservadores para o
governo, ALAP e Congresso Na-
cional. A vinda de Bolsonaro
pode trazer boas novas para o
Amapá, sendo o anúncio da con-

clusão do asfaltamento da BR-
156 a mais esperada entre todas.

Oportunidade

Validação 

Um projeto aprovado
no Senado confere sta-
tus de documento de
identificação civil à
carteira profissional de
jornalista. O PLC
153/2017 recebeu pare-
ceres favoráveis em
três comissões perma-
nentes e agora segue
para sanção.

Por merecimento 

O Projeto de Empreendedorismo Social e
Cultural na Amazônia (Pesca) abriu inscrições
até 31 de maio para cursos on-line e gratuitos
em 4 áreas, para pessoas de 18 a 40 anos. Ini-
cialmente, as oportunidades são para as cida-
des de Macapá e Manaus.Serão 4 meses de
cursos para quem busca aprimorar os conhe-
cimentos em áreas como turismo, gastrono-
mia e empreendedorismo. Podem se
inscrever pessoas na faixa etária definida que
tenham concluído o ensino médio e que
morem em uma das duas cidades.

Por unanimidade, o STFvalidou dis-
positivo do regimento interno do TJAP
que incluiu, entre as atribuições do de-
sembargador-relator, a prerrogativa de
autorizar a instauração de inquérito, a
pedido do procurador-geral de Justiça,
contra autoridades com prerrogativa
de foro no tribunal. Na sessão virtual
encerrada no dia 13 de maio, o Plenário
julgou improcedente a ADI 7083.Na
ação, o procurador-geral da República,
Augusto Aras, alegava que a prerroga-
tiva de o magistrado decidir sobre a
instauração de uma investigação pe-

dida pelo chefe doMP violaria o sis-
tema penal acusatório. 

Neste sábado (21), a Prefeitura
de Macapá promove a segunda
edição do projeto ‘Avança Cora-
ção’. A ação acontecerá no Centro
de Especialidades Dr. Papaléo
Paes, no bairro Renascer, zona
norte da capital, a partir de 8h. Os
atendimentos são direcionados às
pessoas que estão na lista de es-
pera pelo atendimento cardioló-
gico.A iniciativa é uma das ações
que integram o programa “Saúde
para Todos”, um pacote de medi-

das anunciado pela gestão muni-
cipal em maio, e que vem refor-
mulando a saúde na capital.

Leia a nota
“A Prefeitura de Macapá abriu nesta sexta-feira (20), a concorrência pú-

blica nº 03/2022- CEL/SEGOV/PMM, para a contratação das empresas que
ficarão responsáveis pelo transporte público da capital.Três empresas
participaram do certame que, em primeira sessão, avaliou as propostas
de preço. Uma das concorrentes apresentou intenção de recurso e a ses-
são foi suspensa.

A empresa, que representou no Tribunal de Contas do Estado, estava
presente e não questionou os termos do edital após as respostas às im-
pugnações apresentadas, motivo pelo qual a Comissão Especial de Lici-
tação entendeu pela aplicação do princípio da economicidade e deu
encaminhamento ao certame, exclusivamente com a abertura de pro-
posta de preços.

De acordo com o Art. 109 da Lei 8666/1993, a concorrente que apresen-
tou intenção de recorrer, tem o prazo de até cinco dias úteis para apre-
sentação dos recursos. As demais também têm o mesmo prazo para
apresentar as contrarrazões. A Prefeitura de Macapá ainda esclarece que
durante o período de análise de recursos, os envelopes com documentos
de habilitação dos participantes permanecerão em posse e guarda da co-
missão, devidamente rubricados e lacrados.

Todas as informações serão tempestivamente apresentadas ao TCE
como forma de esclarecimento”.

Decreto do governador Waldez Góes
elogia o coronel PM José Paulo Matias
dos Santos pelo notável trabalho à
frente do Comando-geral da Polícia
Militar do Amapá, no período de 15 de
abril de 2019 a 15 de maio de 2022, o
qual atuou de forma competente, com
extrema dedicação, honradez, zelo,
profissionalismo e capacidade téc-
nica. E que suas ações e condutas sir-
vam de exemplo aos seus pares e
subordinados.



A licitação dos transportes
públicos de Macapá, que ini-
ciou na sexta-feira (20), foi
suspensa após manobra do
presidente do Tribunal de
Contas do Amapá (TCE), Mi-
chel JK, que convenceu o
conselheiro Paulo Martins,
relator de dois pedidos apre-
sentados à Corte, para dar
parecer impedindo o cer-
tame.

Agora, como se trata de
uma decisão monocrática, o
Pleno do TCE Amapá vai se
reunir em sessão ordinária,
marcada para a próxima
quarta-feira (25), para julgar o
mérito da decisão. Mas o re-
sultado já é previsível. Todos
devem acompanhar o relator.

Michel JK e o próprio Tri-
bunal de Contas do Amapá
jogam contra os milhares de
usuários dos transportes co-
letivos, que todos os dias
passam sufoco andando em
ônibus sucateados, que tor-
nam a vida do trabalhador
ainda mais difícil. 

Essa questão dos transpor-
tes públicos envolve mi-

lhões. Prova disso é que o
processo de contratação das
novas empresas se arrasta há
anos na capital. E o cenário é
o mesmo. As empresas que
atuam no setor sempre dão
um jeito de continuar, tendo
o alvo de poderes como o
próprio TCE e por outro lado
não melhoram o serviço
prestado.

Essa licitação, por exem-
plo, vai oportunizar a circula-
ção de 180 novos ônibus,
equipados com tecnologia
que permite ao usuário o
acompanhamento do trajeto
em tempo real. As vencedo-
ras da concorrência terão que
administrar o transporte pú-
blico garantindo a moderni-
zação e melhoria do sistema.

Quem comanda o TCE e ar-
ticulou para que a licitação
fosse suspensa foi o presi-
dente da instituição Michel
JK, que luta na Justiça para
se perpetuar no cargo. 

Ele responde uma Ação de
Improbidade Administrativa
(Processo N° 0041544-
9.2020.8.03.0001), onde se-
gundo o Ministério Público,

Michel JK, na época em que
foi deputado estadual, junta-
mente com seus irmão Jack,
Marccell e Karina Houat Harb
teriam desviado dos cofres
da Assembleia Legislativa do
Amapá o montante de R$
559.611,38, em valores não
corrigidos, por intermédio de
transações bancárias realiza-
das a partir da emissão de
cheques nominais a servido-
res públicos e empresas, mas
que ao final acabaram sendo
depositados em contas cor-
rentes pertencentes aos se-
guintes titulares: R$
494.281,62 para a Loteria
Trevo da Sorte Ltda EPP,
CNPJ 84.420.454/0001-01,
empresa que na época dos
fatos pertencia a Marcel e
Jack; R$ 30.500,00 para Be-
tral Rent a Car Ltda, vincu-
lada à Karina Houat Harb,; R$
24.829,76 para Michel Houat
Harb e R$ 10.000,00 para H L
Moreira – ME. Esse esquema
de desvio de dinheiro pú-
blico foi visualizado com a
quebra do sigilo bancário dos
envolvidos.

Corrupção

Manobra de Michel JK suspende licitação para 
transporte público em Macapá(AP)

Geral

Decisão mantida

STF mantém norma que exige autorização de desembargador
para instauração de inquérito contra autoridades do Amapá

Por unanimidade, o Su-
premo Tribunal Federal
(STF) validou dispositivo do
regimento interno do Tribu-
nal de Justiça do Amapá
(TJAP) que incluiu, entre as
atribuições do desembarga-
dor-relator, a prerrogativa
de autorizar a instauração
de inquérito, a pedido do
procurador-geral de Justiça,
contra autoridades com
prerrogativa de foro no tri-
bunal. Na sessão virtual en-
cerrada no dia 13 de maio, o
Plenário julgou improce-
dente a Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI)
7083.

Na ação, o procurador-
geral da República, Augusto
Aras, alegava que a prerro-
gativa de o magistrado deci-
dir sobre a instauração de
uma investigação pedida
pelo chefe do Ministério Pú-
blico (MP) violaria o sistema
penal acusatório. Segundo
Aras, a possibilidade repre-
sentaria ingerência judicial
inadequada no exercício da
atividade-fim do MP e no
curso do processo investi-

gatório. Argumentou,
ainda, invasão da compe-
tência privativa da União
para editar normas gerais
sobre procedimentos em
matéria processual.

Em seu voto, seguido por
unanimidade, a relatora da
ADI, ministra Cármen
Lúcia, observou que a ne-
cessidade de autorização do
desembargador-relator no
caso em questão não confi-

gura ofensa ao sistema acu-
satório. Isso porque a regra
decorre de comando consti-
tucional que prevê o foro
específico a autoridades,
sujeitando as investigações
contra esses agentes a um
maior controle judicial, em
razão da importância das
funções que exercem. O
foro por prerrogativa de
função, ressaltou, é uma
das garantias asseguradas a

agentes públicos para que
possam executar fielmente
e com impessoalidade suas
atividades.

Cármen Lúcia explicou
que esse tratamento é se-
melhante ao conferido à
matéria no STF, que tem en-
tendimento no sentido de
que a abertura das investi-
gações contra autoridades
com prerrogativa de foro na
Corte sujeita-se ao prévio

controle judicial. “O mesmo
tratamento conferido às au-
toridades com foro por prer-
rogativa de função no
Supremo Tribunal Federal
deve ser aplicado, por sime-
tria, às autoridades com
foro privativo em outros
Tribunais, em observância
ao princípio da isonomia,
devendo ser conferido tra-
tamento igual aos que este-
jam em situação igual”,
afirmou.

A ministra também afas-
tou a alegação de usurpação
das funções institucionais
do Ministério Público, pois
a titularidade da ação penal
e as prerrogativas investiga-
tórias do órgão estão manti-
das, devendo apenas as
atividades serem submeti-
das ao controle judicial. Por
fim, a relatora refutou a ale-
gada invasão de competên-
cia da União para legislar
sobre o tema, pois a norma
regimental somente regula-
menta o foro por prerroga-
tiva de função, sem inovar
em matéria processual
penal ou procedimental.

Em seu voto, a relatora, ministra Cármen Lúcia, ressaltou a necessidade de maior controle judicial nas
investigações contra autoridades com foro especial, em razão das funções por ela exercidas.
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Presidente do TCE-AP, Michel JK

Michel JK e o próprio Tribunal de Contas do Amapá jogam contra os milhares de usuários dos transportes 
coletivos, que todos dias passam sufoco andando em ônibus sucateados



40% das famílias brasileiras
indicou que a renda diminuiu
nos primeiros três meses deste
ano, aponta pesquisa da em-
presa de dados TransUnion. A
queda foi causada principal-
mente por perda de emprego ou
redução de salários.

O impacto foi maior para as
famílias de baixa renda. Entre
pessoas que ganham até R$ 1
mil, 53% indicaram que o orça-
mento familiar encolheu neste
período. O percentual cai consi-
deravelmente para as famílias
com renda mais alta: foi de 35%
para quem ganha entre R$ 5 mil
e R$ 10 mil por mês, e de 24%
para as famílias com renda
acima de R$ 10 mil.

Por causa do aperto, a maio-
ria dos entrevistados (77%) res-
pondeu que tem preocupação
se conseguirá pagar as contas

integralmente, como as de ma-
nutenção de casa e emprésti-
mos. Entre as pessoas que
perderam renda, 60% disse que
não conseguiria pagar pelo
menos uma das contas atuais.

O peso no bolso dos brasilei-
ros é motivado pelos impactos
financeiros da pandemia de
Covid-19, mas também pelo au-
mento da inflação e da taxa bá-
sica de juros do país, e tem
levado a uma reorganização dos
gastos, analisa Claudio Pasqua-
lin, vice-presidente de desen-
volvimento de negócios da
TransUnion Brasil.

O aumento de salário e de
oportunidades de negócios é
menor do que as reduções e de-
missões. Por exemplo: en-
quanto 24% dos entrevistados
disse que alguém em casa per-
deu o emprego e 22% teve

algum familiar com salário re-
duzido, apenas 13% relatou que
alguém de casa começou um
novo negócio, 11% teve au-
mento salarial e somente 7%
conseguiu emprego no período.

Jantar fora, viajar e pagar in-
gressos de shows e cinema
virou passado para quase me-
tade dos brasileiros. 49% das
pessoas entrevistadas vão ter
que cortar esses gastos extras
para que o salário dure até o fim
do mês.

Boa parte (43%) também pre-
para cortes em compras caras,
como eletrodomésticos e car-
ros, e no varejo (com roupas e
eletrônicos) nos próximos três
meses. Além da queda da
renda, a inflação também pesou
no comportamento de 84% dos
entrevistados.

O aumento dos juros também
afetou as decisões sobre em-
préstimos e financiamentos.
Mais da metade das pessoas
pesquisadas (56%) indicou que
o aumento das taxas de juros
teve um grande impacto sobre a
decisão de solicitar crédito nos
próximos 12 meses.

Mesmo assim, o crédito foi
considerado pela maioria das
pessoas (91%) como um acele-
rador do alcance de metas fi-
nanceiras. Mas apenas 45%
afirmou que atualmente têm
acesso a uma quantia sufi-
ciente.

A Petrobras vem rece-
bendo, ao longo do mês de
maio, volumes de gás natu-
ral cerca de 30% inferiores
aos solicitados no âmbito do
contrato firmado com a boli-
viana YPFB, impactando o
planejamento operacional
da companhia, disse a estatal
brasileira à Reuters na noite
de sexta-feira (20).

"Tal redução da ordem de
30% não estava prevista e
implica a necessidade de
importação de volumes adi-
cionais de Gás Natural Li-
quefeito para atendimento
aos compromissos de forne-
cimento da Petrobras", disse
a companhia em comuni-
cado.

A petrolífera também afir-
mou que está tomando as
medidas cabíveis para que a
YPFB cumpra o contrato
legal.

A YPFB não respondeu de
imediato a um pedido de
comentário.

Guerra na Ucrânia

A Rússia também parou
de fornecer gás para a Fin-
lândia em uma escalada de
uma disputa sobre paga-
mentos de energia com o
Ocidente, neste sábado (21),
e intensificou uma ofensiva
na região de Donbas, no
leste da Ucrânia.

Depois de encerrar sema-

nas de resistência dos últi-
mos combatentes ucrania-
nos na cidade estratégica de
Mariupol, no sudeste, a
Rússia está travando o que
parece ser uma grande
ofensiva em Luhansk, uma
das duas províncias de Don-
bas.

Separatistas apoiados

pela Rússia já controlavam
partes do território em Lu-
hansk e na província vizi-
nha de Donetsk antes da
invasão de 24 de fevereiro,
mas Moscou quer tomar o
último território remanes-
cente sob controle ucra-
niano em Donbas.

As últimas forças ucrania-

nas entrincheiradas na des-
troçada siderúrgica de
Azovstal, em Mariupol, se
renderam na sexta-feira, in-
formou o Ministério da De-
fesa russo, pondo fim ao
cerco mais sangrento da
guerra.

“O território da usina me-
talúrgica de Azovstal… foi
completamente liberado”,
disse o ministério em comu-
nicado, acrescentando que
2.439 defensores se rende-
ram nos últimos dias, in-
cluindo 531 do grupo final.

Horas antes, o presidente
ucraniano, VolodymyrZe-
lensky, disse que os milita-
res ucranianos haviam dito
aos últimos defensores da
siderúrgica que eles pode-
riam sair e salvar suas vidas.
Os ucranianos não confir-
maram de imediato os nú-
meros de Azovstal.

O Estado Maior das Forças
Armadas da Ucrânia não co-
mentou a afirmação da Rús-
sia em sua atualização
matinal de sábado.

Boliviana YPFB reduz envio de gás natural
à Petrobras, abaixo do contratado

Redução Economia

Mais de um terço das famílias relata queda da renda
mensal no primeiro trimestre, aponta pesquisa

Queda da renda

Levantamento da empresa de dados TransUnion mostra que grande parte dos brasileiros
sentiu orçamento diminuir, prepara cortes de gastos para próximos meses 

e teme não conseguir pagar as dívidas totalmente.
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Estatal vem recebendo, ao longo do mês de maio, volumes de gás natural cerca
de 30% inferiores aos solicitados no âmbito do contrato firmado.

Com alta da inflação, governo eleva para
R$ 1.310 estimativa do valor do salário

mínimo no ano que vem

Em alta

Em abril, governo propôs na Lei de Diretrizes Orçamentárias R$ 1.294,
mas previsão de inflação cresceu, e Constituição não permite reajuste

inferior à inflação. Atualmente, mínimo é de R$ 1.212.

A Secretaria de Política
Econômica do Ministério da
Economia informou nesta
quinta-feira (19) que a esti-
mativa do salário mínimo
para o ano que vem é de R$
1.310,17 — aumento de R$
98,17 a partir de janeiro.

A previsão é baseada na
estimativa para o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor (INPC), que é a base
da correção anual do salário
mínimo pelo governo. A se-
cretaria elevou de 6,7% para
8,1% a projeção do INPC
deste ano.

Se as estimativas se con-
firmarem e não houver mu-

dança no cálculo, o reajuste
do salário mínimo em 2023
também será maior que o
previsto em abril, na pro-
posta da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (PLDO) en-
viada ao Congresso Nacio-
nal. Na ocasião, o governo
propôs um salário mínimo
de R$ 1.294. Atualmente, o
mínimo está em R$ 1.212.

Mas se a inflação verifi-
cada no acumulado de 2022
for diferente das estimati-
vas oficiais, o governo terá
de rever o valor do mínimo
porque a Constituição esta-
belece que o reajuste não
pode ser inferior à inflação.



Vice-presidente Hamilton Mourão General da reserva do Exército Brasi-
leiro, vice-presidente do Brasil, desde

2019, presidente do Conselho 
Nacional da Amazônia Legal.
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O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão
(Republicanos), falou nesta
sexta-feira (20) sobre a ação
do presidente Jair Bolso-
naro (PL) contra o ministro
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) Alexandre de Mo-
raes.

Mourão disse considerar
Moraes parcial e que Bolso-
naro “usa armas que a Jus-
tiça dá”.

Bolsonaro apresentou
ações no Supremo Tribunal
Federal, negada por Dias

Toffoli, e na Procuradoria-
Geral da República (PGR)
contra Moraes por suposto
abuso de autoridade.

O presidente também co-
gita acionar o ministro em
cortes internacionais, co-
meçando pela Corte Intera-
mericana de Direitos
Humanos, segundo apura-
ção da CNN.

“Eu acho que o presi-
dente está usando as armas
que a Justiça te dá”, decla-
rou Mourão nesta sexta-
feira.

“Uma vez que você consi-
dera que o magistrado está
agindo parcialmente em re-
lação à sua pessoa, você
tem as suas armas para uti-
lizar, para considerar que
ele tá sendo parcial.”

Ao ser questionado sobre
se considera Moraes parcial,
Mourão declarou: “Eu con-
sidero, acho que tá havendo
uma certa disruptura nisso
tudo. Então eu concordo
que o presidente utilizou os
instrumentos que tinha à
disposição.”

O vice-presidente da Re-
pública, general Hamilton
Mourão, esteve em Foz do
Iguaçu, nessa terça-feira
(17), para compromissos na
usina de Itaipu, em celebra-
ção aos 48 anos da entidade
binacional. A agenda incluiu
visita técnica, plantio de ár-
vore no Bosque dos Visitan-
tes e reunião com diretores
brasileiros e paraguaios.

Mourão foi recebido pelo
diretor-geral brasileiro, Ana-
talicioRisden Junior, e assis-
tiu a uma palestra sobre
“Biodiversidade e Desenvol-
vimento Sustentável”, apre-
sentada pelo diretor de
Coordenação, Luiz Felipe
Carbonell. Antes da visita
técnica, plantou uma muda
de ipê-amarelo no Bosque
dos Visitantes, localizado
junto ao Centro de Recep-
ção.

O general revelou que foi
sua quarta passagem pela
usina desde a década de
1980. “Em todas as vezes eu
só tive a felicidade de ver
avanços na forma como a
usina opera, na forma como
ela se relaciona com o seu
entorno”, afirmou Mourão,
em declaração divulgada
pela assessoria de imprensa
de Itaipu.

Ao término da visita téc-
nica, o vice-presidente assis-
tiu a uma apresentação dos
projetos do Parque Tecnoló-
gico Itaipu (PTI-BR), minis-

trada pelo diretor-superin-
tendente, Eduardo Garrido.
Além da usina, Mourão par-
ticipou, na Terra das Catara-
tas, da abertura do 9º
Mercado Brasileiro de Soja,
evento promovido pela Em-
brapa Soja.

Itaipu Binacional celebrou,
nessa terça-feira, os 48 anos
de criação da entidade que
administra a hidrelétrica do
Rio Paraná, fundada em 17
de maio de 1974. As priorida-
des para os anos seguintes,
definidas pela diretoria, são
a atualização tecnológica, o
aprimoramento da gestão e a
continuidade de projetos
voltados ao desenvolvi-
mento.

Segundo Itaipu, o projeto
de atualização tecnológica é
a maior iniciativa conduzida
na usina desde sua constru-
ção. O investimento é de US$
649 milhões (R$ 3,2 bilhões),

com previsão de execução
ao longo dos próximos dez
anos.

O plano contempla a subs-
tituição dos sistemas de con-
trole e proteção das 20
unidades geradoras de
Itaipu, da subestação isolada
a gás, dos serviços auxiliares
da usina, das comportas do
vertedouro e da barragem,
de toda a fiação de força e
controle desses dispositivos,
além do sistema de medição
e faturamento da usina.

Em abril de 2023, por sua
vez, o Tratado de Itaipu, do-
cumento que definiu as
bases para a construção da
hidrelétrica, completará 50
anos. A previsão é a de que o
Anexo C, que trata dos ar-
ranjos financeiros entre Bra-
sil e Paraguai, seja
renegociado entre as partes,
priorizando pontos como a
redução da tarifa.

O vice-presidente Hamilton
Mourão (Republicanos) tentou
contemporizar as tensões entre as
Forças Armadas e o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) e declarou que
as sugestões oferecidas pelos mili-
tares para supostamente aprimo-
rar o sistema eleitoral brasileiro
são "assunto encerrado".

"As Forças Armadas fizeram um
trabalho técnico, possuem equipe
altamente qualificada, de enge-
nheiros, técnicos formados pelas
melhores escolas. Apresentaram
suas observações a respeito. O tri-
bunal respondeu. Considero en-
cerrado o assunto", declarou o
vice-presidente a jornalistas no
Palácio do Planalto nesta sexta-
feira. "Não acho ambiente contur-
bado, faz parte, é jogo político",
acrescentou, minimizando as ten-
sões entre os Poderes.

O TSE já avisou as Forças Arma-
das que o ordenamento jurídico
para as eleições deste ano está fe-
chado e, assim, mudanças só po-
derão ser discutidas para o
próximo pleito. O presidente Jair
Bolsonaro, no entanto, disse que
as sugestões não serão "jogadas no
lixo".

O vice-presidente saiu em de-

fesa de Bolsonaro ao comentar as
tensões do mandatário com o Ju-
diciário e afirmou que o ministro
Alexandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), é parcial.

"O presidente usa as armas que
a Justiça lhe dá. Uma vez que a
gente considera que magistrado
está agindo parcialmente, em rela-
ção a sua pessoa, você tem essas
armas para utilizar", declarou
Mourão.

Questionado sobre se Moraes
seria parcial, ele concordou. "Eu
considero (parcial). Eu acho que
está havendo disruptura nisso aí
tudo. Eu concordo que o presi-
dente utilizou instrumentos que
tinha à disposição", acrescentou o
general da reserva.

Mourão disse, ainda, que soube
pela imprensa do encontro entre o
presidente Jair Bolsonaro e o em-
presário Elon Musk, que é reali-
zado nesta sexta-feira no interior
paulista. De acordo com o Ministé-
rio das Comunicações, a pauta da
reunião é a possibilidade de o bi-
lionário fazer investimentos na
Amazônia. O vice-presidente, no
entanto, é o coordenador do Con-
selho Nacional da Amazônia Legal
(CNAL).

Sugestões de militares para o TSE são 
'assunto encerrado', diz Mourão
O TSE já avisou as Forças Armadas que o ordenamento 
jurídico para as eleições deste ano está fechado e, assim,
mudanças só poderão ser discutidas para o próximo pleito

Visita a Itaipu

Vice-presidente Hamilton Mourão 
visita a usina de Itaipu

Mourão foi recebido pelo diretor-geral brasileiro,
AnatalicioRisden Junior, e assistiu a uma palestra sobre 

“Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável”,

Embates 

Para Mourão, Moraes é parcial e Bolsonaro 
usa “armas que Justiça dá”

Vice-presidente comentou embates entre o presidente da República e o ministro do Supremo Tribunal Federal

Mourão (ao centro) e diretores no Mirante Central.
Imagem Rafael Kondlatsch-Itaipu Binacional

Tensões 



Muita gente ficou chocada
com a declaração do Minis-
tro Alexandre de Moraes,
num congresso de juízes, de
que a internet deu voz aos
imbecis, repetindo Umberto
Eco(O Nome da Rosa}. Ele é
o juiz que vai presidir as elei-
ções de outubro, em que a
maioria dos eleitores ga-
nhou voz na internet. Antes
dele, o atual presidente da
Justiça Eleitoral, Ministro
Fachin, fez uma ironia com
os militares que, convida-
dos, apresentaram suges-
tões para dar mais segurança
e transparência às apura-
ções. Depois de recusar as
sugestões, ele disse que
“quem trata de eleições são
forças desarmadas”, despre-
zando as forças que foram
convidadas para a Comissão
de Transparência. E antes
ainda, o Ministro Barroso,
em Boston, denunciou que
as forças armadas foram
orientadas para atacar as
eleições. Nada parecido com
o ideal de juízes que vão pre-
sidir eleições e deveriam
ficar olimpicamente distan-
tes do embate político, elei-
toral, ideológico e de
paixões. O Presidente da Re-
pública tem sugerido a ne-
cessidade de mais
seguranças e transparência

ao processo eleitoral, para
mais confiança nas apura-
ções, e feito críticas a minis-
tros. Mas o presidente é um
político - e eles são juízes.

Por isso fico a imagi-
nar se o próprio Supremo irá
considerar, à luz da Lei Orgâ-
nica da Magistratura, al-
guma providência para
preservar o tribunal. Por
parte do Presidente Fux já
existe essa preocupação
desde que a expressou em
seu discurso de posse, dois
anos atrás. A Suprema Corte

tem sofrido um desgaste di-
retamente proporcional a
decisões que contrariam a
Constituição e os ditames do
devido processo legal. Fica
parecendo com um diretório
de partido político e, às
vezes, com um diretório aca-
dêmico em vésperas de elei-
ção. Como se trata do topo
de um Poder, tudo abaixo
fica afetado. Até mesmo os
estudantes de Direito, no
seu idealismo pelos princí-
pios da Justiça e do Direito.

É essencial um país

democrático ter uma Justiça
confiável, impessoal e im-
parcial. Sem isso não há paz
social e desenvolvimento,
cuja base é a segurança jurí-
dica. Se num ano eleitoral, o
juiz que vai presidir a eleição
já separa os eleitores entre
imbecís da internet e os ou-
tros, o que se tem é uma
farsa de imparcialidade. O
Conselho Nacional de Jus-
tiça, que pode julgar juízes,
não tem jurisdição sobre o
Supremo. Só quem pode
fazer isso é o Senado. Mas o

presidente do Senado acaba
de declarar que “Não deixa-
rei o Supremo isolado”. É
um caso inédito de o presi-
dente de um poder se mobi-
lizar para proteger o outro, o
que tem por consequência
abandonar o dever de pre-
servar a Constituição no en-
cargo eventual de processar
e julgar ministros do Su-
premo. Significa justificar
sua negativa de encaminhar
inúmeros pedidos de sena-
dores, por desrespeito à
Constituição. E deixar que o
desgaste continue.

Juízes que exigem ser tra-
tados como se estivessem no
Olimpo, precisam respeitar
para serem respeitados. Se
prendem, ainda que ilegal-
mente, os que os desrespei-
tam, precisam respeitar
aqueles que os sustentam
com seus impostos, a quem
servem - e que acreditam na
Constituição. Todos estamos
submetidos à Constituição
feita em nosso nome. Ela
está acima do Supremo, que
é um tribunal constitucio-
nal, não um tribunal consti-
tuinte. O Supremo não é
maior que a Constituição,
mas é maior que os minis-
tros que lá estão. O Supremo
precisa ser salvo de quem o
desgasta.

Alexandre Garcia • COLUNA 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 SALVAR O SUPREMO
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O bilionário Elon Musk anun-
ciou, via Twitter, que lançará a
rede Starlink para conectar 19
mil escolas em áreas rurais e
monitorar a Amazônia. O em-
presário chegou ao Brasil na
manhã desta sexta-feira (20)
para encontro com o presidente
Jair Bolsonaro, políticos e em-
presários.

"Superanimado por estar no
Brasil para o lançamento da
Starlink em 19 mil escolas não
conectadas em áreas rurais e
também para o monitoramento
ambiental da Amazônia", disse
Musk na publicação.

O encontro ocorre em um
evento no interior de São Paulo.
A informação foi antecipada na
última quinta (19) pelo colunista
Lauro Jardim, de "O Globo".

Musk não deu detalhes sobre
os serviços que pretende pres-
tar e nem quando isso aconte-
ceria. O governo federal
também não confirmou as in-
formações divulgadas pelo em-
presário até o momento. Mas o
ministro das Comunicações,

Fábio Faria, postou nas redes
sociais que Musk veio "para tra-
tar com o governo brasileiro
sobre Conectividade e Proteção
da Amazônia".

O Brasil já tem mecanismos
tecnológicos para monitora-
mento da Amazônia. Desde
1988, o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe), vin-
culado ao Ministério da Ciência
e Tecnologia, recebe e processa
os dados sobre perda de flo-
resta. As imagens são obtidas

via satélite e o nível de precisão
é de 95%, segundo o próprio
instituto.

Elon Musk, que em abril
anunciou acordo de compra do
Twitter por cerca de US$ 44 bi-
lhões (aproximadamente R$ 215
bilhões), é o homem mais rico
do mundo e tem um patrimônio
avaliado em US$ 219 bilhões
(cerca de R$ 1 trilhão), segundo
ranking da "Forbes".

Ele é dono da empresa de
transporte espacial SpaceX,

onde opera também o serviço
de internet via satélite, e co-
manda a Tesla, fabricante de
carros elétricos.

Na véspera da vinda ao Brasil,
ele se defendeu de uma acusa-
ção de assédio sexual contra
uma funcionária da SpaceX.

Em janeiro, a Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel) concedeu o direito de
exploração no Brasil de satélite
estrangeiro não-geoestacioná-
rio de baixa órbita para a Star-
link, sistema de satélites da
SpaceX, de Musk. Com isso, a
empresa vai poder oferecer seu
serviço de internet em todo o
território brasileiro, com direito
de exploração até 2027.

A autorização da Anatel foi
concedida após reunião do mi-
nistro Fábio Faria com Musk
nos Estados Unidos, em no-
vembro do ano passado.

Em fevereiro deste ano, o go-
verno do Amazonas também in-
formou manter contato com a
SpaceX para a instalação de tec-
nologia da empresa do bilioná-

rio no estado. Musk já havia
manifestado interesse em ini-
ciar operações da Starlink na re-
gião.

Na manhã desta sexta, em
uma conversa com alunos do
Instituto Tecnológico de Aero-
náutica (ITA), Musk foi questio-
nado sobre como poderia
garantir que as operações da
Starlink na Amazônia promo-
vam a proteção da floresta e a
privacidade dos dados coleta-
dos.

O magnata disse que a Star-
link tem uma política bem rigo-
rosa dos dados: "Mesmo que
quiséssemos, não saberíamos
qual dado pegar", afirmou.
"Sobre proteger a Amazônia,
temos que usar os dados, por-
que a Amazônia é gigantesca.
Se você tentar fazer um monte
de fotos e vídeos para entender
o que está acontecendo, a quan-
tidade de dados a ser transmi-
tida será enorme, então,
precisamos dessa conectivi-
dade para monitorar a Amazô-
nia efetivamente."

Elon Musk anuncia lançamento do Starlink para 
conectar 19 mil escolas e monitoramento da Amazônia

Lançamento do Starlink Geral

Bilionário chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (20) para encontro com o presidente Jair Bolsonaro, políticos 
e empresários. Ele não detalhou como pretende prestar os serviços e nem quando.



Notícias Gospel da Semana no Estado do Amapá REFLEXÃO

Tema:Palavra de auxílio.  
Para você que está precisando de

uma palavra de auxílio, de apoio, de
certeza, veja o que diz a Bíblia: 01.
Atos 26.8: “Por que os senhores
acham impossível que Deus ressus-
cite os mortos”? Então, se Deus res-
suscita mortos, qual é o seu
problema a ser resolvido? 02. Lucas
18.27: “Jesus respondeu: “O que é
impossível para os homens é possí-
vel para Deus”. O que você está espe-
rando e até quando vai protelar o agir
de Deus em sua vida? 03. Mateus
17.20: Ele respondeu: “Porque a fé
que vocês têm é pequena. Eu asse-
guro que, se vocês tiverem fé do ta-
manho de um grão de mostarda,
poderão dizer a este monte: ‘Vá
daqui para lá’, e ele irá. Nada será im-
possível para vocês”. Tem tanta coisa
que você acredita, mas, quando é
preciso concentrar a mente em Deus,
você coloca todas as dificuldades da
vida. Então, se for para crer, creia
com intensidade e busque verdadei-
ramente a solução para todos os seus
dramas; 04. Jeremias 32.17: “Ah! So-
berano Senhor, tu fizeste os céus e a
terra pelo teu grande poder e por teu
braço estendido. Nada é difícil de-
mais para ti”. Esta última frase diz
tudo: Nada é difícil para Deus!

FICA A DICA

Legislação para pastores:
Atenção prezados líderes ecle-
siásticos de todo o Brasil, esta-
mos fazendo destaques dos
principais dispositivos da vi-
gente Constituição Federal/1988
de interesses dos religiosos.

Dica 030. Privacidade. CF, art.
5º, “XI - a casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela po-
dendo penetrar sem consenti-
mento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desas-
tre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação
judicial;”. Este dispositivo tem a
ver com a vida privada das pes-
soas. Todos devemos ter nossa
morada, nosso local de des-
canso, nosso “ninho” respeitado.
Somente situações dramáticas
(crime acontecendo, desastre no
local, pessoas em perigo pedindo
socorro ou, durante o dia, por
ordem escrita de um juiz), a resi-
dência de alguém poderá ser “in-
vadida”. Os pastores, na
qualidade de líderes sociais,
devem ficar atentos a eventuais
abusos de autoridades contra
pessoas em geral, mesmo delin-
quentes, pois, na maioria das
vezes, os abusos atacam pessoas
ao redor que não têm nada a ver
com aquela situação. Autorida-
des bem preparadas nunca prati-
cam abusos contra o povo em
geral.

LIDERANÇAS

DESTAQUES DA SEMANA

ESPECIAL
Quem é quem: Francisco das

Chagas. Respeitadíssimo teólogo e
bacharel em Direito na sociedade
local, é um dos principais bispos
evangélicos do Estado do Amapá e
Presidente Geral da ADIJEC – As-
sembleia de Deus – Igreja de Jesus
Cristo, que está completando 39
anos de fundação e possui dezenas
de congregações em Macapá e vá-
rios campos eclesiásticos no interior
do Estado e em diversas unidades
da Federação brasileira. A Sede Na-
cional do seu Ministério está locali-
zada na Av. Diógenes Silva, nº 1662,
Bairro Buritizal, Macapá, Capital do
Estado do Amapá. Nasceu em
07.07.1953 e é casado com a Pastora
Carmem Lucia Guedes.

O Bispo Chagas, como é popular-
mente conhecido no país, ingressou
na carreira sacerdotal com o aval do
Pastor Lucifrancis Barbosa Tavares,
presidente atual da CEMEADAP. No
início de sua carreira ministerial, na
década de 1980, conheceu o Pastor
Lourenço Ferreira Rodrigues, de

saudosa memória, o qual muito o
motivou em sua chamada vocacio-
nal. O Pastor Lourenço é pai do Pas-
tor Besaliel Rodrigues, hoje
presidente do Conselho Estadual de
Pastores do Amapá, o qual tem o
Bispo Chagas por grande estima.

NEWS: 1. Ebook da Constitui-
ção Federal comenta à luz da Bí-
blia já está disponível na internet:
Aproveite a promoção. Você pode
adquirir nos seguintes sites: a)
https://eempresarial.com.br/loja/
constituicao-federal-comentada-
a-luz-da-bibliaebook/; b)
https://go.hotmart.com/X708286
02D?dp=1; 3. Veja no YouTube o
“Açaí com Notícias”: Principal
quadro de notícias evangélicas do
Estado do Amapá. Assista, dê o
seu like, comente e compartilhe.
Ajude-nos a chegar a 1.000 – mil
inscritos; 3. Blog: Leia e compar-
tilhe com todos o https://besaliel-
rodrigues.blogspot.com/. Agora,
tudo desta coluna estará lá tam-
bém. Acesse e compartilhe; 4.
Conselho de Pastores na Web TV:
O recém-criado interdenomina-
cional Conselho Estadual de Pas-
tores, presidido provisoriamente
pelo Pastor Besaliel Rodrigues,
ganhou um programa de duas

horas na webTV, no YouTube.
A periodicidade e a sistemática
do programa será comunicada
a todos pelas redes sociais.
Fique atento; 5. E-book na
Hotmart: A obra virtual em pdf
“Revista do Centenário” está
disponível na plataforma
https://go.hotmart.com/J6030
6604I?dp=1. Confira! 
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Pastor Besaliel Rodrigues com o Pastor
Adriano Casa Nova da Sociedade 

Bíblica do Brasil. 

Promotor Pastor Iaci Pelaes e Deputado
Federal Jori Brito em visita ao Pastor 

Besaliel Rodrigues.

email: besaliel.ap@bol.com.br

Atenção, veja as notícias destaques da se-
mana do povo evangélico no Amapá:

1- Pastor Besaliel Rodrigues vence eleição
na Unifap: O pastor e professor concursado
Besaliel Rodrigues foi um dos eleitos pelos
professores, funcionários e alunos da Univer-
sidade Federal do Amapá para fazer parte do
órgão mais importante da Instituição, o
CONSU – Conselho Superior. Foi uma sur-
presa geral para todos!

2- 1ª Conferência do Projeto “Cidadania AD
Brasil” da CGADB no Amapá: Os pastores Be-
saliel e Ester Rodrigues, presidentes do Con-
selho Estadual de Pastores do Amapá
participaram desta Conferência que aconte-
ceu no dia 13 de maio de 2022, 6ª feira, às 19
horas, no plenário da AD – Ministério Apoca-
lipse, localizada na Av. Ivaldo Veras, nº 938
(Rua do Sambódromo), Bairro Marco Zero,
pastoreada pelo Pastor Carlos Santa Brígida.
O evento reuniu lideranças de todo o Estado
e foi promovido pela Convenção CEMEADAP.
Conferencista: Pastor Ronaldo Fonseca (Bra-
sília-DF), Presidente do Conselho Político Na-
cional da CGADB – Convenção Geral das ADs
no Brasil.

O Pastor Orlando Gaia, senador suplente
pelo Amapá no Senado, deu início ao Con-
clave. Depois do momento de louvor, o Pas-
tor Agnaldo de Oiapoque fez a leitura oficial
da Bíblia em Gálatas. Em seguida, a Mesa Di-
retora da CEMEADAP foi formada e o co-
mando da reunião foi repassado ao Pastor
Osmarino Magno Barro, Presidente da Co-
missão Política Estadual da CEMEADAP. Ato
contínuo, o Pastor Osmarino apresentou o
Conferencista Oficial Pastor Ronaldo Fon-
seca, ministrou sobre o tema: “Riscos e
ameaças à fé cristã”.

Em sua preleção, o Pastor Ronaldo Fonseca
utilizou como leitura bíblica principal Jere-
mias 29.4ss. Como introdução, fez um re-

sumo histórico sobre o Projeto Cidadania AD
Brasil, que existe desde 2001, do qual foi pre-
sidente nos dez primeiros anos; depois disse
que cumpriu dois mandatos de deputado fe-
deral, passou mais de um ano como ministro
de Estado no governo do Presidente Temer
etc. 

Em seguida, ministrou sobre o tema com
base na referência bíblica lida, enfatizando
que a palavra de Deus orienta a procurarmos
a paz mesmo em Babilônia, a desfrutarmos
de paz em Babilônia, que representa local go-
vernado por adversários. “Enquanto não che-
garmos onde queremos, devemos buscar a
paz com todos”, destacou.

Com isso, enfatizou que nunca, na história
do Brasil, nós os cristãos, enfrentamos tantas
ameaças; que o pleito deste ano de 2022 ca-
minha para ser o mais difícil. Que a igreja pre-
cisa orar e se humilhar diante de Deus pela
Nação e se unir, se organizar, se articular para
eleger representantes preparados, capacita-
dos, corajosos, verdadeiros para chegar lá e,
figurativamente falando, “por o pé na porta”,
pois a igreja evangélica brasileira agora resol-
veu ter lado, e isso tem gerado vários efeitos
colaterais, dentre os quais se destaca a inten-
ção de criar o crime de “abuso de poder reli-
gioso”, mesmo à revelia da lei e por meio de
jurisprudência.

Ademais, ainda falou de pesquisas eleito-
rais, da legislação eleitoral, de voto útil, de
voto livre, do cuidado para não ficarmos nos
distraindo com as provocações da esquerda,
das espertezas dos adversários e dos políticos
profissionais, da necessidade de incremen-
tarmos nossa militância cristã, pois político
sem militância não é nada. Encerrou agrade-
cendo a todos pela acolhida e atenção.

O Pastor Lucifrancis Tavares proferiu pala-
vra de esclarecimento e estímulo, convo-
cando a todos para se engajar no processo de

conscientização cidadã do povo de Deus que
está sob o cuidado de todos ali. Agradeceu ao
conferencista e aos participantes do evento e
encerrou a conferência com a bênção apostó-
lica.

3- Açaí com Notícias: O quadro “Açaí com
Notícias”, transmitido pelo Canal Besaliel
Rodrigues no YouTube, está fazendo grande
sucesso. Está se alastrando nas redes sociais
do Estado do Amapá. Quase todo mundo está
assistindo. O conteúdo está bem acessível e
variado. Você já assistiu alguma vez? Não!
Então veja lá, dê o seu like, comente e com-
partilhe. Aguardamos por você lá.

4- Nova Diretoria da Sociedade Bíblica do
Brasil – SBB no Amapá: No sábado, dia 14 de
maio de 2022, às 19 horas, os pastores Besa-
liel e Ester Rodrigues, presidentes do Conse-
lho Estadual de Pastores do Amapá estiveram
no Espaço de Eventos da Pão da Vida, do Pas-
tor Joás Medeiros, na reunião da Sociedade
Bíblica do Brasil, dirigida pelo Pastor Adriano
Casa Nova, Superintendente Regional Norte
da Entidade, que teve como objetivo eleger a
nova Diretoria Estadual da SBB no Estado do
Amapá. O Pastor Rômulo foi reconduzido à
presidência local e alguns cargos foram reno-
vados, como a vice-presidência que foi repas-
sada pela Pastora Acirene Costa para a
Pastora Veruska Bessa. O Pastor Adriano Casa
Nova aproveitou a oportunidade para divul-
gar os principais projetos de ação da SBB,
com destaque para a construção do gran-
dioso Centro Cultural da Bíblia que já está
sendo erguido em Belém do Pará.

5- Visita do Pastor Iaci Pelaes: O Pastor Iaci
Pelaes, presidente em exercício da AD – A
Pioneira, esteve esta semana no gabinete do
Advogado e Pastor Besaliel Rodrigues, que é
o 2º vice-presidente dele (Pastor Iaci) na Con-
venção UFIADAP. Participou da visita o De-
putado Federal e Pastor Jori Brito. Amém!

Pastor e Senador Suplente Orlando 
Gaia e esposa Cantora Sos Anjos, 

com Prs. Besaliel e Ester.
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MACAPÁ

A Prefeitura de Macapá
irá iniciar uma nova frente
de trabalho com a pavimen-
tação de 43 vias, totali-
zando mais de oito
quilômetros. Os serviços
foram anunciados durante
as últimas agendas sociais,
realizadas em todos domin-
gos pela equipe técnica do
Município. Inicialmente,
serão beneficiados os bair-
ros Marabaixo 4, Marco Zero
e Coração.

O pacote de investimen-
tos beneficiará vias que
nunca receberam um traba-
lho efetivo de infraestru-
tura. A obra fomentará o
desenvolvimento urbano e
aumentará a geração de em-
prego, principalmente de
mão de obra local. Todas as
ruas serão custeadas exclu-
sivamente com recurso do
Tesouro Municipal.

As vias receberão terra-
planagem, depois colocação

dos bloquetes. De acordo
com o secretário municipal
de obras, Cássio Cruz, esse
tipo de pavimentação trará
melhor mobilidade e facili-
dade de manutenção.

“Após o levantamento
realizado pela nossa equipe,
foi constatado que a pavi-
mentação com blocos apre-
sentou o melhor
custo-benefício em relação
à realidade dos bairros. A
gente consegue acessar
essas áreas, diferente dos
equipamentos de execução
de massa asfáltica, que não
entrariam. O serviço de blo-
quete é mais manual, então
ruas estreitas a gente prio-
riza esse tipo de execução”,
explica o gestor.

A previsão para que as
máquinas estejam nas ruas
em até 20 dias. Esse prazo
foi concedido à empresa
possa organização das li-
cenças necessárias para
execução dos serviços.

Infraestrutura

Aula prática sobre conser-
vação de serpentes e aracní-
deos animou os visitantes do
Bioparque da Amazônia, na
sexta-feira (20). Plantas medi-
cinais, animais vivos e con-
servados estavam à mostra na
maloca central do parque, du-
rante a exposição “Preser-
vando o Futuro”, com o
biólogo Walber Vasconcelos,
que trabalha há mais de 20
anos na área.

”Me formei na Universi-
dade Federal do Amapá. Dou

palestras nas escolas munici-
pais e estaduais. No Biopar-
que abordei o tema
Preservação e Conservação
das Espécies, com objetivo de
conscientizar os visitantes
sobre a importância de não
destruir, principalmente ser-
pentes e aracnídeos, tendo
como base a educação am-
biental”, explica.

A atividade, que faz parte
da Semana da Biodiversi-
dade, surpreendeu o moto-
rista Joemerson Amarato

Canjo, de 37 anos, que veio do
Mato Grosso conhecer as be-
lezas de Macapá.

”Gostei muito do parque,
da atenção que a equipe deu
para minha família e do traba-
lho do biólogo, apresentando
a jiboia e as aranhas. Lá em
Mato Grosso tem o pátio da
Universidade Federal que é
um zoológico, mas o Biopar-
que é muito mais bonito!”,
admite.

Na maloca central, também
houve exposição de plantas
ornamentais, como orquí-
deas, bromélias, suculentas,
cactos, samambaias e espa-
das de São Jorge. A programa-
ção da Semana da
Biodiversidade continuou no
sábado (21), com oficina de ar-
tesanato e apresentação de
dança Guerreiros de Wayana.

As atrações encerram no
domingo (22), em que se cele-
bra o Dia Internacional da
Biodiversidade, com doação
de mudas, na área de convi-
vência, às 16h.

Em Macapá

Semana da Biodiversidade tem aula sobre
conservação de serpentes e aracnídeos

Programação especial de educação ambiental do Bioparque 
da Amazônia encerra neste domingo (22).

Cuidar da saúde dos estu-
dantes é fundamental para
proporcionar maior desen-
volvimento intelectual e
humano de crianças, ado-
lescentes e adultos da rede
municipal de ensino. Pen-
sando nisso, a Prefeitura
realizou na sexta-feira (20),
atendimentos odontológi-
cos para os 450 estudantes
da Escola Municipal de
Educação Infantil (Emei)
Pequeno Príncipe, locali-
zada no centro da cidade.

Os serviços foram oferta-
dos por especialistas da
Unidade Básica de Saúde
(UBS) Rubin Aronovitch e
ainda acontecerão outras
instituições de Educação
Infantil e do Ensino Funda-
mental, bem como das mo-
dalidades de ensino
atendidas pela Educação
municipal, como o Atendi-
mento Educacional Espe-
cializado (AEE) e a
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA).

A missionária Christiane
Batista, mãe das gêmeas
Eliza e Esther, de 5 anos,
também estava presente e
gostou de ver o reforço das
recomendações que ela já
fornece para as meninas
dentro de casa.

“Nós sempre temos a

preocupação de ensinar o
modo correto de escovar os
dentes e de cuidar da saúde
bucal. Eu sempre deixo que
elas escovem primeiro e de-
pois verifico e refaço a esco-
vação com as devidas
orientações. Ter esse tipo
de ação dentro da escola é
muito importante, porque
reforça o cuidado que nós
já temos no dia a dia”,
disse.

As ações fazem parte das
estratégias do Programa
Saúde na Escola (PSE), que
são executadas em 53 uni-
dades de ensino. A inicia-
tiva conta com a
participação de técnicos
das secretarias municipais
de Educação (Semed) e
Saúde (Semsa).

Compromisso
O fortalecimento das

ações do PSE evidencia o
trabalho da Prefeitura de
Macapá no sentido de inte-
grar e articular cada vez
mais as duas áreas. Neste
contexto, o programa passa
a apresentar um novo dese-
nho da política de educa-
ção em saúde executada na
capital, proporcionando
melhorias na qualidade de
vida da população maca-
paense.

Em todos os lugares
Ação orienta 450 estudantes

de Macapá sobre cuidados
com a saúde bucal

Atividade também contou com aplicação tópica 
de flúor e momentos de diversão.

Nova frente de pavimentação beneficiará
mais de 40 vias em três bairros de Macapá

Mais de 8 quilômetros de pavimentação em blocos serão executados.



A vítima tem o direito de protestar, 
diante do mistério do mal

Jó "não aceita uma “carica-
tura” de Deus, mas grita o seu
protesto perante o mal, até que
Deus responda e revele o seu
rosto. Deus por fim responde,
como sempre de um modo sur-
preendente: mostra a Jó a sua
glória, mas sem o esmagar, pelo
contrário, com soberana ter-
nura".

"Jó que perde tudo na vida,
perde a riqueza, perde sua fa-
mília, perde seu filho e perde a
saúde e permanece ali, ferido",
em diálogo com seus amigos.
"Quando Deus finalmente toma
a palavra, Jó é elogiado porque
compreendeu o mistério da ter-
nura de Deus escondida por
trás do seu silêncio. Deus re-
preende os amigos de Jó que
presumiam saber tudo, sobre
Deus e sobre a dor, e, vindos
para consolar Jó, acabaram por
julgá-lo com os seus esquemas
preconcebidos. Deus nos pre-
serve deste hipócrita e presun-
çoso pietismo! Que Deus nos
preserve da religiosidade mora-
lista e da religiosidade de pre-

ceitos que nos dá uma certa
presunção e nos leva ao fari-
saísmo e à hipocrisia", disse o
Papa.

Pessoas esmagadas por uma
soma de males

Segundo Francisco, "o ponto
de virada da conversão da fé
ocorre no ápice do desabafo de
Jó, onde ele diz: «Eu sei que o
meu redentor está vivo e que
no fim se levantará acima do

pó. Mesmo com a pele aos pe-
daços e em carne viva, eu verei
a Deus. Eu mesmo o verei, e
não outro; eu o verei com os
meus próprios olhos». Podemos
interpretá-lo assim: "Meu Deus,
eu sei que você não é o Perse-
guidor. O meu Deus virá e me
fará justiça." É a fé simples na
ressurreição de Deus, a fé sim-
ples em Jesus Cristo, a fé sim-
ples que o Senhor sempre nos

espera e virá".
"Todos nós conhecemos pes-

soas assim. Ficamos impressio-
nados com o seu grito, mas
também muitas vezes nos ad-
miramos com a firmeza da sua
fé e amor", disse Francisco,
acrescentando:

Penso nos pais de crianças
com deficiências graves. Vocês
já pensaram nos pais de crian-
ças com deficiências graves? A
vida inteira! Penso também na-
queles que vivem com uma en-
fermidade permanente ou no
familiar que está ao lado. Situa-
ções muitas vezes agravadas
pela escassez de recursos eco-
nômicos.

"Podemos justificar estes “ex-
cessos” como uma racionali-
dade superior da natureza e da
história? Podemos abençoá-los
religiosamente como uma res-
posta justificada à culpa das ví-
timas, que os mereceram? Não
podemos. Existe uma espécie
de direito da vítima de protes-
tar, diante do mistério do mal,
um direito que Deus concede a

todos, afinal é Ele próprio que
inspira", disse ainda o Papa.

Enfrentar o excesso do mal
Por fim, o Papa disse que "os

idosos viram muitas coisas na
vida! E também viram a incon-
sistência das promessas dos ho-
mens. Homens de leis, homens
de ciência, também homens de
religião, que confundem o per-
seguidor com a vítima, impu-
tando a esta toda a
responsabilidade pela sua dor".

Os idosos que "convertem o
ressentimento pela perda na te-
nacidade pela expectativa da
promessa de Deus, são uma de-
fesa insubstituível para a comu-
nidade enfrentar o excesso do
mal".

O Papa convidou a olhar para
os idosos, para as idosas com
amor, os idosos que sofreram
muito na vida, aprenderam
muito também na vida e no
final possuem aquela paz, disse
o Papa, "quase mística, ou seja,
a paz do encontro com Deus",
concluiu.

Papa Francisco

O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a velhice, na Audiência Geral desta quarta-feira (18/05),
realizada na Praça São Pedro, que teve como tema "Jó. A provação da fé, a bênção da espera".

Geral
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Rabi Moisés Leib ensinava:
“Como se deveria amar é algo
que eu aprendi com um cam-
ponês. Ele estava sentado
numa taberna com outros
camponeses e estava be-
bendo. Ficou calado por
muito tempo, mas, de re-
pente, animado pelo vinho,
perguntou a um dos homens
sentados com ele:

– Me diga: você me quer
bem ou não? O outro respon-
deu:

– Sim. Te quero muito bem.
Mas o camponês replicou:

– Você diz que me quer
bem, mas não sabe do que eu
preciso. Se me amasse de ver-
dade, deveria sabê-lo. O
outro não tinha mais nada
para dizer e todos caíram no
silêncio como antes. No en-
tanto, eu tinha entendido.
Conhecer as necessidades
dos outros e carregar o peso
do seu sofrimento, este é o
amor verdadeiro. Aquele
homem não tinha aprendido
aquilo na escola e sim na ta-
berna, no calor do vinho,
quando as emoções transbor-
dam e as palavras saem sem
controle”.

No evangelho de João,
deste Quinto Domingo de
Páscoa, encontramos o bem
conhecido mandamento

novo de Jesus: “amai-vos uns
aos outros” e, em seguida, as
palavras: “Como eu vos amei,
assim também vós deveis
amar-vos uns aos outros” (Jo
13,34). A novidade, portanto,
não está tanto no amor em si,
mas no jeito e na radicalidade
do amor com o qual Jesus nos
amou. Além disso, essa
“nova” forma de nos amar
uns aos outros será o sinal
compreensível e inconfundí-
vel dos discípulos dele. Como
cristãos seguidores do Se-
nhor Jesus temos, assim,
duas grandes responsabilida-
des: a primeira é obedecer-
mos ao mandamento e,

portanto, praticarmos o amor
fraterno e a segunda é que, se
falharmos com esse amor,
será muito difícil reconhecer
os verdadeiros discípulos
dele. Não adianta fazer decla-
rações maravilhosas de amor
a Jesus ou de fé nele. O que
vale mesmo e que deve dis-
tinguir os cristãos é o amor
fraterno. Não que as palavras
de fé, as explicações, escritas
ou faladas, as rezas, curtas ou
intermináveis, sejam inúteis,
mas se às palavras bonitas de
fé não corresponde o com-
promisso da vida, elas ficam
somente palavras.

Nós cristãos, antes de ser-

mos seguidores de um Mes-
tre cheio de sabedoria, acom-
panhamos as pegadas de um
Crucificado, de alguém que
foi fiel até o fim à sua mensa-
gem e a selou com o seu pró-
prio sangue. Por sua vez, o
Divino Pai confirmou a total
entrega do Filho, feito
homem por amor a toda a hu-
manidade, ressuscitando-o
dos mortos e dando-lhe “um
nome que está acima de todo
nome” (Fl 2,9). O modelo de
amor que está à frente dos
cristãos sempre será o do
próprio Jesus e de todos
aqueles que gastaram as suas
vidas na busca do Reino de
Deus e da sua justiça (Mt
6,33). De fato, a existência
humana de Jesus foi aquela
de uma vida totalmente
doada a quem o procurava.
Ele foi o primeiro que prati-
cou o que havia anunciado na
sinagoga de Nazaré no início
da sua vida pública; sobre-
tudo, entre outras coisas, o
“anúncio da boa notícia aos
pobres”. Um “evangelho”
feito de palavras e ações,
exortações e sinais, explica-
ções e exemplos.

Tudo isso nos espanta?
Será que o seguimento de
Jesus é tão exigente? Nunca
Jesus disse que caminhar

com ele seria algo fácil ou
banal. No entanto se é ver-
dade que nos deixou a me-
dida alta do amor – “como”
ele nos amou – igualmente,
porém, ensinou-nos que a
grandeza e o valor do amor
está no próprio compromisso
de amar, com a condição que
amemos para responder às
necessidades do outro e não
para a nossa satisfação ou
gratificação. Todos somos ca-
rentes de amor, de atenção,
de proximidade. Somente se
reconhecemos o amor que já
recebemos e praticamos nas
nossas famílias, nas amiza-
des, no companheirismo, na
solidariedade e na generosi-
dade, conseguiremos agrade-
cer e compreenderemos as
necessidades dos outros. Se
não percebermos a nossa po-
breza de amor, dificilmente
saberemos doar desta nossa
pobreza. As necessidades de
cada ser humano são pareci-
das com as nossas. Todos
gostamos de pessoas sorri-
dentes, amáveis, capazes de
escutar, prontas para ajudar.
Faltam semeadores de paz,
comunhão e confiança.
Todos precisamos muito
amar e ser amados. Por isso,
Jesus nos amou tanto, sabia
muito bem o que nos faltava.

Dom Pedro José Conti • COLUNA Bispo 
de 
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Deputados estaduais do
PSB e da bancada do Psol da
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) entraram com uma
representação no Conselho
de Ética e Decoro Parla-
mentar da casa contra o de-
putado estadual Rodrigo
Amorim (PTB). Em sessão
ordinária na última terça-
feira (17), ele se referiu à ve-
readora trans Benny Briolly
(Psol) no gênero masculino
e disse que ela era uma
“aberração da natureza”.

A denúncia foi dirigida ao
presidente da Alerj, André
Ceciliano (PT), que já a en-
caminhou à corregedoria
para avaliar se terá prosse-
guimento.

Nesta sexta-feira (20), a
vereadora Benny prestou
queixa contra o deputado
pelos crimes de racismo e
transfobia na Delegacia de
Crimes Raciais e Delitos de
Intolerância (Decradi). A
delegada titular, Débora
Rodrigues, afirmou que en-
caminhará o caso à Procu-
radoria Geral de Justiça
(PGJ), que é o órgão com
atribuição para investigar o
deputado estadual Rodrigo
Amorim.

A vereadora prometeu ir à
Alerj levar um protesto for-

mal do Legislativo nite-
roiense ao parlamentar.
“Ontem na Câmara Munici-
pal de Niterói eu aprovei
uma moção de repúdio ao
deputado Rodrigo Amorim.
Pretendo ir, nessa próxima
semana, na Alerj para entre-
gar essa moção à Presidên-
cia”, contou a vereadora.

As declarações de Amorim
ocorreram no Dia Internacio-
nal contra a LGBTfobia, es-
colhido por ter marcado, em
1990, a data na qual a Orga-
nização Mundial da Saúde
(OMS) retirou a homosse-
xualidade da Classificação
Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à
Saúde (CID).

Rodrigo Amorim ficou co-
nhecido durante a campa-
nha eleitoral de 2018, por

quebrar uma placa com o
nome da vereadora Marielle
Franco, em Petrópolis, na
Região Serrana do Rio de
Janeiro. Na ocasião, estava
em cima de um carro de
som, ao lado de Wilson Wit-
zel, então candidato a go-
vernador, e de Daniel
Silveira, postulante ao
cargo de deputado federal.

Procurado pela CNN, o
deputado Rodrigo Amorim
se posicionou por meio de
nota, na qual disse que as
declarações ocorreram no
exercício do mandato, den-
tro do Parlamento, local
que classificou como apro-
priado para discussões
duras de temas polêmicos.
Na mesma nota, o parla-
mentar voltou a se referir à
vereadora niteroiense pelo

nome masculino e disse
que existem apenas dois
sexos.

“Quanto ao sr. vereador
Bênio, o termo ‘aberração’ é
em referência ao projeto
protocolado pelo mesmo na
Câmara de Niterói, que au-
toriza crianças a usarem
nomes de outro sexo sem
anuência prévia dos pais. O
termo ‘belzebu’ teologica-
mente simboliza a luta do
bem contra o mal. O depu-
tado lembra que quem de-
fine a existência de dois
sexos –homem e mulher– é
a mesma Ciência que por
dois anos sustentou a de-
fesa, pela esquerda, do pas-
saporte vacinal, o qual o
deputado é contra. Todo o
episódio se deu dentro do
Parlamento no exercício do
mandato, local apropriado
para discussões duras de
temas polêmicos que serão
objeto da norma positi-
vada”, diz um trecho da
nota enviada à CNN.

Ameaças de morte
Em 2021, Benny precisou

deixar o Brasil após receber
ameaças de morte. Se-
gundo a assessoria da parla-
mentar, ela já recebia
ameaças havia cerca de
cinco meses quando o par-

tido decidiu tirar a verea-
dora do país de forma a
mantê-la segura.

Em um e-mail recebido, o
remetente escreveu o ende-
reço de Benny e afirmou
que se ela não renunciasse
ao cargo, iriam até a resi-
dência dela para matá-la.
Em outra ameaça, nas redes
sociais, o internauta anô-
nimo disse que desejava
que ela fosse morta pela
“metralhadora do Ronnie
Lessa”. Ronnie Lessa é acu-
sado de matar a vereadora
Marielle Franco e o moto-
rista Anderson Gomes.

Racismo religioso
A vereadora Benny Briolly

também já denunciou, em
março deste ano, ter sofrido
racismo religioso na Câmara
Municipal de Niterói, no Rio
de Janeiro.

Na época, a parlamentar
apresentava um projeto de
lei que pretendia instituir 12
de novembro como o “Dia de
Maria Mulambo protetora de
Niterói” — entidade cultuada
por religiosos de matriz afri-
cana. Enquanto isso, várias
pessoas, inclusive, outros
vereadores começaram a
chamar Benny de ‘macum-
beira’ e dizer palavras con-
denando a proposta.

Transfobia e racismo Geral 

Parlamentares da Alerj entram com representação
contra deputado por transfobia e racismo

Rodrigo Amorim (PTB) se referiu à vereadora travesti Benny Briolly (Psol) no gênero masculino e a chamou de “Belzebu”;
A parlamentar denunciou o deputado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância nesta sexta-feira (20)

O deputado federal Tiri-
rica, que se tornou famoso
pela carreira humorística,
afirmou estar chateado com
o PL. O motivo: a chance de
seu número utilizado nas
urnas em eleições passadas
ficar agora com Eduardo
Bolsonaro, filho do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL),
recém-filiado ao partido. À
CNN, Tiririca comentou que
poderia até mesmo desistir
de tentar a reeleição a depu-
tado federal.

“Aconteceram umas coisas
com o partido que me deixa-
ram meio chateado. Estão
querendo pegar meu nú-
mero para dar para o
Eduardo Bolsonaro”, falou
Tiririca à reportagem, entre
pausas para atender a pedi-
dos de fotos com simpati-
zantes ao andar pelos
corredores da Câmara. No
fim de 2017, Tiririca chegou a
dizer que deixaria a vida po-

lítica após o pleito de 2018.
No entanto, voltou atrás.

Desde 2010, Tiririca usou o
2222 como seu número para
ser eleito nas urnas. No en-
tanto, segundo ele, há certa
pressão para que o 2222
passe a ser utilizado por
Eduardo Bolsonaro.

A CNN procurou e depu-
tado Eduardo Bolsonaro
para esclarecer a decisão
sobre o número, mas ainda

não obteve retorno.
O número é tido como um

dos mais fáceis de memori-
zar pelo eleitorado e é prati-
camente igual ao que deve
ser utilizado por Jair Bolso-
naro: 22. Questionado sobre
quem estaria por trás da
ideia, Tiririca disse ter se “es-
quecido” do nome.

Articulador do PL em São
Paulo e 2º vice-presidente
nacional do partido, o depu-

tado federal Capitão Augusto
(PL-SP), afirmou que o nú-
mero que cada candidato
usará nas urnas só deve ser
definido perto da convenção
partidária –prevista para
julho ou agosto– e que “o nú-
mero para quem já tem
nome não é fundamental”. O
tempo de propaganda na
rádio e na televisão é mais
importante, defendeu.

Capitão Augusto disse
ainda que o PL deve pedir
que seus candidatos apre-
sentem três opções de nú-
meros para que se tente um
consenso.

Puxadores de votos
Tiririca se tornou um dos

maiores puxadores de votos
nas últimas três eleições.

Em 2010, por exemplo, –à
época no PR, que se tornou
PL– Tiririca se elegeu à Câ-
mara dos Deputados por São
Paulo com 1.353.820 votos.

Ele acabou beneficiando
candidatos integrantes de
sua coligação que obtiveram
menos de 100 mil votos, en-
quanto nomes de outro
grupo com mais votos fica-
ram de fora.

Puxador de voto é o ape-
lido dado a candidatos fortes
que têm perspectiva signifi-
cativa de conseguir mais
votos do que os demais.

Eles conseguem fazer com
que candidatos menos vota-
dos de sua legenda sejam
“puxados” e eleitos por
causa da grande quantidade
de votos, que dará a seu par-
tido o direito de uma ban-
cada maior.

Essa lógica é válida para o
chamado sistema proporcio-
nal –deputados federais, es-
taduais, distritais e
vereadores. Tanto Tiririca
quanto Eduardo Bolsonaro
são considerados fortes pu-
xadores de votos.

Desistência 

Tiririca fala em desistir da política se perder
número para Eduardo Bolsonaro

Número 2222 é tido como um dos mais fáceis de memorizar pelo eleitorado e é praticamente 
igual ao que deve ser utilizado por Jair Bolsonaro: 22

Deputados Tiririca e Eduardo Bolsonaro, ambos do 
PL-SP, disputam o número 2222 para a eleição deste ano

Parlamentares da Alerj entram com representação
contra deputado por transfobia e racismo



É explorando a ganância, a ca-
rência afetiva, o desejo sexual, a
fragilidade de um momento em
família e a vontade de ajudar al-
guém que golpistas têm tido su-
cesso em ludibriar suas vítimas
e deixar um rastro de prejuízo
financeiro e psicológico. Mais
do que isso: são os potenciais
alvos dos criminosos que dei-
xam as pistas, mesmo que sutis,
para favorecer artimanhas anti-
gas ou que surgiram com o
apelo da tecnologia.

São situações como um na-
moro à distância, que aguça o
imaginário, leva a troca de fotos
íntimas e abre caminho para ex-
torsões. Ou um telefonema de-
sesperado de um familiar, que
acaba levando alguém fazer de-
pósitos em banco. Ou a pro-
messa de ganhar dinheiro de
maneira fácil, proposta que pa-
rece tão real a ponto de fazer a
mente da vítima sonhar com a
mudança de vida.

Mas esqueça o senso comum
de que as presas mais fáceis são
apenas pessoas sem instrução
ou com idade avançada. Espe-
cialista em Terapia Cognitivo
Comportamental, a psicóloga de
Caxias do Sul, Joselaine de Bar-
ros, ressalta que a inteligência e
a experiência não protegem nin-
guém. Para ela, ao menos sete
fatores levam uma pessoa a ser
enganada:

— Primeiro a ganância faz
com que a vítima ache que terá
vantagem, mas na verdade está
sendo enganada. Em segundo, o
tempo. O golpista é imediatista,
não permite que a vítima racio-
nalize. A obediência a uma fi-
gura de autoridade é o terceiro
item.  Soma-se a isso a distra-
ção, o desejo, a caridade e o cha-
mado efeito manada. Este
último é típico dos golpes co-
nhecidos como pirâmides. Se
todos estão ganhando, vou ga-
nhar também.

O titular da Delegacia de Re-
pressão às Ações Criminosas Or-
ganizadas (Draco), Luciano
Pereira, lembra que o roteiro é
sempre o mesmo. No momento
da abordagem, o teatro dos este-
lionatários faz com que a vítima
desvie do pensamento racional.
O velho golpe do bilhete é um
exemplo. Apesar de noticiado
com frequência, as pessoas con-
tinuam sendo fisgadas:

— Ele é roteirizado, sempre há
a presença de dois golpistas, a
pessoa humilde e a "autoridade"
que dá veracidade a história. A
vítima acaba acreditando,
sendo envolvida e se iludindo e,
às vezes, perde a economia de
uma vida, porque faz mais de
um saque e entrega aos golpis-
tas — detalha Pereira.

A rapidez do estelionatário
evita que a vítima tenha tempo
de ponderar, aponta a psicó-
loga:

— Os golpistas entendem o cé-
rebro e o comportamento hu-
mano. Ele aposta na ganância
humana, na fragilidade e na ca-
rência, conforme o tipo de
golpe. Quando a vítima percebe,
começa a pensar: "como eu fui
cair?".

TEATRO DA SEDUÇÃO
O delegado frisa ainda que a

vítima, às vezes, relata que foi
roubada, mas ao investigar o
caso, a polícia descobre que a
pessoa foi enganada:

— Ela fica iludida, e acredita
que irá ganhar grandes quantias
de dinheiro ou obter vantagens.
Se a pessoa parar para pensar e
se distanciar, verá que não tem
lógica. Ninguém troca um bi-
lhete no qual ganharia muito
mais dinheiro por um valor
menor — ressalta Pereira.

A vontade de ser visto e o de-
sejo de ser amado torna a vítima
mais vulnerável aos golpes que
vêm ganhando força.

— O golpista se apresenta
como o príncipe encantado ou a
princesa dos contos de fada e
consegue a atenção da vítima.
As pessoas são seduzidas e se
sentem amadas. Tem o lado da
caridade também, de querer
ajudar alguém que precisa, al-
guém com quem nos importa-
mos.  Quando essas pessoas,
carentes recebem atenção, elas
se expõem demais e se tornam
alvos fáceis aos golpes.

A psicóloga cita outro traço da
personalidade da vítima, que fa-
vorece golpistas:

— O ego também se torna uma
armadilha. Há a conversa, o
flerte com uma moça mais
jovem ou uma mulher sedutora
e experiente ou ainda com um
homem charmoso e a vítima se
deixa seduzir, se sente amada. É
da condição humana querer se
sentir desejado ou desejada —
reflete Joselaine.

INTELIGÊNCIA E PERSUASÃO
A psicóloga Joselaine de Bar-

ros também cita os traços de
psicopatia dos golpistas.

— Eles são habilidosos, inteli-
gentes, persuasivos e não sen-
tem culpa, que é uma
característica dos psicopatas.

Pode-se usar alguns nomes
como estelionatário ou psico-
pata afetivo, que são comporta-
mentos de quem visa ter poder,
dinheiro ou ganho com uma re-
lação.

— Essas pessoas não estão ali
pelo amor ou pelo afeto, porque
elas não se envolvem, elas são
racionais e usam essa inteligên-
cia linguística para conseguir o
que elas querem. No primeiro
momento, são muito atencio-
sas, românticas, sempre muito
disponíveis para o outro, e de-
pois lá pelas tantas vai começar

a mudar o discurso. Então estão
"namorando" por um tempo
com a vítima e com a viagem
marcada para se conhecerem
pessoalmente. Aí a mãe do gol-
pista vai adoecer, alguém vai
morrer ou terá uma cirurgia
grande para fazer. Vai usar esse
subterfúgio para comover a ví-
tima falando que aconteceu
uma urgência e não terá di-
nheiro para viajar e conhecer o
"namorado" ou "namorada"
pessoalmente. Nesse momento,
a vítima paga pela viagem do in-
teresse romântico, por exemplo
— alerta a psicóloga.

Confira casos recentes de gol-
pes que usaram o aspecto emo-
cional e os desejos das vítimas.

FOTOS ÍNTIMAS
Depois de se conhecer a pes-

soa em uma rede social e trocar
o número de telefone, a vítima
troca fotos íntimas. Logo em se-
guida começam as extorsões. O
criminoso que recebe as ima-
gens alega que a suposta mulher
é uma adolescente, portanto,
menor de idade. Ou ameaça di-
vulgar as fotos para a família das
vítimas, ou ainda se identifi-
cando como policial civil. Para
não divulgar as imagens, pede
dinheiro.

Em um dos casos, registrado
em outubro, uma vítima cedeu
e depositou R$ 2,5 mil para ten-
tar evitar a divulgação da ima-
gens. Nos dias 15 e 16 de
outubro, outros dois homens
foram vítimas de tentativa de
extorsão. Nenhum deles pagou
os valores cobrados pelos gol-
pistas. Em agosto, a Polícia Civil
de Canela identificou o autor de
diversas extorsões contra ho-
mens que trocaram fotos ínti-
mas com alguém que se
identificava como uma mulher
em um aplicativo de conversas.
A extorsão era cometida por um
homem que está preso em outra
região do Rio Grande do Sul. De
acordo com a investigação, o
criminoso lucrava com elevados
valores e os depósitos das víti-
mas eram diários.

FALSA NAMORADA
Outro golpe que explora o as-

pecto psicológico das vítimas é
o do falso namorado ou namo-
rada. Em 9 de dezembro, um
jovem de 22 anos procurou a Po-
lícia Civil para relatar que havia
conhecido uma mulher num
chat de um jogo na internet e
engatou um relacionamento

virtual após trocar telefones. A
conversar por mensagens du-
rante um ano e meio. Ainda se-
gundo o rapaz, ele considerava
a relação como um namoro, mas
descobriu que, na verdade, es-
tava conversando com um
homem, mas já era tarde. A ví-
tima já havia depositado R$ 5
mil em uma conta e dados pre-
sentes à falsa namorada.

FALSO PRESENTE
Em dezembro passado, uma

mulher de 52 anos caiu no golpe
do falso presente em Caxias do
Sul. Ela relatou que conheceu,
pela internet, uma pessoa que
estaria morando em outro país.
Essa pessoa queria mandar um
presente para a vítima, mas ale-
gou que o dinheiro estava preso
em um depósito, e depois de-
volveria a quantia. A vítima fez
um depósito de R$ 2.695. Só
quando o conhecido pediu mais
dinheiro é que a mulher perce-
beu que havia caído em um
golpe.

COMO SE PROTEGER
A orientação de Joselaine é

sempre se questionar e conver-
sar com outras pessoas diante
de propostas ou apelos. Nos gol-
pes afetivos, a dica também é
desconfiar.

— O discurso do estelionatário
afetivo é maravilhoso, ele ilude
e seduz. Ele sabe o que é certo e
errado. O golpista não tem res-
peito à vida dos outros e não
tem limites para conseguir o
que ele quer. A relação é vampi-
resca, porque esse golpista suga
a vítima e não está preocupado
com isso. Não há perfeição num
relacionamento, e mesmo en-
volvida, a pessoa tem que estar
atenta aos sinais.

Para o delegado Pereira é pre-
ciso estar sempre alerta para
não ser enganado:

— Não existe dinheiro fácil, é
preciso desconfiar, analisar,
conferir as informações, e estar
atentos. Muitas ligações e trocas
de mensagens são feitas de den-
tro dos presídios, inclusive, no
golpe da troca de fotos íntimas.

A psicóloga concorda e
aponta que na população carce-
rária é encontrado um alto ín-
dice de psicopatas:

— Eles são desprovidos de
afeto, culpa e remorso. Costumo
dizer que esse psicopata afetivo
é um grande ator, ele faz uma
encenação e convence a pessoa
de que aquilo é verdade. Eles
não têm empatia, portanto, não
se colocam no lugar do outro.

SETE PRINCÍPIOS
O psicólogo da renomada Uni-

versidade de Cambrige, na In-
glaterra, David Modic, conduziu
um teste de personalidade com
mil pessoas, algumas vítimas de
golpes, e identificou várias ca-
racterísticas em comum. Inteli-
gência e experiência não
blindam ninguém, segundo
pesquisa de Modic, autor do Es-
tudo das Vítimas e a Detecção
das Fraudes pela Internet.

Ele também mostrou fatores
que tornam as fraudes plausí-

veis e proporcionam maior
chance de ganhos para os gol-
pistas, além das formas de pre-
venção. O colega dele, o
pesquisador em assuntos de se-
gurança e privacidade da Uni-
versidade de Cambridge, Frank
Stajano, também estudou os
truques de golpistas. Em seu
trabalho, ele contou com a cola-
boração de Paul Wilson, um má-
gico que presta consultoria a
cassinos.

Os dois abordam ao menos
sete princípios que levam al-
guém a cair em golpes. Confira.

::  1º Princípio do tempo: o
golpista exerce pressão para que
as vítimas atendam aos pedidos
com rapidez, sem dar tempo
para o raciocínio.

::  2º Obediência à autoridade:
as pessoas tendem a obedecer
alguém, mesmo que as ordens
fujam do bom-senso individual.

::  3º Mentalidade de manada:
termo usado para descrever si-
tuações em que pessoas reagem
da mesma forma, mesmo sem
direção planejada.

:: 4º Distração: os criminosos
simulam personagens e situa-
ções para que a vítima não per-
ceba que está caindo num
golpe.

:: 5º Desejo: eles exploram o
que as vítimas querem e usam
isso a seu favor.

:: 6º Desonestidade: o golpista
identifica alguém disposto a
obter vantagem, mesmo que
para isso a vítima precise que-
brar regras.

::  7º Caridade: boa parte das
pessoas é propensa a ajudar al-
guém. Isso é explorado pelos
golpistas para obter doações, por
exemplo.

SAIBA MAIS
:: Somente em Caxias, entre ja-

neiro e dezembro do ano pas-
sado, foram 1.606 registros de
golpes variados. Não há um le-
vantamento separado sobre
cada tipo de caso. O número
pode ser ainda maior, já que nem
todas as vítimas registram ocor-
rência por vergonha de terem
sido enganadas.

:: A lista de artimanhas coloca-
das em práticas por golpistas é
imensa, e no final das contas, a
vantagem acaba sempre sendo
deles. Mesmo que os esteliona-
tários sejam presos, a pena é
branda, já que a lei considera que
o criminoso não usou violência.
É um estímulo para o golpista
age novamente.

:: A constatação da Polícia Civil
é de que os estelionatos viraram
o crime do momento pela facili-
dade de serem praticados _ basta
um celular, tempo livre e acesso
à internet para procurar vítimas
e praticar golpes. No ano pas-
sado, o Ministério Público (MP) e
a Polícia Civil lançaram uma car-
tilha listando os 15 golpes mais
comuns na cidade e dicas de
como percebê-los e evitá-los.

https://gauchazh.clicrbs.com.
br/pioneiro/geral/noticia/2020/0
2/saiba-como-criminosos-ex-
ploram-o-aspecto-emocional-
das-vitimas-para-aplicar-golpes
-e-extorsoes-12188377.html

Denise Morelli • Coluna  

SAIBA COMO CRIMINOSOS EXPLORAM O
ASPECTO EMOCIONAL DAS VÍTIMAS PARA

APLICAR GOLPES E EXTORSÕES

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 cur-

sos de graduação em Direito e
Psicologia, Especializações e Mestrados, 

Palestrante Nacional e Internacional, Tutora da
Secretaria Nacional de Segurança 

Pública - SENASP.
denisemorelli@hotmail.com
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O documento deve ser en-
viado até as 23h59 do dia 31
de maio. Originalmente, o
prazo era até 29 de abril, mas
a Receita Federal decidiu
prorrogá-lo. Caso o contri-
buinte perca o prazo final,
será preciso pagar multa de
1% ao mês sobre o imposto
devido, com valor mínimo
de R$ 165,74 e máximo de
20% do imposto devido.

Quem é obrigado a decla-
rar

Se você se enquadra em
pelo menos uma das situa-
ções abaixo, é obrigado a en-
tregar a declaração do IR
2022. Basta se encaixar em
qualquer uma das situações,
não precisa ser em todas.

- Recebeu mais de R$
28.559,70 de renda tributá-
vel no ano (salário, aposen-
tadoria ou aluguéis, por
exemplo); ou

- Ganhou mais de R$ 40
mil isentos, não tributáveis
ou tributados na fonte no
ano (como indenização tra-
balhista ou rendimento de
poupança); ou

- Teve ganho com a venda
de bens (casa, por exemplo);
ou

- Comprou ou vendeu
ações na Bolsa; ou

- Recebeu mais de R$
142.798,50 em atividade
rural (agricultura, por exem-
plo) ou tem prejuízo rural a
ser compensado no ano-ca-
lendário de 2021 ou nos pró-
ximos anos; ou

- Era dono de bens de mais
de R$ 300 mil; ou

- Passou a morar no Brasil
em qualquer mês de 2021 e
ficou aqui até 31 de dezem-
bro; ou

- Vendeu um imóvel e
comprou outro num prazo
de 180 dias, usando a isen-
ção de IR no momento da
venda.

- Restituição começará a
ser paga no fim de maio

O calendário de restitui-
ção começará no fim de
maio e será dividido em
cinco lotes.

1º lote: 31 de maio
2º lote: 30 de junho

3º lote: 29 de julho
4º lote: 31 de agosto
5º lote: 30 de setembro

Vale lembrar que a resti-
tuição obedece a uma fila de
entrega, ou seja, o contri-
buinte que entrega antes, re-
cebe primeiro. Apenas os
idosos, pessoas com defi-
ciência e professores têm
preferência no pagamento,
ou seja, recebem antes dos
demais contribuintes.

A partir deste ano, o con-
tribuinte poderá optar por
receber a restituição via Pix.
A Receita fará o depósito na
conta vinculada à chave CPF
do contribuinte. Não será
possível usar outras chaves
Pix para o crédito, como as
chaves de e-mail e celular.
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Caso o contribuinte perca o prazo final, será preciso pagar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido.

Prazo para declar o Imposto de
Renda termina dia 31

Fique  atento Geral



FAF divulga nova tabela após STJD 
determinar a inclusão do Ypiranga; veja jogos

Roberto Góes assume presidência da CBF durante 
viagem de Ednaldo Rodrigues a Portugal

O amapaense Roberto Góes as-
sume a presidência da Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF). O
dirigente assumiu o comando da
entidade, nesta quinta-feira (19) e
fica até hoje, domingo (22), du-
rante a ausência do presidente,
Ednaldo Rodrigues, que está em
Portugal para reuniões com presi-
dentes de federações de países lu-
sófonos.

“Quero pedir, a todos, todo o
apoio para o trabalho dele, da
equipe. Na realidade, é pratica-

mente o mesmo trabalho, mas é
ele quem vai estar na Presidên-
cia”, disse, Edinaldo Rodrigues,
presidente da CBF

Está é a primeira vez que um
dirigente do Amapá fica a frente
da principal entidade do futebol
brasileiro. Durante da designa-
ção, Edinaldo Rodrigues, ratifi-
cou o apoio de todos para o
presidente licenciado da Federa-
ção Amapaense de Futebol (FAF)
e vice-presidente do CBF, durante
sua viajem.

Foi divulgada pela Federa-
ção Amapaense de Futebol
(FAF) nesta sexta-feira (20) a
nova tabela do Amapazão
2022 que passa a incluir o
Ypiranga entre os participan-
tes. O Negroanil passa a dis-
putar o estadual depois de
decisão do Superior Tribunal
de Justiça Desportiva (STJD),
que acatou pedido do clube
para disputar o torneio.

Com a decisão, o campeo-
nato que tinha sete clubes
passa a ter oito. A disputa

está atualmente na terceira
rodada e os jogos anteriores
do Ypiranga foram remarca-
dos.

O Clube da Torre "estreia"
no campeonato na terça-feira
(24) pela 1ª rodada contra o
Macapá. Daí terá uma mara-
tona com 4 jogos em 11 dias.

O torneio chegou a ser pa-
ralisado à espera do julga-
mento no STJD e retorna
hoje, domingo (22), com o
duelo entre Independente e
Santos, abrindo a 4ª rodada.
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Campeonato que estava na terceira rodada agora passa a ter oito clubes. Para ajustar 
ao calendário, Clube da Torre terá 4 jogos em 11 dias

Na presidência

Sopro de esperança
Ao lado de Elon Musk, o presidente Jair Bolsonaro

(PL) afirmou na última sexta-feira, 20, que a compra
do Twitter pelo bilionário é um "sopro de esperança".
Os dois se reuniram no evento "Conecta Amazônia",
organizado pelo Ministério das Comunicações, no
Hotel Fasano Boa Vista, na cidade de Porto Feliz, no
interior de São Paulo. A comitiva do presidente che-
gou ao local por volta das 10h30. Musk é o fundador
da SpaceX e negocia uma operação para comprar o
Twitter. Em janeiro, a Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) deu aval ao pedido da Starlink,
empresa de Musk, para operar satélites em órbita
baixa no Brasil."O mais importante da presença dele
é algo que é imaterial. Hoje em dia, poderíamos
chamá-lo de mito da liberdade. O exemplo que nos
deu, há poucos dias, quando anunciou a compra do
Twitter, para nós aqui foi como um sopro de espe-
rança", disse o presidente, que reclama das políticas
de combate às fake News e discursos de ódio nas
redes sociais. Para ele, trata-se de uma violação às li-
berdades de expressão. Pelo dinheiro que ele tem
deve bancar a campanha do presidente Jair Bolso-
naro (PL) com certeza. 

Justiça nega
O desembargador Celso Ferreira Filho, da 2ª Câ-

mara do Tribunal de Justiça do Rio, negou pedido
feito pela ex-deputada Flordelis dos Santos de Souza
para transferir seu julgamento de Niterói para o Rio
de Janeiro. A decisão liminar do magistrado aconte-
ceu na última quinta-feira (19). A sessão está mar-
cada para acontecer no dia 6 de junho deste ano no

Tribunal do Júri de Niterói. O pedido da defesa de
Flordelis foi feito no último dia 3 após alegação de
que a juíza do caso, Nearis dos Santos Carvalho Arce,
titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, tinha falado
com os jurados que devem atuar no processo sobre
o julgamento de Flordelis. Eles alegaram que ao co-
mentar sobre o caso em uma reunião, a magistrado
tinha comprometido a parcialidade dos jurados.
Além disso, afirmaram que na cidade de Niterói Flor-
delis já estaria condenada. Pelo que ela fez tem que
pagar mesmo na cadeia. O pastor que foi vítima só
fazia ações humanitárias. 

Salário mínimo 
Relatora da medida provisória (MP) que fixou o sa-

lário mínimo em R$ 1.212 este ano, a deputada
Greyce Elias (Avante-MG) descarta a possibilidade de
aumento do valor para 2022. A MP estava na pauta
da votação na última semana, mas não avançou, em
detrimento da análise de outras matérias, como o
Projeto de Lei 2.401/19, que possibilita o Homes-
chooling.A expectativa é de que a matéria seja vo-
tada em plenário na próxima semana. A proposta
tem validade imediata, mas perde os efeitos se não
for aprovada pela Câmara e pelo Senado até 1º de
junho, o que faria o valor dos benefícios voltar ao pa-
tamar do ano anterior, R$ 1,1 mil. A relatora da pro-
posta disse ao Valor Econômico que um aumento
agora seria inviável, pois impactaria fortemente as
contas públicas. O valor do salário mínimo é utili-
zado como parâmetro para benefícios assistenciais,
como o seguro-desemprego, e para as aposentado-
rias. Segundo o Ministério da Economia, cada real a

mais no salário mínimo aumentará os gastos da Pre-
vidência e do Fundo de Amparo ao Trabalhador em
R$ 364,8 milhões este ano. E quando aumenta os sa-
lários dos políticos também não afeta a nossa econo-
mia? Vou te falar!

Bafômetro 
O Supremo Tribunal Federal (STF) validou a regra

do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que impõe a
aplicação de multa, a retenção da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) e apreensão da CNH por um
ano a motoristas que se recusem a fazer teste do ba-
fômetro, exames clínicos ou perícias visando aferir
eventual influência de álcool ou outra substância
psicoativa. O colegiado também manteve a proibição
de venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos
nas margens das rodovias federais. O julgamento de
três ações que discutiam a constitucionalidade des-
sas normas foi concluído na tarde da última quinta-
feira (19). O exame da matéria começou na
quarta-feira (18), com as manifestações das partes,
da Procuradoria-Geral da República e de terceiros in-
teressados e o voto do relator, ministro Luiz Fux, pre-
sidente do STF.A recusa ao bafômetro é objeto do
Recurso Extraordinário (RE) 1224374, com repercus-
são geral (Tema 1.079), interposto pelo Detran do Rio
Grande do Sul (Detran-RS) contra decisão do Tribu-
nal de Justiça local (TJ-RS) que anulou o auto de in-
fração lavrado contra um motorista que se recusara
a fazer o teste. Segundo o TJ-RS, as normas do Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB) que instituíram essa
infração autônoma (artigos 165-A e 277, parágrafo
3º), são arbitrárias, pois a mera recusa não comprova

a embriaguez.

Curtinhas
Ypiranga Clube depois ganhou no STJD o direito

de disputar o Campeonato Amapaense 2022, estreia
na terça-feira 24 diante do Esporte Clube Macapá no
estádio Milton de Souza Correa “O Zerão” às 20h15.
Torcida ypiranguista vai em massa para incentivar
sua equipe, inclusive estarei lá todo uniformizado.
XXXX Após conceder essa ajuda de custo para os ve-
readores de Macapá o prefeito Antônio Furlan (Cida-
dania) mostrou que tem jogo de cintura quando o
assunto é politica partidária. Esse belíssimo valor de
R$ 217 mil por ano para gastar em benefício próprio
vai fazer que a maioria faça campanha para o seu
candidato Jaime Nunes (PSD) ao governo do estado.
XXXX Outro que dorme e acorda pensando em polí-
tica é o experiente politico do nosso estado Waldez
Góes (PDT). Esse benefício que ele fez para a classe
de mototaxista ajuda seu candidato Clécio Luís (So-
lidariedade) nesta caminhada que será das mais di-
fíceis dos últimos anos. Habilidade é que não vai
faltar para esses tarimbados caciques partidários do
nosso estado. XXXX Pré-candidato a deputado esta-
dual Roberto Góes (União Brasil) se encontra na ci-
dade maravilhosa onde fica a sede da CBF. Com a
viagem do seu titular Ednaldo Rodrigues ao exterior,
ele assumiu na qualidade de presidente da maior ins-
tituição futebolística do país. Roberto é muito que-
rido dentro da entidade principalmente pelos
funcionários. Bola cheia presidente. XXXX Gente por
hoje é o que há, fiquem com Deus e a minha Pa-
droeira Virgem de Nazaré. Tchau.

Foi a primeira vez que um dirigente do Amapá comanda a entidade máxima do futebol brasileiro



Depois do Brega, Carimbó e
Guitarrada, o Siriá também foi
reconhecido como patrimônio
cultural e imaterial do Pará. O
governador Helder Barbalho
sancionou no dia 2 de maio a
Lei 9.564, que reconhece a re-
levância do gênero na história
cultural do estado. O Projeto
de Lei de autoria da deputada
estadual Dilvanda Faro (PT),
foi aprovado por unanimi-
dade na Assembleia Legisla-
tiva do Pará (Alepa), em abril.
Originário de Cametá, o

Siriá quase foi extinto. O
multi-instrumentista Joaquim
Maria Dias de Castro, mais co-
nhecido como Mestre Cupijó,
então ousou em transformar o
gênero popular do interior do
estado em sucessos musicais,
com a inserção de elementos
inovadores. Para que o Siriá
não desaparecesse, Cupijó
acelerou a batida e incluiu ar-
ranjos de sopro, agregando,
ainda, a influência caribenha,
como o mambo e o merengue.
Sua adaptação fez sucesso na
década de 1970 e chegou a ser
regravado por artistas como
Fafá de Belém e por Roberto
Leal, conquistando sucesso
em nível nacional.

Filho de Mestre Cupijó, Os-
waldo Castro comemora o
momento de reconhecimento.
“Para nós [família], é um é um
grande prazer saber que o
Siriá está sendo reconhecido,
para o povo cametaense é
muito importante. É uma ma-
nifestação cultural came-
taense, mas que é uma
manifestação cultural do
nosso estado. Então é impor-
tante para a gente, e nos sen-
timos muito felizes em saber
que o nosso pai contribuiu
para que essa manifestação
fosse hoje reconhecida. A
gente agradece a todos aque-
les que deram força pra que
isso tivesse acontecido”, cele-
bra.
“Meu pai teve uma impor-

tância muito grande nisso,
embora não seja ele o criador
do Siriá, mas ele foi impor-
tante porque foi quem divul-
gou essa manifestação para o
estado e para o Brasil. Então a
gente se sente feliz em saber
que alguém teve sensibilidade
para perceber isso”, completa
Oswaldo.
A deputada Dilvanda Faro

pontua a conquista como um
movimento importante para o

reconhecimento do gênero na
história do Pará. "O projeto foi
pensando para preservar a
cultura popular do nosso es-
tado. O cametaense Mestre
Cupijó foi o responsável por
reinventar o Siriá para que ele
não fosse extinto e nosso
papel, enquanto cidadãos, é
manter viva essa tradição".
Para resgatar a história do

Siriá, em 2019 o gênero foi
tema do longa-metragem
"Mestre Cupijó e seu Ritmo",
produzido pela cineasta pa-
raense Jorane Castro, sobrinha
do músico. Após o falecimento
do tio, ela conversou com a fa-
mília sobre o desejo de realizar
o documentário, mostrando
também a história da banda
"Azes do Ritmo".
Além de músico e composi-

tor, Cupijó foi vereador e ad-
vogado. Morreu em Belém no
dia 25 de setembro de 2012,
acometido por um câncer.
Afastado dos palcos por conta
da doença, ele reclamava do
ostracismo. O Pará já reco-
nhece como patrimônio a ma-
nifestação folclórica do Siriá,
com destaque para a dança
coreográfica, por meio da Lei
8.453/2016.
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Siriá se torna patrimônio imaterial do
Pará após sanção do governador

Originário de Cametá, o Siriá quase foi extinto.Lei foi publicada do Diário Oficial no início de maio.
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Aonda de atentados contra agen-
tes de segurança publica no Pará
tem sido combatida firmemente
pelos órgãos de segurança do es-

tado do Pará.
Desde a última sexta-feira (13),

foram realizadas 287 prisões em fla-
grante, 89 cumprimentos de man-

dados de prisão e recapturas, 65
prisões em flagrante por tráfico de
drogas, além da apreensão de 15
armas de fogo e entorpecentes.

O crime ocorreu no dia 24de abril,
no bairro do Muca. A vítima, Biatriz
Souza Ferreira, de 23 anos, caiu
morta em via pública após ser ba-
leada várias vezes. Pelas caracterís-
ticas do assassinato, a polícia
suspeita que o caso tenha relação
com acerto de contas.

Segundo relatório o Centro Inte-
grado de Operações em Segurança
Pública (Ciodes) o crime ocorreu por
volta das 19h30 na Passagem Eça de

Queiroz, área considerada sob do do-
mínio do tráfico. 

Biatriz chegou a ser socorrida por
populares e levada para o Hospital
de Emergência (HE), mas não resis-
tiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a PM, a mulher já
havia registrado boletim de ocorrên-
cia como vítima de violência domés-
tica, mas a corporação frisou que
ainda não há nenhuma relação entre
as duas situações.

Ataques contra agentes chegam 
a 15 em uma semana

Acerto de contas

Desde a última sexta-feira (13), foram realizadas 287 prisões em flagrante, 
89 cumprimentos de mandados de prisão e recapturas.

Pelas características do assassinato, a polícia suspeita que o caso tenha relação com acerto de contas.

Criminalidade

Márcio Bruno Sanches Miranda,
de 23 anos, morreu em um dos blo-
cos de apartamento do Conjunto Ha-
bitacional São José, na Zona Sul de
Macapá. O crime também ocorreu
no dia 24 de abril. Os atiradores es-
tavam em um carro e fugiram no veí-
culo após o crime e até agora
ninguém foi preso.

O crime ocorreu por volta de
23h30, na quadra 6 do residencial.
Não foi informado pela Polícia Mili-
tar (PM) quantos tiros atingiram Mi-
randa e em quais partes do corpo ele
foi baleado.

Márcio Bruno ainda foi levado
para o Hospital de Emergência (HE),
mas não resistiu aos ferimentos e
morreu. Ainda de acordo com a PM,
não foi verificada nenhuma passa-
gem dele pela polícia.

Bandidos que matam jovem no Conjunto
São José continuam soltos

Os atiradores estavam em um carro e fugiram no veículo após o crime.

Execução

Polícia continua sem pistas dos homens que
mataram mulher no bairro do Muca

Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 22 e 23 de maio de 2022
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Em decisão proferida nesta
quinta-feira (19), pelo ministro Fran-
cisco Falcão, relator do caso que in-
vestiga a compra de respiradores
pelo Governo do Amazonas durante
a pandemia, as testemunhas atrela-
das ao processo vão ser ouvidas pelo
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
nos dias 28 de junho e 1º de julho.

No total, 112 testemunhas e 14 réus
envolvidos na Operação Sangria
serão ouvidos. A escuta deve ser
feita em quatro dias.

As audiências serão realizadas de
forma presencial e por videoconfe-
rência. Além de aceitar a oitiva de
mais de oito testemunhas por réu,
conforme previsto no Código de Pro-

cesso Penal, Falcão determinou que
a Polícia Federal realize perícia em

computadores da Secretaria de
Saúde do Amazonas.

Familiares e amigos de Marina Paz
Katriny, de 30 anos, ainda estão em
choque com a notícia da morte dela.
O corpo da jovem foi encontrado
parcialmente queimado, próximo a
uma estrada de terra, na BR-070, em
Taguatinga na quarta-feira (18).

Formada em pedagogia e pós-gra-
duada em em ensino especial, a fa-
mília conta que Marina se mudou
para Brasília ainda em 2018 em
busca de mais oportunidades. Atual-
mente, ela trabalhava com atendi-
mento ao público em um loja no
shopping da cidade.

Vanessa Bessa é amiga de infância
da vítima e foi autorizada pela famí-
lia a dar entrevista, já que as irmãs
estão bastante abaladas. Ela conta
que, no início da manhã desta sexta-
feira (20), foi criada uma vaquinha
para conseguir fazer o traslado do
corpo para Rio Branco, cidade onde

a família mora, e em poucas horas o
valor de R$ 8 mil foi alcançado.

“Ela trabalhava em uma loja do
shopping e na segunda-feira [16] li-
garam de lá porque estranharam que
ela não tinha ido trabalhar e, como

ela nunca faltava, estranharam. In-
clusive, no domingo [17] à noite uma
irmã dela chegou a conversar com
ela e estava tudo normal”, conta a
amiga.

Perdeu um bebê
A amiga da família contou tam-

bém que há cerca de duas semanas a
vítima havia passado pelo trauma de
perder um bebê. A família conta que
ela estava no início da gravidez,
cerca de 4 semanas mais ou menos,
e descobriu que era uma gravidez ec-
tópica.

“Inclusive perdeu um bebê há
pouco tempo. Quando foi na pri-
meira consulta para ver como estava
o bebê descobriu que a gravidez era
nas trompas, então ainda estava se
recuperando dessa perda. Mas, pen-
sava ainda em engravidar, disse que
não tinha desistido disso”, revela.

A Justiça de Araras, no interior de São Paulo, con-
denou o ex-padre Pedro Leandro Ricardo, 50, a 21
anos de prisão, em regime fechado, por violação se-
xual mediante fraude contra dois então coroinhas,
menores de idade na época, entre 2002 e 2006.

A defesa do religioso afirma que ele nega as acu-
sações e diz que vai recorrer da decisão. Segundo o
Tribunal de Justiça, ele tem o direito de recorrer em
liberdade.Em março, o papa Francisco decidiu apli-
car a pena de demissão ao padre, que estava na ci-
dade de Americana, devido a denúncias de abuso
sexual.

Segundo a Diocese de Limeira, a conduta do ex-
sacerdote passou a ser investigada após queixas de
quatro ex-coroinhas da Paróquia São Francisco de
Assis, em Araras, onde o ex-padre atuou entre 2003
e 2006.

A condenação judicial, entretanto, considerou
Leandro culpado de dois dos casos, um deles ocor-
rido em 2002 e outro relacionado ao período de
2005 a 2006, ambos envolvendo adolescentes.

Nas outras duas acusações o ex-padre não foi
condenado porque, à época dos fatos, sua conduta
não era considerada atentado violento ao pudor, e
sim contravenção penal de perturbação da tranqui-
lidade.

Os ex-coroinhas contaram na época da denúncia
que tinham entre 11 e 17 anos a violação aconteceu.

Narraram que o contato sexual com o padre foi o
primeiro de suas vidas —os relatos variam de "es-
corregadas de mão" a "felação".

Em sua decisão, o juiz Rafael Pavan de Moraes
Filgueira afirmou que o ex-padre usava da sua con-
dição de autoridade e escolhia as vítimas em situa-
ção de vulnerabilidade social e familiar.

"As vítimas não eram fruto do acaso. Ao revés,
eram cuidadosamente escolhidas pelo réu que,
ciente do poder reverencial que ostentava, por ser
padre e, nesta qualidade, ante a ausência de lar es-
truturado, assumir o papel de figura paterna, delas
se aproveitava para satisfação de sua lascívia", diz
em sua decisão.

O religioso, conforme o juiz, "valia-se de sua po-
sição sacerdotal, de sua boa reputação à época e da
força religiosa, para perpetrar os abusos relatados
nos autos".Em sua defesa no processo, Pedro Lean-
dro Ricardo negou as práticas descritas na denún-
cia. Ele afirma que foi designado para a Paróquia de
São Francisco, em Araras, para "colocar ordem na
casa", o que gerou descontentamentos e ameaças,
inclusive, segundo ele, por uma das vítimas.

Também alega ter sido vítima de cartas anônimas
que declararam um suposto namoro entre ele e um
ajudante de catequese. Diz que as cartas foram en-
tregues a pastores evangélicos e outras lideranças
religiosas, empresas de comunicação e a jornalistas.

Em 2012, o padre foi transferido para a Paróquia
de Santo Antônio, em Americana. Já instalado no
município, afirma que as mesmas cartas começa-
ram a ser distribuídas, o que ele acredita ser resul-
tado de um conluio das pessoas que o conheceram
em Araras com um grupo de Americana, que havia
perdido "privilégios" com sua chegada.

A denúncia se tornou pública no início de 2019.
O padre havia sido afastado da função eclesiástica
em janeiro do mesmo ano, após reportagem da
Folha revelar que ele estava sob investigação do
Ministério Público por suposto envolvimento com
meninos que lhe tinham como guia na basílica de
Americana.

Testemunhas e acusados por comprar respiradores no AM
durante a pandemia serão ouvidos pelo STJ

Alega inocência

Pedro Leandro Ricardo foi afastado da igreja após acusação de jovens em Araras (SP); 
ele nega os crimes e vai recorrer em liberdade.

As audiências serão realizadas de forma presencial e por videoconferência.

Investigação

“Saiu do Acre com um sonho”, diz amiga de acreana
achada morta com corpo parcialmente queimado no DF
Amiga da vítima diz que ela havia perdido um bebê há cerca de duas semanas. Família fez

campanha para arrecadar dinheiro e conseguir que o corpo fosse enterrado no Acre.

Violência

Justiça condena ex-padre a 21 anos de prisão 
por abuso sexual a coroinhas
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O auditor do Tribunal
de Contas do Amazonas
(TCE-AM), Mário Filho,
suspendeu, cautelar-
mente, o Pregão Eletrô-
nico 113/2022 da
Secretaria de Estado de
Segurança Pública do
Amazonas (SSP-AM) para
contratação de empresa
para serviço de emissão
de carteira de identi-
dade. A decisão foi publi-
cada na edição de
sexta-feira (20) do Diário
Oficial Eletrônico (DOE)
do TCE-AM.

Impetrado pela em-
presa Akiyama S.A, o pe-
dido de medida cautelar
contém denúncias de su-
postas irregularidades na
condução do pregão que
teriam causado a des-
classificação da empresa.

Segundo a empresa,
além da desclassificação,
o pregoeiro acabou clas-
sificando a empresa Tho-
mas Greg, que teria sido
investigada por prática
de sobrepreço no estado

do Mato Grosso, por
valor global de R$ 116 mi-
lhões, sem ampla publi-
cidade do valor. A
acusação fere, de acordo
com a empresa, o princí-
pio da ampla publicidade
de informação utilizada

como critério de desclas-
sificação da proposta.

Ao decidir pela sus-
pensão do certame, o au-
ditor Mário Filho
destacou que a justifica-
tiva dada pelo pregoeiro
para a desclassificação

da empresa Akiyama S.A
foi feita, a princípio, de
forma genérica, sem de-
monstrar os dados em
que se baseou, para con-
siderar que o preço ofe-
recido pela empresa é
irrealizável.

O auditor determinou
que o Centro de Serviços
Compartilhados (CSC) e a
Secretaria de Estado de
Segurança Pública (SSP-
AM) se manifestem apre-
sentando defesa no
prazo de 15 dias.

Irregularidades Geral

TCE-AM suspende pregão eletrônico da 
Secretaria de Segurança do Amazonas
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No Acre

Gladson está entre os 11 governadores favoritos à 
reeleição, mostra levantamento do Poder 360

A pesquisa quantitativa telefônica ouviu 800 pessoas. A margem de erro é de 
três pontos para mais ou para menos. E o nível de confiança de 95%.

Um levantamento do
Poder 360 mostra Glad-
son Cameli entre os 11 go-
vernadores favoritos à
reeleição em 2022. Deta-
lhe: o levantamento do
Poder 360 se baseia por
pesquisas eleitorais de di-
ferentes institutos feitas
nos estados e registradas
nos Tribunais Regionais
Eleitorais. No Acre, os nú-
meros são da
Realtime/Bigdata e foram
coletados nos dias 3 e 4
de março.

De acordo a pesquisa,
Cameli seria reeleito com
44%. Jorge Viana (PT),
que hoje está mais incli-
nado a ser candidato a se-
nador, aparece com 22%
na corrida pelo Palácio
Rio Branco. Mara Rocha
(MDB) tem 12%; Petecão

(PSD), 7%; Jenilson Leite
(PSB), 4%; Davi Hall (Agir)
e Nilson Euclides (Psol)
não pontuam. 6% vota-
riam nulo e 5% não sou-
beram responder.

A pesquisa quantitativa
telefônica ouviu 800 pes-
soas. A margem de erro é
de três pontos para mais
ou para menos. E o nível
de confiança de 95%.A
pesquisa foi registrada no
dia 5 de março sob o nú-
mero 04479/2022.

Foram entrevistadas
pessoas de Rio Branco,
Brasileia, Sena Madu-
reira, Senador Guiomard,
Plácido de Castro, Xa-
pruri, Porto Acre, Cru-
zeiro do Sul, Feijó,
Tarauacá, Mâncio Lima,
Marechal Thaumaturgo e
Rodrigues Alves.

O pedido de medida cautelar contém denúncias de supostas irregularidades na condução 
do pregão que teriam causado a desclassificação da empresa.



Gil Reis •

O desconhecimento das alterações climáticas no passado
torna as atuais afirmativas científicas vazias

COLUNA

Gil Reis: consultor em Agronegócio 
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Inconformidade climática

É muito difícil avaliar o que
ocorre hoje em termos do dito
aquecimento global e as altera-
ções climáticas quando se des-
conhece o que tem ocorrido no
nosso planeta em cerca de ¼ de
sua história. Apesar de tal infor-
mação os cientistas integrantes
do ‘braço climático da ONU’ in-
sistem na pregação de tragédias
e desastres climáticos assus-
tando a todos como forma de
atingir seus objetivos. Cientistas
do mundo todo vem contes-
tando as ‘propostas intelectuais’
emanadas da ONU.

Naturalmente não se pode
negar que o planeta vem so-
frendo alterações climáticas,
muitas vezes radicais, ao acom-
panhar o ‘sistema solar’ na sua
caminhada pela ‘Via Láctea’. A
grande mídia mundial, com o
atual sistema de comunicações
global, vem noticiando com bas-
tante ênfase todas as alterações
que sabemos em poucos minu-
tos, no passado tal conheci-
mento nos chegavam com dias
ou meses de distância. Paralela-
mente com o crescimento acele-
rado do nosso agro as regiões
atingidas sofreram perdas na
produção em virtude do clima.
No passado essa percepção era
mais difícil porquanto a nossa
produção não se comparava ao
que ocorre hoje no setor.

Como não sou especialista ou
cientista do clima me louvo em
informações que colho diaria-
mente na busca de maior conhe-
cimento do que ocorre no
planeta à minha volta. Este ar-
tigo e seu título nasceram de
uma matéria assinada por Carlos
Serrano da BBC News Mundo,
em 25/04/2022, reproduzida
pelo UOL sob o título “Grande
Inconformidade: o período de

até 1 bilhão de anos sem regis-
tros geológicos na Terra”, que
transcrevo alguns trechos para
reflexão dos leitores:

“Um bilhão de anos é quase
um quarto da história da Terra, é
muita informação perdida,
muito tempo perdido", diz a geó-
loga Barra Peak, doutoranda em
Ciências Geológicas pela Univer-
sidade do Colorado Boulder e es-
pecialista na Grande
Inconformidade, à BBC News
Mundo, o serviço de notícias em
espanhol da BBC. Em um artigo
de 2020, um grupo de pesquisa-
dores daquela universidade des-
creveu a Grande
Inconformidade como "amnésia
geológica

A que se deve a Grande Incon-
formidade, que pistas existem
sobre esse tempo perdido e por
que é importante resolver o mis-
tério? Camadas sobre camadas
Na geologia, a passagem do
tempo é registrada nas camadas
de rocha e sedimento que se de-
positam umas sobre as outras.
As camadas inferiores são as
mais antigas e as que se acumu-

lam no topo são cada vez mais
recentes. O tipo de rocha e a lo-
calização de cada camada forne-
cem aos pesquisadores
informações sobre como e
quando essa região do solo se
formou. 

O geólogo John Wesley Po-
well, em 1869, foi quem pri-
meiro notou que havia um
pedaço de tempo que não estava
escrito naquele livro de pedras.
Uma lacuna no solo "Inconfor-
midades" nas camadas do solo
ocorrem quando rochas ou sedi-
mentos erodem e o tempo passa
antes que uma nova camada seja
produzida, segundo o Serviço
Geológico dos Estados Unidos
(USGS, na sigla em inglês). Após
esse período, em algum mo-
mento, uma nova camada de ro-
chas se formará na superfície
erodida, mas será impossível
preencher essa lacuna durante a
qual nenhum sedimento foi acu-
mulado. 

A que se deve a Grande Incon-
formidade? A resposta é que
ninguém sabe. Peak, no entanto,
diz que há pelo menos quatro hi-

póteses principais que tentam
explicar essa era perdida. A pri-
meira tem a ver com a formação
de um antigo supercontinente
chamado Rodínia, que se for-
mou entre 1 bilhão e 800 mi-
lhões de anos atrás. Isso foi
antes da formação do famoso
supercontinente Pangeia.
Quando Rodínia estava sendo
formada, devido aos movimen-
tos tectônicos, um grande nú-
mero de rochas foi exposto às
condições atmosféricas, o que
poderia favorecer a destruição
do novo material rochoso que
estava se formando. A segunda
refere-se a um processo muito
semelhante: a formação de
outro supercontinente chamado
Panótia, há cerca de 580 milhões
de anos. 

Uma terceira explicação pos-
sível também tem a ver com Ro-
dínia, mas não com a formação
desse supercontinente e sim
com sua fragmentação, que
ocorreu há cerca de 750 milhões
de anos. E Peak menciona um
quarto possível motivo, que não
tem mais a ver com superconti-
nentes, mas com as mudanças
climáticas ao longo da história
do planeta. A geóloga explica
haver evidências de que durante
um período dentro do que cor-
responde à chamada inconfor-
midade houve uma fase de
resfriamento da Terra, há cerca
de 700 milhões de anos. Nesse
período, é provável que quase
todo o planeta estivesse coberto
por geleiras. Assim, a hipótese é
que esse gelo tenha removido o
que eram então as camadas mais
externas. "Se todo o globo esti-
ver coberto de gelo, não há
muito material sendo deposi-
tado para formar novas rochas",
diz Peak.

Um artigo da Universidade da
Califórnia em Santa Bárbara de
2020 sobre a Grande Inconfor-
midade menciona que esse fe-
nômeno está ligado a outro
grande enigma da ciência: o sú-
bito surgimento de vida com-
plexa nos períodos Ediacarano
(entre 635 milhões de anos e 541
milhões de anos atrás) e o Cam-
briano (entre 541 milhões de
anos e 485 milhões de anos). "A
explosão cambriana foi o dilema
de Darwin", diz Francis Macdo-
nald, geólogo da UC Santa Bar-
bara. "Esta é uma questão que
tem 200 anos. Se conseguirmos
resolvê-la, seremos rockstars",
brinca. 

O artigo deixa muito claro o
desconhecimento científico
sobre o passado do nosso pla-
neta em todas as áreas do co-
nhecimento, assim todas as
previsões sobre o futuro tor-
nam-se meras especulações.
Como prever o futuro do clima
quando as únicas alterações cli-
máticas estudadas não ultrapas-
sam dois séculos em um cenário
estabelecido pelo artigo em um
bilhõe de anos? Como se pode
prever os percalços que o nosso
sistema solar enfrentará no seu
caminhar na via láctea quando
sequer conhecemos a rota e as
suas peculiaridades?

É muito assustador perceber
que a ciência sequer pode prever
com exatidão qual o próximo
vulcão entrará em erupção,
quando ocorrerão as próximas
tempestades solares e suas con-
sequências, os superciclones, os
el nino e la nino, a próxima su-
perseca planetária e assim por
diante. Uma coisa é certa o que
não falta aos cientistas do ‘braço
climático da ONU’ é atrevi-
mento, criatividade e pretensão. 

Prisão Geral

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu
mandado de prisão nesta sexta-feira (20)
para Cíntia Mariano Dias Cabral, de 49
anos. Ela é acusada de envenenar os dois
enteados com chumbinho. Um deles,
uma jovem de 22 anos, morreu depois de
ficar 13 dias internado.

Já um adolescente de 16 anos conse-
guiu escapar e contou ter começado a
passar mal depois de um almoço na casa
da madrasta em que um feijão amargo e
com pedrinhas azuis foi servido para ele.

Cíntia Mariano estava na 33ª DP, em
Realengo, onde prestava depoimento
sobre o caso, quando a prisão foi decre-
tada.

"A prisão temporária de 30 dias foi de-
cretada por homicídio tentado, qualifi-
cado, com emprego de veneno. Tudo
leva a crer que a motivação seria ciúmes
do relacionamento do marido com os fi-
lhos naturais", disse o delegado Flávio
Rodrigues, titular da 33ª DP.

O caso
A suspeita de envenenamento contra

Fernanda Carvalho Cabral, de 22 anos,
que morreu no dia 28 de março, só veio
à tona quando o irmão dela, Bruno, vol-
tou de um almoço da casa do pai e da
madrasta, no dia 15 de maio com falta de
ar, visão turva, sudorese e língua enro-
lando - os mesmos sintomas que a irmã
sentiu.

Bruno foi internado e conseguiu se re-
cuperar. A mãe dos jovens, Jane Carva-
lho Cabral, suspeitou de envenenamento
e procurou a 33ª DP para registrar o caso.

"Ele já veio de lá com uma ansiedade,

bem preocupado e achando que tinha
acontecido algo estranho porque
quando reclamou do feijão amargo de
pedrinhas azuis, ela arrancou o prato da
mão dele, colocando mais feijão e entre-
gando pra ele depois. Quando ele veio
pra cá, ele já veio perguntando como
fazia pra vomitar. Mais ou menos uns 40
minutos depois, começou todo o deses-
pero que foi o que a Fernanda sentiu. Na
mesma hora eu imaginei que o gosto
amargo desse feijão poderia ser o su-
posto veneno", contou a mãe dos jovens.

Madrasta tentou se matar
Com a denúncia do caso, investigado-

res foram até a casa de Cíntia e recolhe-
ram o feijão para análise, mas antes do
resultado do exame, na quinta-feira (19),
a madrasta tentou se matar.

Ela foi levada para o hospital, se recu-
perou e, nesta sexta-feira(20), foi levada
para a 33ª DP para prestar depoimento,
quando teve sua prisão decretada.

"Uma mulher dessas não pode nem
ser chamada de ser humano, isso é um

monstro. Essa pessoa entrou na nossa
vida quando meu filho tinha 4 anos de
idade. Fazer isso com a irmã e depois
fazer com meu filho, isso não é um ser
humano, não é um ser humano", disse
Jane Cabral, mãe dos jovens.

Madrasta teria confessado crime ao filho
Na delegacia, Cíntia se manteve em si-

lêncio, seguindo orientações dos advo-
gados. Mas em outro depoimento, um
filho biológico de Cíntia contou à polícia
que a mãe confessou ter envenenado
Fernanda e Bruno com chumbinho, que
é veneno usado para matar ratos.

De acordo com o delegado Flávio Ro-
drigues, titular da 33ª DP, outras duas
mortes suspeitas estão sendo investiga-
das

"Seria a do ex-marido da Cíntia e de
uma vizinha dela. Eles morreram repen-
tinamente e até hoje não se descobriu as
causas das mortes", disse.

O advogado de Cíntia Mariano infor-
mou que só vai se manifestar após tomar
conhecimento dos autos do inquérito.

Cintia Mariano, suspeita de envenenar os
dois enteados — Foto Reprodução

Madrasta suspeita de envenenar enteados 
com chumbinho é presa no Rio

Cíntia Mariano Dias Cabral foi presa nesta sexta (20) na 33ª DP, que investiga o caso.
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Arthur Aguiar anunciou o pri-
meiro show de sua nova turnê e
acabou dando o que falar nas
redes sociais. Acontece que inter-
nautas afirmaram que “vão passar
longe” de qualquer evento do
campeão do BBB22.A casa de
shows compartilhou detalhes da
turnê Forte Como Nunca nas redes
sociais. O evento será em 9 de
junho.

“Preparem-se! #ArthurAguiar
está chegando! Dia 9 de junho, um
dos nomes mais falados de 2022,

lança sua tão esperada turnê Art-
hur Aguiar Forte Como Nunca no
palco da #Audio!”, escreveu.

Nos comentários da postagem,
internautas detonaram o evento.
“Se tem que correr pra nao ficar de
fora com certeza irei andando”,
escreveu uma internauta. “Tem
cachê pra gente ir???”, questionou
outro.

“Que nem diria aquela música:
nem de graça”, disparou outro.
“Bom saber da novidade, vou pas-
sar longe”, debochou.

Fofoqueira participou do Melhor da Tarde, da Band, e reencontrou 
Catia Fonseca na sexta-feira (20).

Arthur Aguiar anuncia turnê, mas é 
detonado na web: “Vou passar longe”

Renata Sorrah e Marieta Severo vão atuar
juntas pela 1º vez no teatro

Nova baixa na Globo: Elaine Bast 
pede demissão após 23 anos

Vacinada e curada do câncer, Mamma
Bruschetta volta à TV após 2 anos

Encontro épico se dará em O Espectador Condenado à Morte,
adaptação do texto do romeno Matéi Visniec.

Renata Sorrah e Marieta Severo,
duas das mais importantes atrizes
brasileiras, vão trabalhar juntas
pela primeira vez num espetáculo
teatral. O encontro se dará em “O
espectador condenado à morte”,
adaptação do texto do romeno
Matéi Visniec, que trará no elenco
ainda outras duas atrizes de res-
ponsa: Andréa Beltrão e Ana Baird.
A direção é de Enrique Diaz e Mar-
cio Abreu, e a estreia está prevista
para Junho, no Teatro Poeira, no

qual Marieta e Andréa são sócias.
A encenação marcará também o

quinto encontro entre Andréa e
Marieta numa montagem teatral.
As duas trabalharam juntas pela
primeira vez em 1989, na histórica
“A estrela do lar”, de Mauro Rasi
(1949-2003), e voltaram a se en-
contrar em “A dona da história”
(1998) e, inaugurado o Poeira, nas
montagens de “Sonata de ou-
tono” (2005) e “As centenárias”
(2007).

Elaine Bast é a mais nova jorna-
lista a sair da Globo. De acordo
com informações obtidas pelo co-
lunista Ricardo Feltrin, do UOL, a
repórter pediu demissão nessa
terça-feira (17/5) após 23 anos na
emissora. Ao longo da trajetória,
ela participou de praticamente
todos os jornalísticos, além de ter
sido correspondente em Nova
York.

A profissional deixou a emis-

sora pelo mesmo motivo que Mi-
chelle Barros, há pouco mais de
uma semana: falta de perspectiva
profissional.

Bast tentava emplacar um qua-
dro ou coluna sobre economia po-
pular há tempos. Todas as
tentativas que fez foram ignora-
das.Recentemente, a Globo teria
decidido criar uma coluna do tipo,
mas preterido a profissional e es-
colhido um homem para o posto.
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O ator e campeão do BBB22 fará o primeiro show da turnê 
Forte Como Nunca em 9 de junho.

Motivo seria o mesmo de Michelle Barros, que também pediu pra sair há
pouco mais de uma semana: falta de perspectiva profissional.

Mamma Bruschetta, uma das
fofoqueiras mais famosas da TV
brasileira, pisou em um estúdio
pela primeira vez em mais de
dois anos. A apresentadora de 72
anos participou do Melhor da
Tarde, da Band, e reencontrou
Catia Fonseca, sua colega há 20
anos.

“Ai, que saudade que eu estava
daqui!”, comemorou Mamma ao
ser apresentada pela amiga. “Eu
estava morrendo de saudade,
mas não consigo colocar nem um
décimo dos papos em dia! São

dois anos de pandemia!”, brin-
cou a titular do programa da
Band.

No programa, Mamma comen-
tou as notícias da TV e dos famo-
sos nesta sexta, como o vídeo de
Rodrigo Faro dizendo que não
iria tomar banho no frio: “Ro-
drigo, se você quiser, me chama
que eu te ensino a tomar banho
no chuveiro friozinho até”. Catia
perguntou: “Você esfrega as cos-
tas dele?”. Bruschetta respondeu
na lata: “Esfrego tudo!”, arran-
cando gargalhadas da equipe.



•Áries: 21 de março a 19 de abril
Muita coisa pode mudar, ariano. É preciso estar

atento aos sinais e ouvir sua intuição. Não tenha
medo das transformações que a vida espera de você.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
É nos relacionamentos ou através deles que as

grandes mudanças podem acontecer, taurino.
Mas esteja preparado para mudar em qualquer

área da sua vida.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
Mercúrio segue retrógrado, geminiano, pedindo

pra repensar a vida e retomar projetos importantes.
Essa semana o Sol chega no seu signo e uma nova
fase começa pra você.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Um bom momento para ouvir seu coração,

canceriano, e não ter medo de se posicionar. É
fundamental saber o que deseja para saber dizer

isso aos outros.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
É um momento importante para sua vida

pessoal, leonino, que pode ter mudanças,
especialmente no campo familiar ou coisas

da casa.

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
Comunique-se com cuidado, virginiano, por-

que os riscos de um mal entendido são muito
altos. Novidades podem surgir, mas certas reve-
lações podem acontecer.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Um bom momento pra cuidar melhor das

suas finanças, libriano. Cuide de perto do
dinheiro e perceba onde pode poupar e

quais riscos devem ser considerados.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
É um momento importante, escorpiano,

de mudanças profundas. Cuide bem do que
está sentindo e não tenha medo de perder

o controle. Sua intuição pode ajudar.

•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Olhe pra dentro, sagitariano. Seu coração

sabe o que é melhor pra você. Você pode re-
solver importantes assuntos do passado e

antigas pendencias por esses dias.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
É preciso redefinir rumos e projetos de

vida, capricorniano. Escolher as pessoas
certas para estarem ao seu lado é uma das

partes mais importantes.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Um momento transformador no trabalho,

aquariano. Mas grandes mudanças podem
acontecer em qualquer área da sua vida, tra-

zendo novos rumos e possibilidades.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Um momento essencial para fazer movi-

mentos, pisciano. Sabe a realização de so-
nhos que 2022 está te pedindo? É hora de

agir nessa direção.'

Horóscopo semanal 

Capítulo 049, segunda, 23 de maio
José Lucas conta a Túlio que sua avó lhe dizia que

chamavam seu pai de mineirinho. Juma diz a Muda
que elas vão matar Tenório. Maria Bruaca contrata
Zefa para fazer o serviço da casa. Irma procura trazer
Mariana à realidade. A pedido de José Leôncio, Tibério
convence Juma a vender o gado e a melhorar de vida.
José Leôncio se emociona ao ser apresentado por Túlio
a José Lucas, reconhecendo a imagem de seu pai.

Capítulo 118, segunda, 23 de maio
Bianca sai correndo do altar. Calixto fecha a porta.

Bianca finge desmaiar. Petruchio leva Bianca para casa.
Edmundo vai à casa de Bianca saber mais notícias. Mi-
mosa lhe conta que Bianca jamais quis se casar com
Heitor. Cornélio revela a Batista o verdadeiro caráter
de Heitor. Batista fica furioso. Heitor e Batista che-
gam no momento em que Bianca e Edmundo se bei-
jam. Catarina acerta um vaso na cabeça de Heitor no
momento em que ele chama Edmundo para a briga.
Batista expulsa os dois. Batista libera Bianca do com-
promisso, mas não deixa que ela se aproxime de Ed-
mundo. Depois, pressiona Teodoro para que ele se case
com Bianca.

Capítulo 006, segunda, 23 de maio
Donatela ameaça processar Zé Bob. Irene e Gonçalo

encontram a empresa de telemarketing negociada por
Dodi funcionando. Donatela consegue uma carona e
deixa Zé Bob na chuva. Irene pergunta a Dodi como ele
conseguiu montar uma empresa falsa em tão pouco
tempo. Dodi diz que Irene está fazendo acusações levia-
nas. Irene garante que ele não conseguirá enganar a todos
por muito tempo. Flora vai à casa do pai, entrega-lhe di-
nheiro e pede que ele devolva a Donatela. Flora jura que
vai provar a sua inocência. Zé Bob chega à redação furioso
com Donatela. Maíra diz que ele se apaixonou. Diva pro-
cura Augusto e diz que Rosana foi vista no Caribe nos anos
90. Augusto insiste que ela foi abduzida. Gonçalo promete
a Irene que vai investigar Dodi. Irene mostra a Donatela as
joias que pretende dar para Lara e aproveita para lhe dar
um solitário. Irene fica atenta à reação de Donatela, que bri-
lha os olhos ao ver a joia.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 157, segunda, 23 de maio
Guilherme garante a Flávia, Neném e Paula que ele

será o escolhido pela Morte. Nedda obriga Edson a tra-
balhar no Neném Coiffeur. Flávia discute com Gui-
lherme e vai embora. Paula sofre com o desprezo da
filha mais velha. Guilherme desmaia nos braços de
Neném. Celina pede para Flávia não ir embora. Cora
afirma a Tucão que está contra Roni. Guilherme recebe
os resultados de seus exames. Flávia se recusa a reatar
com Guilherme. Começa o jogo de estreia de Neném. Rose
consegue um furo de reportagem. Neném faz um gol. Paula
e Carmem fazem pole dance na Pulp Fiction. Paula pede a ajuda
de Neném, no momento em que ele está comemorando com
Rose.

RESUMO A FAVORITA
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QUANTO MAIS VIDA MELHOR 

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA



Na natureza há epidemia. 
Na internet, infodemia.
Essa palavra nova e estra-

nha resulta da ligação entre
informação e epidemia. 

Imagine as ondas do mar
atingindo a praia. Essa é boa
metáfora para a compreen-
são da infodemia: representa
as tantas e tantas informa-
ções que, como ondas em in-
finita sequência, nos atingem
dia e noite, em cada fração
de tempo. 

Mal recebemos uma, outra
nos chega. Não raro, uma
desmente a outra e pela se-
guinte é desmentida. Isso
nos deixa em situação deli-
cada, já que somos alvo de
ondas sucessivas de opiniões
e informações – algumas sem
boa fonte ou inverídicas. 

Recebemos dados de todos
os lados e sobre pratica-
mente tudo, permanente-
mente.

Boas ou ruins, em certa
medida todas se misturam,
nos atingem, iludem e con-
fundem.

Faço uma parada na narra-
tiva para registrar que, via in-
ternet, temos facilidade de
acesso a seguros textos cien-
tíficos e a jornais e boas fon-
tes de informação, embora
para isso seja necessário de-
dicação, tempo e disposição
para a leitura.

Como isso dá algum traba-
lho e é “chato”, grande par-
cela fica mesmo na
superficial facilidade que nos
proporcionam os textos com
poucas palavras e as conver-
sas, através de aplicativos de
celular. 

A realidade e o cotidiano,
contudo, nos proporcionam
muitas opiniões forjadas por
“especialistas” graduados nos
sites de busca. 

Para esses, a conclusão pa-
rece que chega antes do es-
tudo!

Os anos de faculdade e cur-
sos de especialização, mes-
trado e doutorado ficam em
segundo plano, ante a opinião
de Fulano e a experiência vi-
vida pela tia do sogro da Bel-
trana. 

Para muitos, isso parece su-
perar o aprendizado dos pro-
fissionais formados em
medicina, direito, química,
design, engenharia etc

Se fosse só isso, a cada um
conforme o seu juízo.

Contudo, a questão é bem
mais complexa.

Setenta por cento (70%)
dos jovens com 15 anos de

idade não sabem a diferença
entre os fatos e as opiniões!

A conclusão foi divulgada
no ano passado, por relatório
da OCDE – Organização para
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico, entidade
sediada na França e que
conta 38 países.

O número é assustador e a
seu respeito deve ser regis-
trado que o percentual de
muitos países está em torno
de cinquenta e três por cento
(53%). 

Alguns poderão cotejar
esses números com o nosso e
concluir simplesmente que
estão em melhores condições
do que nós.  Penso que isso
não faça a menor diferença!
Como se pode considerar mi-
nimamente razoável a situa-
ção dos países que tenham as
“melhores” médias, quando
isso corresponde ter metade
dos jovens sem condições de
distinguir o fato de mera opi-
nião a seu respeito?

No livro O Colóquio dos
Cães, personagem de Miguel
de Cervantes “considerava
que não devia ser verdade o
que tinha ouvido contar da
vida dos pastores”. 

Essa dúvida razoável ocor-
reu há cerca de 500 anos! O
mesmo autor de Dom Qui-
xote explorou o senso crítico
daquele personagem, que
vivia em bucólica vida no
campo, num tempo em que

as informações não eram
tantas e maciçamente jorra-
das sobre as pessoas, como
hoje. Mesmo assim, ele não
acreditou no que ouviu e cri-
ticamente duvidou do que
lhe contaram. 

A frase destacada revela a
indagação e a incerteza
diante de única narrativa e
sobre apenas um fato. O que
não diria o personagem, se
vivesse hoje?! 

Mesmo assim, metade (me-
tade!) dos jovens com 15 anos,
nos países pesquisados, não
sabem distinguir um fato de
uma opinião. Hoje, conscien-
temente, deveria haver múlti-
plas indagações em tantas
dessas mentes, enquanto pa-
rece que há mais “certezas” do
que dúvidas. Saudades do Só-
crates, grande sábio e pensa-
dor, que dizia “só sei que nada
sei”. 

Cada época tem as suas
idiossincrasias. Essa é palavra
bonita, empregada para indi-
car as doenças de cada
tempo. Apesar de conviver-
mos, ainda, com vírus e bac-
térias, parece que também
sofremos com era das trevas,
onde a música do Flautista de
Hamelin é suficiente para en-
feitiçar os jovens e os levar
para longe. Quem dera o som
da flauta fosse aquela que
nos levaria à razão, como
descrevem os inspirados ver-
sos da música Stairwaytohea-

ven, do Led Zeppelin
(“Thenthepiperwill lead us-
toreason”).

A enfermidade da nossa
Era é a encruzilhada do
tempo, talvez melhor repre-
sentada pela ideia do seu des-
perdício. Somos prisioneiros
de cenário digno da Divina
Comédia, de Dante, no qual
círculos e portais não celestes
são o espaço-tempo da so-
berba, da vaidade, da futili-
dade, da heresia e da luxúria.
Personagens imersos numa
“dispersão” generalizada no
livro e na vida moderna.

Parece que, para muitos,
viver é se distrair. Dancinhas,
memes e coisas do tipo,
como exemplo dos 15 minu-
tos (ops, segundos!) de fama
de que falava Andy Warhol. 

Futuro? Qual? Como? O
bom é o aqui e o agora! O fu-
turo se encurtou ou desapa-
receu, para muitos.

Parece que só se age e exe-
cuta ações por outros deter-
minadas, como se não
pensassem ou decidissem.
Daí, axioma nos é revelado,
na medida em que, embora
possa fazer maravilhas, o
computador não pensa, pois
não possui empatia e senti-
mentos como o medo ou o
sentido de autopreservação.
De certa forma, reprodu-
zindo esse padrão, há gera-
ção na qual a sua metade não
distingue fatos da mera opi-

nião.
Será que não percebem ou

não se lhes explica que só
ganha o jogo quem entende
os fundamentos que produ-
zem os resultados? A vida, o
mercado de trabalho, as elei-
ções, os desafios para o país
etc não são simples “sim ou
não” ou prova de marcar “x”.

Mais do que o certo ou o
errado, é fundamental que se
possa analisar os argumen-
tos. A motivação é tão impor-
tante quanto o ato em si. 

Sem capacidade crítica,
tendem a agir do mesmo
modo, sendo levados facil-
mente pelo grupo social até a
beira do abismo, enquanto se
sorri em selfies e se celebra o
hoje, como se ali se encer-
rasse o futuro. 

Talvez – apenas, talvez –
isso em parte revele o uni-
verso das fake news. Não ga-
nham mundos apenas
porque há malvados de um
ou de outro lado, produzindo
textos para induzir alguém a
erro. Há terreno fértil para a
proliferação das fake News
porque as suas sementes são
irrigadas e adubadas por
quem não distingue o fato da
sua versão e a verdade da
mentira. 

Por fim, antes que algum
incauto pense que aqui estão
fatos, desde logo registro
que, além da pesquisa citada,
tudo é mera opinião.

Rogério Reis Devisate

FATO OU OPINIÃO?

COLUNA Advogado. Defensor público/RJ junto ao STF, STJ
e TJ/RJ. Palestrante. Escritor. Presidente da 

Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da
Ubau- União Brasileira dos Agraristas 

Universitários. Membro da Comissão de Direito
Agrário da OAB/ RJ. Autor das obras Grilos e 

Gafanhotos - Grilagem e Poder, Diamantes no 
Sertão Garimpeiro e Grilagem das Terras e da 

Soberania. Membro da Academia Fluminense de
Letras e Academia Brasileira de Letras Agrarias.
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O frio intenso e a geada afe-
tam drasticamente as planta-
ções brasileiras, especialmente
as lavouras de milho, hortaliças
(frutas, verduras e legumes),
cana-de-açúcar e café. Se os
preços dos alimentos já estão
bem altos, os dias gelados
podem piorar ainda mais o
acesso aos alimentos básicos.

Nos últimos 12 meses encer-
rados em abril, a inflação para
alimentação e bebidas ficou em
13,47%, de acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística). O café moído
já ficou 67,53% mais caro, as
hortaliças e verduras, 36,62%, e
o milho em grão, 21,14%.

"Se a geada for muito intensa,
os preços devem subir forte-
mente", afirma Alê Delara,

sócio-diretor da Pine Agronegó-
cios, corretora de commodities.

As hortaliças podem ser as
mais prejudicadas, porque o
frio vai pegar um cinturão de
produção em locais como São
Paulo e Curitiba. "São duas re-
giões que podem trazer um pe-
queno desabastecimento no
curto prazo, além de um au-
mento no preço", afirma Marco
Antonio dos Santos, sócio-fun-
dador e agrometeorologista da
consultoria Rural Clima.

No caso do milho, se houver
uma quebra de produção
grande, não haveria alternativa
global para o fornecimento
mundial do cereal. Isso porque
a Ucrânia, que é um grande ex-
portador de milho, parou de
vender os grãos por causa da

guerra.
A expectativa é de que a

chuva do final de semana ajude
a minimizar os impactos. O fato
de o solo estar úmido pode di-
minuir os prejuízos nas safras —
com o solo úmido, a perda de
calor é menor. "Quando você
tem uma geada ampla, as plan-
tas que estão perto de um rio ou
de uma lagoa não são impacta-
das", explica Santos.

Então, ainda não dá para pre-
ver quanto os preços devem ser
pressionados por perdas em sa-
fras, mas já dá para dizer que a
inflação dos alimentos deve
continuar no dia a dia dos bra-
sileiros por alguns meses.

Para Felippe Serigati, coorde-
nador do mestrado profissional
em agronegócios da FGV (Fun-
dação Getulio Vargas), o alívio
só vem dentro de três a seis
meses.

O mercado já precificou [ante-
cipou] um pouco a geada, mas o
que vai dizer se o preço vai ficar
mais alto ou baixo é a intensi-
dade do frio ou alguma atualiza-
ção dos mapas climáticos.

Segundo a Bloomberg, o café
arábica já subiu 5,8% na entrega
para julho, na negociação feita
em Nova York.Minas Gerais li-
dera a produção no Brasil e res-
ponde por quase 50% das sacas,
seguida pelo Espírito Santo e
São Paulo. Essas regiões ficam
na parte que deve ser mais afe-
tada pelas mudanças bruscas
na temperatura.

Prepare-se Geral

Café já subiu quase 70%, e frio pode 
deixá-lo ainda mais caro

O café moído já ficou 67,53% mais caro, as hortaliças e verduras, 36,62%, e o milho em grão, 21,14%.

Cientistas brasileiros forma-
ram uma comissão para acom-
panhar os casos de varíola dos
macacos, que têm se espalhado
pelo mundo nos últimos dias. O
avanço da doença deixou cien-
tistas em alerta, já que é o maior
número de casos visto fora da
África —o que sugere uma ca-
deia de transmissão atípica.

A Câmara Técnica Temporária
é coordenada pela RedeVírus do
MCTI (Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações) e os
sete cientistas vão montar um
plano para estruturar a rede de
saúde para quando os primeiros
casos surgirem no Brasil.
"Temos condições de detectar

esse vírus. Por enquanto, não
temos motivo para pânico", diz a
virologista Giliane Trindade,
que faz parte do grupo.

"A gente está vendo o perfil de
disseminação desse vírus por
países da Europa, já chegou aos
Estados Unidos, ao Canadá, em
Israel. Então existe um risco imi-
nente da entrada dele no Brasil",
afirma Trindade, que é profes-
sora e pesquisadora do Instituto
de Ciências Biológicas da UFMG
(Universidade Federal de Minas
Gerais) e especialista em poxvi-
rus (tipo de vírus que, em verte-
brados, causa erupções
cutâneas).

Até a noite de sexta (20), se-

gundo documento comparti-
lhado pelos países, havia 143 de
casos notificados, entre suspei-
tos e confirmados —a maioria
deles em Portugal, Espanha e
Reino Unido. Entretanto, Israel,
Austrália e Estados Unidos, fora
do continente europeu, também
já têm casos registrados.Tam-
bém ontem, a Alemanha infor-
mou o primeiro caso da varíola
dos macacos —um brasileiro.

O tipo de vírus
A família Poxviridae (poxví-

rus) compreende vírus que in-
fectam animais invertebrados e
vertebrados. Neste grupo, o
mais notório membro é o do
vírus da varíola."Dentro da famí-
lia de vários gêneros, esses vírus
se destacam pela sua capaci-
dade de infectar o ser humano e
outros animais, assumindo uma
importância para a medicina hu-
mana e veterinária", diz An-
drade.

Paciente com varíola dos ma-
cacos, no Congo, em foto de ar-
quivo tirada durate uma
explosão de casos da doença
entre 1996 e 1997   - Brian W.J.
Mahy/ via Reuters - Brian W.J.
Mahy/ via Reutersaciente com
varíola dos macacos, no Congo,
em foto de arquivo tirada durate
uma explosão de casos da
doença entre 1996 e 1997

Alerta
Cientistas veem "risco iminente" de varíola 

dos macacos chegar ao Brasil
Nessa semana, foi divulgada a primeira análise filogenética do genoma do vírus da "varíola dos macacos".
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Se você está de olho em melhores
salários, concursos públicos podem
ser uma ótima opção. Separamos a
seguir editais abertos em todo o
Brasil com vagas que pagam mais
de R$ 10.000,00.

São oportunidades em todo o
país, por isso é bom se atentar ao
local de trabalho posteriormente -
além do dinheiro pago, claro. É bom
pensar no custo-benefício da mu-
dança, no custo de vida de cada ci-
dade e também no custo de
deslocamento para realização das
provas.

Outro ponto importante é ver se
você se encaixa no grau de escola-
ridade exigido pela vaga. Normal-
mente, quanto maior o salário,
maior a exigência educacional. Nos
concursos separados a seguir há
vagas nas áreas administrativa, da
saúde, judiciária, de segurança pú-
blica e operacional.

Confira abaixo as informações
principais de concursos abertos
nesta faixa de salário atualmente:

Ministério Público de Sergipe
(MP SE) - Estado: Sergipe - Vagas: 5
- Escolaridade: Ensino Superior -
Salário: de R$ 30.404,42 - Inscrição:
até 30/05/2022.

Polícia Civil do Estado de Ro-
raima (PC RR) - Estado: Roraima -
Vagas: 175 - Escolaridade: Ensino
Médio, Ensino Superior - Salário: de
R$ 3.369,00 até R$ 20.910,00 - Ins-
crição: até 12/06/2022.

Polícia Civil de Alagoas (PC AL) -
Estado: Alagoas - Vagas: 40 - Esco-
laridade: Ensino Superior - Salário:
de R$ 20.665,50 - Inscrição: até
24/06/2022.

Prefeitura de Cássia - Estado:
Minas Gerais - Vagas: 130 - Escolari-
dade: Alfabetizado, Ensino Funda-
mental, Ensino Médio, Ensino
Técnico, Ensino Superior - Salário:
de R$ 1.520,11 até R$ 18.739,65 - Ins-
crição: até 10/06/2022.

Prefeitura de Hortolândia - Es-
tado: São Paulo - Vagas: 446 - Esco-
laridade: Ensino Fundamental,
Ensino Médio, Ensino Técnico, En-
sino Superior - Salário: de R$
1.743,24 Até R$ 16.215,36 - Inscrição:
até 20/06/2022.

Prefeitura de Caeté - Estado:
Minas Gerais - Vagas: 120 - Escolari-
dade: Alfabetizado, Ensino Funda-
mental, Ensino Médio, Ensino
Técnico, Ensino Superior - Salário:
de R$ 1.374,86 até R$ 15.175,69 - Ins-
crição: de 18/07/2022 até
10/08/2022.

Prefeitura de Uarini - Estado:
Amazonas - Vagas: 729 - Escolari-
dade: Ensino Fundamental, Ensino
Médio, Ensino Técnico, Ensino Su-
perior - Salário: de R$ 1.300,00 até
R$ 15.000,00 - Inscrição: até
23/05/2022.

Prefeitura de Mariana - Estado:
Minas Gerais - Vagas: 93 - Escolari-
dade: Ensino Médio, Ensino Téc-
nico, Ensino Superior - Salário: de
R$ 2.125,96 até R$ 14.887,80 - Ins-
crição: até 10/06/2022.

Prefeitura de Dois Irmãos - Es-
tado: Rio Grande do Sul - Vagas: 71 -
Escolaridade: Ensino Fundamen-

tal, Ensino Médio, Ensino Técnico,
Ensino Superior - Salário: de R$
1.620,57 até R$ 14.819,65 - Inscrição:
até 26/05/2022.

Prefeitura de Nova Resende - Es-
tado: Minas Gerais - Vagas: 118 - Es-
colaridade: Ensino Fundamental,
Ensino Médio, Ensino Técnico, En-
sino Superior - Salário: de R$
1.272,60 até R$ 14.000,00 - Inscri-
ção: de 20/06/2022 até 20/07/2022.

Polícia Militar do Estado de Goiás
(PM GO) - Estado: Goiás - Vagas:
1.670 - Escolaridade: Ensino Supe-
rior - Salário: de R$ 6.353,00 até R$
13.901,00 - Inscrição: de 29/04/2022
até 06/06/2022.

Autarquia Municipal de Saúde de
Apucarana - Estado: Paraná - Vagas:
67 - Escolaridade: Ensino Funda-
mental, Ensino Médio, Ensino Téc-
nico, Ensino Superior - Salário: de
R$ 1.392,53 até R$ 13.583,52 - Inscri-
ção: até 01/06/2022.

Prefeitura de Dores Guanhães -
Estado: Minas Gerais - Vagas: 213 -
Escolaridade: Alfabetizado, Ensino
Fundamental, Ensino Médio, En-
sino Técnico, Ensino Superior - Sa-
lário: de R$ 1.212,00 até R$
13.474,44 - Inscrição: de
06/06/2022 até 13/06/2022.

Consórcio Intermunicipal do
Oeste Paulista (Ciop) - Estado: São
Paulo - Vagas: 47 - Escolaridade:
Ensino Fundamental, Ensino
Médio, Ensino Técnico, Ensino Su-
perior - Salário: de R$ 1.060,00 até
R$ 13.342,00 - Inscrição: até
26/05/2022.

Polícia Civil da Bahia (PC BA) - Es-
tado: Bahia - Vagas: 1.000 - Escola-
ridade: Ensino Superior - Salário: de
R$ 4.873,18 até R$ 13.032,44 - Ins-
crição: até 07/06/2022.

Fundação Regional Estatal de
Saúde da Região de Bauru (FERSB)
- Estado: São Paulo - Vagas: 8 - Es-
colaridade: Ensino Médio, Ensino
Superior - Salário: de R$ 1.522,00
até R$ 12.703,00 - Inscrição: até
12/06/2022.

Secretaria Estadual de Saúde do
Distrito Federal (SES DF) - Local:
Distrito Federal - Vagas: 381 - Esco-
laridade: Ensino Superior - Salário:
de R$ 3.055,00 até R$ 12.654,00 -
Inscrição: até 23/05/2022.

Prefeitura de Central de Minas -
Estado: Minas Gerais - Vagas: 105 -
Escolaridade: Alfabetizado, Ensino
Fundamental, Ensino Médio, En-
sino Técnico, Ensino Superior - Sa-
lário: de R$ 998,00 até R$ 11.800,00
- Inscrição: de 27/06/2022 até
28/07/2022.

Prefeitura de Córrego do Ouro -
Estado: Goiás - Vagas: 261 - Escola-
ridade: Alfabetizado, Ensino Fun-
damental, Ensino Médio, Ensino
Técnico, Ensino Superior - Salário:
de R$ 1.335,05 até R$ 11.016,00 - Ins-
crição: de 13/06/2022 até
21/07/2022.

Prefeitura de Córrego Novo - Es-
tado: São Paulo - Vagas: 134 - Esco-
laridade: Alfabetizado, Ensino
Fundamental, Ensino Médio, En-
sino Técnico, Ensino Superior - Sa-
lário: de R$ 1.100,00 até R$
11.000,00 - Inscrição: até
07/06/2022.

Brasil tem 25 concursos abertos com 
salários acima de R$ 10 mil; veja vagas

Veja concursos públicos que pagam salário alto no Brasil.

Oportunidade
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As operações realizadas
por alguns atores da Polícia
Federal ou do Ministério
Público, acompanhadas da
imprensa e do sensaciona-
lismo, refletem uma ofensa
a dignidade humana do in-
vestigado. 

Via de regra, estas opera-
ções ocorrem na fase embrio-
nária de uma investigação ou
logo após à denúncia, em
busca de provas, quando
ainda não selada a culpa do in-
vestigado ou réu.

As informações e as co-
berturas midiáticas, em
regra dissociadas da ver-
dade real dos fatos, até
mesmo porque retrata o
oferecido pelo Estado in-
vestigador e/ou acusador,
muitas das vezes vazadas
de processos sigilosos, no
nascituro, como dito, da in-
vestigação, sem o completo
arcabolso probatório leva,
quase sempre, o justiça-
mento do investigado/réu.

A imprensa tem, por
obvio, o dever de informar,
mas os meios de comunica-
ção são empresas privadas
que, como outra qualquer,
visam lucros e, para tanto,
necessitam de vender jor-
nais, propagandas na tele-
visão, e quanto mais
telespectadores e leitores,

maiores são os lucros, é cu-
rial.

O Circo precisa de atra-
ções para atrair a plateia, a
imprensa precisa de man-
chetes planetárias para au-
diência, mas este não é o
papel do Ministério Público
e da Polícia Federal, como
assistimos em passado re-
cente, mais precisamente
na operação Lava-Jato e
seus desdobramentos.

Esta semana, após anos
de investigações e processo
penal, Aécio Neves, sua
irmã e mais dois réus foram
absolvidos, em primeira
instância, das acusações
que lhe foram imputadas
pelo Ministério Público,
notadamente crime de cor-

rupção e organização cri-
minosa por ter recebido R$
2000.000,00 de reais de
Joesley Batista.

Naquela ocasião, sua
irmã e outro réu tiveram a
prisão preventiva decre-
tada. A imprensa, por sua
vez, fazendo as vezes do
Estado Juiz, em uma série
de reportagens, levou os
acusados à execração pú-
blica, condenando-os aos
olhos da população.    

Importante destacar aos
leitores, que o Joesly Ba-
tista, em depoimento à jus-
tiça, na qual não poderia
mentir, eis que beneficiado
pela delação premiada,
disse: “No MP [Procurado-
ria Geral da República –

MPF], o que não foi doação
eleitoral registrada oficial-
mente, foi propina. Não foi
feito em troca de nada, mas
no MP na época, eles cria-
ram até o termo de “com-
pra de boa vontade” e
completou “Eu preferia
dizer que eu relatei os
fatos, por exemplo o de
dois milhões, que dei nessa
condição. O fato de ser pro-
pina, o MP é que chamava
assim, sempre teve um
monte de coisa que eu só
chamava de doação eleito-
ral, mas o MP chamava de
propina. Coube a mim rela-
tar os fatos, tipificar não fui
eu que fiz.”

Restou provado no pro-
cesso que o valor dado a
Aécio precedia de uma ne-
gociação imobiliária e não
em troca de qualquer con-
trapartida de quaisquer
vantagens em função do
cargo de Senador que Aécio
exercia à época. 

O Estado acusador,
vendo a insuficiência de
provas para dar guarida a
pretensão punitiva de sua
denúncia, chegou a inovar
em sua peça processual
final, dizendo que Joesley
teria comprado boas rela-
ções com Aécio, o que, se-
gundo a decisão que

absolveu os acusados, não
constava da peça acusató-
ria inaugural.

Trouxe trechos da deci-
são de 32 páginas neste ar-
tigo para elucidar aos
leitores que realmente não
restou configurado as con-
dutas delitivas que fora,
amplamente, ventilado
pela imprensa e pelo Es-
tado acusador, tendo o Es-
tado Juiz, depois de
debruçado sobre as provas
dos autos, concluído que os
réus não praticaram ne-
nhum dos crimes tipifica-
dos em nosso Código Penal.

Depois do excesso de ex-
posição dos acusados, em
verdadeiro espetáculo mi-
diático, com pedido de pri-
são preventiva, busca e
apreensões televisionadas,
etc., infelizmente a reputa-
ção dos acusados, agora ab-
solvidos pela JUSTIÇA, já
está maculada em verda-
deira ofensa a dignidade
humana. 

O Espetáculo cabe ao
circo, não às operações po-
liciais ou investigações, sob
pena de estarmos conde-
nando, por justiçamento, a
reputação de inocentes,
sem a observância da ver-
dadeira JUSTIÇA.

Tenho Dito!!!  

Bady Curi Neto COLUNA
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

O espetáculo cabe ao circo e não as
operações policiais

Tempestades violen-
tas que atingiram o
oeste da Alemanha na
sexta-feira (20) mata-
ram pelo menos um
homem e feriram cerca
de 40 pessoas, 10 delas
gravemente, informou
a polícia e a mídia
local.

O homem de 38 anos,
na cidade de Wittgert,
no extremo oeste do
país, bateu a cabeça
após sofrer um choque
elétrico e cair em um
porão que estava inun-
dado, segundo informa-
ções da mídia local.

O Serviço Meteoroló-
gico da Alemanha con-
firmou neste sábado (21)
que as tempestades ge-

raram três tornado. Até
sexta, as autoridades
não haviam confirmado

se as fortes chuvas po-
deriam ser caracteriza-
das como tornados,

apesar das semelhanças
com o fenômeno meteo-
rológico."Cerca de 40

pessoas ficaram feridas
na tempestade, pelo
menos 10 delas com gra-
vidade", disse a polícia
em um comunicado.
"Muitos telhados estão
descobertos ou danifica-
dos. Várias árvores
ainda estão sobre carros
destruídos."

Meteorologistas dis-
seram que o clima ex-
tremo foi causado pelo
ar quente vindo da
África encontrando ar
relativamente mais
frio descendo do norte
da Europa.

O Serviço Meteoroló-
gico Alemão alertou
que as tempestades
devem continuar nos
próximos dias.

Desastre Geral

Tornado mata uma pessoa na Alemanha;
pelo menos 40 ficam feridas

Tempestades violentas atingiram o oeste da Alemanha, destruindo casas e derrubando árvores.

Tornado derruba árvore sobre carro em Paderborn, na Alemanha —
Foto Reprodução-Redes sociais via Reuters



Ao chegar em Balneário
Camboriú, você entenderá o
motivo de a cidade ser conhe-
cida como a Dubai brasileira.
Os arranha-céus se misturam
com a natureza, criando uma
paisagem única em um dos
metros quadrados mais caros
do Brasil. Conseguindo ser, ao
mesmo tempo, tanto bada-
lada, quanto tranquila, a ci-
dade oferece atividades para
todas as idades, gostos e bol-
sos. Confira um guia com-
pleto para curtir esse destino.

Onde fica Balneário Cam-
boriú

No litoral norte de Santa Ca-
tarina – SC, os visitantes
sabem que estão chegando
em Balneário Camboriú
quando a paisagem começa a
mudar: os prédios altos domi-
nam o horizonte. A cidade
não possui uma grande exten-
são territorial, porém, cada
vez mais, há pessoas circu-
lando por lá. Balneário Cam-
boriú fica a 90 km de
Florianópolis, a 15 km de Na-
vegantes e a 25 km de Penha,
onde está o famoso parque
Beto Carrero.

Como chegar a Balneário
Camboriú

Para quem está em outro
estado, a melhor opção é pou-
sar no aeroporto de Florianó-
polis ou de Navegantes – esse
último com menos opções de
voos. Depois disso, é possível
alugar um carro ou pegar um
ônibus até Balneário Cambo-
riú. O acesso é feito todo pela
BR-101, que também conecta
a outras praias de Santa Cata-
rina. Por isso, aproveite para
conhecer a região.

Na alta temporada, é muito
comum encontrar um trânsito
intenso nas proximidades da
cidade, com até horas de carro
parado. Logo, a dica é passar
pela BR-101 o mais cedo pos-
sível, ainda, esteja preparado
para alguns pedágios no cami-
nho.

O que fazer em Balneário
Camboriú

Por causa do verão, os turis-
tas preferem visitar a cidade
entre dezembro e fevereiro.
Se quer fugir da agitação, co-
gite visitar em março, outubro
e novembro, quando o clima
está quente e a movimenta-
ção já deu uma diminuída. In-
dependente da época, não
faltam atividades que deixa-
rão suas férias perfeitas. Con-

fira algumas:

1. Passar um dia na praia
central

Após a ampliação da faixa
de areia da praia central de
Balneário Camboriú, há muito
espaço para diversão. Você
pode praticar esportes, alugar
uma cadeira para relaxar e
mergulhar. Entretanto, preste
atenção nos pontos próprios
para banho! A praia possui
ótima infraestrutura, com ba-
nheiros, duchas e quiosques.

2. Parque Unipraias
Uma atração que você pre-

cisa incluir no roteiro! Como o
nome diz, o Parque Unipraias
une duas praias da cidade, a
Barra Sul e a Laranjeiras. Além
do bondinho aéreo de Balneá-
rio Camboriú, é possível pas-
sear no Youhooo (uma
espécie de trenó em meio à
mata atlântica), deslizar pelo
Ziprider (uma tirolesa, com
cadeira, para conhecer a Fan-
tástica Floresta. Há play-
ground para crianças), e tirar
muitas fotos em mirantes
com a bela vista da cidade.
Para chegar até o parque, é ne-
cessário usar o bondinho que
custa R$ 60 (2022) por pessoa.
Uma vez lá, é preciso pagar à
parte as outras atrações.

3. Roda gigante em Balneá-
rio Camboriú

FG Big Wheel é o nome da
roda gigante de Balneário
Camboriú. Ela está bem no
final do canto esquerdo da
praia. Você vai embarcar em
cápsulas ventiladas e subir 82
metros. A vista é incrível: pré-
dios de um lado e o mar do
outro. A roda gigante gira bem
lentamente, fazendo o pas-
seio durar cerca de 15min a
20min. Por fim, o ingresso
custa R$ 50 (2022).

4. Rua torta em Balneário
Camboriú

Logo na saída da roda gi-
gante, você verá essa rua in-
crível para fotos. O nome dela
é Estrada da Rainha e foi ins-
pirada na Lombard Street da
Califórnia, criada para preve-
nir acidentes por causa da ve-
locidade dos veículos. Além
disso, uma ciclofaixa foi uma
demanda de ciclistas da re-
gião. Com o tempo, ela se tor-
nou um ponto para fotos, pois
dá para ver toda a cidade de
lá.

5. Deck do Pontal Norte
Também perto da roda gi-

gante, fica esse deck – um ca-
minho de madeira feito por
um trecho costeiro. É possível
ir reto e chegar até o meio do
mar ou seguir o caminho até a
Praia do Buraco, um lugar
quase deserto, ideal para
fotos. O acesso é gratuito.

6. Aquário (Oceanic Aqua-
rium)

Por fora, você não tem a im-
pressão da estrutura interior!
São 3 pisos, divididos em 27
recintos, com a presença de
aproximadamente 140 espé-
cies, incluindo pinguins, me-
dusas e cavalos-marinhos. É
um passeio ideal para crian-
ças que gostam de animais. O
ingresso custa R$ 60 por
adulto (2022).

7. Barco Pirata
Se você gosta de um pas-

seio barulhento com muita
diversão, o barco pirata é para
você. Embarque na Barra Sul
da praia, navegue por toda a
orla, passando pela Ilha das
Cabras. No final do passeio,
que dura cerca de 1h20, o vi-
sitante pode desembarcar na
praia das Laranjeiras, apro-
veitar o local e retornar nos
próximos barcos. O mais legal
é a presença dos piratas, na
ida do passeio, com muita in-
teração. Há 4 opções de bar-
cos com capacidade para até
400 pessoas e o preço é R$ 65
por adulto (2022).

8. Morro do Careca
Subindo a Estrada da Rai-

nha ou a Rua Torta, você en-
contrará um portal indicando
o Morro do Careca. Trata-se
de um mirante natural com
uma vista única de Balneário

Camboriú. No local, há esta-
cionamento, quiosques e al-
gumas lojinhas. Se você curte
adrenalina, faça um voo de
asa delta ou de parapente sal-
tando do local. Há quiosques
que vendem a experiência
por ali, mas é aconselhável re-
servar com antecedência. O
preço começa em R$ 250
(2022). Outra maneira de che-
gar até o Morro do Careca é
por meio do Deck do Pontal
Norte: siga o caminho de ma-
deira até a Praia do Canto e do
Buraco e suba uma escadaria,
cerca de 500 metros, até o
topo do morro.

9. Molhe da Barra Sul
Os molhes protegem cida-

des e estradas do mar. No
final da Barra Sul, há uma
dessas estruturas. O caminho
do molhe tem cerca de 450
metros e é ideal para fotos,
com algumas lojinhas e
quiosques por ali. Perto do
molhe está o famoso letreiro
de Balneário Camboriú onde
todo mundo tira fotos.

10. Visitar outras praias
Além da praia central, mui-

tos visitantes aproveitam
para conhecer outras praias
de Balneário Camboriú, co-
nhecidas como interpraias.
Entre elas estão a do Esta-
leiro, de Taquaras, dos Amo-
res e Brava.

Balneário Camboriú: o que você precisa saber para
aproveitar ao máximo essa badalada cidade

Andando por aí
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O ex-juiz Sergio Moro
(União Brasil) declarou na
sexta-feira (20), em entrevista
à “Webrádio Insuperável”,
que existe a possibilidade de
sua candidatura ao Senado Fe-
deral pelo estado de São
Paulo.

“Há essa possibilidade. A
eleição nem começou, na ver-
dade. Estamos no período de
pré-campanha. Ainda vamos

para a campanha. Mas minha
colaboração vai ser diferente”,
afirmou Moro.

“Então, estou hoje em São
Paulo e estou construindo
aqui um espaço. Isso tem que
ser construído, evidente-
mente, dentro do partido. Mas
é possível, provável, que eu
seja candidato ao Senado por
São Paulo, mas isso ainda está
em construção”, continuou,

admitindo que também pode-
ria concorrer “a uma outra po-
sição.”

“Então, estou hoje em São
Paulo e estou construindo
aqui um espaço. Isso tem que
ser construído, evidente-
mente, dentro do partido. Mas
é possível, provável, que eu
seja candidato ao Senado por
São Paulo, mas isso ainda está
em construção”, continuou,
admitindo que também pode-
ria concorrer “a uma outra po-
sição.”

O ex-ministro da Justiça e
Segurança Pública confirmou,
também nesta sexta-feira, que
aceitou o convite do pré-can-
didato à Presidência Luciano
Bivar (União), para colaborar
com seu plano de governo.

Moro deixou o Podemos e
abandonou sua pré-candida-
tura ao Palácio do Planalto em
31 de março e se filiou ao

União Brasil. Na ocasião, disse
que estava abrindo mão da
postulação temporariamente.

Em entrevista em inglês ao
“Atlantic Council”, no dia 8
de abril, o ex-juiz alegou que
seu nome estava à disposição
do partido para concorrer à

Presidência da República ou
a qualquer outro cargo “que
eles achem que possa funcio-
nar”. No entanto, continuou
descartando ser candidato a
deputado federal, como já
havia proclamado anterior-
mente.

Em entrevista Geral

Sérgio Moro admite possibilidade de 
se candidatar ao Senado

Pressão

STF forma maioria contra prazo para obrigar
Lira a analisar pedidos de impeachment

Relatora, a ministra Cármen Lúcia afirmou não existir norma para
"processamento automático ou prazo estabelecido sobre 

processamento de pedido de impeachment".

O Supremo Tribunal
Federal (STF) formou
maioria contra o estabe-
lecimento de prazo para
que o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Art-
hur Lira (PP-AL), analise
pedidos de impeachment
contra o presidente Jair
Bolsonaro (PL).

As ações já haviam sido
negadas pela relatora, mi-
nistra Cármen Lúcia.
Agora, o plenário virtual
decide se mantém ou
derruba a decisão.O voto
da magistrada prevale-
ceu, que foi em desfavor
dos recursos apresenta-
dos contra decisões ante-
riores. Estas definições

prévias negaram três
mandados de segurança
que apontam suposta
omissão do presidente da
Câmara.

“Sem comprovação dos
requisitos constitucionais
e legais para o seu proces-
samento válido não há
como dar seguimento re-
gular ao presente man-
dado de segurança,
faltante demonstração de
direito subjetivo, líquido
e certo dos impetrantes
ao comportamento bus-
cado e a ser imposto e de
ato omissivo da autori-
dade apontada como coa-
tora”, disse.

Em seu voto, Carmen

Lúcia afirmou não existir,
no ordenamento jurídico
vigente, norma que asse-
gure a “pretensão de pro-
cessamento automático
ou com prazo estabele-
cido sobre processa-
mento de pedido de
impeachment”.

Por isso, segundo a mi-
nistra, a alegada demora
na apreciação e no enca-
minhamento da denún-
cia apresentada “não se
afirma como direito dos
seus autores, por mais
numeroso que seja o nú-
mero de subscritores e de
inegável peso cívico”.

O voto da magistrada
foi acompanhado pelos
ministros Alexandre de
Moraes, Ricardo Lewan-
dowski , Dias Toffoli, Luís
Roberto Barroso e Luiz
Edson Fachin.No plená-
rio virtual, não há discus-
são, apenas apresentação
de votos. Caso algum mi-
nistro peça vista (mais
tempo para analisar o
caso), o julgamento é sus-
penso. Em pedido de des-
taque, o processo é
enviado ao plenário físico
da Corte. Neste caso,
cabe ao presidente do
STF marcar o julgamento.

Ex-juiz aceitou o convite do pré-candidato à Presidência pelo União Brasil, Luciano Bivar, para colaborar com seu plano de governo.

O presidente nacional do
PL e um dos coordenado-
res da campanha à reelei-
ção do presidente Jair
Bolsonaro (PL), Valdemar
da Costa Neto, disse na
sexta-feira (20) durante al-
moço com empresários do
grupo Esfera Brasil que a
eleição presidencial deste
ano pode acabar já no pri-
meiro turno. Segundo rela-
tos feitos por participantes
do almoço, Valdemar de-
clarou que o esvaziamento
da terceira via poderá acar-
retar em um cenário de vi-
tória de Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) ou de Bolsonaro
já no primeiro turno.

Ainda segundo fontes
que estiveram no encon-
tro, Valdemar disse acredi-
tar na reeleição do
presidente e que a vanta-
gem do petista para Bolso-
naro deverá diminuir a
partir de julho devido a 40
inserções partidárias do PL
que irão ao ar no rádio e na
TV já em junho. Mas colo-
cou a inflação como grande
dificuldade para Bolsonaro
na disputa deste ano.

Valdemar disse ainda que
ideia central das inserções
será promover realizações
do governo Bolsonaro. Che-
gou a mencionar uma delas,
o Pix, sistema de transferên-
cia bancária de recursos di-

reto entre as pessoas. Para
ele, ninguém sabe o que
Bolsonaro fez e as inserções
terão essa função, a ser
complementada pelo horá-
rio eleitoral gratuito a partir
de agosto.

O presidente do PL decla-
rou também que o partido já
mantém conversas com em-
presas para fiscalizar a elei-
ção deste ano, conforme
desejo do próprio Bolso-
naro.Valdemar mencionou
ainda a situação de desvan-
tagem de Bolsonaro no Nor-
deste, mas afirmou estar
otimista principalmente
com São Paulo e Rio de Ja-
neiro. Declarou também
que em Minas Gerais o cená-
rio ainda está incerto para o
presidente e é um dos focos
da campanha agora é estru-
turar um bom palanque no
estado, ainda mais após o
acerto de Lula com Alexan-
dre Kalil.

Valdemar também ava-
liou aos empresários que
não aposta em grandes re-
formas ainda neste ano, mas
que em um eventual novo
governo Bolsonaro elas
serão encaminhadas. Men-
cionou especificamente as
reformas tributária e admi-
nistrativa. Também apon-
tou a possibilidade de que a
pelo menos parte da Petro-
bras seja privatizada.

Otimismo
Valdemar diz que eleição
pode acabar no 1º turno,

relatam empresários
Presidente nacional do PL declarou que 

o esvaziamento da terceira via poderá acarretar
em um cenário de vitória de Lula ou de 

Bolsonaro já no primeiro turno.











É comum nas crendices das
cidades e principalmente na li-
teratura em geral conhecer-
mos expressões que fazem
parte de nosso cotidiano, mui-
tas dessas expressões são tão
utilizadas que mal nos damos
conta da influência psicológica
e moral sobre nós. A luz no fim
do túnel pode ter um duplo
sentido se avaliarmos que, o
primeiro seria vinculado a
imensa crença no fortaleci-
mento de uma solução ou al-
ternativa para uma situação
adversa, condição que nesses
tempos de pandemia é perti-
nente para de ser avaliado (Fi-
gura 1).

A segunda opção significa
um sentido mais espiritual
onde diversas doutrinas reli-
giosas enfatizam o tema, to-
davia, devemos saber
enfrentar tais desafios. O
túnel é um lugar escuro, há
uma infinidade de dúvidas
para atravessá-lo, buscamos
visualizar a luz, se for dia, ou
se for noite. No campo espi-
ritual, é quando estamos em
conflito, atravessando uma
tempestade de infortúnios,
doenças, desemprego, cala-
midades etc., e estamos re-
cebendo algo maravilhoso,
então, vendo a luz no fim do
túnel.

Estudiosos e centros de pes-
quisa por diversos lugares do
mundo têm estudado os des-
dobramentos diversos do
comportamento do ser hu-
mano. Uma equipe de cientis-
tas liderada pelo neurologista
belga Steven Laureys coletou
dados de mais de 400 pessoas
que viveram experiências pró-
ximas da morte.

De acordo com Laureys, o
objetivo era comparar os rela-
tos e tentar explicar biologica-
mente os estranhos
fenômenos experimentados.
As informações obtidas com a
pesquisa foram surpreenden-
tes, os participantes descreve-
ram cenários parecidos:
observam seu corpo de cima,
um túnel escuro com uma luz
muito poderosa no final e são
visitados por entes queridos
falecidos. O neurocientista
acredita que essas experiên-
cias são causadas pelo au-
mento da atividade cerebral
que ocorre quando o coração
para de bater. Experimentos
anteriores realizados com ratos
moribundos já haviam indi-
cado que o trabalho neuronal

cresce consideravelmente nos
instantes prévios à morte, es-
pecialmente no músculo tem-
poroparietal.  Durante esse
tempo, foi verificado também
um crescimento notável da
frequência das ondas gama, as
mesmas detectadas no mapea-
mento cerebral de um monge
em estado de meditação
(Fig.2). A matéria completa do
tema pode ser vista no site
(https://seuhistory.com/noti-
cias/luz-no-fim-do-tunel-
mito-ou-prova-da-existência).

Segundo Laureysna matéria
publicada no site (https://seu-
history.com/noticias/luz-no-
fim-do-tunel-mito-ou-prova-d
a-existência),o cérebro hu-
mano é o responsável pelas vi-
sões impactantes e pelas
sensações narradas pelas pes-
soas que estiverem à beira da
morte. Isso explicaria as seme-
lhanças encontradas em indi-
víduos de culturas
completamente diversas na
hora de descrever o contato
com a morte. É importante sa-
lientar que a crença na vida
eterna é antiga.  Há uma litera-
tura expressiva sobre o tema
em diversas crenças religiosas.
Portanto, algumas religiões ex-
plicam a crença da existência e
seus desdobramentos, já a
ciência mostra o que ocorre
com o corpo físico em diferen-
tes situações de adversidades.

Existem múltiplas interpre-
tações em diferentes estágios
na crença na vida pós-morte,
bem como das análises sobre
os condicionantes que interfe-
rem cada vez mais no nosso
cotidiano. Segundo Jussara
Moraes (2004, p.1)matéria pu-
blicada na internet a mesma
descreve: “às vezes parece que
o mundo está de pernas para o
ar. Há um bombardeio de in-
formações e notícias que che-

gam à sociedade a cada ins-
tante, seja por meio do rádio,
da televisão, de revistas ou da
Internet.  A educação recebida
dos pais e das escolas, os valo-
res éticos, morais e o caráteres-
tão perdendo espaço para
novas formas de comporta-
mento regidas por leis do mer-
cado, do consumo e do
espetáculo”.  

Vive-se numa época de
grande barbárie e de pouca so-
lidariedade. São tempos de
alta competitividade guiados
pela lógica da acumulação de
bens e das aparências. Em
nome dessa nova ideologia, os
indivíduos se permitem agir
passando por cima de valores
que sequer chegaram a formar.
O que importa é ser reconhe-
cido, ser admirado, ter acesso
a uma infinidade de produtos
e serviços e usufruir o máximo
do prazer (MORAES,2004).

Goldberg citada por Moraes
(2004) admite, porém, que
esta preocupação com o “eu”

tem gerado problemas novos,
como a extrema preocupação
com o corpo e sua perfeição,
com o prazer e estimulando
um consumo compulsivo de
coisas e pessoas. A afirmação
da autora é tão pertinente que
em muitas sociedades, os jo-
vens disputam quem tem mais
“amigos” nas redes sociais.  

As ideias expostas por Mo-
raes (2004) evidenciam que há
uma explosão de coisas que
ocorrem ao mesmo tempo,
efetivamente é mais complexo
processar tudo de uma vez só,
o que exige o fortalecimento
do caráter espiritual, basica-
mente parece não combinar
com a rota intensa dos novos
compromissos assumidos pe-
rante a uma nova realidade,
exige eficiência permanente,
entretanto, não trata de resol-
ver as enfermidades da alma
que afetam diretamente esse
novo cenário. É por conta
desse aspecto que a luz no fim
do túnel parece ser tão difícil

para a grande maioria.
Um dos setores que mais

questionou o fechamento de
atividades durante a pandemia
foram as academias de ginásti-
cas, muito embora tenham sua
importância, não representam
uma prioridade, essa atividade
reforça as ideias do culto a be-
leza e as formas egoístas de ver
o mundo. E o que fazer,
quando a única esperança que
se tem, é a última luz que bri-
lha no fundo de um túnel?(
https://pensador.com/luz_ao
_fundo_do_tunel/).

Em nossas cidades não há
tempo para nada, tudo é feito
com velocidade máxima para
atender os milhares de com-
promissos assumidos, a pan-
demia mostrou o quanto a
vida necessita ficar desacele-
rada, valorizar atos e coisas
simples.Nesses dias ainda im-
pactados pelos efeitos da pan-
demia, cabe pensar sobre o
tema, e principalmente pela
condição de mudança, real e
duradoura, não apenas fruto
de momentos de adversida-
des, mas da necessidade de
evoluirmos moralmente.

As relações institucionais e
pessoais são construídas com
base no conflito. Hoje, é fácil
demonizar a alguém através
das redes sociais e enaltecer da
mesma forma. A cidade é uma
consequência do comporta-
mento individual e coletivo.
Existe luz no fim do túnel?
Sim, a luz existe no interior de
cada ser humano, quando o in-
divíduo começa a pensar no
outro, de fato, começa a surgir
a iluminação.

34

Por José Alberto Tostes

Urbanidade
COLUNA

Arquiteto e Urbanista, Mestre e 
Doutor em Historia e 

Teoria da Arquitetura.
www.josealbertostes.blogspot.com

tostes.j@hotmail.com

Luz no fim do túnel

Figura 1 – O túnel.
Fonte: www.aventurasnahistoria.uol.com.br
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Figura 2 – Ondas cerebrais.
Fonte: www.brand4u.com.br



Contrário à entrada da Finlân-
dia e da Suécia na Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(Otan), o presidente da Turquia,
Tayip Erdogan, falou neste sá-
bado (21) com líderes dos dois
países por telefone, informaram
os três países.

A Finlândia e a Suécia entrega-
ram oficialmente a candidatura
para entrada na aliança esta se-
manasemana. Mas a Turquia, que
é membro do grupo, disse que vai
barrar as novas adesões, em pro-
testo contra os países nórdicos,
que Ancara acusa de abrigar ter-
roristas turcos.

A oposição turca surpreendeu
os outros integrantes da Otan,
que esperavam apressar o pro-
cesso para garantir à Finlândia e à
Suécia mais segurança contra
ameaças crescentes da Rússia na
região.

Segundo o governo turco, Er-
dogan disse à primeira-ministra
da Suécia, Magdalena Andersson,
esperar passos concretos sobre
suas preocupações. Na conversa,
ele também pediu o fim de um
embargo comum imposto à Tur-
quia em 2019 após incursão do
país na Síria.

Andersson, segundo a Suécia,

respondeu que as conversas
estão abertas, especialmente
sobre terrorismo.

Na outra ligação, com a Finlân-
dia, Niinisto disse que teve uma
conversa "aberta e direta" com
Erdogan e que "o diálogo conti-
nua".

"Eu apontei a ele que, como
membros da Otan, a Finlândia e a
Suécia se comprometerão com a
segurança de todos os integran-
tes, e a nossa relação vai crescer e
se fortalecer", declarou o presi-
dente finlândes. "A Finlândia
condena o terrorismo em todas as
suas formas e manifestações".

Esta semana, a Bolsa de
Madrid se agitou com a ope-
ração de venda da participa-
ção da Telefónica no Grupo
Prisa, dono do jornal El País
e do maior conglomerado de
mídia da Espanha. Numa
operação de € 34,2 milhões,
um grupo de empresários
criaram a holding Global Al-
conaba SL e agora detém 7%
da Prisa.

O controle da Alconaba
está nas mãos de Andrés Va-
rela Entrecanales, primo, por
parte de mãe, de José Manuel
Entrecanales presidente da
Acciona, empreiteira líder
mundial em obras de infraes-
trutura, energia renovável e
saneamento e uma das cons-
trutoras do metrô de São
Paulo, que faturou €6,4 bi-
lhões em 2021. Varela come-
çou a negociar a compra das
ações da Telefónica em outu-
bro do ano passado.

Os primos Entrecanales
são conhecidos como em-
presários socialistas pelas
suas relações com o Psoe,
partido que governa a Espa-
nha. Seu movimento finan-
ceiro é interessante, porque
revela tanto uma disputa de
poder dentro do próprio
Grupo Prisa, quanto pelo go-
verno espanhol nas eleições
marcadas para novembro de
2023. O Prisa controla ao
todo 4 diários, uma cadeia
de rádios na Espanha e
América Latina, o Media Ca-
pital, maior grupo de comu-
nicação de Portugal e está
presente com emissoras de
rádio, Tvs e jornais nos Esta-
dos Unidos, Colômbia, Mé-
xico, Argentina, Equador,
Panamá, Costa Rica e Chile.

Todo este poderio per-
tence a um seleto grupo. A

maior acionista, com 29%, é
a administradora de fundos
Amber Capital, fundada em
Nova York e cuja sede foi
transferida para Londres.  O
francês Joseph Oughour-
lian, fundador da Amber,
comanda a Prisa, que tem
entre seus sócios o mexi-
cano Carlos Slim, dono da
Claro e do banco Santander,
e a família Polanco, herdei-
ros do fundador Jesus de
Polanco, que chegou a ter
64% das ações da Prisa e
hoje detém 7,6%.

A compra das ações da Te-
lefónica por Andrés Varela
Entrecanales, cuja família é
conhecida por suas ligações
com o ex-primeiro-ministro
José Luis Rodríguez Zapa-
tero, colocou um tempero
político na operação. A Glo-
bal Alconaba de Varela tem
como sócio Daniel Romero-
Abreu, dono da empresa de
eventos Thinking Heads, que
conta com a colaboração de

socialistas ilustres como
Josep Borrell, atual ministro
das Relações Exteriores da
União Europeia, Carmen
Calvo e Felipe Gonzáles. Em
19 de maio, quando Varela
comprou as ações da Telefó-
nica por € 0,68 por ação, no
pregão da Bolsa de Madrid
elas chegaram a € 0,60, caí-
ram e fecharam a semana a €
0,59. Mas Varela não estava
preocupado com perdas fi-
nanceiras, porque mirava ga-
nhos de poder.

A mexida no quadro socie-
tário do Prisa com a entrada
de Varela, mostra como fun-
cionam as relações de poder
entre a mídia, empresários e
políticos num país onde os
grupos de comunicação ne-
gociam suas ações na Bolsa
de Valores. A influência de
investidores como Oughour-
lian já está disseminada por
boa parte da União Europeia.
Na França, por exemplo, ele
participa do Grupo Vivendi,

uma S.A comandada pela
Bolloré Investimentos, do
magnata da mídia Vicent
Bolloré, que detém 27% das
ações e 30% do poder de
voto. Vivendi começou como
uma empresa de abasteci-
mento de água, passou para
telecomunicações (é uma
das sócias da TIM com 27%)
e virou um conglomerado de
mídia e entretenimento con-
trolador da Universal Music,
Mediaset e Canal+.

No informe aos acionistas
distribuído em 5 de abril de
2022, o Vivendi informa um
lucro líquido de € 24,8 bi-
lhões em 2021. Em 2018,
Bolloré foi preso e obrigado
a deixar o comando do Vi-
vendi com base na lei anti-
corrupção europeia,
acusado de subornar autori-
dades africanas em troca de
contratos de operação de
portos. Seu filho Yannick
passou a presidir o conse-
lho. Vivendi tem 9,9% do

Grupo Prisa.
Durante a última campa-

nha presidencial da França,
Bolloré apoiou o ultradirei-
tista Eric Zemmour, o que ir-
ritou Marine Le Pen, líder da
direita tradicional. Ela se
sentiu traída por ele e, como
tinha mais votos e mais
prestígio eleitoral, acabou
disputando o 2º turno com
Emmanuel Macron. Nin-
guém sabe o real motivo da
declaração política de Bol-
loré, se era verdadeiro ou se
não passou de mais uma de
suas manobras.

No início do ano, Bolloré
entrou junto ao governo es-
panhol com um pedido de
autorização para chegar até
29,9% do capital dos donos
do El País. Ele tanto pode
negociar com os outros só-
cios, como abrir espaço
através de um aumento de
capital. Tudo indica que
não será simples, porque os
interesses em jogo são gi-
gantes e há um argumento
forte: em 2018 o Prisa au-
mentou o capital para € 563
milhões e rolou sua dívida
para 2025.

É interessante notar como
os poderes político e econô-
mico estão se mexendo na
União Europeia, depois de
um período de forte campa-
nha contra as big techs,
como Google e Meta, enqua-
dradas pelo fisco e o Parla-
mento.  Neste momento de
tensão com a guerra na
Ucrânia, inflação e incer-
teza, os movimentos dos
grandes conglomerados de
mídia mostram que eles
estão com uma fome de
poder sem limites. 

(Publicado originalmente
pelo poder 360)

Guerra na Ucrânia Geral

Finlândia e Suécia abrem conversas com 
Turquia sobre entrada na Otan

Erdogan falou por telefone com líderes dos dois países neste sábado (21). Governo turco, membro da Otan, se posicionou contra
a entrada na aliança da Finlândia e da Suécia, que entregaram candidatura esta semana.
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Lideranças do povo
Kayapó afirmam que um
grupo de garimpeiros estão
detidos na aldeia, na tenta-
tiva de desativar um ga-
rimpo ilegal dentro da Terra
Indígena Baú, no sudoeste
do Pará.

Organizações indígenas
em contato com os Kayapós
informaram que os indíge-
nas querem a presença da

Polícia Federal para retirar os
invasores detidos.

Os Kayapós relatam que
flagraram os invasores ten-
tando reativar um garimpo
conhecido como Pista Nova,
que fica dentro da TI.

Ainda segundo os Kaya-
pós, o grupo ainda pretendia
chegar até um segundo ga-
rimpo na região, conhecido
Pista Velha, onde indígenas

que estariam dando apoio
aos invasores instalaram
uma aldeia.

Há risco de conflito entre
os próprios indígenas - en-
volvendo os que apoiam o
garimpo e os que são contra
a exploração ilegal, segundo
o Ministério Público Federal
(MPF).

Informações da aldeia, co-
letadas por organizações in-
dígenas, cerca de 40
indígenas ou mais podem se
envolver no conflito.

Os Kayapós relatam que
flagraram os invasores ten-
tando reativar um garimpo
conhecido como Pista Nova,
que fica dentro da TI.

Ainda segundo os Kaya-
pós, o grupo ainda pretendia
chegar até um segundo ga-
rimpo na região, conhecido
Pista Velha, onde indígenas
que estariam dando apoio
aos invasores instalaram

uma aldeia.
Há risco de conflito entre

os próprios indígenas - en-
volvendo os que apoiam o
garimpo e os que são contra
a exploração ilegal, segundo
o Ministério Público Federal
(MPF).

Informações da aldeia, co-
letadas por organizações in-
dígenas, cerca de 40
indígenas ou mais podem se
envolver no conflito.

O MPF informou, em nota,
que acompanha a situação
tensa na Terra Indígena Baú
e que acionou as polícias Fe-
deral (PF) e Civil do Pará (PC)
a fim de que tomem provi-
dências urgentes.

O MPF requisitou à PF que
seja utilizada uma aeronave
da operação "Guardiões do
Bioma", conduzida pelo Mi-
nistério da Justiça e Segu-
rança Pública para realizar
uma ação imediata na área

indígena.
Em nota, a PF disse que

tomou conhecimento do as-
sunto e que "está buscando a
confirmação mínima dos
dados". Caso confirmado, a
corporação disse que reali-
zará operação no local.

O g1 também solicitou in-
formações à Polícia Civil do
Pará, mas ainda não havia
obtido resposta até a última
atualização da reportagem.

Terra Indígena Baú
Homologada em 2008, a TI

Baú é habitada por aproxi-
madamente 188 indígenas
de dois povos isolados, em
uma área de 1.541 campos de
futebol. A área fica dentro do
território do município de
Altamira.

A localidade não possui
rede de internet ou telefone
e a comunicação só é feita
via rádio amador por meio
de frequência.

Conflito Geral

Kayapós dizem ter detido garimpeiros em terra
indígena no PA; MPF vê 'risco grave de conflito'

Segundo o MPF, há risco de conflito entre os próprios indígenas - os que dão apoio aos garimpeiros e os que são contra a exploração ilegal.

Uma pesquisa da Universi-
dade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) em parceria com a
Universidade Feevale , publi-
cada no periódico ArchivesofVi-
rology, demonstra que o vírus
da influenza D já está presente
entre os bovinos da América do
Sul. Anteriormente, o vírus só
havia sido identificado em ani-
mais da América do Norte, Eu-
ropa e Ásia.

O estudo Cattle influenza D
virus in Brazilisdivergentfro-
mestablishedlineages verifi-
cou 10 amostras de
ruminantes que manifestaram
doenças respiratórias em 2020
e, em uma delas, coletada no
Rio Grande do Sul, o vírus foi
identificado. Segundo Cláudio
Canal, professor da Faculdade
de Veterinária da UFRGS que
participou da pesquisa, já se
suspeitava que o vírus da in-
fluenza D circulava entre os
bovinos do Brasil.

"Já faz um ano, mais ou
menos, que a gente estava
procurando, até que localiza-
mos um animal que tinha esse
vírus", afirma.

Para o professor, o resultado
da pesquisa aponta para a pos-
sibilidade de que o vírus esteja
circulando em todo o Brasil. O
que não significa, contudo,
que esteja causando doenças
nem tampouco a gravidade
delas nos animais.

"Se for fazer um trabalho de
sorologia, vou detectar em
todo o Brasil. Só não existe
porque não se procura", ex-

plica.

Descoberta entre suínos, gripe
é preponderante entre bovinos

Ao contrário dos vírus da in-
fluenza A e B, que afetam hu-
manos e que já são conhecidos
pelos pesquisadores há algum
tempo, os vírus da influenza C
e D foram descobertos recen-
temente, há cerca de 10 anos.
O estudo pode ser o primeiro
passo para investigar infec-
ções por influenza D em bovi-
nos no Brasil e em países
vizinhos, nos quais a indústria
de carne bovina é economica-
mente importante.

Apesar de ter sido detectado
primeiro em suínos nos Esta-
dos Unidos, hoje se sabe que o
microrganismo infecta princi-
palmente os bovinos. O pro-
fessor Cláudio participou de
um estudo epidemiológico

que, a partir de amostras de
soro bovino coletadas nos Es-
tados Unidos em 2014 e 2015,
verificou que 77,5% dos ani-
mais tinham anticorpos contra
a doença, o que indica uma in-
fecção prévia.

No Brasil, a primeira detec-
ção ocorreu quando um pro-
dutor rural procurou o
professor David Driemeier,
também da Faculdade de Vete-
rinária da UFRGS, para fazer o
diagnóstico de bovinos que es-
tavam com problemas respira-
tórios. Foram coletadas
amostras desses animais por
swabs nasais e enviadas para
laboratório.

"Eu fiz um exame PCR des-
sas amostras, e em uma delas
nós detectamos o vírus da in-
fluenza D", afirma Cláudio.

Os pesquisadores, então, fi-
zeram uma parceria com a

Universidade Feevale para ca-
racterizar o genoma do vírus,
utilizando um equipamento
de sequenciamento de alto de-
sempenho de última geração.
Esse processo é utilizado para
detectar seres vivos que ainda
não são conhecidos pela ciên-
cia.

"Ele sequencia todo o ácido
nucleico, DNA e RNA, que tem
naquela amostra. Assim, tu
consegues ver o que tem ali de
diferente do normal de se en-
contrar em um ser humano ou
animal. No caso da influenza
D, nós já sabíamos que [o
vírus] estava naquela amostra,
mas nós queríamos ter todo o
genoma dele para conhecê-lo
por inteiro, não só um pedaci-
nho

Anticorpos do vírus da in-
fluenza D já foram identifica-
dos em humanos,
principalmente em criadores
de bovinos, o que demonstra
que o microrganismo circula
na população humana. Ainda
não é claro, porém, se a in-
fluenza D é relevante ao ponto
de gerar sinais clínicos em
pessoas.

"Aparentemente é branda,
mas tem pouco tempo [de es-
tudo]", completa o professor.

Além disso, os vírus causam
diversas doenças que impli-
cam prejuízos à saúde e pre-
juízos econômicos em animais
de produção. De acordo com
um relatório da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa), em 2020, o

rebanho bovino brasileiro foi o
maior do mundo, com 217 mi-
lhões de cabeças, represen-
tando 14,3% do rebanho
mundial.

"Porque é um vírus, causa a
doença? Não, a doença é exce-
ção. A maior parte das infec-
ções virais não causa doença.
Às vezes nem tem sintomas",
acrescenta.

Contudo, o professor alerta
que, quanto mais animais são
criados em grandes concentra-
ções, maior é a facilidade com
que os vírus circulam entre
eles — o que pode causar
doenças que impactam a pro-
dução pecuária do país.

Segundo Cláudio, os próxi-
mos passos incluem saber se o
vírus da influenza D está cau-
sando doenças nos bovinos e
em que gravidade. Além disso,
também é preciso verificar se
será necessária a criação de
uma vacina para impedir que
os animais adoeçam.

"[O estudo] É o ponto inicial.
É uma doença muito recente.
A gente sabe que tem. Agora a
gente vai partir para ver
quanto tem e qual a participa-
ção do vírus nas doenças res-
piratórias dos bovinos. Tem
várias doenças respiratórias
que podem levar à morte do
bovino assim como no hu-
mano. Para algumas, já tem
vacinas. Os vírus ou bactérias
estão envolvidos e, muitas
vezes, estão juntos. Não é um
único causador, tem mais de
um", aponta.

Pesquisa de universidades do RS detecta vírus da
gripe bovina pela primeira vez na América do Sul

Gripe bovina

Estudo da UFRGS e da Feevale identificou vírus que só havia sido encontrado na América do Norte,
Europa e Ásia a partir de amostras coletadas em bovinos no Rio Grande do Sul.



A inflação dos preços dos alimentos na Nova Zelândia permaneceu alta
em abril após sua alta de 10 anos no mês passado, informa o StatsNZ. Os pre-
ços dos alimentos ficaram 6,4% mais altos em abril de 2022 em comparação
com abril de 2021. Isso se deve a aumentos em todas as categorias de alimen-
tos. Os alimentos de mercearia foram os que mais contribuíram para este
movimento. Os preços de frutas e vegetais aumentaram 9,4% e os preços de
carnes, aves e peixes aumentaram 8,1%.

MUNDO AGRO
Gil Reis, Consultor em Agronegócio

Nova Zelândia

5. Aves
Canadá

Etanol

A inflação da China permaneceu em um nível geral moderado e controlável, com os preços
ao consumidor tendo um leve aumento em abril e os preços das fábricas enfrentando pressão
de custos, mostraram dados oficiais nesta quarta-feira. O índice de preços ao consumidor
(IPC), principal indicador da inflação, subiu 2,1% em abril em relação ao ano anterior e 0,4%
em relação ao mês anterior, segundo o National Bureau of Statistics (NBS). Os preços dos ali-
mentos subiram 0,9 por cento em relação ao mês anterior, elevando a inflação mensal ao con-
sumidor em cerca de 0,17 pontos percentuais. Especificamente, o preço da carne suína, uma
carne básica na China, aumentou 1,5% mês a mês em abril, em comparação com uma queda
de 9,3% em março. Apoiar a economia real e as pequenas e microempresas e impulsionar a
inovação tecnológica, os serviços de assistência a idosos e o uso limpo do carvão, ao mesmo
tempo em que neutralizam os riscos enfrentados pelas instituições financeiras, continuam
sendo as prioridades políticas, disse recente relatório do Banco Central da China.

China

Agropecuária

O que acontece no mundo dos que produzem os alimentos e 
a maioria do que usamos no dia a dia"
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O Brasil deve produzir 4,5 bilhões de litros de etanol de milho na safra
2022/23, que começou no mês passado, projeta a União Nacional de Etanol
de Milho (Unem), 31% a mais do que os 3,43 bilhões de litros produzidos em
2021/22 e 7% acima da estimativa anterior da entidade, de 4,2 bilhões de li-
tros. O volume de milho processado para a produção do biocombustível
deve subir 30%, de 7,98 milhões de toneladas para 10,38 milhões de tonela-
das, estima a Unem. "Com a revisão das projeções, o etanol de milho deverá
ampliar sua participação na produção total do biocombustível, passando de
12,5% para 15%", diz a entidade em comunicado. O presidente-executivo da
Unem, Guilherme Nolasco, afirma em nota: "Com a quebra na safra de cana-
de-açúcar, o etanol de milho diminuiu o impacto da menor oferta e está via-
bilizando a produção ao longo de todo o ano."

Aproveitar as oportunidades para
aumentar e diversificar as exporta-
ções canadenses de carne vermelha
é fundamental para o crescimento
econômico e a lucratividade do setor
agrícola e agroalimentar do Canadá.
A Ministra da Agricultura e Agroali-
mentar, a Honorável Marie-Claude
Bibeau, anunciou um investimento
de até US$ 543.271 para apoiar os es-
forços do Canadian Meat Council
(CMC) para aumentar as exportações
de carne vermelha do Canadá.Com
financiamento do Programa Agri-
Marketing, o CMC implementará
uma estratégia de mercado global
que visa manter os mercados exis-
tentes e identificar novas oportuni-
dades para diversificar o comércio. O
setor de carne vermelha do Canadá
é uma parte importante da econo-
mia canadense, com exportações no
valor de mais de US$ 9,4 bilhões em
2021. 

Na comparação com a indústria e o setor de serviços, o único segmento
que apresentou crescimento robusto de produtividade do trabalho nos úl-
timos 26 anos, de 1995 a 2021, foi a agropecuária. De 1995 a 2021, o cresci-
mento médio da produtividade por hora trabalhada deste setor foi de 5,6%
ao ano, segundo levantamento feito por pesquisadores do FGV Ibre (Insti-
tuto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas). Em 2021, um em-
pregado da agropecuária conseguia produzir R$ 18,60 em uma hora de
trabalho, ante R$ 4,30 em 1995, na comparação com valores de 2019.

De acordo com análise do Cepea/Esalq, a demanda internacional aquecida pela
carne de frango brasileira tem resultado em alta no preço médio da proteína. Assim,
a receita adquirida por exportadores nacionais foi recorde em abril. Vale lembrar
que, além da guerra na Ucrânia, importante fornecedor mundial da proteína, crises
recentes de Influenza Aviária têm afetado o fornecimento internacional da carne
avícola. Em São Paulo, de acordo com a Scot Consultoria, a ave no atacado baixou
0,70%, cotado em R$ 7,10/kg, enquanto o frango na granja cedeu 1,59%, valendo R$
6,20/kg. Na cotação do animal vivo, São Paulo ficou sem referência de preço, no Pa-
raná a ave ficou estável em R$ 5,44/kg, assim como em Santa Catarina, valendo R$
4,11/kg. Conforme informações do Cepea/Esalq, referentes à sexta-feira (13) tanto
a ave congelada quanto a resfriada ficaram estáveis, custando ambas R$ 7,64/kg.



Mulher

A maternidade sempre foi um
sonho para a gerente de conteúdo e
empresária Fernanda La Salye, 39.
Quando tinha 25 anos, as tentativas
começaram. Passaram-se meses,
depois anos, e a gestação não acon-
tecia. "Toda ginecologista me dizia
que não tinha nada. Cada mens-
truação que vinha era uma tristeza,
uma sensação muito ruim", diz. Por
14 anos, Fernanda foi uma ten-
tante, pessoa que tenta engravidar.
"Esperei uma vida que nunca che-
gou, deixei de alugar apartamentos
que cabiam no bolso para escolher
maiores, com quarto extra."

É comum que as tentantes se sin-
tam culpadas e frustradas. Em rela-
ções heterossexuais também é
normal que elas acreditem ser as
responsáveis pela infertilidade do
casal —mesmo que os índices sejam
quase semelhantes entre homens e
mulheres. Em alguns casos, podem
até mesmo encobrir algum pro-
blema do marido.

"Essas mulheres podem ter an-
siedade, entrar em depressão. Elas
restringem tanto a vida e são tantas
negativas mensais que entram em
período crítico e desenvolvem cri-
ses de estresse elevado, que tam-

bém compromete o corpo físico",
explica a psicóloga Helena Bonasi,
doutoranda pela UnB (Universi-
dade de Brasília).

Fernanda conseguiu engravidar
em sua primeira FIV (fertilização in
vitro), após 10 anos como tentante
e pouco mais de um ano depois de
descobrir ter endometriose. "Foi o
primeiro diagnóstico. Isso me dei-
xou feliz, claramente não queria ter
a doença, mas as coisas começaram
a fazer sentido", conta. A gravidez
foi comemorada com cautela e ela

esperou quase quatro meses até
compartilhar a notícia nas redes so-
ciais.

"Em uma quinta-feira da semana
que antecede a Páscoa, fui ao con-
trole médico, ouvi os batimentos,
soube que era menino, e eu sempre
senti que teria um. Na sexta contei
e, no sábado, senti dor e pontadas
que ficavam cada vez mais fre-
quentes", relembra.

Entrei em trabalho de parto natu-
ral. Meu corpo expulsou o bebê,
que ficou vivo por um tempo, mas

com 18 semanas não dá nem para ir
para a incubadora, então eu o
perdi".

Para as tentantes, o luto pode ser
uma realidade e é necessário
tempo, apoio e suporte emocional
para se recuperar. Perder um filho,
mesmo ainda estando na barriga,
significar romper com o preparo da
maternidade e um sonho muito de-
sejado.

"Existem sentimentos de raiva, e
as fases do luto podem estar muito
presentes. Da não aceitação e raiva
pela perda, até o momento de con-
seguir superar. Pelo bebê ser uma
pessoa ainda não conhecida, quem
está de fora ameniza esse luto, mas
a criança existe no campo do de-
sejo, apesar de não estar materiali-
zada", diz a psicóloga.

Autoestima é afetada e vem a culpa
Muitas mulheres veem a possibi-

lidade de engravidar como um pro-
cesso fácil e rápido. Essa é,
geralmente, a primeira frustração
no período como tentante.No pe-
ríodo de tentativas, é natural que a
vida se baseie no ciclo menstrual e
exista uma avalanche de expectati-
vas até a menstruação chegar ou

não. "Se notícia da gestação não
chega, é comum a mulher ter um
turbilhão de emoções, como raiva,
culpa, medo, tristeza, mas também
esperança. É difícil contar para os
outros que mais uma vez não deu
certo. Por isso, a autoestima e a au-
toconfiança são muito afetadas",
explica a psiquiatra Carla Zam-
baldi, doutora pela UFPE (Universi-
dade Federal de Pernambuco).

A enfermeira Julyanne Neves Pe-
reira, 36, tentante há cinco anos e
criadora da página "Infertilidade
Sem Censura", conta que cada ciclo
é uma ansiedade. "Sempre tive um
estoque de testes de farmácia em
casa". Após um ano, ela descobriu
uma endometriose assintomática.
Dois anos depois e sem sucesso em
uma cirurgia para corrigir altera-
ções nas trompas, soube que o úl-
timo recurso seria uma FIV.

Receber o diagnóstico é um
misto de sentimentos. Impotência,
angústia, tristeza. Eu me senti cul-
pada por adiar o desejo de mãe,
mesmo sabendo que não consegui-
ria antes. A terapia me ajudou a
aceitar o diagnóstico e a controlar
ansiedade. É uma jornada solitária,
você não conhece outras pessoas".

Oque é burnout?
Em janeiro de 2022, o burnout foi

incluído na nova Classificação Inter-
nacional de Doenças (CID-11) e reco-
nhecido como uma síndrome
ocupacional com questões relaciona-
das ao trabalho. Trata-se de conjunto
de sinais e sintomas prioritariamente
mentais, mas que também podem se
expressar no corpo.

O que caracteriza o burnout?
O burnout tem três domínios es-

senciais: o primeiro deles é a exaus-
tão, e não estamos falando de um
cansaço simples, mas de uma fa-
lência quase completa das funções
cognitivas e da capacidade mental
e física da pessoa, de acordo com o
psiquiatra. "O cansaço, impaciência
e irritabilidade fazem parte dos sin-
tomas relacionados à exaustão, di-
ficuldade de tomada de decisão."

O segundo domínio é a desperso-
nalização, que é a ausência de si
mesmo, o indivíduo não se reco-
nhece mais, e não reconhece mais
a dor e nem a alegria do outro. Ele
passa a não se conectar mais.

O terceiro domínio é a baixa rea-
lização profissional. "Por isso [a sín-
drome] está realmente ligada ao
trabalho, porque precisa haver essa
sensação de que: 'Poxa, mas eu
gostava tanto, fazia tão bem e agora
não faz mais sentido para mim'." O
médico esclarece que não é que o

trabalho deixou de fazer sentido,
mas é porque a pessoa não conse-
gue mais executar e não conseguiu
estabelecer limites.

Caso a empresa não afaste o tra-
balhador, o que ele pode fazer para
se sentir melhor?

Se a pessoa está vivenciando essa
situação e entende que a organiza-
ção não vai tomar nenhuma provi-
dência e nem mudar, o ideal é sair,
mas muitas vezes isso não é possí-
vel. Caso ela tenha que permane-
cer, é preciso começar a se
proteger, principalmente antes do
burnout se instalar, porque depois
de instalado é muito mais difícil.

Segundo o psiquiatra, a preven-
ção é essencial e pode ser feita a

partir de um estilo de vida mais
saudável, ou seja, com a alimenta-
ção e sono adequados, prática de
atividade física e evitando o uso de
substâncias nocivas.

"Muita gente usa o álcool como
um recurso de relaxamento para o
estresse do trabalho. Isso está com-
pletamente inadequado, porque
por mais que dê um relaxamento
momentâneo, o dia seguinte é pior.
Você já está sofrendo tanta agres-
são no trabalho e você próprio
agride o seu corpo fumando, be-
bendo ou usando outras substân-
cias", comenta.

Como é a reintegração?
Essa reintegração depende de vá-

rios fatores, o principal deles é

saber se o trabalhador está prepa-
rado para retornar —muitas vezes o
afastamento precisa ser maior do
que os 15 dias iniciais.

Muitas organizações não dão
esse tempo de recuperação. "Esse
tempo de recuperação não neces-
sariamente são folgas ou férias,
mas é nas férias poder não traba-
lhar, nos finais de semanas poder
não ser acionado e fazer micropau-
sas ao longo do dia, por exemplo",
comenta Zoldan.

Um outro ponto é o profissional
ter resiliência e saber que existem
formas de dizer não no trabalho
para reduzir o estresse. "Ajustar a
sua agenda se priorizando significa
saúde."

Como é o tratamento?
É longo e vai levar um tempo até

a recuperação completa. O trata-
mento começa com o autocuidado
da pessoa que precisará do suporte
da psicoterapia. "Ela é necessária
para que você comece a reconhecer
os seus limites e a buscar novas fer-
ramentas para lidar e gerenciar o
estresse de uma maneira melhor,
mudando ou não de ambiente",
afirma o psiquiatra.

O uso de medicamentos do tipo
antidepressivos, ansiolíticos e in-
dutores de sono podem ser prescri-
tos em casos de sintomas como
blecautes, apagões, irritabilidade,

impaciência, agressividade, além
de sintomas depressivos e crises de
ansiedade, que podem acontecer
relacionadas ao burnout.

Segundo Zoldan, é importante o
paciente estabelecer um vínculo de
confiança com o médico e negociar
o tratamento com ele. "A gente tem
uma cultura de obedecer o que o
médico fala, hoje temos mais
acesso à informação do que se
tinha antes. O tratamento deve ser
construído a partir das demandas
do paciente."

Uma outra ferramenta que pode
ajudar é a meditação no sentido de
treinar o foco, a presença e a aten-
ção. "O burnout também está rela-
cionado a preocupação excessiva, a
cobrança de coisas futuras que não
aconteceram. O mindfulness pode
ajudar bastante", opina.

Burnout pode mudar o cérebro?
Sim, a maioria das pesquisas tem

evidenciado que, a partir do es-
tresse crônico, existe um afina-
mento da região do córtex
pré-frontal."A gente está dimi-
nuindo a nossa capacidade de pla-
nejamento, de tomada de decisão,
que é responsabilidade dessa área.
Ao mesmo tempo que com muito
estresse, existe o crescimento de
uma outra área, chamada amíg-
dala, que é a área que controla as
nossas emoções", explica Luiz.

“Esperei uma vida que nunca chegou”: como tentar engravidar afeta a mente
Equilíbrio

É comum que as tentantes se sintam culpadas e frustradas. Em relações heterossexuais também é normal que 
elas acreditem ser as responsáveis pela infertilidade do casal.

Burnout tem tratamento? Como é feito? Pode mudar o cérebro? Tire dúvidas
Fique por dentro

"O cansaço, impaciência e irritabilidade fazem parte dos sintomas relacionados à exaustão, dificuldade de tomada de decisão."
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Olá, meus amigos, espero que
todos estejam bem! E, neste do-
mingo, na minha coluna “Emdi-
reito” do Jornal “A Gazeta” vamos
tratar sobre a nova Lei de impro-
bidade, mais especificamente fo-
caremos no posicionamento do
nosso Supremo Tribunal federal
(STF), que deve ser firmado no
julgamento da Rcl 41.557, permi-
tindo aplicação da lei para benefi-
ciar o Réu. 

Primeiramente, meus amigos, é
necessário que vocês saibam
como esse assunto foi parar no
nosso tribunal guardião da Carta
De Diretos, vejamos:

- Em 25 de fevereiro de 2022, o
STF reconheceu no Recurso Ex-
traordinário com Agravo (ARE)
843.989/PR o Tema nº 1.199 da re-
percussão geral para “definir se as
novidades inseridas na Lei de Im-
probidade Administrativa (Lei
8.429/1992, com as alterações
dadas pela Lei 14.230/2021) devem
retroagir para beneficiar aqueles
que porventura tenham cometido
atos de improbidade administra-
tiva na modalidade culposa, inclu-
sive quanto ao prazo de prescrição
para as ações de ressarcimento.

- Oito dias depois, o ministro
Alexandre de Moraes, relator do
ARE nº 843.989/PR, determinou o
sobrestamento da tramitação
“dos Recursos Especiais nos quais
suscitada, ainda que por simples
petição, a aplicação retroativa da
Lei 14.230/2021.

- Quase dois meses depois do
reconhecimento da repercussão
geral, o relator proferiu, em 22 de
abril de 2022, decisão nos embar-
gos de declaração no ARE nº
843.989/PR para suspender os
prazos prescricionais nas ações de
improbidade com recursos trami-
tando no STJ e no STF até o julga-
mento do Tema nº 1.199. (Fonte:
Site JOTA)

Pois bem, simplificando o juri-
diquês, os processos que tratam
sobre improbidade e a possibili-
dade de utilização da lei anterior
em prol do Réu (para ajudá-lo)
estão suspensos em todo o Brasil
pelo STF, até que seja julgado o
Tema n. 1.199, e não há prazo para
que esse julgamento seja reali-
zado, e nem qual a posição final
desse tribunal, mas podemos es-
pecular.

Para o Advogado Aldem Johns-

ton, “mesmo antes da Lei
14.230/2021 já se podia defender
que as ações de improbidade ad-
ministrativa estavam inseridas na
seara do Direito Administrativo
Sancionador em razão da sua
clara natureza penaliforme (natu-
reza essa que, diga-se, é ínsita a
todo processo instaurado para
uma eventual aplicação de san-
ções)”.

Diante de tal natureza penali-
forme, o advogado acima mencio-
nado, criou um respondeu ao
questionamento: “as ações de im-
probidade administrativa preci-
sam se submeter a determinadas
balizas que devem guardar seme-
lhança com os limites impostos
pelas garantias do Direito Penal?”

Segue a resposta, vejamos:
“ainda à luz da redação da Lei
8.429/1992 pré-reforma de 2021, o
STJ decidiu serem aplicáveis no
âmbito dos processos submetidos
ao regime do Direito Administra-
tivo Sancionador: a) o princípio da
retroatividade da norma penal
mais benéfica (RMS 37.031/SP); b)
a vedação da analogia in malam
partem (REsp 1.216.190/RS) e c) o
estado de necessidade como ex-
cludente de ilicitude (REsp
1.123.876/DF).”(Aldem Johnston)

Pois bem, o STF, no julgamento
do Tema nº 1.199, vai decidir se o
princípio da retroatividade da lei
penal mais benéfica (art. 5º, XL da
CF) também se aplica na seara Ad-
ministrativa Sancionadora, ou

seja, decidira se o réu em uma
ação de improbidade administra-
tiva pode se valer da retroativi-
dade da lei para seu benefício.  

Desta forma é que se torna rele-
vante o julgamento da Rcl 41.557,
onde o M.M. Gilmar Mendes (rela-
tor) consignou em seu voto que o
Direito Administrativo Sanciona-
dor se aproxima muito do Direito
Penal e deve ser compreendido
como uma extensão do jus pu-
niendi estatal e do sistema crimi-
nal. Na pratica o ministro
entendeu que é preciso adotar um
enfoque conjunto no campo da
política sancionadora e que o Di-
reito Administrativo Sancionador
deve ser entendido como um au-
têntico subsistema penal.

Conclui o Advogado Aldem
Johnston: 

“Ao final, extrai-se do voto do
ministro Gilmar Mendes (relator
na Rcl 41.557) que a unidade do
jus puniendi do Estado obriga a
transposição de garantias consti-
tucionais e penais para o Direito
Administrativo Sancionador.

A Rcl 41.557 foi julgada em de-
zembro de 2020 pela segunda
turma do STF e, na ocasião, o voto
do relator foi acompanhado pelos
ministros Ricardo Lewandowski,
Nunes Marques e Cármen Lúcia,
restando vencido o ministro Luiz
Edson Fachin.

Por ter sido uma decisão para-
digmática, a Rcl 41.557 é uma fer-

ramenta de estudos relativa-
mente boa sobre o que pensam al-
guns ministros do STF sobre o
Direito Administrativo Sanciona-
dor, sobretudo, evidentemente, o
ministro Gilmar Mendes, mas, re-
conheça-se não é obviamente
uma garantia de como votarão os
ministros Ricardo Lewandowski,
Nunes Marques, Cármen Lúcia e o
próprio Gilmar Mendes quando
do julgamento do Tema nº 1.199.”
(Fonte: site JOTA)

Por tudo que foi mencionado
anteriormente, acredita-se que o
resultado final do julgamento da
Rcl 41.557 acabe por permitir a re-
troatividade da Lei 14.230/2021,
quando esta forma mais benéfica
ao Réu,  portanto deve-se trans-
por as garantias constitucionais e
penais para o Direito Administra-
tivo Sancionador, assim, a garan-
tia insculpida no artigo 5º, XL, da
Constituição da República, haverá
de ser aplicada às ações de impro-
bidade administrativa que trami-
tavam sob a égide da Lei
8.429/1992 pré-reforma de 2021
(Aldem Johnston).

Espero ter esclarecido os princi-
pais pontos e, caso você leitor,
queira saber mais sobre esse e ou-
tros assuntos relacionados ao Di-
reito visite o meu site
www.emdireito.com.br, me siga
nas minhas redes sociais no Insta-
gram e no Facebook @andreloba-
toemdireito.

Até domingo que vem!

STF e a Lei de Improbidade: pode ser aplicada retroativamente?
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Frentista de Porto Alegre que bateu em homem que
passou a mão nela é convidada para evento de MMA

A frentista de um posto de
combustíveis de Porto Alegre,
que revidou ao assédio que so-
freu dentro da loja de conveniên-
cia do local onde trabalha, foi
convidada a participar de um
evento de MMA [sigla, em inglês,
para artes marciais mistas]. Ma-
rian Damásio, de 22 anos, recebeu
o convite do criador do Jungle-
Fight, Wallid Ismail, para treinar
em uma academia e lutar em
uma edição do evento.

"Eu não queria ter a reação
que tive. Não acho que é com
violência que se resolvem as
coisas. Mas perante tudo isso
que aconteceu, viralizou na
mídia, veio a parte boa, que foi
o convite", relatou ao g1.

O convite foi confirmado pela
assessoria do evento criado em
2003 por Wallid, campeão brasi-
leiro e mundial de jiu-jitsu. Ele
integrou outros eventos interna-
cionais, como UFC e Pride, antes
de fundar o campeonato de
artes marciais mistas brasileiro.

O JungleFight destina as pri-
meiras lutas do card para atletas
estreantes, com o mesmo nível,
se enfrentarem. A última edição,
o JFC 107, foi em São Paulo, no co-
meço deste mês. Em agosto, o
JFC 108 está marcado para o Rio
de Janeiro.

No caso de Marian, a empresa
procura um local para ela treinar

antes de participar do evento, já
que ela garante que nunca prati-
cou nenhum tipo de arte marcial.
"Sempre gostei, mas nunca fui a
fundo", afirma.

No domingo (15), quando so-
freu a importunação sexual, ela
ficou com lesões na mão e chegou
a quebrar uma unha.

A veracidade do vídeo, que cir-
cula nas redes sociais, foi confir-
mada pela Polícia Civil. A frentista
explicou a decisão de ir até a de-
legacia para alertas outras mulhe-
res do bairro onde mora, em Porto
Alegre.

"Resolvi fazer o boletim para
dar a minha versão", pontuou.

Imagens de uma câmera de se-
gurança mostram que ela está
sentada ao balcão da loja me-
xendo no celular quando o
homem encosta com a mão es-

querda nela sem consentimento.
A frentista, então, apara sua pas-
sagem com o braço direito e inicia
uma sequência de tapas, socos e
uma joelhada. O homem cai duas
vezes e é retirado por outros fun-
cionários, enquanto ela é ampa-
rada por outra mulher.

Em 2021, mulheres foram mais
alvo de assédio sexual do que de
roubos ao se deslocarem pelas ci-
dades no país, aponta pesquisa

Justiça britânica determina que
chamar um funcionário de careca
é uma forma de assédio sexual

O caso aconteceu na manhã de
domingo, por volta das 11h, em
um posto no bairro Lomba do Pi-
nheiro. O suposto agressor de 25
anos, já identificado pela Polícia
Civil, é um cliente que costumava
comprar e distribuir balas entre os
frentistas, inclusive à vítima da

importunação.
"Ele é conhecido, ia lá no posto

onde eu trabalho há quase três
anos, e quase todos os dias ele ia
lá, comprava bala, primeiro me
entregava e depois ele oferecia
para os meus colegas", relatou a
frentista.

Naquela manhã, porém, ele
havia pedido o contato da jovem
de 22 anos, que ignorou o pedido.
Mais tarde, ele retornou e, como
é percebido nas imagens, encosta
e aperta "as partes íntimas" da
mulher.

"Domingo eu estava no meu
intervalo, ele viu que eu estava
no posto e entrou na loja de con-
veniências. Estou procurando
pra ver se eu consigo o vídeo de
um pouco antes, onde aparece
ele colocando um chiclete do
meu lado, depois ele vai atrás de
mim, ele pede o meu Facebook,
volta e bota a mão em mim, nas
minhas partes íntimas", relatou
a funcionária.

A delegada Cristiane Ramos
destacou que a reação foi em le-
gítima defesa. Um inquérito será
aberto como importunação se-
xual, crime cuja pena varia de
um a cinco anos de prisão.

"O alerta é sobretudo aos ho-
mens de que é crime passar a mão
ou qualquer tipo de contato de
cunho sexual. Em transporte co-
letivo, é comum receber este tipo

de registro. A mulher tem que
buscar a Polícia Civil. A palavra
dela tem muita importância", res-
salta.

A delegada relatou que a fren-
tista está afastada do trabalho
por ter ficado abalada psicologi-
camente. Ela também solicitou
uma medida protetiva de urgên-
cia, que já foi encaminhada à
Justiça.

"O depoimento da vítima, prin-
cipalmente em violência de gê-
nero, em crime de natureza
sexual, delitos que são praticados
na clandestinidade, muitas vezes
não têm testemunha. A palavra
dela é importante", reforça a dele-
gada.

A identidade da vítima e a do
suspeito não foram divulgadas
pela polícia em função da lei de
abuso de autoridade.

A polícia irá ouvir testemu-
nhas esta semana e, depois, in-
terrogar o agressor. Também
serão colhidas oficialmente as
imagens das câmeras de segu-
rança, que serão anexadas ao in-
quérito.

Em casos de violência contra
mulher no Rio Grande do Sul, a
vítima deve entrar em contato
com um dos seguintes serviços
de atendimento para denúncia
ou ajuda. Além da Brigada Mili-
tar, em casos de urgência, pelo
190, a mulher pode procurar:

Convite Geral

Marian Damásio, de 22 anos, registrou boletim de ocorrência Caso é tratado como importunação sexual. Wallid Ismail, 
criador do JungleFight, procura equipe para ela treinar antes de participar do evento.

Frentista Marian Damásio, 22 anos, revidou a uma importunação
sexual da qual foi vítima e bateu em homem
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O Ministro da Economia
Paulo Guedes é o típico
protótipo do gestor que
hiberna. Semana passada,
após um profundo estágio
letárgico, apareceu e
anunciou, empolgado,
que “o inferno da inflação
passou” no Brasil, igno-
rando todos os índices
econômicos. Para John
Mearsheimer, professor
de ciências políticas da
Universidade de Chicago,
a mentira, embora arris-
cada e alvo de condenação
moral, é tida por políticos
de todos os matizes como
um “útil” instrumento de
governo. A tese é defen-
dida no livro “Por que os
Líderes Mentem”. Paulo
Guedes incidiu nessa po-
toca estrategicamente
útil. A inflação dispara e,
pasmem, o próprio go-
verno divulgou, logo em
seguida, que sua projeção

para o próximo mês supe-
rou suas próprias expecta-
tivas de forma negativa,
ou seja, a inflação está aí,
devorando o poder de
compra dos brasileiros.

O Ministro Paulo Gue-
des se assemelha ao advo-
gado fora da causa que
quando consultado sobre
um conflito de interesses
tem a solução pronta, mas
que quando nela vai atuar

começa a apontar dificul-
dades que antes sequer
tinha aventado. Quem não
se lembra do economista
fanfarão que quando o
presidente Bolsonaro es-
tava em campanha apre-
sentava pronta solução
para todos os males da
economia brasileira? Hoje
Paulo Guedes - como titu-
lar da de uma das pastas
mais importantes do go-

verno - sequer sabe a pro-
jeção da inflação para o
mês seguinte e põe-se a
mentir como um pescador
bêbado.

Paulo Guedes é o típico
assessor grotesco que o
presidente Bolsonaro tem
convidado para titularizar
seus ministérios. Ainda
está fresco na memória
dos brasileiros o vídeo va-
zado de uma reunião mi-
nisterial em que o
ministro boquirroto enfa-
tiza – com ironia acurada –
que “já tinha colocado a
granada no bolso dos ini-
migos”, referindo-se aos
servidores públicos que
estavam há dois anos sem
aumento salarial. Vanglo-
riar-se de não haver dado
aumento salarial a uma
classe de trabalhadores
tão importantes para a
nação cheira ao mais re-
provável comportamento

de um executivo do setor
público que cogita fazer da
exploração do trabalho
uma agenda de governo.

Não há como esconder
que Paulo Guedes é uma
experiência frustrante
para todos os brasileiros.
Como disse Erasmo de
Rotterdam no seu primo-
roso livro “Elogio da Lou-
cura”, “não é mérito da
loucura haver no mundo
laços de amizade que nos
liguem a seres perfeita-
mente imperfeitos e defei-
tuosos?” Talvez tenha sido
essa loucura a inspiração
do presidente Bolsonaro
para manter Paulo Guedes
na direção da economia
brasileira. O certo é que o
ministro faz uma gestão
recheada de delírios per-
manentes só aceitáveis
dentro de um ambiente de
caos. É um verdadeiro
samba do crioulo Guedes.

O samba do crioulo Guedes



Uma adolescente de 14
anos, de Ibimirim, no sertão de
Pernambuco, precisou passar
por um transplante de fígado
de emergência. A cirurgia foi
realizada na última sexta-feira
(20), no Hospital Universitário
Oswaldo Cruz, no Recife.

De acordo com os médicos
que fizeram o procedimento, a
adolescente estava em estado
de coma quando a cirurgia, de
seis horas de duração, teve iní-
cio. A paciente deu entrada no
hospital em estado grave e,
pelos sintomas apresentados,
ficou claro para eles que se tra-
tava de uma doença no fígado.
Ela apresentava vômito, icterí-
cia e urina escura.

Os médicos afirmaram que
vão continuar investigando os
sintomas para tentar identifi-
car a causa da doença. Antes
de chegar ao Oswaldo Cruz, a
jovem já havia passado por ou-
tras duas unidades de saúde:
um hospital em Arcoverde
(sertão do estado) e o Hospital
Mestre Vitalino, em Caruaru,

no agreste pernambucano.
Durante a entrevista cole-

tiva, realizada após a finaliza-
ção da cirurgia, o médico
Cláudio Lacerda, um dos espe-
cialistas responsáveis pelo
procedimento, afirmou que “o
quadro clínico da adolescente
teve início na semana passada,
evoluindo para um caso de in-
suficiência hepática, conside-
rada fulminante, o que levou
ao coma. Nesses casos, a solu-
ção é um transplante de fí-
gado, sob pena do paciente
não sobreviver muitos dias” se

o procedimento não for reali-
zado.

“No caso desta adolescente,
todos os exames foram realiza-
dos e não houve a identifica-
ção da causa da doença. Por
isso, o diagnóstico dela seria de
hepatite, em sua causa mais
desconhecida”.

Para a realização de um
transplante de fígado, alguns
critérios são levados em consi-
deração: o tamanho do órgão,
o grupo sanguíneo e o grau de
gravidade do paciente. A ado-
lescente pernambucana apre-

sentava o grau mais elevado da
doença.

O doador do fígado sofreu
morte cerebral por trauma-
tismo craniano, após um aci-
dente no Paraná. A família do
homem de 30 anos autorizou a
doação do órgão na madru-
gada desta sexta-feira, e a
equipe médica local realizou a
captação do órgão às 2h.

Um avião da Força Aérea
Brasileira (FAB) realizou o
transporte do fígado para o Re-
cife e, às 9h, a cirurgia da ado-
lescente teve início.

Cerca de 20 médicos espe-
cialistas estiveram envolvi-
dos no procedimento
cirúrgico para salvar a vida da
adolescente. O médico Amé-
rico Gusmão relatou que, du-
rante as próximas 48 horas, a
menina deverá ficar em ob-
servação. Após este período,
ela deverá ser encaminhada
para um dos quartos da uni-
dade hospitalar.

“Tudo depende da evolução
do quadro. Se tudo correr bem,

que é o que se espera, no má-
ximo em 72 horas a adoles-
cente vai para um quarto
hospitalar”. Segundo Gusmão,
após uma semana do procedi-
mento deverá ser iniciado o
uso dos medicamentos para
evitar a rejeição ao órgão.

Em nota, a Secretaria de
Saúde de Pernambuco afir-
mou que o Ministério da
Saúde foi notificado sobre o
possível caso de hepatite mis-
teriosa no estado. Com o caso
da adolescente, já são seis o
número de notificações sus-
peitas da doença em Pernam-
buco. Destes, um já foi
descartado e cinco seguem
sendo investigados.

Até o momento, 70 casos
suspeitos de hepatite miste-
riosa foram notificados em
todo país ao Ministério da
Saúde, sendo que 12 casos já
foram descartados e 58 ainda
estão em fase de investiga-
ção. Nenhum caso foi confir-
mado oficialmente pelo órgão
federal.

Surto de hepatite Geral 

Adolescente com hepatite misteriosa passa por
transplante em PE; caso é investigado

Médicos afirmaram que vão continuar investigando os sintomas para tentar identificar a causa da doença

Se aprendi uma coisa de-
pois de realizar inúmeras
operações ao lado de cirur-
giões em Pyongyang, na Co-
reia do Norte, nos últimos
15 anos, é que os norte-co-
reanos não jogam nada fora.

Eu usei bisturis embota-
dos de reutilização para
fazer incisões. Certa vez, ob-
servei um anestesista usar as
mãos para apertar uma bolsa
a cada três ou quatro segun-
dos para ventilar um pa-
ciente por várias horas
durante uma operação.

Foi como de costume em
um lugar onde equipamen-
tos médicos como ventilado-
res mecânicos são escassos.
E sempre admirei essa capa-
cidade de trabalhar com re-
cursos limitados.

Mas agora temo pela se-
gurança dos médicos e en-
fermeiros, bem como por
sua capacidade de cuidar do
surto de pacientes com
Covid-19 nos hospitais.

Na semana passada, a Co-
reia do Norte anunciou o pri-
meiro caso confirmado de
Covid-19 dentro do país.
Desde então, soubemos de
pelo menos 1,72 milhão de
“casos de febre”, com cerca
de metade em quarentena e
dezenas de mortes até agora.

A variante da Ômicron BA.2
foi encontrada em pelo
menos um dos óbitos.

Com casos sintomáticos
representando cerca de 7%
da população de 25 mi-
lhões, o surto é um desastre
para o país.

Precisamos ajudar a Co-
reia do Norte imediata-
mente. Dado que toda a
população ainda não foi va-
cinada, o número de mortos
pode ser sem precedentes.

A Coreia do Norte, como a
China, adotou uma estraté-
gia de zero Covid para ge-
renciar o vírus. Para seu
crédito, essa estratégia de
priorizar a prevenção do
vírus de entrar em suas
fronteiras parecia alta-
mente eficaz, aparente-

mente sem casos confirma-
dos há mais de dois anos.

Mas as variantes da Ômi-
cron altamente transmissí-
veis mudaram tudo. A
China havia frustrado com
sucesso o vírus até recente-
mente, sucumbindo a blo-
queios drásticos em várias
cidades, incluindo Xangai.

Agora, o vírus violou as
defesas da Coreia do Norte.
E a capacidade relativa-
mente fraca do país de res-
ponder ao surto massivo é
alarmante.

Primeiro, eles não têm
contramedidas médicas. A
capacidade de tratar um
grande número de pacien-
tes com doenças respirató-
rias graves é limitada. Eles
precisam de oxigênio, flui-

dos intravenosos, ventila-
dores, equipamentos de
proteção individual (espe-
cialmente para os profissio-
nais de saúde) e
antibióticos.

Mas os itens mais valiosos
neste momento são os anti-
virais recém-desenvolvidos
contra a Covid-19. O Paxlo-
vid parece ser eficaz contra
a variante BA.2, pode ser to-
mado por via oral e não re-
quer métodos especiais de
armazenamento e trans-
porte.

Devemos enviar essas
contramedidas médicas o
mais rápido possível. As
pessoas estão morrendo
agora, e nós podemos e de-
vemos ajudar.

Em segundo lugar, a ca-
pacidade de teste é lamen-
tavelmente inadequada. De
acordo com os relatórios de
situação do escritório da Or-
ganização Mundial da
Saúde no Sudeste Asiático,
a Coreia do Norte está tes-
tando cerca de 1.500 pes-
soas por semana para a
Covid-19.

Se esta for a capacidade
máxima, seria impossível
testar o número atual de pa-
cientes sintomáticos –1,72
milhão e contando– e muito

menos seus contatos. Eles
também precisam de testes
da Covid-19 para confirmar
o diagnóstico antes de ini-
ciar o Paxlovid. Devemos
enviar exames em quanti-
dade suficiente agora. Eles
estão voando às cegas.

Terceiro, o país tem inse-
gurança alimentar. Os blo-
queios são difíceis para as
pessoas, especialmente as
mais pobres. Medidas de
isolamento ainda mais rígi-
das são esperadas agora que
o vírus entrou no país.

A ajuda alimentar ime-
diata é necessária para miti-
gar a fome daqueles que
não têm suprimentos para
enfrentar os bloqueios.

A Coreia do Norte não vaci-
nou sua população. Eles rejei-
taram ofertas de vacinas,
possivelmente acreditando
que poderiam enfrentar a
pandemia isoladamente até
que ela desapareça.

O risco de o vírus entrar
via carga e possivelmente
por estrangeiros não com-
pensava o benefício que as
vacinas proporcionavam.
Eles eram excessivamente
dependentes da capacidade
de manter o vírus fora e,
portanto, despreparados
para o surto.

Análise

Por que o surto de Covid-19 na Coreia do
Norte pode chocar o mundo

País asiático não se preparou para a pandemia e não possui equipamentos adequados para enfrentar o coronavírus
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Trabalhadora desinfecta mesa em Pyongyang, capital
da Coreia do Norte, em março de 2022

Casos de hepatite infantil estão aumentando no mundo
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As plantações passaram
pela primeira onda de frio do
ano sem prejuízos generali-
zados, diferente do que
aconteceu no inverno de
2021. Apesar do temor de
que geadas causassem danos
graves em cultivos como os
de hortaliças, café e cana-de-
açúcar, houve apenas regis-
tros de problemas pontuais
até agora.

Segundo a previsão do
tempo, as temperaturas
devem começar a subir neste
sábado (21) em algumas re-
giões. Uma nova onda de frio
deve ocorrer no começo de
junho, mas com menor in-
tensidade (leia mais ao fim
da reportagem).

O risco era de que, princi-
palmente, lavouras de milho
do Paraná e de cana e café do
Sudeste sofressem o impacto
das baixas temperaturas
nesta semana. Contratos fu-
turos de café arábica em
Nova York, por exemplo,
chegaram a cair até 4% na úl-
tima quarta-feira (18), diante
dos riscos de perdas por gea-
das no país, que é o maior
produtor mundial.

Apesar do frio ter chegado,
na maioria das áreas as tem-
peraturas não caíram ao
ponto em que geadas severas
podem se formar sobre as
plantações, apontaram me-
teorologistas.

Alívio em SP e perda no
Paraná

Lucilene Doro é produtora
de frutas e hortaliças em Ma-
rília (SP), produtos que cos-
tumam ser bem sensíveis à
mudança de temperatura.

No ano passado, durante o
inverno, a região foi afetada:
"A geada queimou todos os
pés de manga, teve pés que
eu achei que iam ter perda
total, mas se recuperaram.
Perdi estufa de tomate e pe-
pino em plena produção,
café, berinjela. Perdi pratica-
mente tudo o que eu tinha
de produção", recorda.

Apesar do histórico,
quando as previsões come-
çaram este ano os agriculto-
res da região não estavam
preocupados com a possibi-
lidade de geadas ainda em
maio, segundo Lucilene.

Mesmo assim, para prote-
ger a lavoura, ela chegou a
passar um produto foliar no
seu plantio, um tipo de ferti-
lizante à base de minerais
que funciona como uma pro-
teção contra geadas.

A área em que Lucilene
produz teve apenas uma leve

camada de gelo no mato
seco, afirma. "Para a produ-
ção não afetou nada, graças
a Deus", comemora.

No Paraná, o agricultor
Paulo Dutra não teve a
mesma sorte. Ele também
produz hortaliças, que são
vendidas para grandes mer-
cados da região de Guara-
puava, na região central do
estado, onde houve geada.

Para evitar prejuízos, ele
cobriu as plantações com
lona, mas, ainda assim, algu-
mas plantas congelaram. "As

couves, brócolis e couve-flor,
não consegui cobrir, não deu
tempo. A partir do momento
em que cai a geada, não tem
comercialização. O prejuízo
do que eu não consegui co-
brir é de 30% da plantação",
contou à RPC e ao g1 Paraná.

Frio também queima
No Sul de Minas Gerais,

muitos produtores não leva-
ram as previsões a sério e
não chegaram a tomar medi-
das contra as baixas tempe-
raturas, diz a presidente do
Sindicato dos Produtores
Rurais de Alfenas, Elvira
Terra.

Ela lembra que, no ano
passado, os plantios de café
foram completamente quei-
mados pelo gelo. Porém,
ainda que o fenômeno acon-
tecesse novamente, os pre-
juízos não seriam tão
grandes, pois, diferente de
2021, o café já está em fase
de colheita por lá. Com isso,
as chances de perder o grão
são bem reduzidas, explica a
produtora.

Sem registros significati-
vos de geadas, Elvira relata
que o sul de Minas enfrentou
frio e ventos fortes, atin-
gindo até 7°C. A temperatura
foi suficiente para queimar
algumas folhas de café,
mesmo sem geada. Contudo,
ela ressalta que poucas fo-
lhas foram afetadas e de
modo superficial, sem gerar
grandes danos às plantações.

Agro passa pela primeira onda de frio do 
ano sem prejuízos generalizados

Agronegócio Geral

Houve registros pontuais de danos. Tempestade Yakecan causou ventos de até 100 km/h no Sul e
no Sudeste, mas maior parte das áreas produtoras no Centro-Sul não teve geada.

Moradora registra geada em plantação de São Miguel 
Arcanjo (SP) — Foto Samuel Acácio-Arquivo Pessoal

Um avião de pequeno rea-
lizou um pouso forçado, na
manhã desta sexta-feira (20),
em Eldorado do Sul, na Re-
gião Metropolitana de Porto
Alegre. Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), o aci-
dente ocorreu em uma
lavoura nas proximidades do
km 120 da BR-290.

O piloto, com fratura no
braço, foi socorrido e enca-
minhado, de helicóptero, a
um hospital. O copiloto foi
socorrido por uma ambulân-
cia.

"Está sendo feito o socorro
do piloto, que está com fra-
tura no braço. O copiloto, em
princípio, com lesões leves
ou sem ferimentos, ainda em
análise", diz o chefe de Co-
municação da PRF, Felipe
Barth.

A aeronave PT-SHN, mo-
delo Bandeirante da Em-
braer, é operada pela Sales
Serviços Aéreos, sediada em
São Paulo, e transportava
peças automotivas, de
acordo com a Brigada Militar
(BM). O voo tinha como ori-
gem Jundiaí, no interior de
São Paulo, e seguia com des-
tino a Eldorado do Sul.

O veículo consta como re-
gular nos registros da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil
(ANAC).

"Estamos tomando todas
as providências para dar su-
porte", Paulo Rogério Vi-
cente, diz diretor da
empresa.

O caso será investigado por
autoridades aeronáuticas. O
local foi isolado por causa do
risco de explosão e incêndio.

Avião de pequeno porte faz pouso forçado em Eldorado
do Sul; piloto teve fratura no braço, diz polícia

Acidente 

Acidente ocorreu em lavoura nas proximidades do km 120 da BR-290.

Aeronave caída em lavoura de Eldorado do Sul — Foto BM-Divulgação
Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 22 e 23 de maio de 2022



A questão garimpeira na Amazônia, vem
sendo estudada por acadêmicos do Brasil
sempre numa abordagem centrífuga e am-
bientalmente etnocentrista quando coloca
a situação formal e ambiental descolada
das realidades locais e históricas dos mine-
radores artesanais.

O Professor Macello M. Veiga, tem dedi-
cado 40 anos de sua vida a estudar, nos 5
continentes, a extração de Ouro, suas téc-
nicas de extraçãoe implicações antrópicas
e no meio ambiente.

Sua digital científica tem a firmeza de
que estuda, mas tem “olhos nos pés” sem-
pre conhecendo e vivenciando as realida-
des dessa histórica e importante
economia,destacando suas conectividades
socioeconômicas e ambientais da ativi-
dade de mineração artesanal, que costuma
tratar com propriedade de “mineradores
tradicionais artesanais”, com a Gover-
nança estatal e o complexo processo de
ocupação da Amazônia.

A luta da sociedade trabalhadora crista-
lizou-se com a promulgação da nova Cons-
tituição Brasileira, em 05/10/88, que
reconheceu o garimpo como "uma ativi-
dade mineral economicamente rentável e
relevante para o país, mas prossegue, hoje,
com a Internacionalização da questão
amazônica e de seu destino ambiental.

As Agências de Estado sabem, mas não
reconhecem, que é a própria União Federal
e os entes federativos estaduais que são
constitucionalmente responsáveis pela or-
ganização e promoção da atividade garim-
peira, como muito bem inscrito pelo
Colégio Constituinte de 1988, que assim fi-
nalizou no texto de nossa Carta Magna:

Constituição Federal (art.174, §§ 3º e 4º).
Art. 174. Como agente normativo e regu-

lador da atividade econômica, o Estado
exercerá, na forma da lei, as funções de fis-
calização, incentivo e planejamento, sendo
este determinante para o setor público e in-
dicativo para o setor privado.

§ 3º - O Estado favorecerá a organização
da atividade garimpeira em cooperativas,
levando em conta a proteção do meio am-
biente e a promoção econômico-social dos
garimpeiros. (Grifo)

§ 4º - As cooperativas a que se refere o
parágrafo anterior terão prioridade na au-
torização ou concessão para pesquisa e
lavra dos recursos e jazidas de minerais ga-
rimpáveis, nas áreas onde estejam
atuando, e naquelas fixadas de acordo com
o art. 21, XXV, na forma da lei.

As entidades sindicais garimpeiras da
Amazônia Legal estiveram empenhadas,
nestes últimos cinco anos, numa luta sem
tréguas para o reconhecimento e a valori-
zação da atividade garimpeira no Brasil.
Enfrentaram podero¬sas corporações na-
cionais e multinacio¬nais da mineração,
diretamente ou disfarçadas por bandeiras
como: as antiverdades na questão do mer-
cúrio, a falsa defesa das sociedades indíge-
nas, proteção aos ecossistemas,
obediên¬cia à Legislação Mineral etc.

A grande questão que emerge de cenário
de antiverdades e de insensatez e: por que
tanto ódio sobre as sociedades tradicionais
garimpeiras? Por que um traficante é pro-
tegido e tem suas casa e bens apreendidos
e no caso dos trabalhadores honrados da
mineração tradicional garimpeira tem seus
instrumentos de trabalho, seus bens, pro-
duto de seu trabalho (salário e suas habita-
ções destruídos?

O preconceito sobre a figura do Garim-
peiro sobreviveu em todos os Códigos e
Leis até antes da Consti¬tuição de 1988. O
garimpeiro devia ser um trabalhador indi-
vidual, autô-nomo, sem qualquer possibi-
lidade de aperfeiçoamento tecnológico, e
cujo direito do “Achado Mineral” nunca foi
reconhecido ou respeitado pela le¬gisla-
ção brasileira, que estimulava apenas a mi-
neração industrial como ferramenta para o
desenvolvimento econômico e suas con-
cessões apenas para os ricos e apadrinha-
dos do poder central.

A aplicação da legislação ambiental que
regulamentou a ocupação dos espaços ter-
ritoriais do Brasil, em especial a Lei do
SNUC – Sistema Nacional de Unidades de
Conservação e o Decreto Nº 4340, de 22 de
agosto de 2002 que regulamentou esta Lei,
incluíram de forma muito subliminar a im-
portância e respeitohistórico, sua anciani-
dade,atividades econômicas e cultural
dessas populações tradicionais de garim-
peiros tanto indígenas e não-indígenas

Embora, numa análise de maior preci-
são, encontre-se abrigo nessa nova legisla-
ção para legitimar essas atividades de

forma ambientalmente correta e social-
mente justa é preciso dar o primeiro passo.
Este é o espírito deste alerta que promo-
verá pela primeira vez, a busca da legitima-
ção, o resgate histórico e reconhecimento
do Estado sobre a sociedade tradicional de
garimpagem e faiscação – mineradores ar-
tesanais.

Os governos têm um papel fundamental
em estabelecer o arcabouço legal que seja
visivelmente vantajoso ao mineiro artesa-
nal; de outra forma ele irá inexoravelmente
trabalhar ilegalmente. 

Voltando aos ensinamentos do cientista
PhD Macello M. Veiga, em carta dirigida
em ao jornalista da Folha de São Paulo
(07/12/2021), em resposta a uma pesquisa
“marshmallow” da FIOCRUZ, faço a repro-
dução de pequenos trechos que são primo-
rosos para entendermos essa guerra de
antiverdades contra os ocupantes centená-
rios da Amazônia:

“CaroLeandro
Atendendo a seu pedido eu te envio

nesta carta minhas modestas impressões
sobre os 6 artigos dogrupo da Fiocruz na
revista de “open source” International
Journal of Environmental Research and-
Public Health.

Antesdecomentarosartigoscreioquese-
riainteressantetedarumaideiadoproblema-
domercúrionaAmazonia que eu estou
acompanhando há 40 anos. Trabalhei em
todos os 9 países que fazem parteda Ama-
zonia (5,5 milhões de km2) e têm minera-
ção artesanal de ouro. No momento ainda
trabalho noSuriname, Colômbia e Brasil,
sempre buscando ajudar os mineradores
artesanais a melhorarem suascondições de
trabalho e sua saúde. Você verifica que não
uso a palavra “garimpeiro”, pois de acor-
docomoAurelio...

“Garimpeiro[degrimpa]s.m.:Contraban-
distaquecatavafurtivamentediamantes-
nosdistritosondeeraproibidaa entradade
pessoas estranhasaoserviçolegal damine-
ração”.

“Garimpos.m.:Mineraçãoouexplora-
çãoclandestinadediamantesedeouro”.

Claramente o termo se refere a um la-
drão. Prefiro usar um termo mais ade-
quado como em todos
ospaísesvizinhos:“mineirosouminerado-
resartesanais”.

Pois bem, nos anos 80, com o aumento
do preço do ouro, começou o drama. Na
Amazonia havia mais de 2000 áreas de
mineração artesanal. Aliás companhia ne-
nhuma achou ouro por lá, só os artesa-
nais. O IBAMA descobriu que os mineiros
artesanais usavam mercúrio (coisa que já
faziam a séculos) e começaram as requi-
sições aos institutos de pesquisa para
saber os efeitos ambientais e de saúde do
mercúrio. A participação de acadêmicos
foi muito importante. A bola da vez pas-
sou a ser o metil mercúrio, sexto com-
posto químico mais tóxico do mundo e
responsável pelo acidente de Minamata
no Japão nos anos 50 e 60. Os passos de
transformação do mercúrio metálico
usado pelos mineiros artesanais a metil
mercúrio, passou a ser (e ainda é) a grande
incógnita. Sabe-se que o metil mercúrio é
basicamente formado por bactérias meti-
ladoras que agem no mercúrio oxidado.
Logo o mercúrio metálico das minas deve
ser oxidado, complexado com ácidos or-
gânicos (que dá cor negra aos rios), ser ata-
cado por bactérias anaeróbicas e
acumulado em organismos aquáticos. Aí

começa a confusão. O metil mercúrio não
fica na água pois rapidamente se acumula
num organismo. Não existe no mundo
um caso de intoxicação por metil mercú-
rio ou por mercúrio metálico (que tem
baixa solubilidade) bebendo-se água. 

O metil mercúrio sobe na cadeia ali-
mentar pois, como ele fica no organismo
por vários dias, um peixe comendo o
outro vai acumulando o poluente. Por isso
os peixes carnívoros (ou piscívoros) e
grandes, porque vivem mais tempo, são
os mais contaminados. O “spaghetti” de
teorias sobre metilização do mercúrio me-
tálico recebeu mais pimenta com a visita
do Dr. Jacques Cousteau a Serra Pelada
em 1982, quando ele chamou a atenção
para a possibilidade de metilização. A
mídia em polvorosa, nem escutou a pala-
vra “possibilidade” e responsabilizou os
artesanais por todo mercúrio nos peixes.
Vem então em 1987, o José Altino Ma-
chado, presidente da União dos Sindicatos
de Garimpeiros e bebe um vidro de mer-
cúrio metálico em frente às câmeras de
TV para mostrar como o mercúrio metá-
lico mão causa problemas de saúde e
ainda diz: “vocês ambientalistas deve-
riam ir à escola, pois este mercúrio é ino-
fensivo”. A ação teatral do líder dos
mineiros artesanais calou a boca de muita
gente. Aliás mercúrio metálico era no pas-
sado dado a pacientes com constipação
intestinal. Mas o fato é que a entrada do
mercúrio metálico no organismo é pela
respiração e do metil mercúrio pela inges-
tão de peixes. São dois compostos dife-
rentes e o José Altino abusou da
ignorância dos interlocutores do pro-
grama de TV.

Os anos 80 e 90 foram caracterizados
pela grande quantidade de artigos cientí-
ficos tentando entender como o mercúrio
se comporta na Amazônia. Foi também
uma época em que começaram a ver que
existem outras fontes dispersas de mer-
cúrio que contribuem à contaminação de
peixes amazônicos: mercúrio das plantas
que é emitido durante queimadas, mercú-
rio dos solos que são erodidos e vão aos
rios, fontes atmosféricas industriais dis-
persas que carregam o mercúrio para a
Amazonia, etc. Mas infelizmente o único
mercúrio visível é o do artesanal, então é
fácil para todos apontarem os dedos para
eles. No final dos anos 80, o Brasil foi o
primeiro país a proibir o uso de mercúrio
em mineração artesanal de ouro: Decreto
97.634/89. Sem autorização do IBAMA,
ninguém pode usar mercúrio. Um dia em
1990, fui a Brasília e entrei numa farmácia
e pedi para comprar um frasquinho de
mercúrio dental, K- dent. Só me pergun-
taram se eu era dentista, eu disse que sim
e levei o frasquinho para sala do de reu-
nião do IBAMA.

Nesta época, no hemisfério Norte as
pesquisas foram ativas na contaminação
de peixes das represas hidroelétricas. No
Canadá chegaram a fazer represas expe-
rimentais para saber de onde vinha o
metil mercúrio que se acumulava nos
peixes durante a inundação. Quando se
constrói uma represa, a vegetação inun-
dada começa a se degradar pelas mesmas
bactérias metiladoras que, encontrando
um pouco de mercúrio oxidado nas plan-
tas, transforma-o em metil mercúrio.
Como a biomassa (quantidade de peixes)
ainda não cresceu após a inundação, os
peixes que estavam por lá começam a se

contaminar. As represas hidroelétricas
pagam indenizações aos afetados, pois
não se pode comer peixes de represas por
pelo menos 30 a 40 anos. Fenômeno co-
nhecido hoje em vários países. No Brasil,
muitos “cientistas” ainda acreditam que
o mercúrio atmosférico emitido pelos
mineradores artesanais quando quei-
mam o amálgama de ouro, tem uma pre-
dileção por encontrar represas.

Nos anos 2000 e 2010 a maior parte
dos estudos e projetos internacionais
foram dedicados a levar informação téc-
nica aos mineiros artesanais para se pro-
tegerem do mercúrio vapor usando
retortas (cadinhos, como chamam na
Amazônia) e de se legalizarem. Foi outro
abacaxi com caroço. Apareceram espe-
cialistas de fundo de quintal vendendo
“novas” técnicas que não funcionam
pois para haver mudanças sensíveis no
modo de trabalho dos artesanais é pre-
ciso muito dinheiro e conhecimento téc-
nico. A burocracia é outro empecilho,
pois sempre foi imensa para legalizar um
mineiro artesanal, que via de regra foi o
descobridor do depósito mineral. Como
dizia o senador Roberto Campos, “aburo-
cracia obedece a lei de Lavoisier, não
acaba, somente se transforma”. A obses-
são dos governosde todo mundo foi, e
ainda é, a “formalização” do mineiro ar-
tesanal. Sem educação e capacitaçãotéc-
nica, o que os países conseguiram foi
formalizar a poluição pois os artesanais
legalizados nãomudaram suas formas de
trabalhar. No mundo não deve haver
mais de 1% dos 45 milhões deminerado-
resartesanais(50%trabalhamcomouro)re
almentelegalizados.

Não nego que o mercúrio da mineração
artesanal é um problema que deve ser er-
radicado. A isso mededico há 40 anos. Er-
radicar o uso de mercúrio só acontecerá
com a participação ativa do mineiro e oen-
tendimentocorretodoqueele/eladevefa-
zer.Apontarodedosomenteaomineiroartes
anal,semter ao menos provas para dizer
que o mercúrio que está no peixe veio daí,
é no mínimo leviano. 

Existemprocessosdeanáliseisotópica-
querecentementepodemidentificaraori-
gemdomercúrionossedimentosenospeixe
s.PorqueoscientistasdaFiocruznãofizera-
manálisesisotópicasdemercúrio?Porque é
mais fácil e mais barato culpar os usuários
do mercúrio visível. Pode até ser que o
mercúriodosartesanaisestejanospeixes,ma
sjuntamentecomosdeoutrasfontestam-
bém.Edaí?Quefazer?

[...]
Quandotodossepreocupamemresolve-

rosproblemasdomercúriodamineraçãoar-
tesanal,aFiocruz,com dinheiro do
contribuinte para fazer o trabalho e pagar
2300 Francos suíços por cada artigo a ser-
publicado neste jornal, deveria se preocu-
par com problemas maiores. Se a vocação
desses cientistasétrabalharcommercú-
rio,porquenãovãoasacademiasdeginásti-
cafalarcomosjovensparapararemde
comer várias latas de atum por dia (uma
proteína barata que os ginastas comem
com frequência)?Por que não vão aos hos-
pitais e treinam as enfermeiras a tratar in-
toxicação de mercúrio vapor e atémesmo
de como se proteger e eliminar metil mer-
cúrio do corpo? Por que não aconselham
as mulheresgrávidasanãocomeremtan-
toatum?Porquenãosugeremaosmineiro-
sartesanaismétodosdeextrairouro sem

mercúrio? Se disserem que não sabem,
podem ler a imensa bibliografia da
PNUMA –ProgramadaNações Unidaspa-
raoMeio Ambiente(UNEP)sobre isto.

[...] 
Quando eu era o Coordenador técnico

do Projeto Global de Mercúrio da ONU fui
com umgrupodeprofissionaisem2006dar-
cursosdemelhorespráticasemCrepurizão,a
ldeiademineradoresartesanaisnoTapajós.L
á,umsenhormedisse:“trabalhoaquihá30an
osevocêsforamosúnicosquevieram aqui
nos dizer como trabalhar melhor”. As
agências da ONU e outras agências de fo-
mentoamericanas, europeias, entre outras,
têm mais de US$ 200 milhões investidos
em programas de ajudaa resolver este pro-
blema de mercúrio em mineração artesa-
nal assim como dar assistência técnica
esocialao mineiroe suacomunidade.On-
deestãoos brasileiros que nãosemexem?

Enquanto isso os pesquisadores da Fio-
cruz colocam mais uns “papers” em seus
currículos, devempensar que fizeram um
grande favor a humanidade e orgulhosa-
mente atraem a atenção dos amigosnos
bares do baixo Leblon, dizendo que traba-
lham protegendo pobres indígenas nas
profundezas daAmazonia.Estátudoer-
rado!!!!

Saudações (Marcello M Viega, P. Eng.
PhD.”

Ciência e experiência esperam pelos
programas do governo brasileiro. Precisa-
mos substituir a polícia que prende o ga-
rimpeiro e mandarmos técnicos e
elaborarmos com coragem um grande pro-
grama de organização da atividade da mi-
neração artesanal. Não se deve
transformar o mercúrio ou do cianeto que
esses trabalhadores honestos utilizam, a
extrema-unção desses de sua atividade, de
nossa história e de todas nossas conquistas
históricas. 

No Brasil há mais de 60 milhões de tra-
balhadores informais em todos os setores
econômicos, segundo a Organização Inter-
nacional do Trabalho (deve ser mais), mas
“informais devem estar só no Sul do país,
no Norte são todos considerados ilegais”,

A Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial (UNIDO) con-
cluiu que, em todo mundo, a mineração
artesanal é uma atividade importante
como fonte de emprego que contribui para
o alívio da pobreza e, se bem-organizada e
assistida, pode vir a contribuir para o de-
senvolvimento sustentável das comunida-
des rurais inscritas e em áreas de entorno
de suas atividades.

As sociedades garimpeiras, uma vez de-
finida de forma legal, um espaço territorial
para o exercício sustentável de sua ativi-
dade, poderão também, com apoio dos go-
vernos Federal, Estaduais e Municipais e
de organizações não governamentais, mi-
nerarem suas jazidas e  participarem do
uso sustentável de novos insumos am-
bientais existentes na floresta, de forma
que ao longo do tempo logo estarão  subs-
tituindo a tividade mineral pelas ativida-
des de uso e manejo de insumos
ambientais, pela via da sustentabibilida.

Em 1985, em mum encontro de governa-
dores da Amazônia, na cidade de Taba-
tinga, o então Presidente do Brasil José
sarney, assim definiu a dimensão da reali-
dade e dos desafios:“Um país que tem uma
Amazônia não pode temer seu futuro”.
Não há mais paciência para as esperanças:
é tempo de agir, e rápido.
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A propaganda do Volkswa-
gen Polo com fotos de um
casal gay tem gerado grande
repercussão nas redes, que
vai desde elogios à iniciativa
até críticas à marca, além de
ataques homofóbicos contra
os participantes da campa-
nha - que formam um par na
vida real.

Independentemente das
reações negativas, fontes
consultadas dizem que o pú-
blico LGBTQIA+ vai aparecer
cada vez mais em peças pu-
blicitárias, sejam elas pro-
movidas por montadoras ou
por empresas de outros seg-
mentos. Isso vale para varia-
dos perfis de consumidores
que no passado não apare-
ciam ou deixavam de ser
priorizados em anúncios de
produtos.

"Já faz algum tempo que o
perfil de consumo no Brasil
e em outros mercados exige
posicionamento social das
marcas. Lançar um produto
sem se comunicar com as
minorias hoje equivale a
abrir mão desse público",

analisa Silas Colombo, chefe
de comunicação da agência
Motim - especializada em
acelerar a reputação de em-
presas.

Colombo acrescenta que
essa tendência tem crescido
a reboque da publicidade di-
gital e das redes sociais, que
se tornaram uma "ferra-
menta poderosa", segundo
ele, para falar de maneira
mais pessoal com diferentes
perfis de consumidores ao
mesmo tempo.

"Quando a publicidade era
concentrada em rádio, TV e

midias impressas, as empre-
sas se limitavam a apresen-
tar seu produto a quem
desejasse comprá-lo. Atual-
mente, o consumidor quer
se relacionar com marcas
que o representam, que
falam sobre sua experiência
social e tenham a ver com
suas vivências", contextua-
liza Colombo.

Segundo ele, trata-se de
uma mudança estratégica
que chegou para ficar e não
de um foco específico na co-
munidade LGBTQIA+."Essa
personalização da mensa-

gem não se restringe a um
tipo de consumidor. Lan-
çada originalmente em 2021,
a campanha do Polo não é
exclusiva para homosse-
xuais. O público LGBT não é
diferente dos demais. Está
presente em todas as cama-
das sociais e faixas de renda,
como outros brasileiros, só
que antes era marginali-
zado".

Professor de planeja-
mento de campanha da
ESPM, Murilo Moreno con-
corda que o Polo é para
todas as pessoas capazes de
adquiri-lo, inclusive homens
gays, conforme diz a VW na
respectiva campanha publi-
citária.

"Não acredito que a Volks-
wagen esteja priorizando
um tipo de consumidor. Ela,
como outras companhias,

tem aprendido a falar com
diferentes públicos. A mon-
tadora acerta ao se posicio-
nar, encabeçando o debate
sobre diversidade e inclu-
são, tão urgente na socie-
dade atual.", pontua.

Ex-executivo de Fiat e Nis-
san, Moreno avalia que a ini-
ciativa da Volks faz com que
a marca reforce uma ima-
gem de modernidade e con-
tinue sendo desejada pelos
consumidores, apesar das
críticas, que devem perder
força, acredita.

"O respeito à orientação
sexual e outros temas rela-
cionados à diversidade se
tornaram prioridade para as
montadoras. Não adianta fe-
char os olhos para esses as-
suntos, é preciso entender e
abraçar os diferentes perfis
de consumidor".

Prós e contras

Por que casal gay do VW Polo é só início 
de comerciais de carros para LGBTs

De acordo com a assegura-
dora norte-americana Hagerty,
a venda recente de um Merce-
des Benz 300 SLR "Silver
Arrow" 1955 pode ser a mais
cara da história automotiva. Ela
substituiria a venda de uma
Ferrari 250 GTO 1962 por US$ 48
milhões (R$ 243 milhões na co-
tação atual). O modelo teria
sido adquirido por nada menos
que US$ 142 milhões (R$ 723 mi-
lhões) no dia 6 de maio.

Um pequeno número de cole-
cionadores teria participado de

um leilão fechado em Stuttgart
sob a promessa de não revender
os carros.

Acredita-se que o carro em
questão seja uma das nove va-
riantes de cupê legais para es-
trada dos W196 300 SLR que
marcaram o auge do domínio
da Mercedes nas corridas de
carros esportivos. Em 1955, as
versões de corrida venceram
Mille Miglia e Targa Florio, que
renderam à marca o título Mun-
dial de Carros Esportivos.

Das nove versões de estrada

construídas, duas eram hardtops
com portas de gaivota, conheci-
das como cupês Uhlenhaut. Os
modelos eram chamados assim
devido ao designer-chefe do
carro, Rudolph Uhlenhaut.

Porém, o carro ficou também
marcado pelo acidente mais
trágico da história do automobi-
lismo, na 24 Horas de Le Mans
em 1955. Durante a corrida, o
Mercedes colidiu com outro
carro e foi parar em uma arqui-
bancada. O carro explodiu e as
tentativas de apagar o fogo com
água só pioraram tudo, já que o
modelo era construído com liga
de magnésio. A água torna este
tipo de incêndio ainda pior. 84
pessoas morreram, a Mercedes
saiu das corridas e produziu
apenas dois modelos hardtop
com portas asa de gaivota.

Assim, o preço é explicado
por ser um modelo raríssimo e
por caracterizar o melhor mo-
mento da empresa no automo-
bilismo em seu período
pós-guerra.

Uma furtuna

Casal gay em anúncio da VW gerou polêmica; especialistas dizem que inclusão virou prioridade na comunicação das montadoras.

O modelo teria sido adquirido por nada menos que US$ 142 milhões (R$ 723 milhões) no dia 6 de maio.
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Novo carro mais caro do mundo? Mercedes
teria custado R$ 723 milhões Os youtubers alemães do

canal The Real Life Guys fi-
zeram um projeto bastante
interessante. Eles transfor-
maram um Tesla Model 3
em um tanque elétrico de
seis toneladas. O canal fez a
construção ao longo de
quatro semanas, e validou
as esteiras fazendo outro
carro puxá-las enquanto os
responsáveis pela obra de

engenharia andavam em
cima delas.

No fim, o Tesla chega
para as instalações das es-
teiras e tudo acaba sendo
um sucesso, com o veículo
conseguindo se locomover.

Não se falou sobre o
custo total do projeto, en-
tretanto aparentemente
baste foi gasto nas novas
formas de locomoção.

Alemães transformam Tesla Model 3 em
tanque de seis toneladas

No fim, o Tesla chega para as instalações das 
esteiras e tudo acaba sendo um sucesso, com o

veículo conseguindo se locomover.

Vai encarrar



Quando cursamos o bacharel
em direito, principalmente nos
anos iniciais aprendemos a dis-
tinguir os ramos do Direito Pú-
blico e do Direito Privado. O
Direito Público é legitimado pelo
Estado com o seu poder de Impé-
rio, por exemplo, Direito Penal,
Direito Administrativo, por sua
vez, o Direito Privado é a relação
advinda entre particulares, muito
embora o Estado edite as normas,
por exemplo, Código Civil e o Di-
reito Empresarial.

Desta maneira, o Direito Am-
biental e o Direito Agrário estão
inseridos dentro do ramo do Di-
reito Público, pois, referidas dis-
ciplinas são, não só definidas
pelo Estado, como também, por
meio da sua Supremacia do Inte-
resse Público sobre o Particular,
em detrimento da coletividade.

Para Machado (2005, p.148-
149) “O Direito Ambiental é um
Direito sistematizador, que faz a
articulação da legislação, da dou-
trina e da jurisprudência concer-
nentes aos elementos que
integram o meio ambiente [...].”
Para Antunes (2020, p.32) Direito
Ambiental “é o ramo jurídico que
regula a relação dos indivíduos,
governos e empresas com o meio
ambiente”. 

Vê-se que ambos os conceitos
têm como objetivo de conciliar os
aspectos ecológicos, econômicos
e sociais com a melhoria da con-
dição ambiental e bem-estar da
população. No Brasil os doutrina-
dores dividem o Direito Ambien-
tal em duas correntes, sendo uma
que privilegia o socioambienta-
lismo; e a outra que é mais vol-
tada para proteção integral.  A
corrente socioambientalismo
busca conciliar a convivência hu-
mana – sobretudo populações
menos favorecidas – com a prote-
ção de ambientes naturais; já a
corrente preservacionista tem
uma visão de santuário das áreas
protegidas.

Portanto, o Direito Ambiental
tem como escopo proteger o
meio ambiente, evitando danos a
ele e, assim, garantir que ele per-
maneça saudável para as presen-
tes e futuras gerações.

O Direito Agrário por sua vez,
regula a relação do homem com
a propriedade rural, que deve ob-
servância quanto as normas do
Direito Ambiental para uso dos
recursos naturais. A doutrina co-
loca o Direito Agrário como: a ati-
vidade agrária; a função social da
propriedade; e as relações do
homem e da terra e o aproveita-

mento do imóvel.
Desta forma, o Direito Agrário

e o Direito Ambiental atuam pa-
ralelamente no sentido de prever
exploração econômica com pre-
servação ambiental. Ambas áreas
do Direito Público, onde o Estado
exerce seu poder de Império
sobre o particular em nome do
bem comum, estabelecem em
seu texto normativo orientações
sobre conservação de recursos
sob pena de desapropriação/pu-
nição por parte do Estado.

Assim como o Direito Ambien-
tal se relaciona com Direito
Constitucional, o Direito Admi-
nistrativo, o Direito Constitucio-
nal, o Direito Penal, e com o
Direito Civil. Por sua vez, o Di-
reito Agrário, tem relação tam-
bém com o Direito Civil, no que
tange ao direito à propriedade e
posse; com o Direito Mercantil,
sobretudo para os empresários
rurais que se registram no regis-
tro público de empresas mercan-
tis; Direito Administrativo, no
que se refere a desapropriações e
importantes órgãos reguladores;
com o Direito Tributário, por mo-
tivo do Imposto sobre Proprie-
dade Rural (ITR); com o Direito
Processual Civil visto que ocor-
rem litígios do homem da terra
com proprietários, fazendeiros,
arrendatários, dentre outras;
com o Direito do Trabalho e o
Processo do Trabalho, envol-
vendo as relações do trabalhador

rural e o vínculo com empresas
agrícolas, de pesca, agroindus-
triais, dentre outras; com o Di-
reito Penal e o Processual Penal
que envolvem crimes de homicí-
dio, danos, lesões corporais e ou-
tros, todos gerados com os
conflitos agrários.

Além de toda essa conexão
entre o Direito Ambiental e o Di-
reito Agrário, ambas têm norma-
tivas próprias para dinamizar o
uso e acesso aos recursos naturais
e como será essa relação com o
Estado, com o privado em relação
a terra. 

O Direito Ambiental tem um rol
de normativas que disciplina o
uso e acesso dos recursos natu-
rais, desta maneira elencam-se as
principais: i) Constituição Federal
(art. 225 – Capítulo Específico de
Meio Ambiente); ii) Lei nº.
6.938/81 (Política Nacional de
Meio Ambiente); iii) Decreto nº.
99.274/90 (Regulamenta a Lei nº.
6.938/81); iv) A Lei nº. 7.347/85
(Lei da Ação Civil Pública); v) A
Lei nº. 9.605/98 (Crimes Ambien-
tais); vi) A Lei nº.9.985/00 (Sis-
tema Nacional de Unidades de
Conservação); vii) A Lei
nº.12.651/12 (Código Florestal);
viii) A LC nº. 140/11 (Ações de
Competência Administrativa de
Licenciamento Ambiental entre
os entes públicos); ix) O Decreto
n.º 6.514/08 (Regulamentou a Lei
nº. 9.605/98); x) A Lei nº.
11.428/06 (Bioma Mata Atlântica);

xi) O Decreto n.º 6.660/08 (Regu-
lamenta a Lei nº. 11.428/06); xii)
A Lei nº. 9.789/99 (Processo Ad-
ministrativo Federal, inclusive
ambiental); A Lei nº. 9.433/1997
(Lei de Recursos Hídricos).

Quanto ao Direito Agrário tem-
se um rol de normativas que dis-
ciplina o uso e acesso a terra,
desta maneira elencam-se as
principais: i) A Constituição Fe-
deral; II) O Estatuto da Terra (Lei
nº. 4.504/64); III) Lei nº. 8.171/91
(Política Agrícola), iv) Lei nº.
8.629/93 (Reforma Agrária), v)
LC. nº.  76/93 (Desapropriação
para interesse social), vi) LC n.º
93/98 (Banco da Terra), vii) Lei
n.º 11.952/09 (regularização fun-
diária das ocupações incidentes
em terras situadas em áreas da
União, no âmbito da Amazônia
Legal), viii) Decreto Federal nº.
10.592/20 (Regulamenta a Lei n.º
11.952/09). 

Tanto o Direito Ambiental
quanto o Direito Agrário, além
dessas normas ainda têm Medi-
das Provisórias, Atos do Poder
Executivo, como Portarias, Ins-
truções Normativas, Normas de
Execução, Ordens de Serviço,
dentre outras. 

Além dessas normas federais,
os Estados, o Distrito Federal, e
os Municípios, também elabo-
ram normativas concernentes ao
Direito Ambiental e ao Direito
Agrário, que em alguns casos
passam pelo crivo

COLUNA •

RELAÇÃO DO DIREITO AGRÁRIO E DO DIREITO
AMBIENTAL COMO PATRIMÔNIO NACIONAL

Paulo Figueira Advogado e professor com atuação em Direito 
Ambiental, Agrário e Administrativo. Graduado
em Administração de Empresas, Arquivologia,
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Desenvolvimento Sustentável e Gestão 

Ambiental, Mestre em Direito Ambiental. Autor de
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A primeira coisa a dizer é
te agradecer por comparti-
lhar parte de tua vida co-
migo. Isso é algo para
amigos. É uma honra, pois
poucos têm o privilégio de
ler uma obra em primeira
mão. Torna-se mais fácil a
gente se abrir p alguém
desde que esse tenha a
chave…

Em segundo lugar, escre-
ver um texto é uma arte e
auto terapia; é uma brecha
da alma, por onde jorra o que
lá está adormecido ou apri-
sionado. Dessa forma, torne
isso um hábito. É saudável
esse escapismo.

Em terceiro lugar, é labo-
rioso; é um parto doloroso,
mas o resultado é um recém-
nascido ao vir ao mundo,
que nos dá alegria e satisfa-
ção por existir.

Assim é um poema ou
poesia. Parabéns, que ve-
nham outros “filhos” teus
para o mundo.

Agora sobre teu texto.
Antes devo te dizer, que

não sou crítico literário,
então, não ousaria a criticar

uma obra, mas como tenho
alguma estética literária, que
aprendi com a leitura de
clássicos e buscando assimi-
lar estilos de grandes escrito-
res, poderia te passar alguma
experiência ou dicas; geral-
mente, os grandes escritores
fazem rascunhos e reescre-
vem suas obras até encontrar
o ponto certo. Também, não

sou psicólogo, mas a medi-
cina, por força do ofício de
lidar com o ser humano, me
ensinou muito a adentrar na
psiquê humana. Então,
quanto ao texto em epígrafe,
abstrai-se dele tua necessi-
dade de te expressar, mas
teus sentimentos estão con-
tidos, tuas páginas estão
abertas, mas pela metade ou

faltando pedaços, para queo
leitor te compreenda por in-
teiro; a dor que carregas so-
zinho e desejas que alguém
te entenda, mas como é pos-
sível, se no teu livro faltam
páginas ou capítulos intei-
ros?! O teu livro precisa estar
com a mensagem clara e
certa; o autor deve ser como
um náufrago que lança uma

garrafa com uma mensagem
pedindo ajuda; no caso, a lei-
tura. Lance a tua garrafa!

Reescreva o texto até que
tu, o artífice talentoso da pa-
lavra diga para si mesmo:
amei minha obra. Está per-
feita!

Espero ter te ajudado.
De teu amigo,
Paulo Rebelo

Paulo Rebelo Coluna

Médico e Poeta 
amapaulo.com.br

amapaulo@outlook.com

Amigo LEONARDO,
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De chapéu, duas máscaras de prote-
ção contra a Covid, usando uma ben-
gala, mais magro, com cabelo e
cavanhaque tingidos: foi assim que
Paulo Cupertino Matias, de 51 anos,
acusado de matar o ator Rafael Miguel
e os pais dele, foi encontrado e preso
pela Polícia Civil na última segunda-
feira (16).

Nos quase três anos em que ficou fo-
ragido, o número 1 na lista de crimino-
sos mais perigosos do estado usou
nomes falsos, passou por mais de 300
endereços no Brasil, no Paraguai e na
Argentina e acabou sendo detido em
um hotel simples em Interlagos, na
Zona Sul de São Paulo.

Havia mais de um mês que o empre-
sário, que se apresentou como Cris-
tiano, estava hospedado no quarto 27
do Mont Star Hotel, a um custo de R$
38 a diária, segundo a polícia.

Câmeras de segurança do estabele-
cimento registraram tanto o momento
da prisão quanto instantes anteriores,
em que Cupertino caminhava pelos
corredores.

Momentos antes da prisão
Na segunda-feira, às 15h34, ele entra

no quarto, segundo o relógio da câ-
mera. Meia hora depois, é possível ver
os policiais aparecendo no corredor.
Cupertino, sem chapéu e sem máscara,
já estava preso.

Uma das câmeras mostra, primeiro,

um homem passando no corredor, car-
regando uma mochila. Depois, o em-
presário surge acompanhado de três
policiais, com as mãos para trás. O re-
lógio da câmera marca 16h09.

Além de ocultar seu rosto com o cha-
péu e as máscaras, o empresário tinha
outra técnica para evitar ser reconhe-
cido: nunca olhava para as câmeras do
hotel. No quarto, policiais encontra-
ram, além de roupas, bengala e três
chapéus, lentes de contato azuis e uma
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
falsificada.

De acordo com os policiais que o
prenderam, o empresário voltou à ca-
pital paulista porque estava precisando
de dinheiro para continuar se escon-
dendo. Para isso, estaria tentando tra-
balhar com comércio informal nas
ruas.

Na terça (17), depois de passar por
audiência de custódia e de ter mantida
a prisão preventiva, Cupertino foi le-
vado ao Centro de Detenção Provisória
(CDP) 1 no Belém, na Zona Leste de São
Paulo.

Após ter sido preso, o empresário
deu duas pulseiras que usava como
amuletos de proteção a Ivalda Oliveira
Aleixo, da Divisão de Capturas do Dope
(Departamento de Operações Policiais
Estratégicas), delegada que o procurou
por quase três anos: uma tem um
fecho de imã, e a outra, o nome "Jesus"
gravado nela.

Segundo a delegada, Cupertino
pediu a ela que guardasse os objetos
para ficar protegida na sua vida pessoal
e profissional. E que saberia se ela faria
isso. Só não explicou como.

"Depois de conversar comigo,
quando falei que seria preso mesmo,
ele tirou as pulseiras e me deu. Falou
que era para me proteger porque essas
pulseiras tinham protegido ele durante
esses quase três anos que ficou fora-
gido. Eu peguei e fui colocar do lado, e
ele falou: 'Olha, usa porque vou saber
se você não usar'", disse Ivalda.

A delegada recebeu a informação da

prisão de Cupertino na tarde de se-
gunda. Policiais da 6ª Delegacia Seccio-
nal, responsável pelo 98º DP,
telefonaram para a Divisão de Capturas
e contaram a Ivalda ter encontrado o
foragido da Justiça.

Nome, dados e fotos de Cupertino
não apareciam publicamente na lista
de criminosos mais procurados pela
Interpol, também conhecida como Or-
ganização Internacional de Polícia Cri-
minal. Apesar disso, segundo fontes do
g1, o empresário estava incluído na Di-
fusão Vermelha do órgão, ou seja:
havia um mandado de prisão contra

ele para ser cumprido em qualquer
outro país.

Ivalda passou foto e dados de Cuper-
tino à delegacia responsável pela prisão
dele. Com a confirmação, coube à
equipe da delegada receber o preso no
Dope, que fica na sede da Polícia Civil,
no Centro.

De acordo com as investigações do
DHPP, no período em que se manteve
foragido, Cupertino contou com a
ajuda direta de pelo menos quatro ami-
gos, que são investigados pela suspeita
de esconderem o criminoso.

Dois desses amigos se tornaram réus
na Justiça por ajudarem o fugitivo. Eles
respondem em liberdade pelo crime de
favorecimento pessoal. São eles:
Eduardo Jose Machado, o “Eduardo da
Pizzaria”, dono de uma pizzaria na
Zona Sul de São Paulo; e Wanderley
Antunes Ribeiro Senhora, que mora
em Sorocaba, no interior paulista.

O crime
De acordo com o Ministério Público

(MP), o empresário cometeu o triplo
homicídio porque não aceitava o na-
moro de sua filha Isabela Tibcherani,
que tinha 18 anos à época, com o ator.

Vídeos gravados por câmeras de se-
gurança mostram o momento em que
ele atira 13 vezes em Rafael, que tinha
22 anos, e nos pais do ator: João Alcisio
Miguel, de 52, e a mãe Miriam Selma
Miguel, 50.

Caso Cupertino Geral

Empresário é acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele e foi preso na última segunda-feira num hotel da Zona Sul de SP. Após ter
sido detido, Cupertino deu duas pulseiras que usava como amuletos de proteção à delegada que o procurou por quase três anos.

Vídeo mostra momento em que Paulo Cupertino é
preso na Zona Sul de SP — Foto Reprodução

Veja detalhes da prisão de Paulo Cupertino; kit disfarce 
incluía chapéus, bengala, máscaras e lentes de contato



O governo do Camboja
pediu para que turistas
parassem de colher uma
flor que ficou popular-
mente conhecida como
"planta pênis" para fazer
fotos.

Com nome científico
Nepenthesholdenii, o
apelido faz referência a
seu formato fálico. Ela
corre risco de desapare-

cer após ter atraído curio-
sos que a arrancam do pé
para postar imagens em
redes sociais.

O Ministério do Meio
ambiente deste país asiá-
tico pediu em um comu-
nicado pela "preservação
dos recursos naturais" e
alertou para que a planta
não seja colhida e depois
jogada fora.

A pasta também divul-
gou imagens de influen-
ciadoras digitais
arrancando a flor do pé e
posando para fotos "en-
graçadinhas". Veja as
FOTOS abaixo.

"O que elas estão fa-
zendo é errado e, por
favor, não façam isso de
novo no futuro!", disse
em nota.

Para mim realmente é difí-
cil entender qual o verda-
deiro propósito ou intenção,
de inteiras legiões “ambien-
talistas” escudadas que são
até por organismos públicos,
que por serem públicos, aí
estão para pairarem seus
olhares a todos sob pena de
deixarem de ser públicos.
Mais interessante é notar
que se transformaram em
verdadeiros partidos políti-
cos com uma pregação mo-
nopolista de verdades
criadas por eles próprios. 

Sei que na Amazônia ne-
nhum discurso diferente nós
podemos fazer que não seja
o da realidade. Nós não po-
demos como os demais ter-
mos sonhos utópicos de
construção de mundos e
pessoas perfeitas. Por sinal,
sempre achei os perfeitinhos
uns chatos. Assim, para eles
nós somos o pesadelo da
realidade, embora jamais te-
nhamos tentado tumultuar
seus sonhos, suas quimeras
e ainda os ajudando com a
nossa existência para que
ganhem bastante dinheiro
como fiadores de verdades
imprestáveis. 

Já escrevi isso em algum
outro lugar, nem me lembro
agora, mas a sociedade ex-
trativista mineral na Amazô-
nia apresenta uma produção
controlada pelo governo de
mais de 40 bilhões de reais
por ano, assim ficamos em
dúvida por jamais terem
perguntado, se há anos pro-
duzimos esses valores sobre
estas jazidas minerais,
quanto é que elas valem?
Acredito que seria um nú-
mero astronômico, invejável
e cobiçável por muita gente.

Seriam as minas que querem
nos tomar?

O propósito poderia ser
uma tentativa maldosa de
um mundo externo utili-
zando talvez da inocência
ou talvez os antipatriotas ga-
nanciosos para deter o
avanço e a riqueza do nosso
país? Interessante que para
isso eles procuram, imagino,
desocuparem o interior da
Amazônia. Afinal, emitimos
uma moeda de cunho e acei-
tação internacional até me-
lhor que nosso próprio
governo. Ignoram que a con-
sequência de nossa paraliza-
ção haveria de praticamente
quebrar um bocado bom do
interior amazônico? Pouco
responsáveis então...

Porém, ainda dando mar-
gem ao raciocínio, uma vez
que o Brasil ruma célere ao
domínio, muito menos mi-

neral e mais até de sustenta-
ção alimentar em escala pla-
netária, mesmo sendo a
terra na Amazônia, de imen-
sas porções inférteis, na con-
trapartida onde ela é fértil é
muita coisa ainda por culti-
var, acabamos por começar a
mostrar ao mundo garras da
imensa produtividade que
poderemos alcançar. Lou-
cura na concorrência!!!

E consequência maior, é
que com essa grande divisão
social neste país de quem es-
tudou para com quem não
teve a oportunidade de ter
um bom estudo, é não aten-
tarem que no país ao sul da
Amazônia não existe ne-
nhum ganho sequer pró-
ximo ao que podem obter os
“indiplomados” da Amazô-
nia. 

Mais interessante, que os
diplomados não perdoam

mesmo essa capacidade que
Deus deu aos homens que
aqui se embrenharam. E o
curioso que a maioria con-
trária a eles é a fina flor dos
assalariados no restante do
território nacional. 

Por isso eu imagino que o
que desejam na verdade é
afasta lós das possíveis ri-
quezas. Só pode... 

O pior é que não é para
eles, que as preferem inúteis
do que fora da mão e con-
trole. Entretanto se estão
imaginando que todas essas
jazidas já descobertas e de-
marcadas na terra ficarão
sem donos, ou são maus ou
idiotas de pensarem assim. 

Mas, mesmo dando possí-
vel conceito de verdade do
que eles pleiteiam, o cami-
nho também estaria inteira-
mente errado. Porque se é
meio ambiente que buscam,

a preservação dele está na
educação do homem, que é
quem pode conservar ou
destruir. A não ser que quei-
ram empregar em solo brasi-
leiro a teoria da pureza de
“raças inteligentes” apli-
cando o etno-egocentrismo
ecológico por sobre as ou-
tras. Erram de novo, eles
nunca conseguirão faze lo
nem serem melhores que
outros. 

O que eles precisam na
verdade, ambientalistas e
“órgãos públicos” é criarem
juízo, eles são administrado-
res, outros nem tanto, não
comandantes e sequer cria-
dores de regras, para isso
temos o Congresso Nacional.
E as leis são feitas para
todos, inclusive para nós. 

Éramos todos legais, com
as seguidas tentativas de se
apossarem de tais descober-
tas (Brasil, único país do
mundo sem direito de
achado), por mudanças na
lei foram retroagindo sobre
nossos direitos adquiridos;
então posso reafirmar o que
sempre disse: 

“Ilegais na Amazônia são
as leis” e darão com certeza
coceiras... 

PS: Me encontro em San-
tarém inscrito e com espe-
rança de neste últimosábado
ter podido falar na audiência
pública convocada pelo Mi-
nistério Público Federal. Au-
diência essa que me causou
estranheza por sermos os
principais interessados ou
prejudicados, e não termos
sido convidados. Pelo con-
trário, nos inscrevemos de
enxeridos. Podendo então
ter acontecido um delicioso
diálogo de surdos... 
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GeralPlanta pênis 

Camboja pede que turistas parem de colher
'planta pênis' para fazer fotos

José Altino: • COLUNA
Jornalista diário, escritor, 

aviador, fundador da União 
Sindical dos Garimpeiros da
Amazônia Legal, membro do
Conselho Superior de Minas.

zealtino@uol.com.br

Mulher posa com 'planta pênis' no Camboja —
Foto Reprodução-Governo do Camboja

Espécime de planta carnívora corre risco de desaparecer e tem atraído curiosos 
que arrancam flor do pé para postar imagens em redes sociais.

CAÇA DE SARNA PARA COÇAR



O que é a fisioterapia vestibular?  
É uma área da fisioterapia  que

vem atuando na reabilitação da de-
ficiência da função do aparelho
vestibular que é responsável pelo

equilíbrio.

2. Quais os sinto-mas dos pa-
cientes comdisfunção do
sistema vestibular?   

Perda  de noção do espaço em
meio ambiente, aparecimento  de
vertigens (tonturas), zumbidos,
náuseas (vontade de vomitar),
dores em região da nuca e dificul-

dade em fixação da visão ao meio
externo.

3. Como é  feito o diagnóstico
dessa  doença?   
Após passar pelo médico especia-

lista que não detectou doença infla-
matória ou neoplásica. A consulta
fisioterápica, avalia  o paciente,
através de testes específicos do sis-

tema vestibular como: Teste de
posturografia, análise da marcha e
manobras  diagnósticas para identi-
ficar qual canal semicircular (estru-
tura do ouvido interno) está
comprometido. 

4. Como é realizado  a fisiotera-
pia vestibular? 
O profissional utiliza técnicas e

manobras passivas e ativas especí-
ficas para o alinhamento e reposi-
ção dos cristais para o bom
funcionamento dos canais  semicir-
culares.  

5. O que esperar da evolução?
A evolução é variável. Tem pa-

ciente que melhora  com um só
atendimento e outros com dois a
três atendimentos.  O paciente con-
segue uma melhor estabilização da
imagem e orientação espacial ou
seja o bom equilíbrio.

6. Faça suas considerações finais 
A fisioterapia vestibular tem   rea-

lizado e ajudado muitos pacientes
com crises de tonturas, náuseas,
zumbidos e perda de equilíbrio cor-
poral, através de uma abordagem
cautelosa e específica para a reabi-
litação do sistema vestibular e suas
disfunções, trazendo a reintegração
do bem estar através do equilíbrio
corporal.
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Poluição sonora: um problema do 
barulho  (e de saúde pública)

Já imaginou viver em
um mundo onde, como
diria aquela canção do
Roberto Carlos, todos
estão surdos? Um mundo
onde as pessoas são inca-
pazes de ouvir o som da
chuva, o canto dos pássa-
ros ou o riso das  das
crianças? 
Contando assim, até

parece uma distopia
criada pelo escritor por-
tuguês José Saramago
(1922-2010), autor do ro-
mance Ensaio sobre a Ce-
gueira (Companhia das
Letras), ou um estudo de
casos do neurologista in-
glês Oliver Sacks (1933-
2015), que publicou
Vendo Vozes — Uma Via-
gem ao Mundo dos Sur-
dos (Companhia de
Bolso). 

as nada disso. A Orga-
nização Mundial da
Saúde (OMS) estima que,
até 2050, 25% da popula-
ção global — quase 2 bi-

lhões de pessoas — terá
algum grau de perda au-
ditiva.
Isso tem a ver com o

envelhecimento popula-

cional? Tem, mas o
grande culpado por esse
déficit que pode acabar
em surdez, e de forma
cada vez mais precoce,
está gritando por aí: a po-
luição sonora. 
“Todo e qualquer ruído

perturbador ou indese-
jado que afeta os seres
humanos e mesmo a vida
selvagem está poluindo o
meio ambiente”, afirma a
otorrinolaringologista
Tatiana Alves Monteiro,
do Hospital Sírio-Liba-
nês, em São Paulo. E, a
exemplo da sujeira espa-
lhada pelo ar, os barulhos
que fustigam as cidades
viraram um problema de
saúde pública. 
Não foi por falta de

aviso que chegamos a
essa encruzilhada acús-

tica. Em 1910, o médico
alemão Robert Koch
(1843-1910), famoso por
ter descoberto o bacilo da
tuberculose, já tinha
dado o alerta: “Um dia, a
humanidade terá de lutar
contra a poluição sonora
com a mesma determina-
ção que luta contra a
peste ou o cólera”. 
Ao que parece, esse dia

chegou. Só que o mundo
fez ouvido de mercador ao
Prêmio Nobel. Deu no que
deu: só a Agência Euro-
peia  do Ambiente atribui
à exposição prolongada a
ruídos acima dos limites
toleráveis cerca de 18 mil
mortes, 80 mil interna-
ções e 900 mil casos de
pressão alta por ano.  Por
André Bernardo 20 Maio
2022, 14h15 

Não é força de expressão! A exposição a sons altos ou constantes não corrói apenas a audição. Ameaça a cabeça e o coração 

Poluição sonora já é associada a perda auditiva, problemas cardíacos
e colapso mental e cognitivo. Foto: GI/ Letterings: Sérgio Bergocce

Dr. Achiles
Hoje no #vemcomigofalardesaúde recebemos o fisioterapeuta
Johny de Oliveira CREFITO: 225062.F para nos falar sobre 
fisioterapia vestibular.

Johny de Oliveira
Bacharelado em Fisioterapia.
Especialização em  fisioterapia em or-
topedia traumatologia e terapia ma-
nual (Faculdade de macapa -FAMA
ANAO 2012) Quiropraxia, pilates  clí-
nico. 
Fisioterapia  emOtoneurologia.

Saiba mais sobre fisioterapia vestibular.
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O Ministério Público Federal
(MPF) encaminhou à Justiça Fede-
ral em Rondônia denúncia contra
dois homens e uma mulher pela
prática de redução de pessoas à
condição análoga à de escravo, em
Porto Velho (RO) e na Bolívia.
Dione Chaves Sousa (Jhony), Maria
Irismar Lago de Lima e Sidnei Joa-
quim da Silva são acusados de sub-
meter 19 trabalhadores a condições
degradantes, na extração de casta-
nhas em terras bolivianas. A ação

penal é resultado de investigações
realizadas no âmbito da Operação
Finis Messi, deflagrada em novem-
bro de 2021.

As informações colhidas no in-
quérito mostram que os três acusa-
dos aliciavam moradores de rua,
em evidente situação de vulnerabi-
lidade, para trabalhar nos casta-
nhais. Eles realizavam o transporte
das vítimas para a Bolívia e as obri-
gavam a exercer jornada de traba-
lho exaustiva, com média de 12

horas diárias sem interrupções,
descanso ou pausa para alimenta-
ção. Também ficou provado que o
trabalho era realizado independen-
temente das condições climáticas.

Os castanhais estão situados em
região de floresta inóspita, acessí-
vel apenas pela via fluvial. Os úni-
cos meios de transporte existentes
no local são barco ou voadeira
(canoa com motor), que perten-
ciam a Dione Sousa e Maria Irismar.
O controle da saída do castanhal
era, portanto, dominado pelos de-
nunciados.

As investigações revelaram que a
alimentação fornecida era limitada
a duas refeições precárias: pela
manhã e no fim da jornada. Caso a
pessoa não trabalhasse no dia, essa
alimentação era cobrada, aumen-
tando a dívida com os supostos
empregadores. Se os trabalhadores
desejassem adquirir outros produ-
tos, deviam comprar do casal, que
cobrava preços abusivos. Para se
ter uma ideia dos abusos, segundo
as vítimas, uma garrafa de cachaça
custava R$ 600 e uma pasta de
dente, R$ 100. Além disso, as víti-

mas eram impedidas de adquirir
“bens das poucas embarcações que
passavam pelo local”.

Ainda com o intuito de aumentar
o valor devido e manter a subser-
viência das vítimas, Dione Chaves
e Maria Irismar vendiam drogas ilí-
citas aos trabalhadores. Conforme
depoimentos coletados durante as
investigações, os entorpecentes
eram fornecidos diariamente e de
modo forçado, reduzindo o poder
de decisão das vítimas. O objetivo
era fazer com que elas ficassem vi-
ciadas e, assim, gastassem cada vez
mais com a compra das drogas. De
acordo com a denúncia, Dione Cha-
ves era integrante do grupo crimi-
noso Comando Vermelho, com
envolvimento em diversos crimes
como tentativa de homicídios, fur-
tos e ameaças, entre outros.

Crimes – Dione Chaves e Maria
Irismar foram acusados pelo MPF
da prática de redução de pessoas à
condição análoga à de escravo, trá-
fico de pessoas e de drogas. Sidnei
Joaquim, além de figurar como ar-
rendatário de terras dos castanhais,

ajudou no aliciamento dos traba-
lhadores em Porto Velho e cedeu
seu veículo para o transporte de al-
guns dos trabalhadores. Ele foi acu-
sado pela prática do crime de
redução de pessoa à condição aná-
loga à de escravo.

Na denúncia, o representante do
MPF explica que, embora parte dos
crimes tenha sido praticada em terri-
tório boliviano, o processamento do
caso deve se dar o Brasil e seguir a lei
nacional, conforme prevê o Código
Penal Brasileiro (art. 7º, inc. II, “b”).

Para o procurador da República
Reginaldo Trindade, autor da
ação penal, “trata-se de uma bi-
zarra prática de um crime em si
mesmo repugnante. Os acusados
praticamente sequestraram vá-
rios moradores de rua em Porto
Velho, levaram todos para a Bolí-
via e lá os mantiveram sob condi-
ções degradantes. Não bastasse,
ainda cobraram valores absurdos
por coisas essenciais (comida in-
clusive) e ainda forneceram drogas
a todos. A depender do MPF, eles
sentirão o peso da justiça ao final
desse caso”.

Cerca de 300 membros e
servidores do Ministério Pú-
blico Eleitoral, que vão atuar
na fiscalização das Eleições
2022, participaram nas últimas
duas semanas de capacitação
online sobre desinformação e
automação no contexto eleito-
ral. O curso foi promovido pelo
Instituto de Tecnologia e So-
ciedade do Rio de Janeiro
(ITS), com o apoio da União
Europeia, e é fruto de parceria
firmada com a Secretaria de
Cooperação Internacional
(SCI) do MPF e a vice-Procura-
doria-Geral Eleitoral.

A formação foi dividida em
seis aulas e terminou na
sexta-feira (20). Ao longo do
curso, os participantes pude-
ram conhecer questões técni-
cas relacionadas ao
comportamento automati-
zado na internet, as normas
relacionadas à criminalidade
cibernética e ao processo elei-
toral, assim como ferramentas
de cooperação internacional.
O objetivo é que o conteúdo
sirva de subsídio para a atua-
ção do Ministério Público na
fiscalização das eleições ge-
rais deste ano, sobretudo no
que diz respeito à dissemina-
ção massiva de campanhas de
desinformação em redes so-
ciais.

Na aula da última quarta-
feira (18), a secretária adjunta
de Cooperação Internacional
do MPF Anamara Osorio, e a
procuradora regional Eleitoral
no Rio de Janeiro, Neide Car-
doso, falaram sobre as medi-
das  jurídicas para a requisição

de dados a provedores de apli-
cações na internet estrangei-
ros que controlam redes
sociais e aplicativos de men-
sagens instantâneas utiliza-
dos no Brasil. 

Elas ressaltaram que o
Marco Civil da Internet (Lei n°
12.965/2014)  trouxe uma série
de obrigações a essas empre-
sas, quanto à coleta e o arma-
zenamento de dados de
acesso aos serviços essenciais
para a condução de investiga-
ções na internet, que devem
ser fornecidos às autoridades
mediante determinação judi-
cial.

Essa lei também prevê que
provedores de aplicações que
prestam serviços direciona-
dos aos brasileiros, com ou
sem representação no Brasil,
devem cumprir a legislação
nacional, e, por consequên-
cia, as decisões judiciais. De
acordo com Anamara, essa
regra está de acordo com a le-

gislação internacional, como a
Convenção de Budapeste -
que trata de crimes cibernéti-
cos - e normativos dos Esta-
dos Unidos e da União
Europeia sobre o tema. Nesse
sentido, os dados digitais e
conteúdos necessários a uma
investigação podem ser requi-
sitados a provedores de apli-
cações de internet sem a
necessidade de um procedi-
mento de cooperação interna-
cional.

Mesmo essas empresas
sendo em grande parte ameri-
canas, Neide Cardoso expli-
cou que não há necessidade
de uso do MLAT (acordo de
cooperação jurídica em maté-
ria penal entre Brasil/EUA)
para requisição das informa-
ções, já que os dados coleta-
dos de brasileiros no território
nacional estão sob a jurisdição
da Justiça brasileira, con-
forme prevê o artigo 11 do
Marco Civil da Internet. Por

isso, devem ser fornecidos
quando requisitados judicial-
mente. 

“A obtenção desse tipo de
informação precisa ser ágil,
porque a prova eletrônica de-
saparece muito rápido e o
Marco Civil da Internet dá
toda a base legal para essas re-
quisições. A cooperação inter-
nacional só é necessária
quando existem pessoas,
bens ou fatos no exterior, fora
do alcance das autoridades
nacionais”, complementou a
secretária adjunta da SCI,
Anamara Osorio.

A procuradora Neide Car-
doso lembrou, ainda, que as
plataformas de internet,
assim como as empresas de
rádio e televisão, têm até o dia
20 de julho para indicar à Jus-
tiça Eleitoral representante
legal e dados de contato para
o recebimento de ofícios, inti-
mações e citações. Durante o
curso, ela também ressaltou a
importância de membros do
MP Eleitoral estarem atentos
quanto aos procedimentos de
preservação da integridade e
da autenticidade das provas
digitais, para que a validade
do material não seja alvo de
questionamento na Justiça.

Neide falou, ainda, sobre as
regras de propaganda eleitoral
na internet. Ela explicou que a
legislação eleitoral brasileira
veda a publicidade paga nesse
veículo, salvo por meio de im-
pulsionamento nas platafor-
mas que oferecem o serviço.
“O impulsionamento tem que
estar identificado e só pode

ser contratado pelos partidos,
federações, coligações e can-
didatos. Além disso, deve ser
contratado diretamente com
o provedor de internet com
representação no país”, expli-
cou. 

O uso de telemarketing e
disparo em massa com uso de
robôs é proibido. O descum-
primento dessas regras, se-
gundo a procuradora, pode
ensejar aplicação de multa ou
até mesmo cassação de man-
dato ou inelegibilidade, caso
fique comprovado abuso de
poder econômico ou uso in-
devido dos meios de comuni-
cação por parte do candidato.

Os desafios da comunica-
ção política na internet e o uso
de bots e trolls foram outros
dos temas abordados na capa-
citação, assim como medidas
adotadas pelas próprias plata-
formas e sugeridas por pes-
quisadores para combater a
desinformação. Também foi
apresentado o Pegabot, solu-
ção desenvolvida pelo ITS Rio
em parceria com o Instituto
de Tecnologia e Equidade e fi-
nanciado pela União Euro-
peia, para identificação de
comportamento automati-
zado (robôs) em redes sociais.
Os participantes puderam en-
tender como a ferramenta
pode contribuir para a identi-
ficação de possíveis irregula-
ridades no contexto eleitoral.
Todo o material utilizado
pelos palestrantes e os vídeos
das aulas foram disponibiliza-
dos aos participantes do
curso.

MPF denuncia um casal e um pastor acusados de
manterem 19 moradores de rua em trabalho escravo

Membros e servidores do MP Eleitoral participam de 
capacitação sobre combate à desinformação

Eleições 2022

Curso promovido em parceria com o ITS Rio busca subsidiar a atuação do Ministério Público na fiscalização das Eleições 2022.

A ação penal é resultado de investigações realizadas no âmbito da Operação Finis Messi, deflagrada em novembro de 2021.



Os grupos de criminosos
disputam dentro dos presí-
dios e nas periferias do país
seu quinhão no bilionário ne-
gócio da venda da cocaína,
maconha e crack, além de
roubo, dentre outros, de car-
gas e bancos. Tratei desse
tema em entrevista à Rede
Globo. Assista no link
https://m.facebook.com/stor
y.php?story_fbid=949588478
532081&id=48147109534382
4&sfnsn=mo&extid=HkDI0r2
OPrl5Qfrv

•Para responder essas
ações criminosas, o Estado
construiu cinco unidades de
segurança máxima espalha-
das pelo país. 

•Dentre eles, encontram-
se os famosos Fernandinho
Beira-Mar(CV), Nem da Roci-
nha (Amigo dos Amigos),
Marco Willians Herbas Cama-
cho, o Marcola (PCC) e José
Roberto Fernandes Barbosa,
vulgo Zé da Compensa (FDN)
e irmãos Gerônimo e Nata-
lino, fundadores da milícia
Liga da Justiça. Estes últi-
mos, que foram policiais
civis, não mais se encontram
presos. 

•Em uma entrevista ao El
País, Nem da Rocinha dispa-
rou: “Você acha que os políti-
cos não sabem como resolver
o problema da violência?”.
Em seguida, responde à pró-
pria pergunta. “O problema é
que eles sabem que não serão
reeleitos se fizerem isso.
Sabem que isso exige um in-
vestimento em educação e
políticas sociais que não têm
retorno na urna, no curto
prazo, mas que é algo para o
médio prazo, para daqui a
dez ou 15 anos. A preocupa-
ção maior é o mandato, não é
resolver nada”. (Grifo nosso)

•Essa declaração, acima,
que diz muito sobre o pro-
blema das facções, pode ser
acessada no  https://brasil.el-

pais.com/brasil/2018/03/13/p
olitica/1520947959_760179.ht
ml

•A declaração de Nem da
Rocinha é combustível para
reacender a polêmica sobre a
troca de voto por dinheiro,
materiais e cargos públicos,
ofertados por políticos que
tem interesse em manter o
eleitor em situação de ex-
trema pobreza e residindo
em áreas dominadas por fac-
ções. 

•Nesse contexto, constata-
mos que a manutenção da
miséria é do interesse desses
políticos e será mantida en-

quanto não houver a cons-
cientização das pessoas que
vivem o círculo vicioso da
venda do voto.

•Venda que é compreensí-
vel se observarmos a miséria
e falta de acesso a informa-
ções confiáveis, método pelo
qual a população é subju-
gada, escravizada.

•Mas é esse processo que
gera má gestão e corrupção,
as quais, por sua vez, dão ori-
gem à miséria do eleitor, por-
que o voto vendido é a
autorização para o compra-
dor manter na miséria quem
vende.

•Sair desse círculo vicioso
depende do agir de cada um
de nós, porque a conscienti-
zação se inicia em casa, passa
pelos nossos parentes e pre-
cisa chegar aos amigos. 

•Esses esclarecimentos
devem ser feitos com empa-
tia, respeito e muita resiliên-
cia, nunca com
agressividade, pois a maioria
de nós está condicionada
com a ideia de que não há di-
ferença entre os políticos,
tanto faz este ou aquele. Mas

se observarmos com bastante
atenção veremos que nem
todo político é igual; são
iguais apenas aqueles que
tentam comprar o nosso
voto. 

•O que se faz óbvio é que a
miséria, a fome, o desem-
prego, os baixos ganhos são
combustível dessa situação
cruel.  E a causa ou origem
está na falta de ações gover-
namentais.

•Falta educação de quali-
dade, falta incentivo ao em-
preendedorismo, os eleitos
têm sido incompetentes para
desenvolver a economia do

Amapá e, assim, gerar opor-
tunidades permanentes de
trabalho e consequente valo-
rização do trabalhador.

•A irresponsabilidade de
gestores públicos e de legisla-
dores é o sustentáculo deste
triste espetáculo.  E somente
nosso voto pode mudar esse
cenário, para que nossa so-
ciedade, que é empurrada
para a miséria, venha a ser
uma sociedade que se sus-
tente por seu trabalho. Conti-
nuar escravo, ou não,
depende de quem, com
nosso voto, escolhermos para
nos representar.

Advogado ex-procurador geral do
estado ex-deputado federal atual

delegado da Polícia Federal
reategui1@yahoo.com.br

O AMAPÁ VEM SENTINDO A AÇÃO DE DE FACÇÕES CRIMINOSAS POR AUSÊNCIA
DE SOLUÇÕES DE NOSSOS POLÍTICOS. QUEM IREMOS ELEGER EM 2022?

Conheça mais sobre o trabalho que desenvolvi, como parlamentar, na página /DepMarcosReategui do 
facebook. Contribuições e questionamentos serão recebidos através do e-mail reategui1@yahoo.com.br
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O Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas no
Amapá (Sebrae), apresentou no
dia 19 de maio das 9h às 16h, os
30 projetos amapaenses sele-
cionados para o Programa
Inova Amazônia, que desen-
volveram ideias inovadoras em
bioeconomia, sustentabilidade
e sociobiodiversidade. A inicia-
tiva tem como público-alvo
startups, empresários, secreta-
rias, instituições de ensino e
acadêmicos. As apresentações
dos projetos ocorreram na sede
do Sebrae, no Salão de Eventos
Macapá, aberto ao público e os
representantes de cada um dos
30 projetos apresentaram os
seus respectivos pitchs.
O Programa Inova Amazônia

do Sebrae é uma estratégia fo-
cada em fomentar, apoiar, de-
senvolver pequenos negócios,
startups, empreendimentos e
ideias inovadoras que tenham
como premissa a preservação,
conservação, o uso sustentável
dos recursos da biodiversidade
do bioma Amazônico e a utili-

zação sustentável de recursos
naturais da Amazônia Legal, e
que tenham soluções aplica-
das em alimentos; agricultura;
aquicultura e pesca; bebidas;
biocombustíveis; bioenergia;
bioplásticos e embalagens;
casa e construção; ecodesign;
ecoturismo; farmoquímico e
farmacêutico; fitoterápicos e
nutracêuticos; florestas; hi-
giene, perfumaria e cosméti-
cos; indústria têxtil e moda;
química e novos materiais; e
tecnologia da informação e lo-
gística aplicadas aos segmen-
tos de bioeconomia.
Os projetos selecionados re-

cebem aporte de estímulo à
inovação, intitulado Bolsa
Sócio Empreendedor, no valor
total de R$ 39 mil por bolsista,
durante 6 meses, que pode
chegar até R$ 78 mil com as
bolsas para até dois (2) sócios
por empresa, totalizando R$
2.340.000,00 (dois milhões e
trezentos e quarenta mil), for-
talecendo a economia local.
O coordenador nacional do

Programa Inova Amazônia no
Sistema Sebrae, ThyagoGatto,
pontua a importância da Bolsa
Sócio Empreendedor. “É a
oportunidade para que os em-
preendedores se dediquem aos
negócios. Para nós, como Se-
brae, é gratificante a realização
deste momento, pois é a pri-
meira vez na história que a ins-
tituição possibilita recursos
não mais para pesquisas, e sim
para o desenvolvimento dos
projetos. Vivenciar este mo-
mento, é de uma alegria que
não cabe no peito, pois tam-
bém é a primeira vez que as
bolsas para ideias em bioeco-
nomia são ofertadas na Ama-
zônia”, destaca o coordenador
nacional do Inova Amazônia
no Sistema Sebrae, Thyago-
Gatto.
O diretor-superintendente

do Sebrae no Amapá, Waldeir
Ribeiro, explica sobre a relação
da instituição com ideias em
bioeconomia. “O Inova Ama-
zônia é uma proposta que visa
trabalhar as nossas riquezas e
transformar 30 excelentes pro-
jetos em empresas. Precisa-
mos valorizar ainda mais o
ecossistema da Amazônia e es-
timular que essas ideias sejam
comercializadas”, disse o dire-
tor-superintendente do Sebrae
no Amapá, Waldeir Ribeiro.
Para a diretora técnica do

Sebrae no Amapá, Marciane
Santo, o Inova Amazônia visa
impulsionar empresas, star-
tups, ideias de negócios e que
tenham como premissa a pre-
servação e uso sustentável dos
recursos da nossa biodiversi-
dade, especialmente do bioma
amazônico. “De fato, o Inova
Amazônia é inovador, porque
além de trazer todo um acom-
panhamento técnico, o Sebrae
está formalizando o paga-
mento de bolsas para esses
empreendedores terem as con-
dições para tirarem a ideia do
papel”, destaca a diretora téc-
nica do Sebrae, Marciane
Santo.
O Programa Inova Amazônia

no Amapá, é coordenado pela
Unidade de Soluções Inovado-
ras e Competitivas do Sebrae
no Amapá (Unic), com os res-

ponsáveis Bruno Castro, ge-
rente da unidade, e pela ges-
tora de projetos do Sebrae no
Amapá, Josseli Pantoja.
A empresa VENTIUR está

conduzindo com muita maes-
tria através da sua valorosa
equipe formada por JUNIOR
RODRIGUES (Head de Comu-
nidades e Ecossistema), LEO-
NARDO MEZZOMO (Head de
Inovação) e FERNANDO FER-
RARI (Gestão de Projetos)
todas as fases do programa
que agora já está na fase de
aceleração. Os bootcamps pre-
senciais contarão com VITÓ-
RIA SCHNEIDER (Community
Manager). Os representantes
de todos os projetos vencedo-
res contam com treinamentos
de grande valor alicerçados em
técnicas, metodologias e infor-
mações de mercado local, na-
cional e internacional, além da
construção de network de
imensurável valor.

CONHEÇA A VENTIUR: Co-
nectando negócios inovadores

Nascemos para apoiar em-
preendedores com brilho nos
olhos, auxiliando-os a trans-
formar seus sonhos em negó-
cios de crescimento
exponencial. Compartilha-
mos o propósito de moldar o
nosso futuro, transformando
o mundo em um lugar me-
lhor para vivermos.
Mobilizamos uma qualifi-

cada rede de investidores, que
aporta recursos financeiros e
smartmoney, apoiando em-
preendedores com mentorias
e conexões de negócios.
Nosso processo de aceleração
busca potencializar a atitude
empreendedora, estimulando
a capacidade de execução, ex-
perimentação e cocriação.
Mais que bons negócios,

buscamos ótimos empreende-
dores, entregando ferramen-
tas para que as startups
possam impactar positiva-
mente no mercado, gerando
emprego e renda, distribuindo
riqueza e revolucionando a
sociedade

INOVA AMAZÔNIA SEBRAE



O teatro surgiu na Grécia antiga
há quase três mil anos. Durante toda
a história do homem há uma relação
intrínseca entre a vida e a arte. Para
quem deseja se envolver com essa
arte, se torna fundamental conhecer
alguns termos que são geralmente
utilizados entre as pessoas das artes
cênicas. Relacionaremos em seguida
algumas palavras ligadas ao teatro e
suas principais origens. A palavra
TEATRO vem do Latim theatrum, do
Grego theatron, que significava lite-
ralmente “lugar para olhar”, de
theasthai, “olhar”, mais tron, sufixo
que denota “lugar”. O sentido de
“lugar onde transcorre a ação” se
aplicou também aos feitos militares,
daí o nome “teatro de operações”
para uma área onde há luta armada.

ANFITEATRO também vem do
Latim amphiteatrum, do Grego amp-
hiteatron, que significa “local de es-
petáculos duplo, com espectadores
dispostos de ambos os lados do
palco”, de amphí-, “dos dois lados”,
mais theatron, local de onde se vê.
Inicialmente os teatros possuíam as-
sentos apenas no lado voltado para o
palco, seguindo a arquitetura do tea-
tro grego. É ainda o caso da maioria
ou todos os nossos teatros atuais. Os

atuais estádios de futebol, são hoje,
os nossos verdadeiros anfiteatros.

O termo COMÉDIA vem do Grego
komoidia, “espetáculo divertido, co-
média”, de komodios, “cantor em
festas”, de komos, “festa, farra”,
mais oidos, “poeta, cantor”.  Este

termo passou por uma fase em que
era usado para designar “poema nar-
rativo”, o que é a razão de o livro “A
Divina Comédia”, de Dante Alighieri,
ter esse nome. 

TRAGÉDIA deriva do Grego tragoi-
dia, que significa “peça ou poema
com final infeliz”. Aparentemente

deriva de tragos, “bode”, mais oidea,
“canção”. Ao pé da letra poderíamos
dizer “a canção dos bodes”, e isso
viria do drama satírico, onde os ato-
res se vestiam de sátiros, com suas
pernas cabeludas e chifres de bode. 

Da mesma forma, DRAMA tam-
bém deriva do Grego drama, “peça,
ação, feito” (especialmente relativo
a algum grande feito, fosse positivo
ou negativo), vem de drao, “fazer,
realizar, representar, lutar”. Por-
tanto, quando um professor ensina
teatro e coloca seu alguém para
atuar em cena, ele está fazendo com
que seu aluno diga: eu faço, eu luto,
eu faço a hora, não espero acontecer. 

PLATEIA – ao que tudo indica, de-
riva do Grego platea, que significa
“largo e plano”. Inicialmente desig-
nava o lugar onde ficavam os músi-
cos e se estendeu depois, em prédios
diferentes dos teatros gregos, à parte
onde tomam assento os espectado-
res.

PALCO – do Italiano palco, “es-
trado, tablado”, do Lombardo palko,
“trave, viga”. Seu sentido se esten-
deu depois ao de “tablado susten-
tado por vigas” e mais tarde a
“estrado ou palco designado para
apresentações artísticas”.

Se existisse "prova do ter-
ceiro disco", seria fácil afir-
mar: Harry Styles passou
sem fazer muito esforço.

O cantor inglês de 28
anos, ex-integrante do One
Direction, mostra seu ine-
gável carisma e canções
com um ar retrô delicinha
em "Harry'sHouse".

Desde o primeiro clas-
sudo álbum, Harry já havia
indicado que sabe o que
quer. Ele quer brincar com
clichês, grooves, baladas
poderosas e sons dançan-
tes que os pais dele ouviam
no walkman.

No segundo álbum,
"Fine Line" (2019), cantou
uma espécie de rock clás-
sico kids. Trouxe influên-
cias do rock dos anos 60 e
70 para um público que po-
deria pensar que rock clás-
sico era Strokes ou Imagine
Dragons. No máximo, Bon
Jovi.

Nomes como Fleetwood

Mac e David Bowie ainda
seguem influenciando o
cantor, mas ele expande
ainda mais a playlist de
sons na qual se inspira.

LEMBRA DA VINDA AO
BRASIL? - Harry Styles fez
show em SP com pose de
Fábio Jr. mirim

Foi emulando A-ha ("As it

was") e Rod Stewart ("Gra-
pejuice", com o baixista Rob
Harris, do Jamiroquai) que
Styles chegou ao topo das
paradas. Ao topo do cartaz
do Coachella. E ao topo de
uma fictícia lista que leva
em conta o que pensam
fandoms e o que pensa a
crítica.

O começo é com a fun-
keada "Music for a sushi
restaurant". Se essa levada
grave e pesada com esse
backing vocal só no "papa-
papa" realmente tocasse
em um restaurante japo-
nês, os clientes trocariam o
nigiri por uma coreografia
disco.

Coautor de todas as 13
músicas do álbum, Harry
enche a voz de efeitos em
"Little Freaks", misto de ba-
lada de luau, canção de
ninar e carta de desculpas.

A música tem uma das
letras mais diretas e pes-
soais do álbum, na qual o

cantor tenta exercer o de-
sapego. "Eu não estou
preocupado em saber onde
você está / Ou com quem
você vai voltar para casa /
Eu só estou pensando em
você".

Em "KeepDriving", Harry
descreve paisagens e o que
sente, na melhor letra do
álbum. Ele vai dirigindo e
citando o que há na paisa-
gem e na própria cabeça.

Talvez falte na casinha
de Harry mais letras since-
ras e específicas como
essas duas. Em "Cinema",
por exemplo, um arranjo
grooveado e com bons vo-
cais entrega uma letra que
gira em torno de uma única
sacada: "Você tem o ci-
nema, você é cinema".

Seria como se eu ficasse
só dizendo "Harry, você
tem música em você. Harry
você é a música". Claro que
ele é muito mais do que
isso.

Harry Styles entrega pop carismático e 
retrô delicinha em 'Harry'sHouse';

Em alta

Cantor inglês de 28 anos, ex-One Direction, brinca com clichês, grooves, baladas poderosas e sons dançantes. 
Sonoridade é de quem sabe o que quer, mas letras são parte menos inspirada.

Geral

DESVENDANDO O TEATRO
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Capa do álbum 'Harry's House', de Harry Style' — Foto Divulgação
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O coletor de lixo que foi
demitido após aparecer em
um vídeo brincando de fazer
escolta armada de um cami-
nhão durante o expediente,
no dia 22 de abril, em Botu-
catu (SP), explicou ao g1 que
se emocionou ao saber sobre
a recontratação, na última se-
gunda-feira (16).

O caso veio à tona na úl-
tima semana, após as ima-
gens viralizarem nas redes
sociais.

Segundo o coletor, Vitor
Henrique Celestino, de 30
anos, o Sindicato Específico
dos Empregados nas Empre-
sas de Limpeza Urbana,
Áreas Verdes, Limpeza e
Conversação (Siemaco) pre-
parou uma surpresa para
contar sobre a reintegração
dele ao trabalho.

"O sindicato veio de sur-
presa na minha casa e me

levou para a empresa. Lá, eles
me contaram que eu seria re-
contratado. Me emocionei
muito, porque eu gosto do
meu serviço", celebrou.

Vitor Henrique havia con-
tado ao g1 no último sábado
(14) que ainda não havia fe-

chado contratos, mas manti-
nha a esperança de retornar
ao mercado de trabalho o
quanto antes. De acordo com
ele, a família depende do seu
salário para se sustentar.

"Eu tenho uma família de
cinco filhos, um bebê de qua-

tro meses, três meninas de
três, oito e nove anos, e um
menino de 14 anos. Os dois
mais velhos são do meu pri-
meiro casamento e pago pen-
são. Também moro de
aluguel, então preciso voltar
a trabalhar", contou.

Apesar de dizer ter sido in-
justiçado por conta da de-
missão, Vitor recebeu
doações, ajuda para alimen-
tação, valores em dinheiro e
uma Bíblia.

Um morador gravou Vitor
durante o expediente, simu-
lando fazer a escolta armada
do caminhão de lixo. No
vídeo, ele também mexe com
os colegas de trabalho. O
que, segundo ele, era uma
brincadeira se tornou um dos
seus maiores "pesadelos".

Isso porque Vitor sempre
teve o sonho de trabalhar
como coletor de lixo, contou

ao g1. Conquistado o traba-
lho, o morador de Botucatu
atuou por dez meses até a de-
missão. Antes deste em-
prego, ele também atuou na
montagem de lanches em
um trailer.

Recontratação
Na quinta-feira (12), Vitor

participou de uma reunião
no gabinete do prefeito
Mário Eduardo PardiniAffon-
seca (PSDB), com a participa-
ção de representantes da
empresa Grupo Corpus, con-
tratada pela prefeitura para
fazer o serviço de coleta.

"O prefeito me disse que
não viu nada de mais no
vídeo e pediu para a empresa
me contratar novamente. Eu
voltaria para o trabalho de
coletor na mesma empresa, é
tudo o que quero", afirmou
Vitor ao g1.

Recontratado Geral

Vitor Henrique Celestino, de 30 anos, foi demitido após vídeo com brincadeiras durante expediente, em
Botucatu (SP). Coletor foi recontratado na segunda-feira (16) e voltou às ruas da cidade na quinta-feira (19).

'Me emocionei', diz coletor de lixo recontratado após demissão por
vídeo em que brinca de fazer escolta armada de caminhão

COLUNA •

"Poemas da Arca do Velho"
Itaguaraci Macedo: Químico e poeta

rivmacedo@ymail.com

Coletor de lixo se emociona por saber sobre recontratação após
demissão por vídeo em que brinca de fazer escolta armada de
caminhão em Botucatu — Foto Siemaco-Divulgação

Ruía o mundo de entes desiguais...
Juntos, seus braços,pernas e suas mentes!
Jesus do alto e não indiferente,
decidiria a sina desses tais...

E nos seus modos cerimoniais,
Os olhos seus,olhos onipresentes,
ora pairavam sobre os insolentes,
ora brilhavam como dois cristais!

- Até parecem eles animais
em seus próprios pecados repelentes!
Agora eu sinto pai,o que tu sentes
Por tê-los feito tanto racionais!

- De que valeu eu ter dado meus ais,
morrer na cruz cruzado em seus dormentes,
servir de foco para essa gente
e base em suas ações fundamentais?

- Eu que lhes dei razões celestiais
devia tê-los feito diferentes?
Mas,se os fizesse,esses mesmos dementes,
se matariam lá um pouco mais...

- De serviu lutar com satanás,
gorar todos seus planos indecentes,
se os homens lá na terra descontentes
se enchem de motivos cruciais?

- Eu que nasci de onipotentes pais
tomei-os com fervor nessas mãos quentes,
fiz ver a todos as razões presentes,
constantes em seus dias atuais:

- Mostrei-lhes mil figuras sepulcrais
a humanidade em seus primeiros dentes,
a mão da morte,gritos estridentes,

o inferno e seus domínios infernais!

- Mostrei-lhes que seus medos naturais
são instintivos como aos seus repentes,
indesejáveis sobre si,latentes
constantes,insistentes,semanais...

- Usei poderes sobrenaturais
e fiz castelos de ilusões decentes.
e todos eu cedi aos indigentes
prevendo-lhes futuras matinais...

-De que valeu de ter anos atrás
nascido eu lá em meios tão carentes,
sarado mágoas,multidões doentes
e para os penitentes dado a paz?

- Jamais pensei que fosse assim,jamais
homens errados,desobedientes
erraram tanto e nos erros,contentes
constantes,persistentes,marginais...

- Até parecem ser irracionais
nas suas próprias maneiras de viventes!
Cansei,meu pai!Vos peço me apascentes
A direita de ti e nada mais...

...e nos seus modos cerimoniais
chorou Jesus seus ideais frementes...
Daí,quarenta dias consequentes
Aconteceu chuvas torrenciais...

OUTRO DILÚVIO



Com o painel Justiça Itine-
rante na Amazônia, o Tribunal
de Justiça do Amapá (TJAP)
estará participando do Webi-
nário Justiça Itinerante, pro-
movido pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). O
juiz Esclepíades de Oliveira
Neto é um dos painelistas. O
evento acontece na segunda-
feira (23), com transmissão
pelo YouTube do CNJ, a partir
das 18 horas.

O painel que será presidido
pelo Ministro Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, contará
ainda como Painelistas: • Juiz
do Tribunal Regional do Tra-
balho da 8ª Região Jonatas dos
Santos Andrade -  • Represen-
tante do TJRR - Polos de Con-
ciliação Indígena • Juiz
Auxiliar da Presidência do CNJ
Dorotheo Barbosa - Comuni-
dades Ribeirinhas • Juiz da
Seção Judiciária de Minas Ge-

rais Lucilio Linhares Perdigão
de Morais.

Confira a programação:
18h – Abertura do Webinário

• Ministro Luiz Fux – Presi-
dente do Supremo Tribunal
Federal e do Conselho Nacio-
nal de Justiça • Ministro Hum-
berto Martins – Presidente do

Superior Tribunal de Justiça e
do Conselho da Justiça Fede-
ral • Ministro Emmanoel Pe-
reira – Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho e do
Conselho Superior da Justiça
do Trabalho • Ministra Maria
Thereza de Assis Moura – Cor-
regedora Nacional de Justiça •
Wagner Moura – Ator e Inte-

grante do Observatório dos Di-
reitos Humanos do Poder Ju-
diciário

18h20 – 1º Painel – “Um
novo olhar sobre a Justiça Iti-
nerante” Presidente de Mesa:
Ministra Maria Thereza de
Assis Moura – Corregedora Na-
cional de Justiça Painelistas: •
Juíza Auxiliar da Presidência
do CNJ Carolina Ranzolin Ner-
bass - Nova Recomendação do
CNJ • Desembargadora do Tri-
bunal de Justiça do Estado do
Paraná Joeci Camargo – TJPR -
Justiça no Bairro

19h20 – 2º Painel – “Justiça
Itinerante na Amazônia” Pre-
sidente de Mesa: Ministro Luiz
Philippe Vieira de Mello Filho
- TST Painelistas: • Juiz do Tri-
bunal Regional do Trabalho da
8ª Região Jonatas dos Santos
Andrade - Combate ao traba-
lho escravo – TRT8 • Juiz do
TJAP - Esclepíades de Oliveira

Neto • Representante do TJRR
- Polos de Conciliação Indí-
gena • Juiz Auxiliar da Presi-
dência do CNJ Dorotheo
Barbosa - Comunidades Ribei-
rinhas • Juiz da Seção Judiciá-
ria de Minas Gerais Lucilio
Linhares Perdigão de Morais

20h20 – 3º Painel – “Justiça
Itinerante e o acesso à Justiça
para populações vulneráveis”
Presidente de Mesa: Conse-
lheiro Mauro Martins Painelis-
tas: • Desembargadora
Cristina Gaulia − TJRJ • Coor-
denadora Geral do Fazendo
Justiça Valdirene Daufemback
- DMF •Juíza de Direito Lu-
ciana Yuki Fugishita Sorren-
tino (TJDFT) e Coordenadora
do Projeto de Implementa-
ção da Política Nacional Ju-
dicial de Atenção a Pessoas
em Situação de Rua e suas
Interseccionalidades (Muti-
rão PopRuaJud)

TJAP compõe Painel Justiça itinerante na Amazônia
que integra Webinário promovido pelo CNJ 

Tribunal do Júri de Macapá finaliza a semana com
quatro julgamentos de crimes contra a vida

Eficiência

Em destaque

Para o ano de 2023 a previsão é que comecem a ter 
sessões de júris mais complexos.

Com o tema “Viva
Sem Violência! Proteja-
se!”, a campanha Maio
Laranja também conta
também com a partici-
pação da Comarca de
Tartarugalzinho, que
realizou visitas a duas
comunidades rurais na
promoção da campa-
nha. De acordo com o
diretor do Fórum de
Tartarugalzinho e titu-
lar da Vara Única de
Competência Geral da
Comarca, juiz Heraldo
Costa, a primeira locali-
dade foi a de Terra
Firme do Apezal, “onde
nos reunimos com toda
a comunidade e minis-
tramos uma palestra
multidisciplinar sobre a
Campanha Maio La-
ranja”. No mesmo dia, a
comitiva da Justiça se-
guiu para a comuni-
dade de Andiroba, a
que tem maior quanti-
dade de crianças da re-
gião.

Segundo o magis-
trado, as palestras in-
cluem falas do
Conselho Tutelar do
Município, a palestra
propriamente dita, com
fala da psicóloga – e fala
de todas as implicações
psíquicas do abuso e
exploração sexual de
crianças e adolescentes
para as vítimas –, “além
da minha participação,
na qual abordo as im-
plicações penais para
quem comete os cri-
mes”.

“Já temos mais duas
visitas marcadas para a

semana que vem, tam-
bém na zona rural, e
aqui na sede de Tarta-
rugalzinho em escolas,
igrejas e associações”,
observou o magistrado.
“Tem sido um trabalho
bem produtivo esse de
prevenção do abuso e
exploração sexual de
crianças e adolescentes
e divulgação da Campa-
nha Maio Laranja”, ga-
rantiu o juiz Heraldo
Costa, titular da Vara
Única de Competência
Geral da Comarca e di-
retor do Fórum de Tar-
tarugalzinho.

Comarca de Tartarugalzinho adere à campanha 
de combate e  prevenção ao abuso e exploração

sexual de crianças e adolescentes

Maio Laranja

As palestras incluem falas do Conselho Tutelar do 
Município e fala de todas as implicações psíquicas do abuso 

e exploração sexual de crianças e adolescentes para as vítimas

O evento acontece na segunda-feira (23), com transmissão pelo YouTube do CNJ, a partir das 18 horas.
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Somente nesta semana, entre 16
e 20 de maio de 2022, a Vara do Tri-
bunal do Júri de Macapá, que tem
como titular a juíza Lívia Freitas, já
julgou quatro processos – outros
cinco já estão na pauta da próxima
semana. “Infelizmente, em razão
da pandemia, a 1ª Vara do Tribunal
do Júri da Comarca de Macapá foi
muito afetada. Com isso, a pauta
se tornou muito extensa, pois é
um ato presencial, não existe a
possibilidade de fazer de forma
virtual”, disse a magistrada.

Durante o mês de maio serão
realizadas 15 sessões de julgamen-
tos, mas o mês de junho já conta
com outras nove sessões – a uni-
dade já pautou julgamentos até o
segundo semestre de 2023. Dentre
os processos acumulados, a uni-
dade tem dado prioridade aos pro-
cessos mais antigos e simples, com
sessões que não demandam muito
tempo por suas características es-
pecíficas (entre elas, processos
com apenas um réu). Para o ano de

2023 a previsão é que comecem a
ter sessões de júris mais comple-
xos.

Competências
O Tribunal do Júri, ou Júri Popu-

lar, tem como competência julgar
crimes dolosos contra a vida, entre
eles: homicídio, infanticídio,
aborto e indução ao suicídio. Sob a
presidência de um juiz ou juíza, o
Tribunal do Júri sorteia, a cada
processo, 25 cidadãos que devem
comparecer ao julgamento ser-
vindo como jurados (ou julgado-
res). Destes, sete são novamente
sorteados para compor o conselho
de sentença que irá definir a res-
ponsabilidade do acusado pelo
crime.

Ao final do julgamento, o cole-
giado popular deve responder aos
chamados quesitos, que são as
perguntas feitas pelo(a) presidente
do júri (juiz ou juíza) sobre o fato
criminoso em si e as demais cir-
cunstâncias que o envolvem.
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Uma das frases que mais ale-
gram as pessoas em momento
ou dificuldades ou nas horas
que se é preciso resolver pro-
blemas é: “É preciso nos unir-
mos. Vamos nos unir. Unidos
somos mais fortes...etc.” O
salmo 133 nos lembra que o
povo de Deus estando unido é
sim um diferencial, dá unidade
e fomenta a construção de
grupo com propósito. O texto
do salmo diz: “Como é bom e
agradável que o povo de Deus
viva unido como se todos fos-
sem irmãos! É como o azeite
perfumado sobre a cabeça de
Arão, que desce pelas suas bar-
bas e pela gola do seu manto sa-
cerdotal. É como o orvalho do
monte Hermom, que cai sobre
os montes de Sião. Pois é em
Sião que o Senhor Deus dá a sua
bênção, a vida para sempre.” É
importante destacar que o pró-
prio Cristo conviveu unido aos
seus e foi em busca do seus.
Também é importante lembrar
que o ministério de Jesus sem-
pre foi marcado pela oração.
Onde ele clama pelos seus para
que ficassem guardados pelo
próprio Deus. Inúmeras passa-
gens bíblicas expressam essa
verdade. Das muitas orações
que Jesus fez ao Pai, sem dú-
vida, o “Pai nosso” e a “oração
sacerdotal” são umas das mais
especiais, pois foram feitas em
favor dos cristãos.

O texto bíblico de João 17.11-
26, nos mostra quão grande é
essa preocupação de Jesus com
cada um de nós, ele diz: “Agora
estou indo para perto de ti.
Eles continuam no mundo,
mas eu não estou mais no
mundo. Pai santo, pelo poder
do teu nome, o nome que me
deste, guarda-os para que
sejam um, assim como tu e eu
somos um. Quando estava com
eles no mundo, eu os guardava
pelo poder do teu nome, o
mesmo nome que me deste.
Tomei conta deles; e nenhum
se perdeu, a não ser aquele que
já ia se perder para que se cum-
prisse o que as Escrituras Sa-
gradas dizem. E agora estou
indo para perto de ti. Mas digo
isso enquanto estou no mundo
para que o coração deles fique
cheio da minha alegria. Eu lhes
dei a tua mensagem, mas o
mundo ficou com ódio deles
porque eles não são do mundo,
como eu também não sou. Não
peço que os tires do mundo,
mas que os guardes do Ma-
ligno. 16Assim como eu não
sou do mundo, eles também
não são. Que eles sejam teus
por meio da verdade; a tua
mensagem é a verdade. Assim
como tu me enviaste ao
mundo, eu também os enviei.
Em favor deles eu me entrego
completamente a ti. Faço isso
para que, de fato, eles também
sejam completamente teus.  —
Não peço somente por eles,

mas também em favor das pes-
soas que vão crer em mim por
meio da mensagem deles. E
peço que todos sejam um. E
assim como tu, meu Pai, estás
unido comigo, e eu estou
unido contigo, que todos os
que crerem também estejam
unidos a nós para que o mundo
creia que tu me enviaste. A na-
tureza divina que tu me deste
eu reparti com eles a fim de
que possam ser um, assim
como tu e eu somos um. Eu
estou unido com eles, e tu
estás unido comigo, para que
eles sejam completamente uni-
dos, a fim de que o mundo
saiba que me enviaste e que
amas os meus seguidores como
também me amas.  — Pai,
quero que, onde eu estiver,
aqueles que me deste estejam
comigo a fim de que vejam a
minha natureza divina, que tu
me deste; pois me amaste
antes da criação do mundo. Pai
justo, o mundo não te conhece,
mas eu te conheço; e aqueles
que me deste sabem que tu me
enviaste. Eu fiz com que eles te
conheçam e continuarei a fazer
isso para que o amor que tens
por mim esteja neles e para que
eu também esteja unido com
eles.” A oração Sacerdotal de
Jesus tem esse nome porque
Jesus, ao orar ao Pai, o fez em
nosso favor, como um sacer-
dote, um representante. Nessa
oração, feita um pouco antes
de Jesus morrer, nosso Salva-
dor deseja que Deus Pai mante-
nha os seus discípulos, em
todos os tempos, sempre uni-
dos. Portanto, a oração de
Jesus perpassa a história - ela
serve para nós também.

Como vocês veem, uma pala-
vra importante que aparece na
oração sacerdotal de Jesus é
união. A partir dela, apreende-
mos que o desejo de Jesus para
os seus seguidores é que eles se
mantenham numa mesma dis-
posição e propósito na nobre
tarefa de evangelização que
acontece na vida deles. Essa
palavra foi extremante salutar
para discípulos, pois, embora
viessem a perder a companhia
física de Jesus, eles tinham a
certeza de que o Espírito Santo
os acompanharia sempre.

União é ingrediente indis-
pensável na tarefa missionária
da Igreja. Igreja unida é igreja

forte; segue na mesma direção.
Mas precisamos analisar bem o
que essa palavra significa no
contexto que o próprio Jesus
estabelece.

Quando Jesus ora para que
Deus mantenha os seus discí-
pulos unidos ele estabelece um
propósito: “para que o mundo
creia que tu me enviaste” (v.
21). Sem dúvida, o maior pro-
pósito de Deus é ver os seus
feitos de Salvação serem teste-
munhados por aqueles que
foram regenerados. Afinal, é o
que o apóstolo João também
nos diz em sua primeira carta:
“Aquele que crê no filho de
Deus tem esse testemunho no
seu próprio coração. Mas quem
não crê em Deus faz de Deus
mentiroso, porque não crê no
testemunho que Deus deu a
respeito do seu Filho. E este é
o testemunho: Deus nos deu a
vida eterna, e essa vida é nossa
por meio do seu Filho. (1João
5.10-11”. Portanto, aí se confi-
gura o propósito da união – o
testemunho do amor de Jesus
no mundo em trevas.

No entanto, a união que
Deus prevê ocorre a partir de
uma base, um fundamento. Na
oração sacerdotal, Jesus deseja
que os filhos de Deus sejam
santificados na verdade. Mas
qual ou o que seria esta ver-
dade? A resposta de Jesus não
deixa dúvidas: “a tua palavra é
a verdade” (v.17).

Vivemos em dias onde tudo
é relativo. Essa forma de pen-
samento, percebida no mundo
em geral, acaba influenciando
os cristãos também. E isso é
perigoso. Passamos a argu-
mentar que existem várias ver-
dades; tudo depende do ponto
de vista de cada um. É aquela
ideia de que Deus é um só e
pode ser encontrado em todas
as religiões, em cada um de
nós, na natureza, etc. Essa é a
lógica em nossos dias. Porém,
somente em Cristo temos a
verdade verdadeira.

É preciso ouvir a voz do Sal-
vador. E ele nos diz que a ver-
dade existe sim. A voz de Deus,
ou seja, a sua palavra santa, é a
verdade absoluta debaixo da
qual todos devem se curvar.
Embora as pessoas sejam re-
beldes e tentem estabelecer
suas próprias “verdades”, che-
gará o dia onde todas elas terão

que comparecer diante do
Deus verdadeiro e nesse dia
terão seus conceitos falsos e
mentirosos caídos por terra. Se
não se arrependerem, sofrerão
a triste consequência de terem
negado a maior verdade de
Deus para a vida delas, que foi
o envio de Jesus a este mundo
para resgatar os pecadores.

Portanto, meus irmãos, sabe-
mos agora, da boca do próprio
Jesus, qual é base da nossa fé e
também da nossa união – a pa-
lavra de Deus. Essa palavra é
que opera todas as obras boas
em nossa vida e nos direciona
na mesma disposição e unidade
para anunciarmos o evangelho
de Cristo no mundo. É nessa pa-
lavra da verdade que Jesus ora
ao Pai para que nos guarde.

Pensem no quão importante
foi para os discípulos de Jesus,
no começo da igreja, essa pro-
messa maravilhosa. Na nossa
leitura de Atos 1.12-26, nós per-
cebemos como os conflitos
eram resolvidos a partir da
vontade que Deus havia esta-
belecido na sua palavra. Ali
percebemos que até a desagra-
dável traição de Judas estava
profetizada na palavra.

Por isso, irmãos, a igreja
cristã e seus membros devem
estar atrelados à palavra de
Deus em tudo que fazem e em
todo tempo. Lutero, certa vez,
disse: “qualquer ensinamento
que não se enquadre nas Escri-
turas deve ser rejeitado,
mesmo que faça chover mila-
gres”. Como esse ensino do Re-
formador é atual para nós, uma
vez que vemos e ouvimos tanta
gente dizendo que cura isso,
faz prosperar aquilo, e pouco
ou nada ouvimos sobre evan-
gelho e salvação da boca des-
ses falsos profetas.

Irmãos, a união dos cristãos
deve ser almejada sim. Mas
essa união só será verdadeira
se tivermos a mesma base – a
palavra de Deus - a partir da
qual fluirá nossa missão. Não
podemos deixar de lado, a pre-
texto de uma falsa união, ensi-
namentos tão claros e
confortantes para a igreja como
salvação pela graça, mediante
a fé, um só batismo, Santa Ceia
e tantos outros que nos propi-
ciam uma vida cheia de alegria
e consolo no evangelho de
Cristo. Hoje em dia falar em
pureza de doutrina é coisa do
passado, infelizmente muitos
pensam assim, mas a escritura
nos diz que os cristãos viviam
em torno da doutrina dos
Apóstolos. Porque hoje vamos
querer ser diferentes e beber
em outras fontes?

Tendo a verdadeira união que
Cristo prevê para os cristãos,
podemos ser uma igreja mais
forte e atuante na missão de
Deus aqui no mundo. Jesus
deixa claro de que não quer os
seus seguidores trancafiados

em mosteiros ou dentro de uma
igreja 24 horas por dia, sete dias
na semana. Ele nos quer no
mundo, agindo falando de
Jesus, construindo a Igreja do
Reino eterno, do contrário
somos servos do diabo se não
vivermos os ensinos de Deus. 

Jesus nos quer como refleto-
res de sua luz no meio das tre-
vas. E ele nos diz que podemos
ir sem medo, pois teremos a as-
sistência do Espírito Santo
atuando através da palavra que
proclamamos e das atitudes
cristãs que desempenhamos
em nossas vocações.

Não tenhamos dúvida de que
Jesus nos resgatou deste
mundo. Em nosso favor, ele
mesmo viveu uma vida santifi-
cada para nos ensinar como
viver a nossa. Jesus com o seu
sofrimento, morte e ressurrei-
ção e sua ascensão nos mostra
que não existe outro Salvador
e os primeiros irmãos na fé o
viram subir nas nuvens e teste-
munharam que do mesmo
modo ele irá retornar quando
menos esperamos e então será
nossa alegria total e o fim de
todas as coisas conhecidas,
então tudo será novo, Novo
Céu e Nova terra. 

Mas enquanto ele não vem, a
igreja continua em missão, isto
é, pregando e lutando para rea-
lizar a obra de anunciar a boa
nova da Salvação. Que Jesus
nos capacite para esta nobre
função, mas sempre na certeza
de que é Deus quem opera tudo
em nós. No final, pela graça de
Deus, estaremos com Jesus no
céu e lá desfrutaremos de toda
a glória que o Pai lhe conferiu
desde sempre. Paulo nos fala a
respeito desta vinda de Cristo
em 1 Tessalonicenses 4.13-18:
“Irmãos, queremos que vocês
saibam a verdade a respeito dos
que já morreram, para que não
fiquem tristes como ficam
aqueles que não têm esperança.
Nós cremos que Jesus morreu e
ressuscitou; e assim cremos
também que, depois que Jesus
vier, Deus o levará de volta e,
junto com ele, levará os que
morreram crendo nele. De
acordo com o ensinamento do
Senhor, afirmamos a vocês o se-
guinte: nós, os que estivermos
vivos no dia da vinda do Se-
nhor, não iremos antes daque-
les que já morreram. Porque
haverá o grito de comando, e a
voz do arcanjo, e o som da
trombeta de Deus, e então o
próprio Senhor descerá do céu.
Aqueles que morreram crendo
em Cristo ressuscitarão pri-
meiro. Então nós, os que esti-
vermos vivos, seremos levados
nas nuvens, junto com eles,
para nos encontrarmos com o
Senhor no ar. E assim ficare-
mos para sempre com o Se-
nhor. Portanto, animem uns
aos outros com essas palavras.”
Amém.

Por Rev. André Buchweitz Plamer COLUNA
Pastor da Igreja Evangélica 

Luterana do Brasil em Macapá –
Congregação Cristo Para Todos;
também atua como Missionário

em Angola e Moçambique
UNIDOS NA VERDADE, 

SEGUIMOS EM MISSÃO!



O que nos lembra o olhar de uma
criança? 

São lembranças mágicas de inun-
dações de imagens de ternura e
bondade, de esperança e vir a ser
de histórias tantas que até a Histó-
ria se envaideça do percurso a per-
correr pelo pequenino ser em
latência de uma fortaleza.

Fortaleza para transitar por flo-
restas colossais, mergulhar em
águas abissais, pisar no cerrado
como um viajor de naves espaciais
ou transpor os campos gelados das
terras do Sul ao sul do Equador de
extremo calor. 

Ou talvez a História se entorpeça
pela desabalada explosão de fura-
cões a abalar a inocência de crian-
ças nas garras da fome, ou pior, da
miséria humana sob as mais varia-
das formas de distorção da divina
concepção do amor e do encontro
de mãos. 

Furacões a insuflar a dor física,
emocional ou psíquica nos seres
vulneráveis nos mais diferentes es-
tágios de extorsão da razão do exis-
tir.

Não, não esqueço, a pior fome
não é a do pão. A mortal e dolorosa
fome do pão.  

A pior fome que nos atinge, crian-
ças ou não, é a fome de humaniza-

ção ou da compreensão do divino
no humano.

Não, não esqueço, o que mais nos
aflige é a agressão à vida ou a fome
por respeito, solidariedade, com-
paixão e misericordiosa compreen-
são da verdadeira beleza da vida a
vicejar em todas as latitudes nas
mais diversas atitudes.

Não, não te esqueci, criança.
Criança linda e pequenina. Seria o
mesmo que esquecer de mim.

Em cada olhar de uma criança re-
verencio a criança mágica que vi
voar sobre as pedras e espinhos
pontiagudos dos cerrados, sobre o
gelo dos prados, em meio ao calor
inclemente dos desertos abrasan-
tes... Abraço-te!

Onde faltou a bem-aventurança
de almas amigas, compassivas e
justas sobrou a grandeza da grati-
dão de uma alma de criança plena
de pureza e bondade a me encantar

com sua canção de benevolência na
sinfonia da eternidade.

Não, não me esqueci, crianças
necessitam urgente de atenção e
proteção para florir. Nada é muito
nos cuidados deste jardim. 

Há de se abrir clareiras na escuri-
dão dos atos de vândalos ilustres e
poderosos, ou empoderados, para
que bons sentimentos possam lhes
aquiescer, oh, crianças, e embalar
seus sonhos de amanhecer.

Era difícil apostar que
uma faixa instrumental,
que tinha inicialmente só
o nome genérico de "Ti-
tles", viraria a única mú-
sica de um artista grego a
chegar ao 1º lugar da pa-
rada da revista americana
"Billboard".

Mais improvável ainda é
o fato de que "Chariotsof-
fire", tema de Vangelis para
o filme "Carruagens de
fogo", que levou o Oscar
em 1982, seria só o início
de uma marca mais durá-
vel na cultura popular do
mundo: virar sinônimo de
competições de corrida.

"Carruagens de fogo",
lançado em 1981, conta a
história real de dois atletas
que participaram dos
Jogos Olímpicos de 1924:
um judeu inglês, que teve
que superar preconceitos,
e um devoto cristão esco-
cês, que corria para honrar
a Deus.

O filme ganhou quatro
Oscars na cerimônia de
1982: melhor filme, me-
lhor roteiro, melhor figu-

rino e melhor música, com
a trilha de Vangelis.

O tema instrumental
eletrônico tinha o nome de

"Titles", por tocar durante
os títulos dos créditos ini-
ciais do filme. Quando ele
começou a subir nas para-
das, passou a ser identifi-
cado como
"Chariotsoffire", mesmo
nome do filme em inglês.

Logo nas Olimpíadas se-
guintes, de 1984, em Los
Angeles, a música virou
tema da transmissão olím-
pica da BBC, assim como
em 1988, em Seul. Diver-
sas outras emissoras pelo
mundo começaram a fazer
o mesmo em reportagens e
transmissões de eventos
esportivos.

Os próprios eventos
também começaram a
usar a música. As Olimpía-
das de Atlanta, em 1996,
usaram de forma mar-
cante na final masculina
da prova dos 100 metros
rasos.

Ela também foi usada
para receber os atletas no

Parque Olímpico de Lon-
dres, em 2012, e foi alvo de
uma piada na cerimônia
de abertura, em que o Mr.
Bean, personagem de
Rowan Atkinson, tentava
tocar a música.

No Brasil, o evento es-
portivo que usa o tema de
"Carruagem de fogo" de
forma mais marcante, na
chegada dos corredores, é
a Corrida de São Silvestre.

Fora da seara esportiva,
"Chariotsoffire" apreceu
em outro momento histó-
rico: na apresentação por
Steve Jobs do primeiro
Macintosh desenvolvido
pela Apple, em 1984.

Além de "Carruagens de
fogo", Vangelis escreveu a
música de vários filmes,
como "Missing - o Desapa-
recido", dirigido pelo seu
compatriota Costa-Gravas,
e para o thriller futurista
de Ridley Scott, "Blade-
Runner".

'Chariotsoffire', tema de filme sobre corredores olímpicos ganhou Oscar em 1982 e virou trilha de 
transmissões e eventos como a São Silvestre. Compositor grego morreu aos 79 anos.

Como a música de 'Carruagens de fogo', de Vangelis, 
virou sinônimo de corridas pelo mundo
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Músico e compositor grego Vangelis Papathanassiou, 
conhecido como Vangelis — Foto Georges Bendrihem-AFP

GeralCarruagens de fogo
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Um Termo de Cooperação
Técnica entre a Defensoria
Pública do Amapá (DPE-AP) e
a Procuradoria Especial da
Mulher da Câmara Municipal
de Macapá (CMM) vai pro-
porcionar um melhor acolhi-
mento às mulheres em
situação de violência domés-
tica. O documento foi assi-
nado na manhã da última
segunda-feira (16).

Entre os pontos de coope-
ração previstos no termo,
está o compartilhamento de
informações e a criação de
políticas públicas para a efe-
tivação do acolhimento psi-
cológico e orientação jurídica

pela DPE-AP das mulheres
que procuram a CMM.

Hoje a Defensoria Pública é
referência no acolhimento de
mulheres em situação de vio-
lência, com atendimento
multidisciplinar, feito por
psicólogo, assistente social e
defensores públicos que cui-
dam das demandas jurídicas.

“Nos preocupamos em
acolher a mulher em todas as
áreas que são afetadas a par-
tir da violência doméstica,
seja no âmbito emocional ou
na garantia de direitos. Es-
treitar essa relação com a Câ-
mara de Macapá vai permitir
alcançar mais mulheres”,

destacou Gleyseny Rodri-
gues, defensora pública e
coordenadora do Núcleo de
Defesa e Promoção dos Direi-
tos da Mulher.

A vereadora Adrianna
Ramos explicou que a Procu-
radoria Especial da Mulher
foi criada para ser mais um
instrumento na defesa dos
direitos da mulher e ressaltou
a importância da parceria
com a Defensoria Pública.

“É muito importante ter a
Defensoria Pública como par-
ceira. Agora temos como via-
bilizar e encurtar o caminho
para enviar as mulheres que
se encontram em situação de
violência doméstica para
uma das portas de entrada da
Rede de Acolhimento”, co-
memorou.

O Termo de Cooperação
Técnica foi assinado pelo de-
fensor público-geral, José Ro-
drigues; a subdefensora
pública-geral, Elena Rocha; a
defensora pública, coordena-
dora do Núcleo de Defesa e
Promoção dos Direitos da
Mulher, Gleyseny Rodrigues;
e a vereadora Adrianna
Ramos.

Na terça-feira (17), foi de
homenagens para a Defenso-
ria Pública do Amapá (DPE-
AP). Em comemoração ao
Dia Nacional da Defensoria
Pública e Dia da Defensora e
do Defensor Público, no dia
19 de maio, a Assembleia Le-
gislativa do Amapá (ALAP)
realizou uma Sessão Solene,
proposta pelo deputado
Paulo Lemos, ressaltando a
importância da instituição.  

Em seu discurso, o defen-
sor público-geral José Rodri-
gues, falou sobre a história
da Defensoria Pública e pro-
pôs uma reflexão em torno
da data e do acesso à Justiça.
“Só em 1950 foi criada a pri-
meira Defensoria Pública, no
Rio de Janeiro. Apenas em
2019 foi implantada a última,
no Amapá”, lembrou José.   

Agradecendo à Assembleia
Legislativa, o DPG ressaltou
que apesar das dificuldades,
hoje a DPE-AP chega em

todo o estado sendo desta-
que nacional por todas as
conquistas em tão pouco
tempo.   

“Graças ao trabalho dessa
casa conseguimos aprovar a
lei complementar 121 em de-

zembro de 2019, que conce-
deu autonomia completa a
Defensoria Pública possibili-
tando uma ampla estrutura-
ção”, disse.    

Para a subdefensora pú-
blica-geral Elena Rocha, a De-

fensoria Pública do Amapá é
referência hoje porque mem-
bros, servidores e parceiros,
como a Assembleia Legisla-
tiva, “trabalham arduamente
e não medem esforços para
desenvolver um trabalho

sério reconhecido nacional-
mente”, pontuou.  

“É inegável o reconheci-
mento do quanto a DPE-AP
avançou em três anos, e isso
não se deu apenas pela ativi-
dade das defensoras e defen-
sores públicos, mas pela
cooperação entre dos Pode-
res instituídos pela nossa
Constituição. Essa casa foi
importantíssima para alcan-
çar esses avanços”, disse o
corregedor-geral Eduardo
dos Anjos.  

“Estamos presentes em
todas as comarcas. Isso é
motivo de muito orgulho,
mas também fruto de muito
trabalho e renúncia por parte
de Defensoras e Defensores
Públicos. E para continuar-
mos do Oiapoque ao Jari, a
atuação da nossa bancada
estadual e federal é impres-
cindível”, expressou o de-
fensor público presidente da
Adepap, Ricardo Carvalho. 

Defensoras e Defensores Públicos são 
homenageados em Sessão Solene na Alap

Em seu discurso, o defensor público-geral José Rodrigues, falou sobre a história da Defensoria 
Pública e propôs uma reflexão em torno da data e do acesso à Justiça.

O documento foi assinado na manhã da última segunda-feira (16).

DPE-AP e CMM assinam Termo de Cooperação
Técnica para acolhimento de mulheres 

Reconhecimento

Situação de violência doméstica
DPE-AP consegue desclassificação

de tentativa de homicídio para 
lesão corporal leve

Na segunda-feira (16), a
Defensoria Pública do
Amapá (DPE-AP) conseguiu
a desclassificação do crime
de tentativa de homicídio
por motivo fútil para lesão
corporal leve no Tribunal
do Júri, em Santana. O
crime ocorreu em 2018.  

O defensor público Ga-
briel Farias foi o responsá-
vel pela defesa do assistido.
“Reconhecida a autoria do
acusado, pedimos a des-
classificação do crime de
tentativa de homicídio para
lesão corporal leve”, disse.  

Segundo o defensor pú-

blico, a partir da perícia téc-
nica, foi verificado que pro-
vavelmente a arma estava
apontada para baixo.  “Nós
sustentamos que não havia
elementos para se conde-
nar por tentativa de homicí-
dio, mas por lesão corporal,
porque quem atira está
apontando para uma área
vital e não para baixo”, ex-
plicou.  

Os jurados, por maioria,
entenderam que não houve
um crime doloso contra a
vida e o caso será encami-
nhado para o Juizado Espe-
cial.

O defensor público Gabriel Farias foi o 
responsável pela defesa do assistido.

Em Júri em Santana



Com a conta de luz nas altu-
ras e a bandeira tarifária acio-
nada durante a maior parte de
2021 devido à forte seca que se
abateu sobre o país no ano pas-
sado, o empresário Fredy Rodri-
gues, dono de duas padarias em
Santos, no litoral de São Paulo,
procurava uma forma de redu-
zir seu gasto com energia elé-
trica.

"Fizemos o orçamento para
instalação de placas solares no
telhado. Mas nosso imóvel não
é próprio e o investimento seria
muito alto", lembra Rodrigues.

Diante do custo do pãozinho
e do aluguel pressionados pela
inflação, e de receitas em queda,
devido às universidades e pré-
dios comerciais fechados em
meio à pandemia, ele então co-
nheceu a energia solar por assi-
natura.Com o serviço, tem
economizado em média 12% ao
mês na conta de luz.

"Uma conta de luz de padaria
vai de R$ 12 mil a R$ 20 mil por
mês. No verão, temos que ligar
todos os aparelhos de ar condi-
cionado da loja. No inverno, o
forno trabalha mais, então a
gente usa muita eletricidade",
explica o empresário.

"Com uma economia de 10%
a 15%, são menos R$ 2 mil por
mês de gasto. No ano, estamos
falando em R$ 48 mil de econo-
mia e usando uma energia
limpa. Já falei com a área de
marketing da empresa para fa-

zermos essa propaganda, por-
que estamos no meio de três
universidades e a molecada
mais nova tem um olhar dife-
rente para isso."

As padarias de Fredy fazem
parte de um grupo ainda pe-
queno, mas que cresce ano a
ano.Em março deste ano, o Bra-
sil somava 5.635 unidades con-
sumidoras atendidas pela
geração solar compartilhada,
uma modalidade que se tornou
possível no Brasil em 2015.

Naquele primeiro ano, eram
45 consumidores usando o mo-
delo. Dois anos depois, 376. O
número subiu para mais de
1.500 consumidores em 2019 e
superou os 5.000 em 2021, com
1.610 unidades geradoras pro-
duzindo energia atualmente
para atender esse mercado cres-
cente.

Geração solar compartilhada
"A geração compartilhada foi

criada em 2015, quando a Aneel
[Agência Nacional de Energia
Elétrica] percebeu que a geração
solar no Brasil não estava cres-
cendo no ritmo que poderia,
dado o potencial que a gente
tem", afirma Guilherme Suste-
ras, coordenador do grupo de
trabalho de geração distribuída
da Absolar, associação que re-
presenta o setor.

"Um dos gargalos identifica-
dos à época era que 75% das
unidades consumidoras não ti-

nham capacidade técnica para
receber sistemas de geração fo-
tovoltaica. Estamos falando de
gente que mora em aparta-
mento, da estrutura dos telha-
dos brasileiros e do fato de que
boa parte das pessoas e dos pe-
quenos negócios ocupam imó-
veis alugados."

A experiência internacional
serviu de modelo para o sistema
brasileiro de geração comparti-
lhada.Com início na Alemanha,
tendo depois se espalhando
pela Europa e Estados Unidos, o
modelo de "comunidades sola-
res" se baseava em cooperativas
ou consórcios de consumidores,
que juntos viabilizavam a insta-
lação de pequenas usinas, com-
partilhando da energia
produzida, mesmo que distante
do local de consumo.

Algumas empresas viram na
mudança regulatória, que criou
no Brasil a modalidade de gera-
ção remota, uma oportunidade
para oferecer um novo serviço
no país: a energia solar por assi-
natura.

Foi o caso, por exemplo, da
Sun Mobi, empresa criada em
2016 para atuar no segmento,
que atende atualmente 300
clientes em 27 municípios do
Estado de São Paulo."Surgiu a
possibilidade de colocarmos a
fazenda solar em uma área. Ela
gera energia para a distribuidora
e essa energia é vendida na
forma de créditos, que podem
ser abatidos em qualquer conta
de luz, desde que na mesma
área de concessão da distribui-
dora", explica Alexandre Bueno,
um dos sócios da empresa.

“É como se o cliente tivesse
um 'painel virtual”, em vez de
colocar o painel na edificação
dele, ele usufrui da geração da
usina de forma remota', explica
Alexandre Bueno 

Por exemplo, uma residência
com consumo médio mensal de
200 quilowatt-hora por mês
(kWh/mês) na área de conces-
são da Cemig, distribuidora que
atua em Minas Gerais, compra

créditos de uma empresa de
energia solar por assinatura que
atue também na área da Cemig.

A empresa contratada "injeta"
na rede a energia solar gerada e
os créditos são abatidos da
conta do consumidor. No mo-
delo, o consumidor fica livre da
bandeira tarifária — um benefí-
cio estabelecido pela Aneel para
estimular a produção de energia
limpa próximo aos locais de
consumo.

E, em geral, negocia a energia
a um valor vantajoso, em rela-
ção àquela comprada da distri-
buidora, contando também
com reajustes previsíveis, con-
forme o contrato acertado."É
como se o cliente tivesse um
'painel virtual', em vez de colo-
car o painel na edificação dele,
ele usufrui da geração da usina
de forma remota e a distribui-
dora faz a compensação", diz
Bueno.

"Daí pensamos numa forma
de adaptar esse modelo à reali-
dade do consumidor, que hoje
assina Netflix, Disney, HBO, de
uma forma muito flexível. Ele
paga enquanto usufrui do ser-
viço; se não quer mais, cancela
a assinatura sem custo; e tam-
bém não paga nada para entrar.
Então nesse modelo o cliente
não investe nada e passa a usu-
fruir da geração da usina de
forma praticamente instantâ-
nea, em no máximo 60 dias",
afirma."Estamos trazendo o
modelo do streaming para o

mercado de energia."
Segundo a Absolar, cerca de

20 empresas atuam nesse mer-
cado atualmente no Brasil,
sendo Minas Gerais o Estado
com a presença mais forte da
geração distribuída, que inclui
outros modelos de negócios,
além do por assinatura.

Além de possibilitar o acesso
à energia solar para quem mora
de aluguel, em apartamentos ou
imóveis com telhados inade-
quados, o serviço de assinatura
também dispensa o consumi-
dor dos custos com investi-
mento e manutenção dos
painéis.

A associação do setor estima
que o investimento típico é de
cerca de R$ 15 mil a R$ 20 mil
para suprir com energia solar o
consumo elétrico de uma famí-
lia de quatro pessoas, o que em
geral leva entre 4 e 6 anos para
se pagar, com a economia ge-
rada na conta de luz.

Havia poucos projetos no país
até 2014, quando foi realizado
pelo governo federal o primeiro
leilão de energia com a partici-
pação da fonte solar fotovol-
taica.Nos leilões, as usinas
vendem contratos de energia
para as distribuidoras, como
Enel, Cemig, Light, e essa venda
viabiliza a construção dos em-
preendimentos. É o chamado
modelo de geração centrali-
zada, cujas primeiras usinas en-
traram em operação a partir de
2017.

Como funciona energia solar por assinatura,
que deixa conta de luz mais barata

Novidade Geral
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Secretaria Municipal de Saúde faz campanha de combate à malária

Calçoene

A Prefeitura de Calçoene, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, segue mobilizando
suas equipes de saúde para garantir o alcance
da campanha de multivacinação nas áreas mais
remotas do município. 

Desta vez, a ação se concentrou no distrito do
Carnot e comunidade de Vista alegre. Foram
oferecidas vacinas contra o sarampo, influenza
(gripe) e Covid-19. 

“A Campanha tem como objetivo levar vaci-
nação em massa aos lugares mais remotos de
nosso município, para impedir a disseminação
dessas doenças. A nossa gestão está focada, jus-
tamente, em proporcionar a imunização de
todos e garantir a saúde da nossa população”,
destacou o prefeito Reinaldo Barros. 

A Secretaria Municipal de
Saúde vem realizando diversas
ações de combate à malária no
município, junto com a equipe
do Setor de Endemias. Uma
delas é a distribuição e instala-
ção de MILD, que é o mosqui-
teiro impregnado de longa
duração, como medida de pre-
venção de agravo da doença na
cidade. 

A ação se concentra na locali-
dade do Carnot e será realizada
em duas etapas. A primeira no
período de 9 a 13 de maio e a se-
gunda de 23 a 27 do mesmo mês.
A meta é atender 1.800 morado-
res do distrito com esse projeto.

Proteção 
Não há vacina contra malária,

mas existem várias medidas de
proteção individual que podem
ser adotadas pela população
para reduzir a possibilidade da
picada do mosquito transmissor
da doença, como usar repelente;
usar cortinados e mosquiteiros;
usar telas em portas e janelas;
evitar frequentar locais próxi-
mos a criadouros naturais de
mosquitos, como beira de rio ou
áreas alagadas ao final da tarde
até o amanhecer; usar calças e
camisas de mangas compridas e
cores claras.

Uma delas é a distribuição e instalação de MILD, que é o mosquiteiro impregnado de longa duração, 
como medida de prevenção de agravo da doença na cidade.

Secretaria de Saúde de Calçoene segue
com campanha de multivacinação

Na zona rural

Prevenção

A Secretaria Municipal
de Agricultura, Pesca e
Abastecimento realizou
neste fim de semana, a 2ª a
edição da Feira do Agricul-
tor e do Pescador. Mais
uma vez, o evento, reali-
zado no Mercado Munici-
pal, foi um sucesso. 

Além dos produtos da

agricultura familiar e da
pesca, houve também a co-
mercialização de artesa-
nato.  O objetivo da feira é
valorizar e incentivar a
produção local.

“Assim como na primeira
edição, o evento desse fim
de semana, foi um sucesso.
Nosso objetivo é incentivar

os agricultores a comercia-
lizarem os produtos da
agricultura familiar, e pro-
porcionar uma participa-
ção cada vez maior  dos
munícipes nos eventos,
que geram valorização e
impulsionam a economia”,
destacou o prefeito Rei-
naldo Barros.

Feira do Agricultor e Pescador  é sucesso no município de Calçoene
Além dos produtos da agricultura familiar e da pesca, houve também a comercialização de artesanato.  

O objetivo da feira é valorizar e incentivar a produção local.

Empreendedorismo

Desta vez, a ação se concentrou no distrito do Carnot e comunidade de Vista alegre. 
Foram oferecidas vacinas contra o sarampo, influenza (gripe) e Covid-19.
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Tartarugalzinho

Desde final do ano pas-
sado, a Prefeitura de Tartaru-
galzinho definiu a Comissão
Técnica de Saúde, reali-
zando estudos de viabili-
dade e dando início aos
andamentos dos trabalhos
de elaboração do Plano de
Cargos, Carreira e Salários
dos servidores da saúde
(PCCS), algo inédito no mu-
nicípio. 

Após reuniões e amplos
debates com representantes
das diversas categorias pro-
fissionais, chegou-se a atual
proposta que foi aprovada
pelos vereadores de Tartaru-
galzinho por unanimidade, e

segue para sanção do pre-
feito Bruno Mineiro.

Estiveram presentes na
sessão a ex-secretária de

Saúde, Liliane Abreu, que
acompanhou como especta-
dora juntamente com os pro-
fissionais da saúde do

município, e os vereadores
Felipe Rezende (Presidente
da Câmara), Vereador Gato,
Iuanne Figueiredo, Leandro,

Prof Alessandro, Edivan Me-
nezes, Glaucio e o presidente
do Conselho de Saúde Muni-
cipal Dr Bruno Melo.

2.200 alunos da rede pública de ensino recebem
uniformes escolares da prefeitura

De autoria do Executivo

Projeto de lei que define Plano de cargos e carreiras
da saúde é aprovado por unanimidade 

Pela primeira vez na história

A aprovação do PL 002/2022 ocorreu na segunda-feira (16), em sessão que lotou a Câmara de Vereadores.

Os uniformes escolares beneficiarão alunos da zona urbana e rural do município, 
e foram adquiridos com recursos próprios da Semed.

Gestores participam de 
audiência pública sobre soluções

para combate ao furto de gado

Nesta semana, o prefeito
Bruno Mineiro participou
de audiência pública na Câ-
mara de Vereadores em Tar-
tarugalzinho, para discutir
sobre o abigeato (furto de
gado) no município e re-
giões.

O evento foi integrado
com as forças de segurança
pública que atuam no mu-
nicípio, pecuaristas, criado-
res de gado e açougueiros.
A audiência atende ao re-
querimento do vereador
Edir do Aporema. 

Na ocasião, o prefeito
Bruno Mineiro apresentou o
projeto de construção do
abatedouro municipal, e co-

locou-se à disposição das
autoridades para juntos
buscarem as soluções e al-
ternativas para enfrentar o
problema na região.

Estiveram presentes o de-
legado de Polícia Civil Dr
César, juiz da Comarca de
Tartarugalzinho Dr Heraldo
Costa, o Batalhão Ambien-
tal na presença do Tenente
Quaresma, o agente da Polí-
cia Rodoviária Federal José
Ribeiro, e o médico veteri-
nário Paulo Maurício, da
DIAGRO, presidente da Câ-
mara Felipe Rezende, ve-
readores Edir do Aporema,
Luanne, Glaucio e comuni-
dade em geral.

O evento foi integrado com as forças de segurança 
pública que atuam no município, pecuaristas, 

criadores de gado e açougueiros.  

Região dos Lagos

A entrega ocorreu por
meio da Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed),
em evento ocorrido na se-
gunda-feira (16), na quadra
da Escola Analice de Jesus e
contou com a presença dos

alunos, pais, autoridades e
comunidade em geral.

Os uniformes escolares
beneficiarão alunos da zona
urbana e rural do municí-
pio, e foram adquiridos com
recursos próprios da

Semed.
“Com essa ação, os inves-

timentos na educação bá-
sica são reforçados e
seguimos avançando cada
vez mais”, destacou o pre-
feito Bruno Mineiro.
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A Prefeitura de Laranjal do
Jari, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde (Semsa),
Coordenação de Vigilância
em Saúde, Guarda Ambien-
tal, Meio Ambiente, alunos
do Ifap e parceiros, realiza-
ram semana passada um
mutirão de combate a den-
gue no bairro Nova Espe-
rança, que teve início às 8h,

com intuito de conscientizar,
prevenção e bloqueio de
criadouros do mosquito.

Os agentes de combate de
endemias, fiscais da vigilância
sanitária, agentes de saúde,
guarda ambientais e parceiros,
se dividiram-se em equipe e
em ruas do bairro  em busca
de eliminar  criadouros do
mosquito, fazendo orienta-

ções preventivas para que evi-
tem acúmulo de água parada.

O combate contra a den-
gue irá se intensificar em
todos os bairros da cidade
obedecendo ao cronograma
da Secretária Municipal de
Saúde por meio do departa-
mento de Vigilância em
saúde especialmente nesse
período de chuvas, período

favorável à sua proliferação.

Cuidados com a Dengue: o
que fazer para evitar contami-
nação?

Sem dúvidas, esse é o mo-
mento mais importante para
começar a tomar os devidos
cuidados com a Dengue! Isso
porque o principal meio de
transmissão é por meio da pi-
cada de mosquitos Aedes, os
mesmos responsáveis pela
transmissão da chikungunya,
febre amarela e Zika.

Daí vem a importância dos
cuidados com a Dengue, uma
vez que os mosquitos Aedes se
proliferam em focos de água
armazenada. Os principais
focos de água parada, como
frascos plásticos, galões,
pneus, vasos de plantas, reci-
pientes de todos os tamanhos
como tampinhas de garrafa ou

mesmo sacolas plásticas, são o
ambiente perfeito para a
fêmea depositar seus ovos. 

Como evitar a contaminação
Os primeiros cuidados que

devemos ter para reduzir os
locais de proliferação do
mosquito e evitar a Dengue
são:

–tampar lixeiras;
–tampar tonéis e caixas

d’água;
–manter as calhas sempre

limpas;
– limpar ralos e colocar

telas;
–deixar garrafas e recipien-

tes com a boca para baixo;
–preencher os pratos de

vasos de plantas com areia;
– manter lonas para mate-

riais de construção e piscinas
sempre esticadas para não
acumular água. 

Governo municipal realiza 1ª reunião com
beneficiários do Auxílio Brasil

Prevenção

Na terça-feira (17) A pre-
feitura de Laranjal do Jari
organizou uma reunião com
as famílias beneficiárias do
novo programa que substi-
tuiu o Bolsa Família, o Auxí-
lio Brasil. 

A reunião foi coordenada
pela Secretaria de Assistên-
cia Social do município,
juntamente com a Coorde-
nação Estadual. Foi reali-
zado palestra com as
beneficiárias referente ao
novo programa e suas con-
dicionalidades: como a
atualização da caderneta de
vacinação, e teve a partici-
pação da equipe da Secreta-
ria de saúde do município. 

O encontro aconteceu na
quadra da praça central João
da Silva Nery, Durante toda
manhã desta terça feira, ti-
rando duvidas das benefi-
ciarias.

Secretaria Municipal de Saúde mobiliza 
mutirão contra a dengue

Proteção

O combate contra a dengue irá se intensificar em todos os bairros da cidade obedecendo ao cronograma da Semsa.

A reunião foi coordenada pela Secretaria de Assistência Social do município,  juntamente com a Coordenação Estadual.

LARANJAL DO JARI
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O Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde (Co-
sems/AP) realizou na última
sexta-feira (13), a III Mostra
Amapá Aqui Tem SUS, na
capital Macapá . O municí-
pio foi representado pelo
projeto "Descansoterapia
(DT), em Tempos de pande-
mia" que teve como autora
a Psicóloga Ledyanne Sena
Sousa, coordenadora do
CAPS1-Espaço Cuidar.

Um dos objetivos desse
projeto é criar um ambiente
seguro e familiar no qual
todos possam explorar e ex-
pressar seus sentimentos

no ambiente terapêutico,
respeitando sua regionali-
zação. 

A mostra ocorreu com o
intuito de premiar as inicia-
tivas e projetos que as ges-
tões executam nos
municípios amapaenses
para melhor atendimento
da população através da
Atenção Primária à Saúde,
Vigilância em Saúde, Assis-
tência Farmacêutica e Ges-
tão do SUS. Para seleção
justa, os municípios partici-
param por categoria, de
acordo com o número de
habitantes.

Serviço de prevenção impede 
inundações na cidade

O Departamento de De-
fesa Civil, em parceria com a
Secretaria Municipal de Ad-
ministração (Semad), reali-
zou inspeções pela cidade
nesse período de chuvas
constantes.  

"Devido às manutenções
dos canais, limpeza dos cor-
redores e bueiros, as ocor-
rências estão dentro da
normalidade", disse o secre-
tário municipal de Adminis-
tração, Ribamar Coelho.  

O diretor do Departa-
mento da Defesa Civil Muni-
cipal, Leno Faria, está
acompanhado de perto
todos os pontos que mais
são atingidos pelas chuvas, e
sua equipe pronta para fazer
as necessárias intervenções. 

Oiapoque participa da III Mostra 
Amapá Aqui Tem SUS

Saúde

Defesa Civil e Semad

"Devido às manutenções dos canais, limpeza dos corredores e bueiros, as ocorrências estão
dentro da normalidade", disse o secretário municipal de Administração, Ribamar Coelho.  

Agência da Marinha realiza curso Especial
para tripulação de embarcações

Agentes da Defesa Civil

O município foi representado pelo projeto "Descansoterapia (DT), em Tempos de pandemia" que teve como autora a Psicóloga Ledyanne Sena Sousa.

O curso finalizou com a prova prática no 
Rio Oiapoque incluindo pilotagem de moto aquática 

(Jet-ski) e lancha de pequeno porte.

Oiapoque

Os agentes da Defesa Civil
Municipal de Oiapoque partici-
param no período de 09 a 13 de
maio, do Curso Especial para
Tripulação de Embarcações de
Estado no Serviço
Público(ETSP).

Durante o curso foram minis-
trados conteúdos teóricos e
práticos, onde os referidos
agentes aprenderam as legisla-
ções específicas para navega-
ção de embarcações de
pequeno porte, técnicas de sal-
vatagem e resgate com primei-
ros socorros bem como teoria e
prática da navegação, técnicas
de combate à incêndios, manu-
tenção de motores de navega-
ção. 

O curso finalizou com a
prova prática no Rio Oiapoque
incluindo pilotagem de moto

aquática (Jet-ski) e lancha de
pequeno porte. O curso foi
ofertado pela Agência da Mari-
nha no Oiapoque.

Estiveram participando tam-
bém o GCM Antônio Marcos a
convite do departamento de
Defesa Civil Municipal, e as for-
ças de Segurança: Exército Bra-
sileiro, polícia Federal, polícia
Militar, Politec, poder Judiciá-
rio, HEO (Hospital Estadual de
Oiapoque).

"Esse curso vai qualificar os
nossos servidores para desen-
volver Missões no Rio Oiapo-
que em conjuntos com outros
órgãos. Meus Agradecimentos
ao Capitão Faria Comandante
da Agência da Capitania dos
portos em Oiapoque”, comen-
tou o Coordenador da Defesa
Civil Municipal Leno Farias.
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Nunca faltarão palavras para ho-
menagear Maria Santíssima, Mãe de
Jesus, Mãe Universal da Cristan-
dade, Mãe Cósmica da Humani-
dade, por toda a abnegação de seu
Espírito, desde o anúncio celestial
feito pelo Anjo Gabriel, quando a
serva de Deus soube que seu ventre
seria abrigo de luz para o Salvador
dos Povos (Evangelho, segundo
Lucas, 1:26 a 38). Por acreditar tanto
em Seu Poder e Sua Autoridade, ela
O incentivou a realizar o primeiro
milagre, nas bodas de Caná (Boa
Nova, consoante João, 2:1 a 11). Viu
os feitos divinais do Mestre Jesus
crescerem, e, boa mãe que era, or-
gulhosa das maravilhas que teste-
munhava, 

— guardava todas estas coisas no
seu coração.

Jesus (Lucas, 2:51) 
E, no momento crucial do Su-

blime Ministério Crístico, corajosa-
mente suportou, ao lado de seu
Amado Filho, o indescritível martí-
rio que Ele sofreu.

A Coragem Feminina
Mulher! Sinônimo de fortaleza,

destemor e compaixão... Certa-
mente por isso Jesus contou com o
extraordinário apoio de incontáveis
heroínas, a exemplo de Maria, cha-
mada Madalena, Joana de Cusa, Su-
zana, Marta e Maria, irmãs de
Lázaro — a quem o Sublime Amigo
ressuscitou —, além de tantas outras
que o Evangelho não registra, mas o
Espírito de Deus imortaliza. No mo-
mento da crucificação, todas cora-
josamente acompanhavam Maria
Santíssima, enquanto os homens,
exceto João Evangelista, assusta-

dos, se escondiam. Depois, vieram a
redimir-se. Aliás, na hora trágica no
Gólgota, elas é que permaneceram
ao lado do Divino Ressuscitado: 

— E diante da cruz estavam a Mãe
de Jesus, a irmã dela e também
Maria Madalena, e Maria, mulher de
Clopas.

Jesus (João, 19:25)
Assim sendo, na Volta Triunfal do

Taumaturgo Celeste ao planeta
Terra — conforme está anunciado
no Seu Santo Evangelho e no Seu
Apocalipse Redentor, já que Ele
vem dar “a cada um de acordo com
as suas obras” (Boa Nova, consoante
Mateus, 16:27 e Apocalipse, 22:12) —
, aquelas mulheres terão a glória de
estar à frente da equipe de recep-
ção. Elas e todos os que são capazes,

pela força do Amor Fraterno, de
transpor os perigos e não desonrar o
seu Mestre, pois assegurou Jesus: 

— Todo aquele que me testemu-
nhar diante dos homens, Eu o teste-
munharei diante do Pai, que está
nos Céus; mas aquele que me negar
perante os homens, também Eu o
negarei diante do Pai, que está nos
Céus. 

Jesus (Mateus, 10:32 e 33)
Gosto muito deste significativo

provérbio judaico sobre as mães: 
— Deus, não podendo estar em

todos os lugares, fez as mães.
Jesus e as Mães
Para finalizar, dedico aos que me

honram com sua leitura a prece
Jesus e as Mães, que fiz em home-
nagem às que habitam o Céu e a
Terra:

Ó Jesus!
Tu, que és o Refúgio Seguro dos

aflitos,
Escuta a voz das Mães
Que ao Teu Carinho elevam
O clamor de suas súplicas.

Aplaca, Senhor, as suas dores,
Pois cada uma delas,
Ó Divino Amigo,
Reconhece em Teu Coração
O seu bom destino;
Na Tua Santa Vontade, a força
Que não lhes permite sucumbir;
E na Tua Sabedoria contemplam,
As Mães da Terra e do Céu,
A educação que anseiam para os

filhos.
Em Ti, Jesus, elas, quando so-

frem,
Têm a certeza do alento,
Que, em geral, o mundo não lhes

pode oferecer,
Porque ainda pouco tem para lhes

dar.

Ouve, Filho Celeste de Maria San-
tíssima,

O apelo dos corações maternos,
Porque Tu, Jesus, és a Esperança

que nunca morre.
Melhor que isso: a Convicção que

não as deixa esmorecer.

E que assim, em Ti,
Eternamente seja,
Ó Divino Provedor de nossas

vidas!
Amém!

Ampare, ó Mãe Adorada, os povos
da Terra, guiando-os na direção da
Paz de Deus!

José de Paiva Netto •

REFLEXÃO DE BOA VONTADE
Coração de mãe não foge da Dor do Filho

COLUNA Escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta. É dire-
tor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV). Membro

efetivo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e da As-
sociação Brasileira de Imprensa Internacional (ABI-Inter),
é filiado à Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), à In-

ternational 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 Le-
tras do Brasil Central. É autor de referência internacional

na defesa dos direitos humanos e na conceituação da
causa da Cidadania e da Espiritualidade Ecumênicas.

A Argentina tem mais
de 47 milhões de habitan-
tes —o país cresceu em 7,2
milhões de pessoas entre
2010 e 2022. São 47,05%
de mulheres, 52,83% de
homens. E 0,12%, cerca de
57 mil pessoas, não se re-
conhece nessas duas cate-
gorias.

Esses foram os princi-
pais resultados do Censo
do país, que foi feito entre
a quarta-feira (18) e esta
quinta-feira.

Dados mais detalhados
serão divulgados nos pró-
ximos três meses, mas o
país consegue publicar

um relatório com alguns
dos principais itens do

Censo por causa da ma-
neira que se organiza a co-

leta de dados: é tudo feito
em um dia só.

Na quarta-feira houve
um feriado nacional para
que o Censo fosse reali-
zado.

O comércio fecha, e as
pessoas ficam em casa
para responder os pesqui-
sadores ou em formato di-
gital.

A aplicação está dois
anos atrasada —houve
adiamentos por causa da
pandemia.

Apesar de as perguntas
terem todas sido respon-
didas em um só dia, o pro-
cesso teve uma fase

inicial. Desde março, os
moradores do país indica-
ram se preferiam preen-
cher as perguntas pela
internet. Quem não conse-
guiu ou preferiu fazer o
processo online respon-
deu presencialmente na
quarta-feira.

“Qualquer morador da
casa, maior de 14 anos,
pode completar o Censo
informando seu DNI (o RG
argentino) e os dados das
pessoas que vivem no
imóvel”, informa o Insti-
tuto Nacional de Estatísti-
cas e Censos (Indec), em
sua página na internet.

Censo na Argentina Geral

O dia em que a Argentina parou para 
responder ao Censo

O governo de Alberto Fernández decretou feriado nacional nesta semana para que os pesquisadores pudessem en-
contrar os argentinos em suas casas para responder o Censo atrasado pela pandemia.

Pesquisadora do Censo argentino — Foto Cortesia Indec



Paula Pavarina •

‘Cicuta’ Amazônica

COLUNA
Paula Pavarina, advogada, 

especialista em Direito da Mineração,
Direito Público e Business. Atua junto

a associações, cooperativas e 
federações de garimpeiros do Pará.

66Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 22 e 23 de maio de 2022

A Alemanha registrou seu pri-
meiro caso de varíola dos maca-
cos, informou nesta sexta-feira
(20) o Instituto de Microbiologia
da Bundeswehr, as Forças Arma-
das alemãs. O vírus foi detectado
na quinta-feira num brasileiro de
26 anos.

Ele chegou na Alemanha após
viagem com origem em Portu-
gal, passando pela Espanha, e es-
tava há uma semana em
Munique, no sul da Alemanha,
aonde chegou depois de passar
por Düsseldorf e Frankfurt. O pa-
ciente teria apresentado erup-
ções cutâneas, um dos sintomas
característicos da doença. O bra-
sileiro está em isolamento numa
clínica na cidade.

Em comunicado, a instituição
ressalta que as autoridades sani-
tárias da Europa e da América do
Norte vêm detectando um nú-
mero crescente de casos de va-
ríola dos macacos desde o início

de março, o que suscita receios
de que a doença, habitualmente
presente apenas em algumas re-
giões da África, esteja se alas-
trando.

Com vários casos confirmados
no Reino Unido, Itália, Suécia, Es-
panha e Portugal, este é o maior e

mais extenso surto de varíola dos
macacos já visto na Europa.
Ainda não se sabe se há uma co-
nexão entre os casos individuais
e o surto atual e, em caso afirma-
tivo, qual é essa relação.

O Canadá foi um dos países
mais recentes a relatar casos sus-

peitos da varíola de macacos, de-
pois que Espanha e Portugal con-
firmaram 28 e 23 infecções,
respectivamente. Os dois países
também investigam dezenas de
casos suspeitos.

Já o Reino Unido confirmou 20
casos desde 6 de maio e os Esta-
dos Unidos um, afirmando que o
paciente havia estado no Ca-
nadá. A Suécia e a Itália confir-
maram um caso. A França e a
Bélgica também registraram as
primeiras infecções nesta sexta-
feira.

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) está em contato
com autoridades de saúde euro-
peias sobres os possíveis surtos.

Uma grande parte ou possivel-
mente todos os casos até agora
afetam homens. O instituto
aconselha viajantes que retor-
nam da África Ocidental a con-
sultarem um médico
imediatamente se notarem qual-

quer alteração incomum na pele,
principalmente homens que
mantiveram relações sexuais
com outros homens.

O período de incubação do
vírus varia de sete a 21 dias. Os
sintomas, porém, costumam
aparecer após dez ou 14 dias.
Além das erupções cutâneas, a
varíola dos macacos causa dores
na cabeça, costas e muscular,
febre, calafrios, cansaço e in-
chaço dos gânglios linfáticos.

Rara nas Américas e Europa, a
doença, da qual a maioria se re-
cupera em semanas e só é fatal
em casos raros. A enfermidade
infectou nos últimos anos milha-
res em algumas regiões da África
Central e Ocidental.

No primeiro caso do Reino
Unido, o infectado tinha voltado
da Nigéria. Autoridades de saúde
locais não descartam, porém, a
transmissão comunitária do
vírus.

Brasileiro de 26 anos, que esteve em Portugal e Espanha, está em isolamento numa clínica em Munique. Com vários casos 
confirmados na Europa, este é o maior e mais extenso surto da doença já visto no continente.

Surto de varíola Geral

Brasileiro é primeiro infectado por varíola 
dos macacos na Alemanha

Certa vez, em conversa
com o amigo, de minha parte
o tenho, José Altino Ma-
chado, ouvi, entre uma e
outra história, ele dizer: “ah,
Paula, santa ignorância, ter-
minei minha fala, fui lá, pe-
guei o vidrinho de mercúrio
da mão dele, que ele balan-
çou e alvoroçou os presentes,
durante a reunião toda, e
bebi. Pronto. Acabou”.  Esse
acontecido foi em fins da dé-
cada de 1980, quando repre-
sentava a União dos
Sindicatos de Garimpeiros. O
vidrinho continha mercúrio
metálico. O ocorrido foi tele-
visionado. Eis um homem
que é facilmente identificável
por seus princípios. Não os
trai, nem quando os ‘estudos’
e as ‘autoridades’ o forçam. 

A boa convivência, que as-
segura a preservação da hu-
manidade, neste planeta,
permeia numa forma de con-
trato entre nós. Participa se
quiser. Agora, se participou,
foi porque quis, então, deve
respeitar o que foi combi-
nado. É assim que caminham
Homens como o Zé Altino: li-
berdade para dizer o que quer
e respeito ao que combina. E
ele emenda: “sem isso,
perde-se referência de valor e
valor de referência”.

Pois bem, o maior número
de representantes e líderes
participa e combina. O quê?
Tudo! Tudo o que seja para a
proteção e a preservação do
planeta Terra. A questão fun-
damental é: o que querem

mostrar ao mundo? Só a pro-
messa de respeito pelo com-
binado? Os princípios
informação, exemplos a
serem seguidos e respeito
pelo combinado orientariam
a condução de um planeta,
de um povo, de uma tribo...

Percebe que tudo o que
foge do combinado é infiel?
Despertar confiança em qual-
quer relação, de qualquer
amplitude, requer fidelidade
aos princípios que foram
anunciados. Só a lealdade aos
princípios permite que as re-
lações nacionais ou interna-
cionais emitam confiança aos
que delas participam. Nisso o
Zé Altino é mestre. Ele ras-
treia e lastreia princípios.

Os princípios, de fato, não
são tão atrativos quanto as
oportunidades que se apre-
sentam aos montes. Numa
maioria devastadora, são pre-
teridos pelas astuciosas con-
veniências. Claro que a
infidelidade é tentadora, por-
que ser fiel declina em perda
delas, porque elas elevam

vaidades e poder. Os países,
assim como homens, valem o
que ofertam. É normal que
não se perca nenhuma opor-
tunidade. E para não as per-
der, é normal que se
‘flexibilizem’ os princípios.
Dá a nítida impressão que
essa geração conseguiu o in-
concebível: fatiar a ética, dis-
solvê-la ou modulá-la. 

Analisemos convenções,
tratados, declarações e proto-
colos internacionais, que são
acordos que os países assu-
mem, porque ‘querem’ ou,
no mínimo, precisam querer.
Ser signatário deles careceria
depender de cumprir aqueles
três princípios citados acima.
Esperar pelas oportunidades,
para definir decisões mono-
cráticas, acórdãos, sentenças,
legiferar ou pautar políticas
públicas, não inspira con-
fiança nas relações. As técni-
cas criadas ou copiadas, para
sopesamento e modulações
de efeitos das decisões, a fim
de proteção de agendas inter-
nacionais, fizeram de nós fi-

lhos de uma pátria madrasta
– com todo respeito as boas
mães adotivas. 

O problema é que, se for
para ignorar os princípios
acordados em nome de uma
barganha, o foco passa a ser
cuidar dos bons relaciona-
mentos com os acordantes
internacionais. Os valores é
que aguardem e viva a hipo-
crisia! Um velho mundo aí,
sem querer citar nomes, quer
muito cuidar da Amazônia. A
América também. Que come-
cem a pagar os créditos de
carbono, mandando o di-
nheiro que devem para o Bra-
sil. O resto é promessa vazia,
dedos apontados e olhos vol-
tados a acusações, apenas.

É possível que, depois de
constantes acordos e deci-
sões moduladas, um povo
não se lembre quem é, nem
reconheça o que respeitava
ou o que achava importante
e daí aconteça uma trágica
descoberta: os princípios
que ele reverenciava eram
sua própria identidade, a
própria definição daquele
povo. Quer um exemplo: ao
representar o país diante de
outras comunidades, que
tipo de informação é ofere-
cida, para dizer o que define
o povo brasileiro? Crianças
(em condição) ‘de rua’, car-
naval, futebol e desmata-
mento?

Será que não se percebe
que sustentar acordos, su-
plantando valores de um
povo é contribuir para a des-

truição desse povo, agora e
depois? Que sustentabili-
dade e preservação das gera-
ções só pode ser o contrário
disso? Os infiéis comemo-
ram e os leais resistam às
oportunidades de salvar o
planeta disfarçadas, porque
perpetuação da espécie é
isso: a resistência heroica a
valores que não nos repre-
sentam. Nessa degradação
ininterrupta a que estamos
submetidos, os princípios
são tudo aquilo que o povo
brada e não quer que acabe,
que quer que dure para sem-
pre, que seja eterno e mate-
rializado nas relações
nacionais e internacionais,
que dão causa de orgulho e
pertencimento a esse
mesmo povo. 

Em três décadas, espera-
mos que sejam cumpridas as
ofertas de algumas centenas
de bilhões de dólares daque-
les países ricos que, co-
nosco, firmaram acordos,
para que realizemos os com-
promissos de redução de
desmatamento e de emissão
de carbono, em troca de
comprarem créditos de car-
bono e pagarem projetos de
preservação ambiental. Pro-
tocolo de Kioto, Convenção
do Clima, Acordo de Paris...
e 1 bi não paga nem a má re-
putação atribuída ao povo
brasileiro, porque informa-
ção verdadeira, exemplos a
seguir e respeito ao combi-
nado tinham de ser copiados
por outros Homens também.

Lesões causadas pela varíola dos macacos no braço e na
perna de uma menina na Libéria. — Foto Domínio público



O arcebispo Paul, mi-
nistro das Relações Exte-
riores da Cidade do
Vaticano, reafirmou a
“disposição do Vaticano
em ajudar um processo
de negociação genuíno”
entre Ucrânia e Rússia em
um discurso em Kiev
nesta sexta-feira (20).

Falando ao lado do mi-
nistro das Relações Exte-
riores da Ucrânia,
DmytroKuleba, o arce-
bispo Paul disse que as
negociações são “um ca-
minho justo para uma re-
solução justa e
permanente” para a
guerra na Ucrânia.

Lamentando as “limita-
ções” das tentativas ante-
riores de encontrar uma

solução por meio de ne-
gociações, o arcebispo
disse: “A fé em Deus e na
humanidade (…) os enor-

mes desafios.”
“Asseguro-lhes que

tanto o Santo Padre como
seus colaboradores mais

próximos, inclusive eu,
sofrem muito com as
muitas mortes, violências
de todo tipo, a devastação

das cidades e das infraes-
truturas, a separação de
tantas famílias e os mi-
lhões de deslocados e re-
fugiados”, acrescentou.

O Papa Francisco fez re-
petidamente apelos pela
paz. O Vaticano disse an-
teriormente que está dis-
posto a fazer “todo o
possível” para ajudar a al-
cançar um cessar-fogo e
intermediar o fim da
guerra na Ucrânia.

O arcebispo Paul disse
que a visita a Kiev, a con-
vite de Kuleba, estava
planejada “há algum
tempo”, mas “obstácu-
los”, incluindo problemas
de saúde com a pandemia
de Covid-19, a impediram
até agora.

Vaticano se dispõe a ajudar em negociação 
entre Rússia e Ucrânia

Guerra na Ucrânia Geral

Afirmação foi feita pelo arcebispo Paul, ministro das Relações Exteriores da Cidade do Vaticano
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O Dia da África é celebrado
como feriado público em paí-
ses africanos como Gana,
Mali, Namíbia, Zâmbia e Zim-
bábue. Também acontecem
celebrações em diversas ou-
tras nações do continente e
da diáspora. O dia também
tem um profundo significado
para a memória coletiva dos
povos do continente e de-
monstração de objetivo cole-
tivo, de unidade e
solidariedade dos africanos
na luta pelo desenvolvi-
mento econômico do conti-
nente.

O vinte e cinco de maio, o
Dia da África foi instituído
oficialmente  pela Organiza-
ção das Nações Unidas – ONU
em alusão à fundação da or-
ganização de Unidades Afri-
canas (OUA ), na Etiópia, no
ano de 1963.

“A Semana da África, assim
como o Encontro dos Tambo-
res, será uma das datas mais
comemorativas e significati-
vas do povo negro e marcará
no âmbito dos marcos de re-
sistência e afirmação no Es-
tado do Amapá. Será uma
forma de refletir sobre o pro-
cesso de formação identitária
do nosso povo, enaltecer os
valores, influências africanas
na nossa cultura e modos de
vida.  Também de debater as
relações entre África, Brasil e

Amapá, desde a condição de
escravização de pessoas até
os desafios de enfrentamento
do racismo estrutural, a par-
tir da inspiração na sociedade
civil e movimento negro, que
historicamente pautaram as
discussões.” (Deputada Cris-
tina Almeida)

A Academia Amapaense de
Batuque e Marabaixo
(AABM), instituição que visa
incentivar e preservar o inte-
resse pela cultura AFRO

AMAPAENSE, preservando a
ANCESTRALIDADE e os pio-
neiros dessa tradição, tomou
a iniciativa de propor o Pro-
jeto de Lei criando a Semana
da áfrica no Amapá. A Depu-
tada Cristina Almeida,  de
imediato abraçou a causa e
mobilizou toda a sua equipe
no sentido de auxiliar a
AABM na execução do pro-
jeto.

De uma forma célere o Pro-
jeto foi elaborado e quando

da Primeira Semana da áfrica
no Amapá, o Projeto já será
aprovado pelo Plenário da
Assembléia e sancionado
pelo governador.  Uma vitória
do movimento negro do
Amapá.

Uma vasta programação foi
elaborada e teremos um
evento grande e histórico.
Um marco para a cultura,
educação e resistência de um
povo secularmente oprimido,
porém nunca subjugado. 

Associado às festividades
de devoção a santos católi-
cos, o Marabaixo, manifesta-
ção que congrega dança,
música e canto, é, na atuali-
dade, relacionado à identi-
dade social do estado do
Amapá. Com forte ocorrência
na capital, notadamente nos
bairros de Laguinho e Favela,
e na comunidade de Curiaú,
localizada a 8 km de Macapá,
o Marabaixo também pode
ser encontrado no interior do
estado. 

A  Semana da África ,
criada pelo Projeto de Lei
0072/22 e sancionado pelo
governador no dia 07 de abril
de 2022 poderá ter um forte
apelo cultural, educativo e
principalmente econômico e
turístico. Cabe agora ao mo-
vimento negro e aos órgãos
públicos do estado e do mu-
nicípio transformar a semana

num espaço rico e com todo o
potencial de ser um pólo tu-
rístico para trazer a áfrica e o
Brasil para o Amapá.

Programação:
Evento: Dia da África
Sessão Solene, com a pre-

sença do Embaixador da
Costa do Marfim e Comuni-
dades representativas dos
movimentos sociais e o do
povo em geral.

Dia: 25/05/22
Local: Assembléia Legisla-

tiva do Estado
Horário: 9h
Roda de Conversa: Educação

etno racial: entre as leis criadas
e a falta da aplicabilidade

Local: Quilombo do Curiaú
Horário: 14h
Apresentações culturais: Ba-

tuque, Marabaixo e Grupo fol-
clórico  de São Jorge (Guiana
Francesa)

Visita aos Barracões dos gru-
pos Marabaixo Raimundo La-
dislau (laguinho)- Barracão Tia
Biló e Associação Folclórica
Marabaixodo  Pavão ( Jesus de
Nazaré) – Barracão do Mestre
Pavão. 

Local: Barracão da Associa-
ção

Horário: 19h
Dia 26/05/22
Visita na Vila do Mazagão

Velho 
Contato: 96 99175-9142

Padre Paulo Entrou no Seminário Menor São Pio X, em Macapá em
fevereiro de 1984. Começa a cursar Filosofia e Teologia
em 1985 em Belém do Pará. No dia 05 de julho de 1991 é

ordenado Sacerdote pela imposição das mãos de Dom
Luiz Soares Vieira.  Trabalhou em várias Paróquias da

Diocese de Macapá. Em 2005 viaja para o Rio de Janeiro
onde faz Mestrado em Direito Canônico. Foi presidente

do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Macapá. Fundou
o Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães e

fundou o Bloco afro descendente “Filhos de Zambi.

DIA MUNDIAL DA ÁFRICA

Praça de São Pedro, no Vaticano

Coluna
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O sargento-bombeiro Paulo
César de Souza Albuquerque,
que atirou em um atendente do
McDonald's na Taquara, na
Zona Oeste do Rio, se entregou
na 32ª DP (Taquara) nesta sexta-
feira (20). O crime aconteceu no
dia 9, e segundo um amigo do
bombeiro não foi acidental.

O sargento teve a prisão de-
cretada pelo juiz Gustavo
Gomes Kalil, do 4º Tribunal do
Júri. Na decisão, o juiz afirma
que a prisão é necessária para a
instrução criminal do caso, "ga-
rantindo a integridade física e
psíquica das testemunhas e, es-
pecialmente da vítima sobrevi-
vente, além, por óbvio, dos
depoimentos judiciais delas
com segurança".

Policiais já tinham apreen-
dido o Mercedes onde Paulo es-
tava no dia da agressão.

O atendente Matheus Domin-
gues Carvalho, de 21 anos, teve
alta na quarta-feira (18). Ele es-
tava internado havia dez dias
depois de ser baleado na bar-
riga. O jovem passou por uma
cirurgia, perdeu o rim esquerdo
e teve ferimentos no intestino.

Matheus foi ouvido pela polí-
cia pela primeira vez nesta se-

gunda-feira (16), quando ainda
estava no hospital.

Durante mais de 50 minutos,
ele contou como foi o encontro
dele com o sargento Paulo César
dentro da lanchonete.

Segundo o delegado respon-
sável pela investigação, Ângelo
Lage, o tiro causou uma lesão na
coluna que afetou o movimento
das pernas da vítima.

"Ficou bem claro pra gente
que realmente o tiro foi à

queima-roupa. Ele tem uma
lesão de queimadura na pele.
Inclusive um fato novo é que o
pedaço do projétil acertou a co-
luna dele também e ele está
com uma lesão na coluna que
está afetando o movimento das
pernas dele", disse à TV Globo.

Imagens de câmeras de segu-
rança mostram a confusão que
terminou com o atendente do
McDonald's baleado.

Segundo testemunhas, a

briga foi por causa de um
cupom de desconto. Segundo
colegas de Mateus, o bombeiro
fez um pedido no drive-thru,
mas só no fim do atendimento
disse que tinha direito à redu-
ção no preço. Mateus explicou
que a informação precisava ser
dada no início do pedido.

O cliente ficou insatisfeito,
saltou do carro, e foi em direção
à janela onde Mateus atendia.

As imagens mostram os dois
conversando inicialmente. Ma-
teus, sentado dentro da loja, fala
com o bombeiro, que está de pé,
do outro lado da janela. De re-
pente, Paulo César afasta o que
parece ser uma proteção de acrí-
lico, passa o braço pela janela e
dá um tapa em Mateus, que re-
vida.

O bombeiro, então, dá a volta
e entra no McDonald's, com a
arma na mão, como mostra a
gravação de uma câmera do in-
terior da loja. Algumas pessoas
tentam impedir que ele avance,
em vão.

O miliar guarda a arma e
chega onde está o atendente
sem nada nas mãos e sai do ân-
gulo da filmagem.

Segundos depois, dá para ver

Mateus caindo no chão e sendo
acudido por um colega, en-
quanto o atirador sai cami-
nhando calmamente, ao lado de
uma mulher e um homem de
casaco laranja e boné – que
havia entrado atrás dele na loja
e presenciou o crime.

À polícia, o agressor disse que
o tiro foi dado de forma aciden-
tal. Uma testemunha, no en-
tanto, negou a versão: Carlos
Felipe da Silva Brasil aparece de
camisa laranja nas imagens e foi
à lanchonete junto com o bom-
beiro acusado pelo crime.

Em depoimento, ele disse que
o tiro não foi acidental. Agora,
com o relato da própria vítima,
os policiais da delegacia da Ta-
quara reforçaram a tese do in-
quérito de que houve uma
tentativa de homicídio.

Em nota, o McDonald's afir-
mou lamentar profundamente e
informou que prestou socorro
imediatamente ao funcionário,
que foi levado rapidamente
para o hospital pela polícia.

“A empresa está acompa-
nhando e dando todo o suporte
para seus familiares e já está co-
laborando com as investigações
sobre o caso”, emendou.

Na prisão Geral

Bombeiro que atirou em atendente do 
McDonald's na Taquara se entrega

Justiça tinha decretado a prisão dele nesta sexta. Matheus, de 21 anos, foi baleado na barriga 
e perdeu um rim após discussão por um cupom de desconto.

COLUNA •

A objetificação do corpo feminino no esporte

Fernanda Fonseca 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.

Por mais que hoje seja
comum ver mulheres dispu-
tando nas mais diversas mo-
dalidades e colecionando
medalhas em torneios, cam-
peonatos e olimpíadas, a
realidade nem sempre foi
essa. Nos jogos olímpicos,
por exemplo, foi apenas em
1900 que 22 mulheres con-
seguiram participar do
evento que estava sendo se-
diado em Paris, seguindo re-
gras muito mais rígidas do
que os homens e ganhando
apenas certificados de parti-
cipação, sem direito a me-
dalhas. No Brasil, a
participação feminina nos
esportes também era proi-
bida, conforme o Decreto
n.º 3.199 de 1941, que esta-
beleceu as bases de organi-
zação dos desportos em
todo o país na época. De res-
trições até falta de investi-
mento e assédio, a trajetória
das mulheres no esporte
sempre foi marcada por
todas as dificuldades e obs-
táculos inerentes a ser uma
mulher em um espaço majo-
ritariamente masculino e
pensado para e por homens.

Em 2021, as Olimpíadas
de Tóquio contaram com a
maior presença feminina na

história do evento – ainda
que não seja o tão sonhado
50%, mas chegando quase lá
com 48.5 – e reacendeu de-
bates sobre as implicações e
consequências do sexismo
no esporte, principalmente
no que se refere a erotização
do corpo das atletas.
Quando as ginastas da
equipe alemã se recusaram
a usar os tradicionais col-
lants e apareceram nas clas-
sificatórias usando trajes de
corpo inteiro, o gesto reper-
cutiu tanto na comunidade
esportiva quanto na mídia
como um todo: "Queremos
ter certeza que todas se sin-
tam confortáveis e mostra-
mos que podemos usar o
que quisermos”. A fala de
Sarah Voss, uma das ginas-

tas da equipe, traduz a
questão principal desse de-
bate: já está mais do que na
hora de que as mulheres
possam escolher o que ves-
tir e o que as deixam confor-
táveis - e essa máxima
também se aplica ao es-
porte. Ocupar um espaço
que foi, desde sua origem,
projetado para contemplar e
entreter homens é difícil,
mesmo no século XXI, onde
as atletas de diversas moda-
lidades ainda são vistas por
uma grande parcela do pú-
blico masculino apenas
como objetos sexuais em
exibição. 

Saindo do contexto olím-
pico, outra pequena revolu-
ção aconteceu durante o
Campeonato Europeu de

Handebol de Praia, quando a
Seleção Feminina da No-
ruega se recusou a usar o bi-
quíni que é obrigatório na
modalidade, mas que só é ob-
rigatório para as mulheres. As
jogadoras norueguesas se
queixaram do biquíni estabe-
lecido como uniforme oficial
da equipe feminina que, se-
gundo elas, restringe os mo-
vimentos, é desconfortável e
as hiperssexualiza. Assim,
elas optaram por usar shorts
na disputa contra a Espanha
e foram multadas pela Fede-
ração Internacional de Han-
debol que já havia recusado o
pedido por um modelo de
uniforme alternativo ao bi-
quíni. Há muitos anos, diver-
sas atletas falam sobre essa
assimetria nos esportes de
praia e dizem considerar a
obrigatoriedade do biquíni
além de pouco prática, humi-
lhante. A questão não é o
short e, na verdade, nem o bi-
quíni em si, mas o fato de que
as mulheres ainda são obriga-
das a ouvir o que devem ou
não vestir e são penalizadas
quando tentam exercer seu
direito de escolha. 

E, na mesma semana,
outro episódio também cha-
mou a atenção: uma atleta

britânica foi aconselhada a
trocar de uniforme porque o
que ela usava normalmente
"mostrava demais" e por
isso ela deveria escolher um
"mais apropriado". Velocista
e saltadora, Olivia Breen
descreveu o traje como a
"parte de baixo de um bi-
quíni" e que, segundo ela,
ajuda no desempenho da
modalidade por ser um traje
leve e confortável. Por mais
que pareça contraditório,
essa situação é apenas o
outro lado de uma mesma
moeda: a objetificação do
corpo feminino, no qual ele
está sempre servindo ao jul-
gamento dos homens en-
quanto algo sobre o que se
tem direito de comentar,
exigir e decidir.

No final das contas, não é
sobre implementar shorts e
abolir collants e biquínis,
mas sobre as atletas terem o
direito de escolher o que as
deixam confortáveis e o que
vão vestir enquanto exer-
cem sua profissão. O propó-
sito das mulheres não é
meramente servir ao olhar
masculino, temos o direito
de nos vestirmos como qui-
sermos sem estar à mercê
do julgamento de homens. 

Mercedes do bombeiro Paulo Cesar foi apreendido 
— Foto Reprodução
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Nos anos 20, a notícia
de reforma previdenciá-
ria não abalaria a socie-
dade como nos dias de
hoje. Isso porque a socie-
dade na década de 20
não se importava com os
direitos do trabalhador
ou com sua dignidade ea
previdência era um as-
sunto restrito a ferroviá-
rios (funcionários das
estradas de ferro) e de al-
gumas repartições públi-
cas.

A lei Eloy Chaves de
1923 é a que vincula os
ferroviários do setor pri-
vado o direito ao recebi-
mento de uma
aposentadoria (paga-
mento mensal) durante
sua idade avançada, “ve-
lhice”, sendo assim, a Lei
Eloy Chaves é conside-
rada o marco da previ-
dência no Brasil. As
companhias ferroviárias
ficaram obrigadas a criar
uma caixa de aposenta-
dorias e pensões (CAP),
sendo esta a responsável
por recolher as contribui-
ções dos empregadores e
empregados e depois
efetuar o pagamento do
benefício aos pensionis-
tas e aposentados.

O trabalhador ferroviá-
rio para receber a aposen-
tadoria deveria ter no

mínimo 50 anos de idade
e 30 anos de tempo de
serviço no setor ferroviá-
rio, sendo os proventos
de aposentadoria um
pouco menor que a
média dos últimos salá-
rios. Como não poderia
ser diferente, os empresá-
rios não receberam com
bons olhos as alterações,
foram várias as denun-
cias de descumprimento
da lei e tentativas sequen-
ciadas de evitar os paga-
mentos.

Segundo documentos
históricos guardados nos
Arquivos do Senado e da
Câmara, parlamentares

denunciaram que vários
patrões tentavam burlar
a lei para não pagar as
aposentadorias na forma
prevista. Um exemplo foi
a São Paulo Railway
Company que só conce-
deria o pagamento aos
funcionários com 60
(sessenta) anos e não
com os 50 (cinquenta)
anos previsto na Lei, sob
a alegação de que ainda
não possuía reservas
para fazer os pagamen-
tos.

Outro exemplo foi
dado pela Leopoldina
Railway Company que
entendeu que a conta-

gem dos 30 anos de ser-
viço deveria apenas ser
feita a partir da efetiva-
ção da norma, sendo
assim, o trabalhador teria
que se aposentar aos 80
anos e não aos 50.

Em 1923 foi promul-
gada a Lei Eloy Chaves,
entre os anos seguintes,
até a década de 30 as Cai-
xas de Aposentadorias e
Pensões (CAP) foram es-
tendidas para outros
ramos como: portuários,
navegação marítima e
aviação. Em 1933 foram
criados os Institutos de
Aposentadorias e Pen-
sões (IAPs), essas tinham

como atribuição cuidar
das categorias e não ape-
nas de uma empresa,
como foi o caso dos co-
merciários e bancários
em âmbito nacional. Em
1960 foram unificadas as
regras das CAPs e IAPs
sendo criado o valor má-
ximo para as contribui-
ções e benefícios, já em
1966 as CAPs e IAPs
foram extintas e foi
criado o Instituto Nacio-
nal da Previdência Social
(INPS) e em 1990 o INSP
foi substituto pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro
Social (INSS). 

Desta forma, a previ-
dência no Brasil tem seu
marco legal em razão da
proteção que foi garan-
tida aos ferroviários, vale
destacar, que a primeira
ferrovia é datada de 1854
coma inauguração da es-
trada de ferro Mauá, que
foi inaugurada por Dom
Pedro II mas que teve sua
concretização efetivada
por conta do Barão de
Mauá. Ferrovia de 14km
que sai do Rio até Petró-
polis, ferrovia esta ope-
rada pela Imperial
Companhia de navega-
ção a vapor e estrada de
ferro Petrópolis. E assim
a previdência vem sendo
escrita no Brasil.

Augusto César Almeida da Silva •

Previdência e os ferroviários: onde
tudo começou no Brasil 

COLUNA Advogado Especialista em Direito 
Previdenciario; Coordenador do
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Previdenciário no Amapá; Mestrando
em Educação Superior e políticas Pú-

blicas pela Universidade Federal do
Ceará;Coordenador da Pós Graduação
em Direito Previdenciário pela Escola

Superior da Advocacia.

Uma jovem de 19 anos foi
morta a tiros na noite desta
quinta-feira (19) em Pindamo-
nhangaba. A vítima foi baleada
quando saía da escola e seguia
em direção ao carro do pai. A
ação foi flagrada por câmeras de
segurança e o ex-namorado é
suspeito do crime.

O crime aconteceu por volta
das 22h quando a jovem saía de
uma escola particular no bairro
Alto do Cardoso.

O pai da jovem estava no carro
estacionado na frente do colégio
esperando por ela, quando ao
chegar na porta do veículo a ví-

tima foi surpreendida pelos dis-
paros e morreu no local. A ação
foi flagrada por câmeras de segu-
rança que mostram o momento
do crime.

De acordo com a polícia, a
jovem havia terminado recente-
mente o relacionamento com o
namorado e a suspeita é de que,
não aceitando o fim, tenha co-
metido o crime. O suspeito já
tinha sido detido por porte de
arma.

Na noite desta quinta-feira a
polícia fez buscas nos endereços
do jovem, mas ele não foi encon-
trado.

Jovem é morta a tiros na saída de escola em Pinda; ex é o suspeito
Feminicídio Geral

Juliana foi assassinada a tiros — Foto Arquivo Pessoal

Vítima seguia em direção ao carro do pai, quando um homem se aproximou e fez os disparos. Ela não resistiu 
e morreu no local. Ela havia terminado o namoro e a suspeita é de que o ex seja o autor.



A atriz Anne Hathaway está no Festival de Cannes e suas produções cheias de personalidade se destacam no tapete vermelho e
também fora dele: não faltam peças grifadas, joias de tirar o folêgo e acessórios marcantes.

Antes e depois "StrangerThings": como 
o elenco mudou da estreia até agora

Baby Fenty nasceu! Rihanna dá à
luz filho com A$AP Rocky

Anne Hathaway em Cannes: de look vintage à joia
com safira rara, tudo sobre estilo da atriz no festival

Rihanna deu à luz seu primeiro
filho com A$AP Rocky. O bebê é um
menino e nasceu no dia 13 de maio,
em Los Angeles, nos Estados Uni-
dos. As informações são do portal
TMZ. O anúncio da gravidez foi
feito pela cantora no dia 31 de ja-
neiro.

Os cantores ainda não se pronun-
ciaram sobre o assunto. A última
vez que o casal foi visto juntos foi
no início de maio, quando Rihanna
comemorou o dia das mães em um
restaurante de Los Angeles com o
marido.

Segundo informações do jornal
britânico "Daily Mirror" os cantores
pretendem se casar. Sem data espe-
cífica, os dois pretendem celebrar a

união em Barbados, país natal da
cantora.

Em abril, uma suposta traição de
A$AP movimentou a web. Segundo
foi noticiado, o casal teria termi-
nado o relacionamento depois que
a cantora descobriu que levou um
chifre por parte do rapper.

De acordo com os rumores, Ri-
hanna teria pego A$AP no flagra en-
quanto ele a traía com Amina
Muaddi, uma designer de sapatos
nascida na Romênia.

Após a turbulência mundial que
a informação causou, o influencia-
dor Louis Pisano, que divulgou a
notícia, pediu desculpas publica-
mente pelo erro e apagou sua conta
no Instagram.

Internacionais
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"Após 6 anos, estamos nos aproximando da 4ª temporada e, sem dúvida, todes atores e atri-
zes cresceram muito. Millie Bobby Brown, por exemplo, tinha apenas 11 anos no começo das

gravações e agora já completou 18. Veja o antes e depois do elenco de "StrangerThings"!

Rihanna deu à luz seu primeiro filho com A$AP Rocky. O
bebê nasceu no dia 13 de maio, em Los Angeles

Parece que foi ontem que confe-
rimos a primeira temporada de
"StrangerThings", né? Mas faz
quase seis anos desde que conhe-
cemos os personagens e o Mundo
Invertido. Agora, prestes a lançar
a sua 4ª e penúltima temporada,
em 27 de maio, es fãs se preparam
para uma despedida icônica.

É claro que uma das coisas que
mais chamaram atenção nos bas-
tidores de "StrangerThings" foi o
crescimento do próprio elenco -
principalmente o das crianças. De
temporada para temporada, os
protagonistas deram verdadeiros
saltos, deixando todo mundo im-
pressionade com a passagem do

tempo.
Vem conferir como cada um

deles mudou, desde a estreia, em
2016, até agora, em 2022!

Uma das mais novas do elenco
de "StrangerThings", Millie Bobby
Brown se tornou uma referência
no ramo de atuação. Quando gra-
vou as suas primeiras cenas como
Eleven para a série do streaming,
a atriz tinha apenas 11 anos e,
agora com 18, Millie está mais ma-
dura e muito confiante - assim
como a personagem. No evento da
4ª temporada, ela até marcou pre-
sença com o seu atual namorado,
Jake Bongiovi. Quem shippa o
casal?

Amizade do pop: Miley Cyrus responde
imitação de Selena Gomez de jeito inusitado
Miley Cyrus e Selena Gomez fizeram a felicidade do fandom nesta terça-feira (17)! Depois da

cantora de "Malibu" ser citada em discurso da amiga no "Saturday Night Live",

E mais uma vez, a paz no mundo
pop foi selada. Depois de Bruna Mar-
quezine e Anitta alegrarem es fãs se
tornando amigas, chegou a vez de
Miley Cyrus e Selena Gomez!

Depois de ser citada - e imitada -
em discurso no "Saturday Night
Live" pela atriz de "Only Murders in
the Building", Miley deu a melhor
resposta nesta terça-feira (17).

Quem acompanhava a Disney há
alguns anos lembra que as duas
eram "inimigas" - pelo menos, era o
que a imprensa gostava de vender.
Além delas terem namorado Nick
Jonas em épocas diferentes, parece
que a relação de Miley e Selena
nunca foi muito boa. Mas, como

duas mulheres maduras, elas já dei-
xaram tudo isso no passado!

Confira momento que Gomez
imita a ex-colega de empresa no
"SNL"!

"Eu também pedi [conselhos] a
minha velha amiga, Miley Cyrus e
ela disse: 'Só seja você e se divirta'",
disse Selena Gomez, copiando o tom
de voz da artista e arrancando risos
da plateia. "E eu disse: 'Miley, isso é
só uma desculpa para eu te imitar no
programa?'. Ela respondeu: 'É isso aí,
eu sou Miley Cyrus".

A cantora de "Malibu" não só
amou a brincadeira como respondeu
Selena de um jeito super fofo! Con-
fira.

A passagem de Anne Hathaway pelo Festi-
val de Cannes, evento que está reunindo pro-
duções cheias de tendências, veio repleta de
muito estilo! A atriz de 39 anos desembarcou
na cidade francesa para divulgar seu novo
filme, "Armageddon Time", e vem apostando
em outfits marcantes.

Seja no redcarpet ou fora dele, a nova-ior-
quina investe em peças grifadas, acessórios
exclusivos e até memo joias de tirar o fôlego.
Na galeria acima, você confere vários cliques
do estilo de Anne Hathaway em Cannes 2022,
bem como mais detalhes sobre os outfits na
matéria a seguir!

Para chegar em Cannes, a artista escolheu
um visual com um duo clássico no mundo
fashion: preto e branco. Com uma T-shirt
branca e terno oversized preto, cor também
escolhida por Adriana Lima em sua passagem
pelo tapete vermelho francês, Anne chegou
mais discreta à cidade.

Para a premiére do filme, a atriz cruzou o
redcarpet com um conjunto de top strapless e

saia de cintura alta Armani Privé. O look tinha
uma cauda poderosa que se conectava com os
braços da atriz, dando o efeito de mangas ao
conjunto.

Contudo, o grande destaque da produção
em questão foram as joias usadas por Anne
Hathaway. Embaixadora da Bulgari, ela estava
com a nova coleção da alta joalheria, cujo lan-
çamento acontecerá apenas em junho de
2022.

O colar 'MediterraneanReverie' se destaca
com uma rara safira do Sri Lanka com lapida-
ção cushion de 107,15 quilates. Na corrente, a
joia combina platina, safiras com lapidação
baguete, além de uma gama de diamantes de
diferentes lapidações, de brilhantes e peras a
conjuntos de pavê.

A estrela de "Armageddon Time" também
usou o anel Octogonal Wonder, inspirado no
jogo geométrico de sebes em jardins tradicio-
nais italianos: a joia possui design contempo-
râneo que evidencia uma safira oval de 18,12
quilates do Sri Lanka.



Contato:

96.99193-3222 Klissya
96.98809-2551 Carol
96.98117-1074 Junior
96.98112-5537 Alex 

Loja Stylo Veićulos MATRIZ 
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FRASE do Dia Não desanime com as dificuldades de hoje, pois elas serão a sua força amanhã.

Conheça as candidatas a Garota Junina 2022, concurso tradicional da quadra junina 
do Amapá, este ano de realização do grupo junino "Reino de São João”.

Juliana Souza✨candidata 
do grupo Xodó Junino

Shayene Gonçalves✨�✨candidata
do grupo Gaviões do Norte

Sol Moreno ✨�✨candidata 
do grupo Atração Junina.

Iza Estrela ✨�✨candidata 
do grupo Estrela Santanense

Joana Ramos✨�✨candidata 
do grupo Simpatia da Juventude

1 Shayene Gonçalves (Gaviões do Norte)

2 Joana Ramos (Simpatia da Juventude)

3 Iza Estrela (Estrela Santanense)

4 Nana Brito (Raízes Culturais)

5 Sol Moreno (Atração Junina) 

6 Aila Caroline (Constelação)

7 Juliana Souza (Xodo Junino)

Nana Brito✨�✨candidata 
do grupo Raízes Culturais

Aila Caroline✨�✨candidata 
do grupo constelação junina
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Ordem de apresentação Garota Junina 


