
O objetivo da operação foi a retiradas
de animais da parte alagada do mu-
nicípio e levá-lo para um abrigo pro-
visório montado para cuidar dos
animais nesse momento de cheia do
rio Jari.

PÁGINA     08

Besaliel Rodrigues 
Colunista

De Terça a Sábado: R$ 2,00
Aos Domingos: R$ 3,00
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67 cães são retidos das áreas 
afetadas em Laranjal do Jari/AP

Cheia no Rio Jari

PÁGINA    63

Segundo Mourão, é bobagem questionar a
integridade das urnas eletrônicas, como tem
sido feito pelo presidente Jair Bolsonaro e
aliados, sem apresentar provas.

Vice-presidente Hamilton Mourão
diz que resultado das urnas não será
questionado ‘com Exército na rua’ 

Palestra

PÁGINA    06

Policia Civil cumpre 
mandado de prisão 

de investigado em mais de
sete inquéritos por furto

Policia Civil 

PÁGINA    18

Unidade fica na área do Bioparque
da Amazônia e acolhimento gratuito
está previsto para iniciar em 15 de
junho.
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1º Hospital Veterinário
de Macapá deve ofertar
4,2 mil atendimentos
por mês; veja serviços

Para os pets

PÁGINA    09

O presidente do Partido Traba-
lhista Brasileiro do Amapá
(PTB/AP), Paulo Paranaguá,
disse em entrevista ao pro-
grama Forte Notícias, que a
sigla vai apoiar o nome de
Jaime Nunes (PSD) para o go-
verno do Amapá. O PTB irá
anunciar a decisão em evento
no próximo dia 04 de junho, às
16h, na quadra da Sede do
Trem

PTB fecha com
Jaime Nunes

Departamento Administrativo e Financeiro
Manoel Picanço: (96) 99903-2787
Circulação e Assinatura

Hélio: (96) 99115-2580

11 14 36 41 54 59 33 54 65 71 74

Mega-Sena/Concurso 2484 (25/05/22) Quina/Concurso 5864 (27/05/22)

Gazetilha

PÁGINA    03

A Sra. Ialle Gurgel Borges alega em sua reclamação que, na sexta-feira, foi ameaçada por funcionários do cartório de ser retirada
por seguranças, ameaça de voz de prisão e ameaça de receber processo criminal caso contestasse seus direitos via judicial

Ameaças 

Em Macapá/AP, mãe de família é ameaçada por 
oficiais do cartório do 2º Registro de Imóveis 

PÁGINA     04

PÁGINA     67

Padre Paulo
Colunista

PÁGINA     17

João Guilherme Lajes 
Colunista

PÁGINA     02

José Sarney
Opinião

PÁGINA     07

Alexandre Garcia
Política e cotidiano

PÁGINA     02

Cláudio Huberto
Política e Poder 

PÁGINA     41

Hamilton Mourão 
Artigo

PÁGINA     65

José de Paiva Netto
Colunista



Governo vacila, 
sem condenar ‘câmara
de gás’ em Sergipe

Tem sido vergonhosa a atitude das
autoridades no caso de tortura e as-
sassinato de Genivaldo de Santos
Jesus, sergipano de Umbaúba, por
dois policiais rodoviários. Não se
ouviu de ninguém, nem mesmo do
presidente da República, qualquer
palavra de condenação enfática do
crime que horroriza o mundo. Ape-
nas destacou que “execução não se
admite”. E a Polícia Rodoviária Fede-
ral, em vez de meter na cadeia os as-
sassinos, apenas os “afastou” do
serviço e os mandou para casa.

Investigar 
o quê?

PRF e Polícia Federal falam em
“investigar”, mas, o quê? Não há
o que investigar. Toda tortura e
assassinato foram documentados
em vídeo.
Não é 
‘normal’

Impressiona a falta de medidas
contra os assassinos e também a au-
sência de condenação e de palavras
de conforto à família da vítima.

Brutalidade tolerada

Pedala, 
ministro

Já o ministro da Justiça, An-
derson Torres, chefe de todos
eles, divulgou nota de duas li-
nhas informando haver deter-
minado investigações.

Municipais 
são diferentes

A eleição municipal de 2020 foi a
primeira a bater a marca de meio mi-
lhão de candidatos: 557.990 pessoas
se candidataram.

Recorde feminino
Em 2018, cerca de 31% das candi-

daturas foram de mulheres, recorde
à época. Este ano, mais de 10 mil
mulheres devem ser candidatas.

O cineasta José Padilha, de
“Tropa de Elite”, disse à Veja que
votará em Lula, mas admite: “Não
tem como negar que, desde o men-
salão ate ́ o fim dos governos do PT,
houve uma corrupção instituciona-
lizada gigante”.

Potência
Campinas (SP) é a única cidade

na lista dos dez municípios com o
maior número de empresas que
não é uma capital. São Paulo lidera,
com mais de 9% dos CNPJs ativos
no Brasil, segundo a plataforma
XTR Brasil.

Desrespeito virou norma

Memória eleitoral

Virada começa pequena

O advogado Washington Torres
denuncia que Caxias (MA), polo de
22 municípios, está sem posto do
INSS, fechado para “reforma”. Até
para procedimentos simples, os ve-
lhinhos precisam ir a outras cidades.

Preso havia meses, Lula era o
“candidato do PT” a presidente até
1º de setembro de 2018, quando o
TSE barrou sua candidatura. O Data-
folha apontava, em 22 de agosto, vi-
tória petista por 39% a 19% de
Bolsonaro.

Em 28 de maio de 1940, forças no-
rueguesas, francesas, polonesas e
britânicas recapturam a pequena ci-
dade de Narvik, na Noruega, mar-
cando a primeira vitória da infantaria
aliada na 2ª Guerra Mundial.

Rastilho de pólvora
A omissão das autoridades ante a

tortura e assassinato de Genivaldo,
em Sergipe, são o combustível per-
feito para provocar protestos no Bra-
sil e mundo afora contra o governo.
Em ano eleitoral, é rastilho de pól-
vora.

Chantagem
Tem toda pinta de chantagem de

importadores a ameaça de escassez
de diesel. Mais parece uma tentativa
de intimidar o governo, para que
não altere a política de preços e de
lucros que os fazem encher as bur-
ras.

Eleições 2022 devem ter 
mais de 30 mil candidatos

As eleições deste ano devem
bater recorde no número de candi-
datos a deputado estadual, distrital
e federal, senador, governador e
presidente. Pela primeira vez, nas
eleições majoritárias, cerca de 31
mil candidatos devem tentar a
sorte nas urnas. Há quatro anos,
29.180 brasileiros tentaram se ele-
ger, recorde. E a maior quantidade
de presidenciáveis desde 1989;
treze tentaram ganhar o cargo mais
importante do País.

Era PT x PSDB
Em 2014, pouco mais de 26,1 mil

candidatos se lançaram aos cargos
nos poderes legislativos e executi-
vos estadual e federal.

Voto na corrupção

TANCREDO NEVES: O SEGREDO

Pensando bem...
...com tantas manifestações racis-

tas de argentinos contra brasileiros,
faz todo sentido que tenha ocorrido
na Argentina o primeiro caso de va-
ríola de macaco no continente.

Fez parte das articulações
para conter as resistências, na
área militar, à candidatura de
Tancredo Neves, um encontro
dele com o então Ministro do
Exército, General Walter Pires. 

Ficou encarregado de fazer
esse contato e articular a reu-
nião o Secretário da Receita Fe-
deral, Francisco Dornelles —
depois ministro, senador, gover-
nador —, que tinha boas rela-
ções com o general. Foi tudo
organizado em sigilo absoluto,
de forma que ninguém jamais
soubesse desse encontro, que
não teria boa repercussão em
nossas hostes.

Feito o agendamento, Tan-
credo foi visitar o General Wal-
ter Pires em sua residência.
Quando desceu do apartamento
do general, Tancredo viu que

um número considerável de jor-
nalistas o aguardava embaixo
do prédio, indicando que ha-
viam descoberto aquele encon-
tro e até a hora da visita de
Tancredo.

Ao sair do elevador, um jorna-
lista perguntou a Tancredo: “Dr.
Tancredo, como foi a conversa
com o General Walter Pires?”

Tancredo respondeu-lhe, sem
vacilar: “Ele mora aqui?” 

Dito isso foi saindo, e todo
mundo começou a gargalhar e
louvar a agilidade mental do
nosso candidato.

Tancredo Neves contou essa
história na casa do Ulysses, em
minha presença e na de Zé Apa-
recido, Aluízio Alves, Renato
Archer e Dona Mora. Quando
ele acabou de contar a façanha,
Dona Mora argumentou: “Mas,

Dr. Tancredo? Se o Aluízio e o
Aparecido sabiam dessa visita, o
senhor achava que a imprensa
também não iria saber? Lembre-
se da lei do Golbery: ‘Segredo só
não conta quem não sabe!’”

Em outro dia, Tancredo,
numa tarde em sua casa, com
Thales Ramalho, Affonso Ca-
margo e Aecinho, perguntou:
“Vocês, que são muito sabidos,
digam: quem será o meu Chefe
da Casa Civil?” 

Thales Ramalho respondeu-
lhe: “José Hugo Castelo Branco.”

Aí Tancredo exclamou: “An-
tônia me traiu!”

E Thales explicou: “Não, Tan-
credo, quem, como eu, o co-
nhece sabe que deve ser
escolhido um homem habili-
doso, que também o conheça e
a Minas Gerais, que tenha boas

relações com sua família, além
de ser do seu jeito. Já que somos
os sabidos, a minha sabedoria
me diz que vai ser o Zé Hugo.
Não culpe a Antônia disso não.” 

Por outro lado, o Affonso Ca-
margo, que tinha tido uma atua-
ção proeminente em favor de
Tancredo dentro do PMDB,
também desejava ser o Chefe da
Casa Civil. Desconfiando de que
o Tancredo já o tinha escolhido
para Ministro dos Transportes e
querendo reverter a situação,
disse a Tancredo: “Tancredo, eu
só não quero o Ministério dos
Transportes.”

Achava que, com isso, levaria
Tancredo a escolhê-lo para a
Casa Civil. Mas Tancredo disse-
lhe: “Não, tenho uma missão es-
pecial nessa área de transporte
e só tem um homem capaz de

assumir essa responsabilidade:
você! Você será o Ministro dos
Transportes.”

O Affonso Camargo ficou
meio murcho, mas sentiu que
Tancredo já tinha feito o que
planejara: escolhera o Zé Hugo
para a Casa Civil.

Havia também uma grande
pressão para o Ministério do In-
terior. O pessoal do Nordeste,
comandado pelo grupo per-
nambucano, queria indicar o
ministro. Mas havia uma reação
do Ulysses e de grande parte do
Grupo Autêntico do PMDB. 

Quando a confusão se estabe-
leceu e Ulysses levou a Tancredo
o nível da divergência, Tancredo
respondeu-lhe: “Ulysses, en-
quanto vocês discutem, eu
ponho o Ronaldo Costa Couto
lá… até vocês se entenderem.”

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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De segunda a sábado R$1,50

Longe das ruas
Evitando sair às ruas, numa ati-

tude curiosa para quem lidera as in-
tenções de voto, Lula irá participar
de “caravana digital” com seus can-
didatos. À distância, do conforto de
sua mansão em São Paulo.

Nas redes, uma “PRF Brasil” apenas
informou que a entidade está “compro-
metida com a apuração”. Mas não con-
denou a brutal execução.
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Operação da PRF

Um posto policial foi insta-
lado no Hospital de Emergên-
cia de Macapá, com cerca de
10 policiais que se revezam
na vigilância do espaço. A
ideia é evitar tumultos e for-
talecer a segurança tanto dos
pacientes como dos funcio-
nários. O posto já existia, mas
foi desinstalado devido as
normas de segurança du-
rante a pandemia.

Asfalto do Paraguai

O senador Randolfe (Rede-AP)
protocolou um Projeto de Lei e
um Projeto de Decreto Legisla-
tivo para a suspensão de reajus-
tes nos preços de medicamentos
e planos de saúde durante o ano
de 2022. O parlamentar também
requereu à presidência do Se-
nado a convocação do diretor-
presidente da ANS, Paulo
Rebello, para a prestação de con-
tas e a apresentação de esclare-
cimentos em relação a
autorização do aumento de
15,5% nos planos de saúde indi-
viduais e familiares.

Posto Policial no HE

Determinação

Contra reajustes de preços

PTB fecha com Jaime Nunes

A Justiça Federal determinou que
a Universidade Federal do Amapá
(Unifap) abra prazo para que Pes-
soas com Deficiência (PcD) editem
suas inscrições no concurso regido
pelo Edital nº 7/2022. O MPF cons-
tatou que, durante o período de ins-
crições, a instituição de ensino não
incluiu a opção de inscrição de PcD
no cargo de Técnico em Assuntos
Educacionais. A Unifap tem 10 dias
para cumprir a decisão publicada
nesta sexta-feira (27).

Audiência pública

Estacionamento rotativo

O presidente do Partido Trabalhista
Brasileiro do Amapá (PTB/AP), Paulo
Paranaguá, disse em entrevista ao pro-
grama Forte Notícias, que a sigla vai
apoiar o nome de Jaime Nunes (PSD)
para o governo do Amapá.O PTB irá
anunciar a decisão em evento no pró-
ximo dia 04 de junho, às 16h, na qua-
dra da Sede do Trem. "O modelo que
foi implantado no Amapá se esgotou.
É necessário que possamos destravar o
Estado para gerarmos emprego e renda
para nossa população. O melhor nome

e que muito contribui com nosso Es-
tado é do empresário Jaime Nunes",
afirmou Paulo Paranaguá, presidente
do PTB.

Atendimento presencial liberado

3ª dose de vacina para adolescente

Na sexta-feira, foi realizada uma audiência pública para discutir os proble-
mas do conjunto Açucena, na zona sul de Macapá. O evento aconteceu na Es-
cola Estadual Reinaldo Damasceno e contou com a participação de lideranças
comunitárias, Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), Procon, Cea Equatorial,
entre outros parceiros da ação.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan,
apresentou a lei que garante estaciona-
mento rotativo em padarias, confeita-
rias e similares. A iniciativa auxiliará
no aumento do fluxo de pessoas nes-
ses estabelecimentos.“Trabalhamos
para cuidar da cidade, da saúde, das
calçadas, do transporte público e para
que os estabelecimentos possam ter
capacidade de atendimento às pes-
soas. Com isso conseguimos mudar a
vida das pessoas e fazer com que o co-
mércio cresça. Essa é mais uma inicia-

tiva da Prefeitura de Macapá que vai
gerar emprego e renda e fomentar a
economia”, destacou o prefeito.

A partir desta segunda-feira
(30), os adolescentes poderão re-
ceber a terceira dose da vacina
contra a Covid-19 em Macapá. A
decisão atende a nota técnica do
Ministério da Saúde, divulgada na
sexta-feira (27). A iniciativa reco-
menda a dose de reforço para o
público de 12 a 17 anos, com inter-
valo de 4 meses.Anteriormente,
apenas jovens com comorbidades
e imunossuprimidos, além de

pessoas com 18 anos ou mais, ti-
nham acesso à terceira dose da va-
cina.

Durante o asfaltamento da rua
Leopoldo Machado, na gestão do
ex-prefeito, Clécio Luis, foi feste-
jada a tecnologia empregada na
via que ficou conhecida como
"Tecnologia Alemã".No entanto, a
tecnologia da Europa, mais parece
ser do Paraguai. Em menos de
dois anos, é a segunda vez que
aparecem buracos na via. A pri-
meira foi no inverno do ano pas-
sado, quando foram feitas às
correções pela atual gestão e agora

voltou a apresentar novos buracos
e novamente lá vai o prefeitão
consertar os erros de Clécio.

A Polícia Rodoviária Federal realizou ao longo do mês de maio a Ope-
ração ONEESCA Parador 27- Operação Nacional de Enfrentamento à Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No Amapá, a PRF/AP
abordou quase duas mil pessoas e resgatou 29 crianças que estavam em
situação de vulnerabilidade, tendo seus direitos desprotegidos. O resul-
tado foi possível graças à ação de 89 policiais rodoviários federais, em
500h de serviço.

Após mais de dois anos de
pandemia e limitação as ativida-
des, a rede SuperFácil retirou a
necessidade de agendamento
prévio para atendimentos pre-
senciais. Agora, a população
pode procurar os serviços dire-
tamente nas unidades, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às
13h. A medida é válida para
todas as 15 unidades da rede, na
capital e interior.



Situação insólita e inusitada viven-
ciou a mãe de família Ialle Gurgel
Borges no Cartório de Segundo Re-
gistro de Imóveis de Macapá, situado
no Shopping Macapá, Centro da Ci-
dade.

Ela compareceu no Cartório para
saber de maiores informações sobre
o andamento de um processo de re-
gistro de um imóvel que lhe pertence
e foi atendida de uma forma tão
grosseira que precisou procurar a po-
lícia e registrar um Boletim de Ocor-
rências para garantir seus direitos.

Posteriormente a senhora Ialle en-
trou também com uma reclamação
junto a Ouvidoria Interna do Tribu-
nal de Justiça do Amapá, a questão
virou processo judicial n. 0014580-
08.2022.8.03.0001 em trâmite pe-
rante a Juíza Corregedora de
Macapá, a Dra. Juíza Liége Gomes.

A Sra. Ialle Gurgel Borges alega em
sua reclamação que, na sexta-
feira,foi ameaçada por funcionários
do cartório de ser retirada por segu-
ranças, ameaça de voz de prisão e
ameaça de receber processo criminal
caso contestasse seus direitos via ju-
dicial, “eu posso provar o que falo
porque tenho vídeo dessas ameaças,
inclusive fui filmada e filmei tam-
bém”, diz a senhora Ialle em sua re-
clamação.

A reclamação prossegue dizendo
que assenhora Ialle registrou, se-
gunda vez, um boletim de ocorrên-
cia na delegacia, “o primeiro em
decorrência de ser impedida de sair
do shopping e o segundo por ameaça
do oficial do cartório e seus funcio-
nários, eles entraram em contato co-
migo e quando tentei agendar eles
disseram quenão iam me agendar e
me bloquearam no whatsapp comer-

cial do cartório. Fui acusada também
de estar exercendo Advocacia de
forma ilegal porque fui tirar dúvida
no cartório sem a minha advogada.
Mas tenho advogada constituída no
processo.”

A defesa processual do Segundo
Cartório é assinada pelos irmãos e
Oficiais Substitutos Waldemar Fer-
reira de Souza Netto e Viviane Fer-
reira de Souza, além do Sr. Cezar
Junior Cabral, Oficial Titular do Se-
gundo Registro de Imóveis, cuja
abertura se deu ano passado por de-
cisão liminar do Supremo Tribunal
Federal.

Os três requeridos acabam reco-
nhecendo expressamente em sua
defesa que não só ameaçaram a mãe
de família de voz de prisão como
também bloquearam o whatsapp da
usuária, na defesa o cartório alega

que:
[...] “nossos colaboradores foram

reiteradamente desrespeitados, me-
diante tratamento descortês e, certas
ocasiões, ofensas verbais propaladas
na presença de terceiros, inclusive
usuários de tenra idade” [...]

[...] “a reclamante elevou o seu
tom de voz e propalou ofensas ver-
bais aos colaboradores desta Serven-
tia.”

[...] a Oficial Substituta compare-
ceu à recepção e, dada a gravidade
dos fatos, iniciou a filmagem da
ocorrência, para salvaguarda de di-
reitos.  Foi quando, então diante das
ameaças propaladas pela reclamante
de lavrar Boletim de Ocorrência con-
tra os integrantes da Serventia, este
Oficial Substituto advertiu a recla-
mante no sentido de que o ordena-
mento jurídico tipifica como

denunciação caluniosa [...]
Em certa passagem da defesa do

Segundo Registro de Imóveis, a nar-
rativa assume ares cômicos. Parece
que os requeridos (funcionários do
Cartório) se sentiram ameaçados
pela estampa (jiu- jitsu) da camisa da
Reclamante Ialle Gurgel Borges:

[...] “é importante mencionar que
a reclamante estava trajada com a ca-
misa de Jiu-Jitsu e, antes da filma-
gem, como dito, [...] em manifesta
ameaça a todos os integrantes que lá
se encontravam.”

Prosseguem os Reclamados do Se-
gundo Cartório de Registro de Imó-
veis:

[...] A Oficial substituta alertou
que lhe daria voz de prisão, caso as
ofensas continuassem sendo irroga-
das, tentando-se, assim, controlar o
ânimo da reclamante.

[...] ocasião em que a única al-
ternativa foi bloquear temporaria-
mente (o whatsapp)(d)a
reclamante...

A Gazeta consultou alguns advo-
gadose a reação de todos foi de es-
panto e indignação, principalmente
por estar tudo documentado em
vídeo, tudo militando favoravel-
mente às alegações da mãe de famí-
lia e usuária dos serviços do referido
Cartório de Imóveis.

No citado vídeo, observa-se a Sra.
Ialle argumentando calmamente em
favor de seus argumentos quando é
interrompida pelo Oficial Substituto
Waldemar, acompanhe a transcri-
ção:

WALDEMAR: [...] a senhora saiba
só de uma coisa, qualquer procedi-
mento que for adotado contra o car-
tório ou contra qualquer funcionário
do cartório,

IALLE: vai ser adotado, com cer-
teza

WALDEMAR: nós tomaremos as
providencias judiciais cabíveis, in-
clusive, na seara criminal IALLE:
com certeza, pode tomar

WALDEMAR: porque aqui todo
mundo tem reputação ilibada nesse
cartório 

IALLE: eu não to cometendo ne-
nhum crime, eu to querendo ser
atendida por um serviço que eu pa-
guei.

WALDEMAR: a senhora saibaque
noticiar crime falsamente perante a
delegacia é fato criminoso VIVIANE:
denunciação caluniosa,

WALDEMAR: se a senhora fez isso
IALLE: me dá aí teu celular que eu

vou ligar pra polícia
VIVIANE: pode ligar, pode ligar,

eu vou tomar as providências judi-
ciais cabíveis.

VIVIANE:  e se a senhora conti-
nuar desacatando eu vou lhe dar voz
de prisão.

A questão está sendo apurada pela
Justiça do Amapá que despachou o
documento de reclamação dizendo
que: “De ordem do Excelentíssimo
Ouvidor Geral, solicitamos averiguar
a reclamação contida norelato, no
prazo de 30 (trinta) dias, podendo
ser prorrogado por igual período,
desdeque justificado. Para solicitar a
prorrogação, no final do prazo, de-
volva o protocolo a estaOuvidoria
com a devida justificativa. Ressalta-
se que o prazo é contado de forma
contínua,independe da unidade que
se encontre”

O Jornal A Gazeta continuará
acompanhando a situação e levará
ao conhecimento de seus leitores o
desfecho do caso.

Ameaças 

Em Macapá/AP, mãe de família é ameaçada por 
oficiais do cartório do 2º Registro de Imóveis 

Geral

Para os pets

1º Hospital Veterinário de Macapá deve ofertar 4,2 mil
atendimentos por mês; veja serviços

Neste sábado (28), a prefei-
tura fez uma visita técnica e
apresentou as instalações do
1º Hospital Veterinário pú-
blico de Macapá. A unidade
terá capacidade mensal para
4 mil atendimentos clínicos e
200 de urgência e emergên-
cia. O funcionamento deve
iniciar no dia 15 de junho.

O Hospital Veterinário vai
ofertar consultas agendadas,
Raio-X, ultrassom, ambula-
tório, cirurgia de pequena e
média complexidade, emer-
gência e urgência, nutrição
para animais em observação
e vacinação antirrábica.

O local fica na antiga clí-
nica no Bioparque da Amazô-
nia, na Zona Sul da capital,
com acesso pela Rodovia Jos-
mar Chaves Pinto, antiga JK.

Orçada em cerca de R$ 700
mil, a construção iniciou em
2015 e contou com recursos
da bancada federal do

Amapá, por meio do depu-
tado André Abdon (Progres-
sistas), além de verbas do
tesouro municipal.

O prefeito de Macapá, Dr.
Furlan (Cidadania), reforçou
a importância em ter um

hospital especializado para
saúde dos pets, já que a de-
manda por serviços do tipo
tem aumentado na capital.
Detalhou ainda como será o
horário de funcionamento da
unidade.

"Hoje a gente tem um hos-
pital pronto para funcionar,
tem programada o início das
atividades dia 15 de junho e
vai funcionar 12 horas por
dia. Caso o animal precise
ficar em observação à noite,

teremos no hospital auxilia-
res de veterinária que acom-
panharão esse animal",
explicou.

Os atendimentos no Hos-
pital Veterinário serão foca-
dos em animais domésticos
de pequeno porte, como
cães e gatos, explicou o sub-
secretário de Vigilância em
Saúde de Macapá, Kleverton
Siqueira.

"Esse hospital foi feito
para atender animais de pe-
queno porte, cães e gatos.
Animais silvestres vão ter
um outro tipo de atendi-
mento, até porque são ani-
mais sem habilitação para
serem criados por pessoas",
destacou.

A Prefeitura de Macapá já
contabilizou cerca de 15.256
mil pets cadastrados desde o
início do Censo Animal na
capital. Destes, 6.406 são
cães e 7.895 gatos.

Unidade fica na área do Bioparque da Amazônia e acolhimento gratuito está previsto para iniciar em 15 de junho.
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Oficiais do Cartório

Dr. Furlan durante visita técnica ao Hospital
Veterinário — Foto PMM-Divulgação

Senhora Ialle Borge

A Sra. Ialle Gurgel Borges alega em sua reclamação que, na sexta-feira, foi ameaçada por funcionários do cartório de ser retirada
por seguranças, ameaça de voz de prisão e ameaça de receber processo criminal caso contestasse seus direitos via judicial



O Conselho de Adminis-
tração da Petrobras debateu
no início desta semana, por
mais de duas horas, a pers-
pectiva de o Brasil sofrer de-
sabastecimento de diesel no
segundo semestre deste
ano.

Segundo conselheiros ou-
vidos pelo blog, o grupo de-
cidiu voltar a alertar o
governo sobre a urgência de
um plano para um raciona-
mento emergencial do com-
bustível, que está com alta
demanda no mercado inter-
nacional, e sugerir à Agência
Nacional de Petróleo (ANP)
que comande as ações do
setor.

Veja aqui o documento
encaminhado ao presidente
Jair Bolsonaro com alerta
sobre os riscos de desabaste-
cimento de diesel no Brasil.

Ainda segundo relatos
desses conselheiros, na reu-

nião, a Petrobras também
debateu formas de a em-
presa ajudar a contornar o
impacto no Brasil da escas-
sez mundial do produto,
mas o consenso é de que,
sozinha, há pouco a fazer.

O governo já havia sido
alertado pela empresa sobre
o risco, independentemente
dos preços e reajustes prati-
cados.

A discussão incluiu,
ainda, levar ao Poder Execu-
tivo a sugestão de estudar
formas de garantir que al-
guns serviços tenham prio-
ridade em receber diesel,
em caso de racionamento.

No terceiro trimestre do
ano há forte fluxo da safra
agrícola a ser escoada para
fora do Brasil. É também o
momento em que o Brasil
terá eleições presidenciais, o
que traz mais um desafio
para o governo.

Cerca de 20,4 milhões de
trabalhadores estão em ocu-
pações que podem ser reali-
zadas na modalidade de
home office. Isso representa
24,1% do total de pessoas
ocupadas no mercado de tra-
balho brasileiro, segundo le-
vantamento do Instituto de
Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea).

O trabalho remoto predo-
mina entre mulheres (58,3%),
pessoas brancas (60%), com
nível superior completo
(62,6%) e na faixa etária entre
20 e 49 anos (71,8%).

Mais da metade desses tra-
balhadores em home office
potencial está na região Su-
deste (27,7%), seguida pela
região Sul (25,7%) e Centro-
Oeste (23,5%). Nas regiões
Nordeste e Norte, o patamar
é inferior, respectivamente,
de 18,5% e 17,4%.

As unidades da Federação
com maior número de traba-

lhadores são o Distrito Fede-
ral, Rio de Janeiro, São Paulo
e Paraná. O Pará apresenta o
menor percentual.

Ao analisar as regiões me-
tropolitanas do país, a que
mais se destaca é a de Floria-

nópolis, com cerca de 40,4%
das pessoas ocupadas em re-
gime potencial de teletraba-
lho, apesar de Santa Catarina
ser apenas o quinto estado
no ranking de teletrabalho
potencial, com 25,4%.

Home office equivale a 40%
da massa de rendimentos

Segundo o Ipea, apesar de
as ocupações com potencial
de serem realizadas de forma
remota representem 24,1%
da força de trabalho, esses

trabalhadores são responsá-
veis por 40,4% da massa de
rendimentos total (soma dos
rendimentos recebidos de
todas as pessoas ocupadas).

A maior contribuição vem
da região Sudeste, puxada
principalmente pelo estado
de São Paulo, que tem 47,6%
do total de rendimentos efe-
tivos gerados por pessoas em
teletrabalho potencial.

Mulheres são maioria em
todos os estados

Em todas as unidades fe-
derativas, as mulheres são
maioria no teletrabalho po-
tencial. Esse resultado é
mais acentuado em Roraima,
Maranhão e Piauí, onde essa
participação oscila entre
64% e 66%. Por sua vez,
Amapá, Santa Catarina e
Ceará são os estados com re-
sultados mais equilibrados –
participação feminina va-
riando de 52% a 54%.

20,4 milhões estão em ocupações que
podem ser realizadas em home office

Home office Economia

Conselho da Petrobras discutiu escassez de diesel e
sugeriu plano de racionamento ao governo

Escassez do diesel 
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Sede da Petrobras no Rio de Janeiro — Foto Daniel Silveira-G1
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Número representa 24,1% dos ocupados e corresponde a cerca de 40% dos rendimentos totais, mostra pesquisa do Ipea.

Confiança da indústria do Brasil vai a máxima
em 5 meses em maio, diz FGV

Em alta

Indicador subiu 2,3 pontos na comparação com o mês anterior.

A confiança da indústria no
Brasil avançou ao maior pata-
mar em cinco meses em maio
diante de melhora tanto na
percepção sobre o momento
atual quanto nas expectativas
para os próximos meses, infor-
mou a Fundação Getulio Var-
gas (FGV) nesta sexta-feira (27).

Os dados mostraram que o
Índice de Confiança da Indús-
tria (ICI) subiu 2,3 pontos na
comparação com o mês pas-
sado, para 99,7, máxima desde
dezembro de 2021 (100,1 pon-
tos).

"Houve aumento da satisfa-
ção em relação à situação cor-
rente dos negócios, com
avaliações bastante favoráveis
quanto ao nível atual da de-

manda externa", explicou o
economista do FGV IBRE Aloi-
sio Campelo Jr. em nota.

"O Índice de Expectativas
cresceu de forma disseminada
entre os setores, mas a magni-
tude da alta foi influenciada
pela recuperação expressiva
do otimismo entre os produto-
res de (bens) não duráveis."

O Índice de Situação Atual
(ISA), que mede o sentimento
dos empresários sobre o mo-
mento presente do setor in-
dustrial, subiu 1,6 ponto em
maio, para 100,4 pontos, se-
gundo a FGV. Já o Índice de Ex-
pectativas (IE), indicador da
percepção sobre os próximos
meses, ganhou 3,0 pontos, a
99,0. Ambos retornam ao

maior nível desde dezembro
de 2021.

De acordo com Campelo, a
única categoria de uso que re-
gistrou aumento do pessi-
mismo em maio foi a de bens
duráveis, o que está direta-
mente relacionado ao au-
mento gradual dos juros.

Dados divulgados no início
deste mês pelo IBGE mostra-
ram que produção industrial
do Brasil avançou 0,3% em
março, segunda alta seguida,
mas terminou o primeiro tri-
mestre com perda de força,
dando novos sinais de dificul-
dades de retomada em meio
ao aperto das condições finan-
ceiras e monetárias, além do
aumento de custos.



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 Hamilton
Mourão (Republicanos), pré-can-
didato ao Senado pelo Rio
Grande do Sul, afirmou que o re-
sultado das eleições 2022 não
será questionado com “o Exér-
cito na rua”. “Não existe espaço
para um golpe. Quem diz isso
está enlouquecendo”, afirmou
ele em conversa na manhã desta
quarta-feira, 25, com empresá-
rios, gestores e assessores de in-
vestimentos na gestora RPS
Capital.

Segundo Mourão, é bobagem
questionar a integridade das
urnas eletrônicas, como tem sido
feito pelo presidente Jair Bolso-
naro e aliados, sem apresentar
provas. “Com toda a minha sin-
ceridade, sempre pode ter algum
problema. Mas desde que esse
processo teve início (votação
pela urna eletrônica), não teve
fraude”, disse o vice-presidente.
“Em um País que não guarda se-
gredo, uma fraude já teria apare-

cido. É uma bobagem ficar ali-
mentando isso aí.”

Ele defendeu, no entanto, a
impressão do voto. “Qualquer
pessoa quando vai ao banco
pode tirar um extrato e conferir
se foi aquela operação que fez.
Qual seria o problema de acon-
tecer isso na eleição?” questio-

nou.
O vice-presidente disse que

conversou com o ministro Luís
Roberto Barroso, que foi presi-
dente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) até fevereiro
deste ano, e que houve a suges-
tão de chamar as Forças Arma-
das para participar da Comissão

de Transparência das Eleições.
“Entre 90 e 100 engenheiros ci-
bernéticos, que defendem o
País de ataques hackers diaria-
mente, produziram dois docu-
mentos. Um com mais de 400
observações, de caráter menor.
E outro com nove aspectos que
poderiam ser melhorados. Mas
deram um grau de sigilo para
todos e o presidente (Jair Bolso-
naro) ficou pressionando para
divulgar Mas o tribunal respon-
deu que não aceitava”, afirmou.

“O problema é que se coloca
em discussão que as Forças Ar-
madas estão intervindo, mas
não. Criamos o relatório, fize-
mos o trabalho e está encerrado
o assunto. Próximo assunto das
Forças Armadas é a distribuição
das urnas e a segurança do pro-
cesso eleitoral. É o que ela faz
toda vez que acontece uma elei-
ção”, disse.

Dúvidas levantadas por mili-
tares foram classificadas no TSE

como manifestação de “opi-
nião” no começo do mês.

‘Ruídos’ com Bolsonaro
Na conversa com empresá-

rios, Mourão disse não acreditar
na terceira via “porque não con-
quista o ‘povão'”. “A não ser
que um milagre aconteça, mas
nem eles conseguem se enten-
der… Não vão passar de 4%, 5%
dos votos. A disputa vai ser
entre o ex-presidente Lula e
Bolsonaro”, afirmou.

Mourão também deixou clara
a decepção com o papel que
conseguiu desempenhar como
vice de Jair Bolsonaro. Ele de-
clarou que sempre buscou “ser
proativo” para cooperar com o
governo, principalmente nas
questões internacionais. “O
presidente criou muitos ruídos
achando que eu estava que-
rendo ultrapassá-lo, que eu
queria o lugar dele ou coisas do
tipo”, disse.

Candidato a senador
pelo Rio Grande do Sul, o
vice-presidente Hamilton
Mourão (Republicanos)
vem conversando com in-
vestidores. Nesta quarta-
feira, participou, em São
Paulo, de encontro fe-
chado na RPS Capital, ges-
tora de Paolo di Sora.

Quando perguntado
sobre o preço dos combus-
tíveis, Mourão foi direto: a
troca na presidência da Pe-
trobras, por si só, nada vai
resolver. O vice-presidente
disse que não há como
fugir da paridade do preço
internacional e que a go-
vernança da estatal difi-
cultará qualquer mudança

na política de preços. Isso
vale até mesmo para uma
dilatação no intervalo dos
reajustes, que seria um
dos planos de Paulo Gue-
des.

— Pode trocar o presi-
dente, pode trocar o dire-
tor e não vai mudar. Só se
mudar a governança da
empresa. Hoje, o conselho
é soberano — disse Mou-
rão, segundo presentes.

Mourão também afir-
mou aos investidores que
não enxerga qualquer
chance de vitória da cha-
mada “terceira via” e que a
reforma tributária será ta-
refa urgente para o pró-
ximo governo.

O vice-presidente Hamilton
Mourão (Republicanos) criticou
nesta 4ª feira (25.mai.2022) o
acordo entre o aplicativo de
mensagens WhatsApp e o TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) para
combater a proliferação de notí-
cias falsas.

“A minha turma da Reserva,
que são militares, já está às 4 da
manhã mandando todo tipo de
mensagem pelo Whats. Agora,
falam que esse é um atentado à
democracia. Mas, quando o José
Rainha invadia terra, não era
atentado à democracia. Quando
tinha passeata nas ruas, não era
atentado à democracia. Mas o
STF (Supremo Tribunal Federal)
fala que o Whats é”, disse Mou-
rão em referência ao líder do
MTST (Movimento dos Traba-
lhadores Sem Terra), durante
reunião na gestora de investi-
mentos RPS Capital, em São
Paulo.

O vice-presidente falou sobre

o embate entre os Poderes Exe-
cutivo e Judiciário e afirmou que
a Operação Lava Jato atingiu
uma “parte importante” do em-
presariado e do sistema político,
levando a uma reação da Su-
prema Corte.

Segundo Mourão, o Supremo
ter tornado o ex-presidente Lula
(PT) elegível novamente é um
“desserviço ao conjunto da
nação”. Em 8 de março de 2021,
o ministro Edson Fachin deter-
minou a anulação de todas as
decisões tomadas pela 13ª Vara
de Curitiba nas ações penais con-
tra o ex-presidente, devolvendo
seus direitos políticos.

“Por uma manobra que consi-
dero totalmente despropositada,
a Suprema Corte colocou o ex-
presidente Lula no jogo porque
deveria ter sido julgado do lado
par e não no lado ímpar”, disse o
militar.

Ele ainda criticou os bloqueios
na transmissão de mensagens

pelos aplicativos, como no caso
do WhatsApp. O TSE fez um
acordo com a rede social para
usar um sistema de identificação
com o objetivo de impedir a di-
vulgação em massa de informa-
ções falsas.

Mourão ainda criticou a rela-
ção do Supremo com o ministro
Alexandre de Moraes. De acordo
com o vice-presidente, o minis-
tro considerou o então juiz Ser-
gio Moro parcial no caso do
tríplex do Guarujá, que mirou
Lula, mas que o STF não “age da
mesma forma” com Moraes.

TSE
O TSE tem memorandos com

diversas plataformas digitais,
como Telegram, Facebook, Goo-
gle, TikTok e WhatsApp. Neles,
os aplicativos dizem o que
podem fazer para combater a
disseminação de notícias falsas.
Também escutam observações
da Corte e, em seguida, formali-
zam ou não a parceria.

“Formamos um plano po-
tencial para ações futuras,
como permitir que usuários
denunciem postagens especí-
ficas como falsas (a capaci-
dade de denunciar canais
inteiros já está implementada
em nossos aplicativos) e juntar
o memorando existente ao Tri-
bunal Superior Eleitoral”,
disse o Telegram ao STF, indi-
cando a parceria com o TSE.

Mourão critica acordo com WhatsApp
e TSE para evitar fake news...
O aplicativo e a Justiça Eleitoral firmaram um memorando para combater a 
disseminação de notícias falsas nas eleições...

Terceira Via
Mourão fala sobre a gasolina, a mudança

na Petrobras e a ‘terceira via’
O vice-presidente disse que não há como fugir da 

paridade do preço internacional e que a governança da es-
tatal dificultará qualquer mudança na política de preços

Palestra

Vice-presidente Hamilton Mourão diz que resultado
das urnas não será questionado ‘com Exército na rua’

Segundo Mourão, é bobagem questionar a integridade das urnas eletrônicas, como tem sido feito 
pelo presidente Jair Bolsonaro e aliados, sem apresentar provas.

Vice-presidente Hamilton Mourão



Dória desistiu, mas não re-
solveu o enigma tucano. O
PSDB continua em cima do
muro, agora balançando
entre Simone Tebet e
Eduardo Leite. Adiou a deci-
são para a próxima semana.
Ficar com Eduardo Leite es-
cancara o golpe contra Dória,
o vencedor da prévia do par-
tido; ir para Tebet mostra a
carência de nomes tucanos,
ao adotar a candidata do
MDB. Nessa segunda ele che-
gou ao encontro com seus
correligionários já decidido,
de discurso pronto e acom-
panhado da mulher, dona
Bia, e do irmão Raul. Lançou
uma frase destinada a ser la-
pidada “Me retiro da disputa
com o coração ferido, mas
com a alma leve.” Afinal, fora
rezar em Goiânia na véspera.
O choro, depois, nos braços
de Bia, fez lembrar a Pietà - e
pareceu tão sincero quando
o recolhimento com as mãos
postas, em oração. E ainda
fez uma frase de marketing,
projetando seus 2%: "Agra-
deço aos seis milhões de bra-
sileiros que manifestaram a
intenção de votar em meu
nome para presidente.”
Dória sendo Dória. PSDB
sendo PSDB. 

O episódio faz parte de um
problema mais amplo: a au-

sência de nomes conhecidos
e populares em grandes par-
tidos. O MDB e o
Cidadania(novo nome do
PCB) se reúnem para apontar
candidato e, perguntar não
ofende, será que vão mesmo
convergir para Simone
Tebet? A senadora ex-pre-
feita de Três Lagoas-MS se
tornou conhecida na paté-
tica CPI da Covid, mas não
muito. Além das divisas do
seu estado, vai ser difícil
conquistar eleitores. No pró-
prio MDB há divergências - e
até aparece o nome de

Temer como candidato.
Como já se viu num jantar
em Brasília entre senadores
do MDB e Lula, a preferência
do partido no Nordeste é
pelo ex-presidente. De Minas
para o sul, as preferencias
são aderir a Bolsonaro. O Ci-
dadania vai a reboque e o
União Brasil já caiu fora, com
o candidato auto-escolhido,
o Presidente do partido Lu-
ciano Bivar, outro quase des-
conhecido, a não ser pelos
iniciados em política. Ima-
gino o quanto o DEM esteja
se lamentando de ter-se jun-

tado ao PSL para formar o
União Brasil. E também ima-
gino que a via dos eleitores
do DEM e PSL leva a Bolso-
naro.

Nem mesmo o PT está se-
guro de sua escolha. As tro-
cas de comunicadores e
marqueteiros mostram isso.
E até há petista sonhando
com Ciro Gomes, que teria
menos rejeição que Lula,
cujo passado o condena.
Também há petistas ten-
tando atrair Ciro, mas Ciro
está convicto de que é alter-
nativa a Lula. Tanto que faz

críticas a Lula e parece es-
quecer Bolsonaro. O presi-
dente que busca a reeleição,
por sua vez, está aceitando
todos os convites para even-
tos e levando seus ministros
para apresentar pelo Brasil
resultados de obras todas as
semanas. As multidões que
atrai servem como água fria
sobre as pesquisas que põem
Lula na frente, o candidato
que evita as ruas.

Uma via de meia-volta foi
vista na Justiça. A corte foi
unânime em recusar ação do
ex-Presidente do PT, Dep.
Rui Falcão e de Fernando
Haddad, para obrigar o Presi-
dente da Câmara a despa-
char pedidos de
impeachment do partido. E
agora Alexandre de Moraes
volta atrás e revoga sua limi-
nar que proibia o Presidente
da Câmara de convocar elei-
ção para substituir os mem-
bros da Mesa Diretora,
inclusive o vice Marcelo
Ramos, ferrenho crítico de
Bolsonaro.  Lira já convocou
eleição para esta quarta. Pa-
rece que o Supremo, deu
uma relida no segundo ar-
tigo da Constituição, sobre
poderes independentes e
harmônicos. A via da Consti-
tuição não comporta contra-
mão.

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 AS VIAS TORTAS
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O número de brasileiros
sem dinheiro para alimentar a
si ou a família cresceu no úl-
timo ano, segundo pesquisa
feita pela FGV Social. A inse-
gurança alimentar passou a
atingir 36% da população em
2021, resultado recorde desde
2006, quando a série histórica
começou.

Esse índice cresceu ao longo
dos anos. Em 2014, 17% da po-
pulação se encontrava em si-
tuação de insegurança
alimentar. Em 2019, ano ante-
rior à pandemia de Covid-19, a
fome já atingia 30% da popu-
lação.

Também é a primeira vez
em mais de 15 anos que a fome
ultrapassa a média mundial.
Antes e durante o período de
pandemia, a insegurança ali-
mentar no Brasil ficou 4,48
pontos percentuais acima da
média de todos os 120 países
pesquisados.

No ranking dos países com
maior percentual da popula-
ção sem dinheiro para com-
prar comida, o Brasil ocupa a

63ª posição.
Segundo Marcelo Neri, eco-

nomista e diretor do Centro de
Políticas Sociais da FGV, os
dados mostram uma ineficá-
cia das políticas públicas nos
últimos anos. “É uma conclu-
são empírica, a parcela de bra-
sileiros que não teve dinheiro
para alimentar a família bateu
recorde. A desigualdade au-
mentou, sugerindo a ineficá-
cia relativa de ações
nacionais”, afirma.

Os mais pobres são os mais
prejudicados

A fome aumentou 22 pontos
percentuais entre os 20% mais
pobres do Brasil durante a
crise de Covid-19, passando de
53%, em 2019, para 75%, em
2021. O país se aproximou do
Zimbábue, que tem o maior
nível de insegurança alimen-
tar (80%).

Por outro lado, a insegu-
rança alimentar no grupo dos

20% mais ricos teve queda de
três pontos percentuais,
caindo de 10% para 7%. Índice
parecido com o da Suécia, país
com o menor nível de fome
(5%).

Na comparação com a
média global de 122 países em
2021, os brasileiros mais po-
bres têm 27 pontos percen-
tuais a mais de insegurança
alimentar. Já os mais ricos
apresentam 14 pontos percen-
tuais a menos.

As expectativas de Marcelo
Neri para o cenário atual são
preocupantes. “A estagflação,
que combina altas taxas de in-
flação e de desemprego, tem
sido pior para os pobres e deve
piorar. É uma situação pare-
cida com a da recessão de 2015
e 2016. Os números são simi-
lares, só que hoje partimos de
um cobertor já curto, sendo
que o cobertor dos pobres, que
já era menor, encolheu mais
ainda”, afirma.

As mulheres são mais afeta-
das que os homens

O nível da fome entre mu-
lheres subiu 14 pontos percen-
tuais entre 2019 e 2021,
atingindo 47% do grupo. Já a
insegurança alimentar afeta
26% dos homens, depois de ter
sofrido no período queda de
um ponto percentual. No Bra-
sil, a diferença entre gêneros
da insegurança em 2021 é seis
vezes maior do que a média
global.

“A recessão trabalhista foi
mais forte para as mulheres
que cuidaram das crianças em
casa sem escola ou merenda.
Fora a questão de gênero que
já era grave, ou seja, agrava-
mos um problema que já tí-
nhamos”, analisa Neri.

A insegurança alimentar
entre as mulheres afeta tam-
bém as crianças. “Aquelas
entre 30 e 49 anos, [grupo]
onde o aumento foi maior, ten-
dem a estar mais próximas das
crianças e gerando conse-
quências. A subnutrição infan-
til deixa marcas permanentes
físicas e mentais”, explica o
economista da FGV.

Mais de um terço não tem dinheiro para comer no Brasil
Fome recorde Geral

Segundo pesquisa da FGV, 36% estão em situação de insegurança alimentar, as mulheres e os mais pobres são os mais afetados



Giro de Notícias Gospel – Resumo da Semana REFLEXÃO
Tema: Uma palavra de ânimo para

você.  
Para você que está precisando de

uma palavra de auxílio, de apoio, de
certeza, veja o que diz a Bíblia: 01. Sal-
mos 147.5: “Grande é o nosso Sobe-
rano e tremendo é o seu poder; é
impossível medir o seu entendi-
mento”. A palavra DEUS significa
TUDO. Então TUDO Ele pode fazer por
você; 02. Salmos 139.5-6: “Tu me cer-
cas, por trás e pela frente, e pões a tua
mão sobre mim. Tal conhecimento é
maravilhoso demais e está além do
meu alcance; é tão elevado que não o
posso atingir”. Somente o ser humano,
com seu livre arbítrio, pode desvirtuar
o agir de Deus na vida; 03. Jó 42.2: “Sei
que podes fazer todas as coisas; ne-
nhum dos teus planos pode ser frus-
trado”. Como Deus pode TUDO, sua
vontade soberana, quando Ele quer,
pode suplantar os intentos humanos.
04. Isaías 43.18-19- “Esqueçam o que
se foi; não vivam no passado. Vejam,
estou fazendo uma coisa nova! Ela já
está surgindo! Vocês não a reconhe-
cem? Até no deserto vou abrir um ca-
minho e riachos no ermo”. O sacrifício
de Cristo na cruz nos possibilita ser-
mos perdoados de todos os nossos
passados e credenciados a sermos
abençoados no presente e no futuro.

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 031. Sigilo das correspon-
dências. CF, art. 5º, “XII - é invio-
lável o sigilo da correspondência
e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações te-
lefônicas, salvo, no último caso,
por ordem judicial, nas hipóteses
e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação crimi-
nal ou instrução processual
penal;”. Muitas vezes, nos bair-
ros mais afastados ou em cidades
do interior, as pessoas utilizam o
endereço da igreja para recebe-
rem correspondências em geral.
Neste aspecto, as igrejas prestam
serviço social de utilidade pú-
blica.

Entretanto, tais líderes religio-
sos responsáveis devem zelar
pelo sigilo das correspondências
destas pessoas vulneráveis. O
pastor não deve violar e nem dei-
xar ninguém abrir correspon-
dências alheias. Isso é antiético e
ilegal; é crime, passível de pro-
cesso e condenação. O mesmo
raciocínio serve para as comuni-
cações telefônicas. Tudo de-
pende de ordem judicial para ser
verificado.

LIDERANÇAS

DESTAQUES DA SEMANA

ESPECIAL
Quem é quem: Camecran José

da Silva: Renomado desportista
do Estado do Amapá, tendo se
destacado como goleiro de di-
versos clubes de futebol local,
com destaque para o Oratório
Club. 

Atuou como jogador profissio-
nal até 1992. No ano seguinte ini-
ciou a Faculdade de Direito,
tendo-se formado em 1997, cuja
Turma recebeu o nome do de-
sembargador “Dôglas Evange-
lista Ramos”, a mesma na qual
também se formou o professor
doutor Besaliel Rodrigues. De-
pois, Camecran tornou-se o Ad-
vogado nº 538 da OAB/AP –
Ordem dos Advogados do Brasil
– Seção Amapá.

Camecran ficou muito conhe-
cido também como servidor pú-
blico federal de carreira do
INSS/AP, tendo ocupado, inclu-
sive, o cargo máximo de Gerente
Executivo Estadual da referida
Autarquia no Amapá, o que o fez

um especialista em Direito Previ-
denciário.

Depois que encerrou carreira
no serviço público, tem se dedi-
cado a projetos pessoais e à ad-
vocacia. É muito conhecido e
querido pela sociedade local.

NEWS: 1. Aniversário da Edi-
nalva. Parabéns à nossa leitora
Edinalva Calado, que completou
nesta semana 21 anos de idade.
Na foto com seu irmão Edenval e
seus avós Eunice e João; 2. Ebook
da Constituição Federal comenta
à luz da Bíblia já está disponível
na internet: Aproveite a promo-
ção. Você pode adquirir nos se-
guintes 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:
Ganhou um programa de duas
horas na webTV, no YouTube. As
datas e a sistemática do programa
serão comunicadas pelas redes
sociais. Fique atento; 5. E-book
na Hotmart: A obra virtual em pdf
“Revista do Centenário” está dis-
ponível na plataforma
https://go.hotmart.com/J603066
04I?dp=1. Confira!
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Pastor Gesiel Oliveira e família. 
Pré-lançamento da candidatura ao 

governo aconteceu dia 21.05. 

Clecio Luiz abraça Waldez Góes pelo apoio
e em agradecimento por ter 
abandonado Jaime Nunes.

email: besaliel.ap@bol.com.br

01. Curiaú – Assembleia de Deus – Pas-
tora Hulda. A Assembleia de Deus,
Campo “Bom Pastor”, localizada na Área
de Preservação Ambiental – APA do Cu-
riaú, presidida pela Pastora Hulda Nazaré
Alves, recebeu a visita dos pastores Besa-
liel e Ester Farias, presidentes do Conse-
lho Estadual de Pastores. A Pastora Hulda
está fazendo um belíssimo trabalho ali há
17 (dezessete) anos. Parabéns!

02. PRTB realiza o lançamento da pré-
candidatura de Gesiel Oliveira ao governo
do Amapá. Sábado, 21.05.22, às 17h, acon-
teceu o lançamento da pré-candidatura
ao governo do Amapá de Gesiel Oliveira
pelo PRTB. A militância da direita conser-
vadora cristã deu total apoio, com alguns
grupos vindos, inclusive, de outros mu-
nicípios. O evento também lançou a pré-
candidatura de 25 pré-candidatos a
Deputado Estadual e 9 pré-candidatos a
Deputado Federal. Mesmo sem fundo
partidário, sem tempo de TV e sem ne-
nhum apoio de empresários ou coliga-
ções com outros partidos, a militância do
Pr. Gesiel Oliveira realizou o evento.

03. Waldez e Clécio juntos. Toda a im-
prensa do Amapá está noticiando que o
governador Waldez Góes mais uma vez
abandonou seu Vice e vai apoiar à sua su-
cessão o Clécio. A intenção é se manter
no poder, pois, não conseguiu viabilizar
sua candidatura ao senado, por causa do
Davi Alcolumbre. A notícia é que todos
estão assustados com a ingratidão de
Waldez com o seu Vice Jaime Nunes,
pois, mesmo este tendo apoiado Waldez
de todas as formas desde a eleição pas-

sada, inclusive nomeando a esposa dele
Marília Góes para o cargo vitalício de
Conselheira do Tribunal de Contas do Es-
tado, Waldez não hesitou em abandonar
Jaime Nunes à própria sorte na campa-
nha agora para governador. Entretanto, é
notório nos meios de comunicação de
todo o Amapá e do Brasil e todo mundo
sabe que Waldez sempre desprezou seus
vices na reta final de seus governos. Isso
aconteceu com Pedro Paulo duas vezes,
com o finado Papaléo e, agora, com o
Jaime Nunes. Para alguns, o curioso é que
todos sempre caem nas armadilhas do
Waldez.

04. Conselho Estadual de Cultura. O
Pastor Denis Albuquerque, que também
é um conhecidíssimo músico, levita e ra-
dialista em todo o Estado do Amapá, foi
eleito Conselheiro do Conselho Estadual
de Cultura. Parabéns e sucesso em seu
mandato ali.

05. “Pastoras Desembargadoras” do
TRE/AP. Duas pastoras advogadas estão
em duas listas tríplices em Brasília, na
mesa do Presidente da República, dispu-
tando vagas para compor o colegiado do
TRE/AP, em cargo equivalente ao de “de-
sembargador federal”. A escolha de-
pende de articulação política pesada.
Vamos torcer para dar certo.

06. Junho: Aniversário das Assem-
bleias de Deus nos Estados do Pará e do
Amapá. Junho é o mês das Assembleias
de Deus no Brasil. Na semana de 17 a 19,
a AD de Belém do Pará estará celebrando
111 (cento e onze) anos de fundação, com
participação confirmada do Presidente

da República Jair Messias Bolsonaro e fa-
mília. No fim de semana seguinte, de 24
a 26, será a vez da AD do Estado do
Amapá celebrar seus 105 (cento e cinco)
anos. Parabéns!   

07. CEADDIF celebra “Jubileu de Sa-
fira”. O Pastor Besaliel Rodrigues, presi-
dente do Conselho Estadual de Pastores
do Estado do Amapá, está em Brasília,
também representando a Igreja As-
sembleia de Deus – A Pioneira do Amapá,
presidida pelos pastores Oton Alencar e
Iaci Pelaes, nos festejos dos 45 Anos (Ju-
bileu de Safira) de fundação da CEADDIF
– Convenção Evangélica das Assembleias
de Deus no Distrito Federal, Convenção
que possui o registro nº 15 na CGADB. O
presidente atual da CEADDIF é o Reve-
rendíssimo Pastor Geovani Neres Lean-
dro da Cruz. O Pastor Besaliel Rodrigues
levou a Comenda Eclesiástica Máxima
das duas entidades que representa para
entregar em homenagem ao Aniversário
de 45 Anos à Convenção aniversariante e
dedicou à mesma a passagem bíblica de
Apocalipse 21.19. Parabéns!

08. Evangélicos sem mandato. A desu-
nião e a falta de estratégias dos evangéli-
cos em eleger representantes preparados
para agir em favor de suas pautas têm ge-
rado prejuízos incalculáveis para o seg-
mento. Exemplos: a) Memoriais do
Centenário dos evangélicos no Estado; b)
Nome do Viaduto Norte-Sul; c) Praça da
Bíblia; d) Projetos protocolados; e) Indi-
cações para compor órgãos; etc., são to-
talmente desprezados pela classe
política.

Pastora Hulda Nazaré, da Igreja AD do
Curiaú, recebendo os pastores 

Besaliel e Ester Farias.
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MACAPÁ

As obras de mobilidade urbana
da Prefeitura de Macapá estão
avançando nos bairros Brasil
Novo e Liberdade, zona norte da
capital. Nesta nova frente de tra-
balho, 12 vias serão beneficiadas.

No Brasil Novo, serão pavimen-
tadas as ruas Açaí, Perobal e Pi-
nhal, que não tinham recebido
nenhum serviço de infraestru-
tura. Serão executados os servi-
ços de terraplanagem e depois
aplicação da massa asfáltica. O
trabalho será custeado exclusiva-
mente com recursos do Tesouro
Municipal.

O taxista Moacir Brito, mora há
23 anos na rua Perobal e desde
então esperava que sua via fosse
pavimentada. Agora, ele acompa-
nha ansioso o trabalho das má-
quinas em frente à sua casa.

“Para mim, a obra não é um
transtorno. Era bem pior como
estava, tinha muito buraco, ato-
lava o carro. Agora, com esse tra-
balho, eu espero que a nossa rua
seja pavimentada logo”, afirma.

Já no bairro Liberdade, o Muni-
cípio concluiu o serviço de drena-
gem profunda. Inicialmente, nove
ruas são beneficiadas, somando
2,5 quilômetros de extensão. O tra-
balho é executado com emenda do
senador Davi Alcolumbre, no
valor de R$ 4,7 milhões.  Esse
pacote inclui drenagem  pro-
funda  e superficial, terraplena-
gem, pavimentação,  construção
de  sarjeta,  meio fio  e  passeio  pú-
blico com acessibilidade.

Segundo o secretário Munici-
pal de Obras (Semob), Cássio
Cruz, o serviço irá reestruturar o

sistema de transporte público,
proporcionando mais qualidade
na prestação do serviço.

“A Prefeitura vem trabalhando
com várias frentes de pavimenta-
ção em diversos pontos da cida-
des. Temos atendido tanto o
centro com recapeamento de vias
com grande fluxo, como os bair-
ros mais periféricos, no caso do
Brasil Novo. Vamos entregar uma
rua onde as pessoas possam sair
de casa com segurança e mobili-
dade”, destaca.

Outras frentes de trabalho

A Prefeitura também avança no
recapeamento da avenida Ernes-
tino Borges, que corta os bairros
Centro, Jesus de Nazaré e Santa
Rita. A via terá cerca de dois quilô-
metros recuperados. Esse tipo de
serviço busca o reforço do pavi-
mento, refletindo na melhoria da
segurança viária e na mobilidade.

Além dos trabalhos de recapea-
mento, o Município ainda atua na
conclusão da pavimentação em
bloquetes no Goiabal. O pacote
contempla as ruas Marrocos, Is-
rael, Nova Aliança e Montevidéu.
Toda a obra de mobilidade bene-
ficiou mais de 1,6 quilômetros do
bairro, com emenda do senador
Randolfe Rodrigues (Rede/AP),

Infraestrutura 

A Prefeitura de Macapá é uma
das instituições que estão dando
suporte na realização do 4º Con-
gresso do Coletivo de Artistas,
Produtores e Técnicos em Teatro
do Estado do Amapá (CAPTTA).
A atividade acontece nos dias 28
e 29 de maio, no município de
Ferreira Gomes.

“Entendemos que a Cultura é
fundamental para criação e for-
talecimento de nossa identidade
e, em função disso, nos predis-
pomos a apoiar esta e as demais
iniciativas que visam melhorar a

atividade cultural em Macapá,
especialmente neste momento
de retomada da economia”, diz
o diretor-presidente da Funda-
ção Municipal de Cultura (Fum-
cult), Olavo Almeida.

A atividade é uma forma ga-
rantir que os grupos filiados e
parceiros tenham um espaço
voltado ao debate e comparti-
lhamento dos conhecimentos,
que se dará por meio de expe-
riências vivenciadas, o que for-
talece as ações e garante a
difusão do teatro.

A atriz e professora de teatro
Marina Brito, de 25 anos, diz que
a iniciativa é válida para integra-
ção da classe cultural e, tam-
bém, para retomada da
atividade cultural em Macapá.

“Vamos nos integrar e conhe-
cer outros trabalhos de forma
presencial com a troca de expe-
riências. Mas além disso, esse é
um momento importante para
economia porque dá visibili-
dade para este segmento”, des-
taca.

Marina faz parte da Cia Arte
Presença e avalia de forma posi-
tiva as iniciativas de fomento à
arte que a instituição vem pro-
movendo, especialmente os edi-
tais de cultura.

“Esse é um retorno financeiro
para os artistas e mesmo com as
travas, estamos conseguindo
dar alguns passos. Desenvolve-
mos um projeto sobre saúde
mental e arte que foi contem-
plado em um dos editais da Pre-
feitura e esse fomento é
fundamental para manutenção
da atividade cultural em Ma-
capá”, completa.

Cultura 

Prefeitura de Macapá apoia realização de 
congresso cultural no Amapá

Congresso acontece nos dias 28 e 29 de maio, em Ferreira Gomes.

A Secretaria de Assistên-
cia e Mobilização Social
(Semas) entregou cestas or-
gânicas compostas de fru-
tas, verduras e vegetais
para 153 famílias de baixa
renda que são atendidas e
acompanhadas pelos Cen-
tros de Referência de Assis-
tência Social (Cras). Os
produtos vem da produção
local, uma forma de fomen-
tar o pequeno agricultor.

Maricilei Ferreira dos
Santos, de 30 anos, é viúva
e foi mais uma mãe, chefe
de família, contemplada
pela cesta de alimentos.
Além de cuidar dos filhos,
ela reveza o tempo para
trabalhar como babá.

“É a primeira vez que re-
cebi a cesta e fiquei muito
contente. Só quem é mãe
sabe o que é um filho pedir
comida, uma fruta, e a
gente não ter para dar”, de-
sabafou, aliviada.

Moradora do bairro Jar-
dim Marco Zero há 6 anos,
a dona de casa Maria de
Nazaré Nogueira Pam-
plona, 44 anos, é mãe de
dois filhos e chefe de famí-
lia. Desempregada, ela
conta que atualmente tra-

balha com a venda de arte-
sanato, mas o que ela
ganha não é o suficiente
para prover a casa.

“A cesta é uma ajuda
muito grande, quando
chega em casa é uma ale-
gria. É quando a gente faz
uma refeição melhor. Tudo
ficou caro e quando a gente
consegue juntar um valor,
está sempre faltando al-
guma coisa. Muitas verdu-
ras e frutas a gente só
consome porque vem na
cesta. Sou muito agrade-
cida”, conta a dona de casa

A entrega das cestas or-
gânicas foi feita para famí-
lias que são cadastradas e
acompanhadas pelas equi-
pes dos Cras por meio do
Programa de Atenção Inte-
gral à Família. A maioria do
público é de mães chefes de
família. Atualmente, sete
centros funcionam para o
atendimento da população.

“Os benefícios dessa ini-
ciativa são visíveis, colo-
cando alimentos na mesa
de quem precisa e no
campo aumenta a produ-
ção valorizando o trabalho
do pequeno agricultor”,
observa o secretário de As-

Solidariedade

Mais de 150 famílias recebem 
cestas orgânicas da Assistência 

Social de Macapá
Produtos vem da produção local, uma forma 

de fomentar o pequeno agricultor.

Prefeitura de Macapá avança em obras de mobilidade
urbana nos bairros Brasil Novo e Liberdade

Serviços incluem drenagem profunda e superficial, terraplenagem, pavimentação, 
construção de sarjeta, meio fio e passeio público.



Mais de 100 milhões de pessoas deslocadas no mundo
O número de pessoas des-

locadas no mundo subiu para
mais de 100 milhões. A cifra,
referida nesta segunda-feira
(23) por Filippo Grandi, Alto
Comissário das Nações Uni-
das para Refugiados, é "im-
pressionante" e faz "reflitir e
cria um alarme". É um re-
corde que nunca deveria ter
sido alcançado". A incremen-
tar o número, já muito alto, é
a guerra na Ucrânia, que em
três meses de invasão russa e
bombardeios causou a fuga
de 8 milhões de pessoas den-
tro do país, e 6 milhões
(aqueles registrados), que
agora são refugiados além
fronteira para escapar das
bombas.

Grandi: uma chamada de
atenção, parar com as perse-
guições

"Estes dados devem servir
como um alerta para resolver

e prevenir conflitos destruti-
vos, acabar com a persegui-
ção e enfrentar as causas que
forçam pessoas inocentes a
fugir de suas casas", disse FI-
lippo Grandi. De acordo com
novos dados do ACNUR, a
agência para os refugiados da
ONU, o número de pessoas

deslocadas à força no mundo
inteiro já havia aumentado
para 90 milhões no final de
2021, impulsionado por
novas ondas de violência ou
conflitos prolongados em
países como Etiópia, Burkina
Faso, Mianmar, Nigéria, Afe-
ganistão e República Demo-

crática do Congo.
Um por cento da popula-

ção do planeta é deslocada
Com mais de 1% da popula-

ção mundial, o número total
de pessoas deslocadas é equi-
valente ao 14º país mais po-
puloso do mundo. De acordo
com um relatório recente do
Centro de Monitoramento de
Deslocados Internos (IDMC),
este número inclui refugia-
dos e requerentes de asilo,
assim como os 53,2 milhões
de pessoas deslocadas dentro
de suas fronteiras devido a
um conflito.

As ajudas não são uma
cura, a paz é a única resposta

"A resposta internacional
às pessoas que fogem da
guerra na Ucrânia tem sido
extraordinariamente posi-
tiva", acrescentou Grandi. "A
compaixão está viva e preci-
samos de uma mobilização

semelhante para todas as cri-
ses ao redor do mundo". Mas,
em última análise, a ajuda
humanitária é um paliativo,
não uma cura. Para reverter
esta tendência, a única res-
posta é paz e estabilidade, de
modo que pessoas inocentes
não sejam forçadas a apostar
entre o perigo agudo em casa
ou uma fuga e um exílio pre-
cários".

O relatório anual do
ACNUR em 16 de junho

Em 16 de junho, o ACNUR
divulgará seu Relatório Anual
sobre Tendências Globais,
que apresentará um conjunto
abrangente de dados globais,
regionais e nacionais sobre
deslocamento forçado para
2021, bem como atualizações
mais limitadas até abril de
2022, e detalhes sobre repa-
triações e as soluções.

ACNUR

A guerra na Ucrânia aumentou o já elevado número de pessoas deslocadas no mundo em apenas alguns meses. Filippo Grandi, Alto
Comissário da ONU para Refugiados: a solução não são ajudas, embora indispensáveis, mas a paz e a estabilidade. 

Geral
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Certo dia, um jovem padre
foi visitar o seu antigo diretor
espiritual e lhe perguntou:

– Como devem ser as homi-
lias?

– Uma boa homilia – respon-
deu o velho padre – deve ter
um bom início e uma boa con-
clusão. Depois você terá que
dar um jeito para que o início
e a conclusão estejam o mais
perto possível!

A página do evangelho de
João, deste Sexto Domingo da
Páscoa, é tirada da longa con-
versa que Jesus teve com os
seus discípulos durante a úl-
tima ceia. Ao evangelista inte-
ressa partilhar com os cristãos
que virão um pouco depois
daquela singular experiência
de vida dos primeiros segui-
dores que caminharam com
Jesus pelas estradas da Pales-
tina. É possível para nós parti-
cipar e continuar essa
“experiência”? Acompa-
nhando a página do evange-
lho, entendemos que a
primeira condição para que
isso aconteça é amar a Jesus e,
portanto, guardar a sua pala-
vra como algo muito precioso
para nós. “Guardar”, aqui,
não significa conservar a pala-
vra em algum museu ou cofre
inviolável, mas, ao contrário,
fazer que continue sendo
fonte e proposta de vida para
quem se dispõe a acolhê-la. A
palavra de Jesus é bem guar-
dada, quando é praticada com
perseverança e fidelidade.

Mais ainda, quem “guarda”
essa palavra se torna “mo-
rada” do Pai e do Filho, ou
seja, familiar de Deus e, assim,
participa da vida dele. Quem
garante a possibilidade de
guardar a palavra de Jesus é o
Divino Espírito Santo, o De-
fensor, que o Pai enviará. Ele
“ensinará” tudo e “recordará”
tudo o que o Mestre falou.

Podemos dizer que tudo é
“dom” de Deus. Por amor à
humanidade, o Pai enviou o
Filho não para condenar, mas
para salvar (Jo 3,16-17). O
Filho, Palavra que se fez carne
conforme o evangelho de
João, realizou o seu ensina-
mento “com ações e palavras”
como acreditamos que Deus
sempre se fez conhecer. Para

nós cristãos, a “Palavra de
Deus” é viva e eficaz (Hb 4,12),
ela é muito mais do que um
conjunto de livros escritos
num período de mais de mil
anos. É a partilha de um en-
contro entre Deus e o povo
por ele escolhido. O humano e
o divino estão entrelaçados.
Encontramos fidelidades e
traições, promessas e realiza-
ções, sofrimentos, esperan-
ças, alianças, perdão e
misericórdia. Como o Divino
Espírito Santo “inspirou” os
autores que colocaram por es-
crito a experiência da fé do
Povo de Israel, assim o
mesmo Espírito acompanha e
ilumina o entendimento das
Sagradas Escrituras para nós
hoje. Esse é o sentido da pro-

messa de Jesus a respeito do
“Defensor” que o Pai enviará
em nome do Filho. Com
efeito, com a vida, paixão,
morte e ressurreição de Jesus
e com as suas palavras chegou
à plenitude a revelação de
Deus e, portanto, todas as Es-
crituras podem ser entendi-
das somente à luz daquilo que
o próprio Jesus fez e ensinou.
Ele é a Palavra definitiva de
Deus, mas para que essa pala-
vra continuasse viva e capaz
de transformar a vida dos
crentes enviou o Divino Espí-
rito Santo. Esse “dom” é dado
a cada batizado, mas sobre-
tudo a toda a Comunidade
Igreja no seu conjunto. Por
isso, as Sagradas Escrituras
podem ser lidas individual-

mente e, sem dúvidas, produ-
zem bons frutos, mas a com-
preensão mais segura e atual
que podemos ter delas é aque-
las leitura e explicação que
Igreja faz em seu conjunto, de
maneira especial quando cele-
bramos a fé comum a todos na
Sagrada Liturgia. Nesses mo-
mentos, quando a Palavra é
proclamada deveríamos dizer
o mesmo que, naquele tempo,
o povo falava de Jesus:
“Nunca alguém falou assim”
(Jo 7,46).

Cada vez mais, compreen-
demos como um bom en-
tendimento da Palavra de
Deus seja decisivo para a
nossa vida de cristãos, so-
bretudo se nos dispomos a
deixar que a Palavra trans-
forme a nossa vida para que
sejamos verdadeiros segui-
dores de Jesus. No trabalho
de comunicação, têm uma
grande responsabilidade os
pais com os seus filhos, os
padres, pastores das nossas
comunidades, as e os cate-
quistas, todos os animado-
res de grupos, pastorais e
movimentos. Não será a du-
ração das nossas homilias
ou as nossas muitas pala-
vras a explicar melhor a Pa-
lavra de Deus, mas a busca
da fidelidade à mensagem
do Evangelho. Isso porque,
afinal, a recepção alegre e
renovadora da Boa Notícia
será sempre obra do Divino
Espírito Santo.

Dom Pedro José Conti • COLUNA Bispo 
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Alguns especialistas indi-
cam que a idade ideal para
que a criança ganhe um celu-
lar é entre 9 e 10 anos, en-
quanto que outros afirmam
categoricamente que so-
mente a partir dos 13 anos é
que elas deveriam ter seu pri-
meiro celular. Mas seja qual
for a idade escolhida, o que
sempre deve prevalecer é o
bom senso. Antes de escolher
um celular para criança,
pense se o seu filho realmente
precisa.

Filhos que já vão para a es-
cola sozinhos, ou que passam
muito tempo em casa sem os
pais, são crianças que muitas
vezes podem precisar de um
celular até para emergências.
Essa não é uma regra, mas as
características acima podem
indicar que você já precisa de
um celular para criança, seja
para que você consiga falar
com ele com mais facilidade,
seja para que ele desenvolva
atitudes ainda mais responsá-
veis.

A seguir, seis precauções
para pais que estejam discu-
tindo se é ou não hora de
ceder aos desejos das crianças
e adolescentes por um celular
próprio.

1. Idade x maturidade
- A criança entende os cus-

tos do celular e de seu uso e se
mostra comprometida em
cumprir com limites pré-esta-
belecidos de uso? Ela conse-
gue tomar conta do aparelho
(ou tem grande chance de ele
acabar quebrado)? Ela já é
capaz de gerenciar o próprio
tempo, sendo capaz, por
exemplo, de parar de trocar
mensagens com amigos
quando for hora da lição de
casa? Ela se compromete a
atender mensagens e telefo-
nemas dos pais quando com-
binado? Ela já tem capacidade
de entender os limites em se
compartilhar informações
privadas, como localização
em tempo real, e já tem no-
ções éticas sobre como se
comportar em ambientes vir-
tuais?

E, é claro, existem as de-
mandas de cada família.

"Alguns pais querem que
seus filhos tenham um tele-
fone, para poder contatá-los a
qualquer hora. Outros prefe-
rem esperar até que sejam
adolescentes", diz a cartilha
da Connect Safely. "Para os
pequenos, você pode avaliar
a ideia de comprar um tele-
fone com menos funcionali-
dades do que o smartphone.

Embora eles permitam a troca
de mensagens, servem prin-
cipalmente para apenas tele-
fonar — as crianças não
conseguirão baixar apps de
terceiros, alguns não têm câ-
meras e são mais baratos."

Dito isso, é bom lembrar
que antes dos 7 ou 8 anos as
crianças ainda têm muita di-
ficuldade em entender que o
celular é mais do que um
brinquedo e a ter autocon-
trole sobre o tempo ligado na
tela, afirma a pediatra Evelyn
Eisenstein, professora-asso-
ciada da UERJ e que ajudou a
elaborar o Manual Saúde de
Crianças e Adolescentes na
Era Digital, da Sociedade Bra-
sileira de Pediatria.

2. Combinar limites de
tempo

Mesmo com crianças que já
demonstrem sinais de maturi-
dade, é importante fazer com-
binados prévios e monitorar o
tempo de tela, principalmente
com as crianças menores.

Recomendações médicas
internacionais sugerem que,
até os dois anos, o tempo das
crianças diante das telas deve
ser zero, por causa dos exces-
sos de estímulos visuais, au-
ditivos e da importância
(ainda maior nessa etapa) de
atividades concretas.

À medida que as crianças
crescem, pode-se começar a
dosar as horas de uso. Mas os
especialistas consultados pela
BBC News Brasil afirmam que
esse tempo total de tela não
deve ultrapassar as duas
horas por dia. E recomenda-
se que não sejam duas horas
seguidas, mas sim intercala-

das com outras atividades.
"Isso porque alguns apps e

jogos são feitos justamente
para estimular esse uso cons-
tante, e até mesmo adultos
têm dificuldade em dosar o
tempo que ficam na tela", diz
Rodrigo Nejm, da ONG Safer-
net. "Precisamos aprender a
controlar o próprio uso das
telas e a nos desconectar."

É bom, também, combinar
de antemão que nem todo o
tempo livre deve ser passado
diante do celular, e que há
momentos, como as refei-
ções, em que devemos nos
desconectar. "Se todo o
tempo livre está no digital,
significa que ele não estará na
leitura ou mesmo no ócio,
que é algo importante para
crianças", afirma Nejm.

3. Monitorar o tipo de uso
Os especialistas recomen-

dam um esforço dos pais para
acompanhar de perto o tipo de
uso que as crianças fazem do
celular, principalmente se ele
estiver conectado à internet.

"Os pais têm a responsabili-
dade civil, legal e moral sobre
o comportamento dos filhos
online e precisam saber o que
eles andam fazendo na inter-
net. É a mesma ideia de que
não deixamos crianças pe-
quenas sozinhas em uma
praça pública"

Pais podem, também, ins-
talar softwares de controle
parental ou criar perfis de ce-
lular com restrições etárias,
para impedir que as crianças
tenham acesso a todos os
apps do aparelho.

4. Explicar os perigos da in-

ternet
"Desde o primeiro acesso à

internet, as crianças precisam
saber de suas responsabilida-
des e dos perigos online.
Desde saber quais jogos exi-
gem dinheiro para jogar até
que elas devem procurar os
pais sempre que forem conta-
tadas por alguma pessoa es-
tranha", opina Nejm.

"Até mesmo a partir dos
quatro anos de idade já dá
para começar esse diálogo —
de informar as crianças que
há pessoas na internet que
cometem violência e que o
uso excessivo do celular faz
mal à saúde, e por isso ela não
pode usar sempre."

Embora as gerações mais
novas sejam nativas digitais,
elas não nasceram sabendo
como se comportar online.
Cabe à família discutir que
tipo de informação pode ser
compartilhada na internet e
como se manifestar de modo
respeitoso em conversas vir-
tuais, evitando bullying e
ofensas.

5. Cuidados com adoles-
centes

Adolescentes já podem ter
direito a algum espaço pri-
vado online, opina Nejm. O
que não dispensa o acompa-
nhamento familiar.

"É uma idade importante
para discutir que os pais res-
pondem na Justiça pelo com-
portamento online dos filhos;
para falar de bullying virtual,
de nudes, de mandar fotos de
partes íntimas do corpo para
alguém. E lembrar que nada
dá a ninguém o direito de
expor as partes íntimas de

outra pessoa — vazamento de
nudes é um ato criminoso",
diz o integrante a SaferNet.

"Se você achar que seu filho
ainda é muito novo para ter
essas conversas, talvez não
seja a hora de ter um celular
ainda. Cada família terá que
avaliar seus critérios."

Fortim, da PUC-SP, diz que
observar o comportamento
digital dos jovens também
pode dar pistas sobre a saúde
mental deles. "Vemos ainda
poucos jovens que são de fato
viciados em videogames, por
exemplo. E quando tem uso
excessivo em geral tem outro
problema por trás, em que ele
não quer pensar — desde timi-
dez ou bullying ou algum pro-
blema familiar."

6. Refletir sobre os pró-
prios hábitos

A discussão sobre a vida di-
gital das crianças é uma boa
oportunidade para os pró-
prios pais refletirem se eles
mesmos são bons exemplos
de equilíbrio.

"Vemos muitos pais hiper-
conectados questionando o
uso excessivo de celular dos
filhos", completa Nejm.

A família pode estabelecer,
de comum acordo, quais são
os limites de uso para todo
mundo. Algumas sugestões
dos especialistas: criar mo-
mentos em que todos se com-
prometam a ficar offline e
vetar os celulares durante as
refeições, antes de dormir e
durante a noite — para evitar
que aquele despertar rápido
para o xixi da madrugada se
converta em horas insones
diante do smartphone.

Por tudo isso, vale refletir
bastante antes de entregar
um celular a uma criança
antes dos 12 anos de idade.
Isso não significa que crian-
ças de 6 ou 7 anos não te-
nham grandes competências
tecnológicas e que não pos-
sam usá-las em atividades de
lazer ou de aprendizagem, em
casa ou na escola. Mas para
ter o próprio aparelho eletrô-
nico, com conexão à web e
autonomia de uso, é necessá-
rio ter a suficiente maturi-
dade intelectual e emocional.
O problema não é a tecnologia
– que, em si, não é boa nem
má -, mas sim o risco de que a
internet se torne o único am-
biente a partir do qual se vê o
mundo. Moderação, equilí-
brio e monitoramento são
fundamentais.

https://www.bbc.com/por-
tuguese/geral-48601454

Denise Morelli • Coluna  

QUAL A IDADE CERTA PARA A CRIANÇA
TER O PRIMEIRO CELULAR?
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A Secretaria de Estado do Traba-
lho e Empreendedorismo (Sete)
lançou um edital de chamamento
público para incentivar artesãos
amapaenses interessados em parti-
cipar da 22ª Feira Nacional de Ne-
gócios do Artesanato (22ª
Fenearte), que ocorrerá de 6 a 17 de
julho, no Pavilhão de Feiras e Even-
tos do Centro de Convenções de
Pernambuco, em Olinda, Pernam-
buco. A Fenearte é considerada a
maior feira do segmento da Amé-
rica Latina.

Com o edital, a Sete oferece
apoio para que os artesãos ama-
paenses tenham a oportunidade de
expor e comercializar seus produ-
tos na Fenearte. São 7 vagas distri-
buídas por segmento: 2 vagas para
artesãos que produzem peças em

argila; 2 para madeira; 2 para se-
mente, fio e fibra; e 1 para fio e te-
cido/técnica reutilização

O período de inscrições já iniciou
e segue até 5 de junho, na Sala de
Consignação da Casa do Artesão,
na praça Beira-Rio, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 13h; sábado
das 14h às 17h e domingo das 13h às
18h.

Pelo edital, a Secretaria de Es-
tado do Trabalho e Empreendedo-
rismo (Sete) ficará responsável pelo
transporte das peças de Macapá até
a Fenearte e pelo retorno do mate-
rial não comercializado; além de
confecção de avental para uso dos
artesãos selecionados; e a realiza-
ção da oficina de capacitação
“Como participar de Feiras”.

Os artesãos selecionados vão

arcar com despesas com passagens,
translado, alimentação e embala-
gens para o armazenamento das
peças das peças que ficarão em ex-
posição no estande do Amapá na
Fenearte, disponibilizado pelo Pro-
grama de Artesanato Brasileiro
(PAB).

É obrigatório que, no ato da ins-
crição, o artesão seja maior de 18
anos, tenha cadastro no Sistema de
Informações Cadastrais do Artesa-
nato Brasileiro (Sicab) e possua a
Carteira Nacional de Artesão den-
tro do prazo de validade. Também
é necessário residir no Amapá; ter
maquineta de cartão de crédito/dé-
bito ou pix e nota fiscal do produto.

Uma comissão especial de avalia-
ção com 4 integrantes nomeados
pela Sete será responsável pela ava-
liação de toda a documentação en-
tregue pelos candidatos. No dia 10
de junho, será divulgada a lista pro-
visória com os nomes dos artesãos
selecionados, por ordem de classi-
ficação e, no dia 15 de junho, a lista
definitiva.

“É importante que os artesãos
acessem o Edital de Chamamento
Público e fiquem atentos aos pra-
zos e a documentação exigida para
concorrerem as 7 vagas oferecidas
pelo Governo do Estado na Fe-
nearte 2022. Estamos na expecta-
tiva de boas vendas e fechamento
de bons negócios por parte de nos-
sos artesãos na maior feira da Amé-
rica Latina no segmento artesanal”,
comentou Luiz Carlos Araújo, se-
cretário da Sete.

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) decidiu
acionar a bandeira verde no
mês de junho para todos os
consumidores conectados ao
Sistema Interligado Nacional
(SIN). De acordo com a agência,
dessa forma, não haverá co-
brança extra na conta de luz no
próximo mês.

É o segundo anúncio de ban-
deira verde realizado pela
Aneel desde o fim da Bandeira
Escassez Hídrica, que durou de
setembro de 2021 até meados
de abril deste ano. Em maio, a
agência já havia acionado a
bandeira verde. Segundo a
Aneel, na ocasião, a bandeira
verde foi escolhida devido às
condições favoráveis de gera-
ção de energia.

Bandeiras Tarifárias

Criadas em 2015 pela Aneel,
as bandeiras tarifárias refletem
os custos variáveis da geração
de energia elétrica. Divididas
em níveis, as bandeiras indi-
cam quanto está custando para
o SIN gerar a energia usada nas
casas, em estabelecimentos co-
merciais e nas indústrias.

Quando a conta de luz é cal-
culada pela bandeira verde, sig-
nifica que a conta não sofre
qualquer acréscimo. Quando
são aplicadas as bandeiras ver-
melha ou amarela, a conta sofre

um acréscimos, que variam de
R$ 1,874 por 100 quilowatt-
hora (kWh) consumido a 9,492
por 100 kWh.

O Sistema Interligado Nacio-
nal é dividido em quatro subsis-
temas: Sudeste/Centro-Oeste,
Sul, Nordeste e Norte. Pratica-
mente todo o país é coberto
pelo SIN. A exceção são algu-
mas partes de estados da Região

Norte e de Mato Grosso, além
de todo o estado de Roraima.
Atualmente, há 212 localidades
isoladas do SIN, nas quais o
consumo é baixo e representa
menos de 1% da carga total do
país. 

A demanda por energia nes-
sas regiões é suprida, principal-
mente, por térmicas a óleo
diesel.
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Aneel mantém bandeira tarifária
verde para junho

Foi lançado edital para participação de artesãos no evento. Confira como efetuar a inscrição.

Com isso, contas de luz ficam sem cobrança extra no próximo mês.

Amapá vai expor e comercializar na maior
feira de artesanato da América Latina

Fenearte 2022 Geral



Santos-AP segura Ypiranga-AP no 2º tempo 
e se reabilita no Amapazão

Lucas Moura admite sonho de voltar ao São Paulo: 
"Sempre esteve na minha cabeça"

Lucas Moura deixou o São Paulo dez anos
atrás, e nesse período uma pergunta sempre
o acompanhou: quando volta? Haverá uma
volta, ainda que ele não saiba quando será.

O meia-atacante do Tottenham admitiu,
mais uma vez, o desejo de defender o clube
do Morumbi novamente, mas sem prometer
uma data.

– Não gosto de criar expectativa onde não
tem, é uma questão difícil de resolver. Hoje
tenho contrato com o Tottenham, a multa é
difícil para o São Paulo, tem o salário tam-
bém. É difícil. A realidade é que penso sim
em voltar, mas nunca deixei clara uma data –
afirmou ao ge, nesta sexta, durante o evento
de inauguração da academia da qual é sócio

em São Bernardo do Campo, na Grande São
Paulo.

Essa volta, porém, pode estar mais perto
do que Lucas deixou parecer na primeira res-

posta.
O meio-campista tem contrato de mais um

ano com o Tottenham, com a possibilidade
de extensão por mais um. O clube londrino
precisa avisar Lucas até dezembro se pre-
tende fazer valer a cláusula – se não fizer, o
jogador pode estar livre em junho de 2023.

– Por que não (voltar ao São Paulo em
2023)? Pode ser. Vai dar 10 anos (que estou na
Europa), vou estar bem ainda, estou com 29
anos. Vou estar com muita lenha para quei-
mar, é uma possibilidade. Se não aparecer
algo que salte meus olhos num grande centro
da Europa, um clube que me agrade, o São
Paulo é uma possibilidade muito forte – afir-
mou.

Com artilheiro Luciano decisivo,
Santos-AP bateu Ypiranga-AP, por 2 a
1, na noite desta sexta-feira (27), no
Estádio Zerão, pela fase de classifica-
tóiria do Campeonato Amapaense
2022. No primeiro tempo, mesmo co-
meçando na defesa o Peixe da Ama-
zõnia contou com Luciano letal no
ataque, fazendo dois gols aos 10 e aos
44 minutos (4º no Amapazão), para
desce ao vestiário com vantagem. Na
etapa final o jogo teve, confusão e
ficou parado por muitos minutos, na
volta Tony Love, aos 18 minutos, di-
minuiu o marcador para o Ypiranga-
AP que buscou o empate, mas parou
na defesa bem postada do Santos-AP,
que conseguiu sua 3ª vitória no Ama-

pazão. Já o Ypiranga-AP, que venceu
na estreia, contabiliza seu primeiro
revés no estadual.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS
Santos-AP enfrenta Santana no dia

8 de junho, às 17h, no Estádio Zerão.
Ypiranga-AP entra em campo antes
para enfrentar o Independente-AP, na
terça-feira (31), ás 20h15, também no
Estádio Zerão.
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Peixe da Amazônia abriu 2 a 0 no 1º tempo com o artilheiro Luciano, sofreu pressão na etapa final, viu
Tony Love diminuir para o Clube da Torre, mas voltou a vencer no estadual

Sonho 

Prorrogado 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação (FNDE) prorrogou até o dia 30 de
junho de 2022, o prazo para renovação se-
mestral dos contratos de financiamento con-
cedidos pelo Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies), simplificados e não simpli-
ficados, do primeiro semestre de 2022. As in-
formações são da Agência Brasil. A Portaria
312/2022 com esse objetivo foi publicada na
edição da última sexta-feira (dia 27), do Diá-
rio Oficial da União. A norma também pror-
roga, até 30 de junho, o prazo para realizar a
transferência integral de curso ou de institui-
ção de ensino e para solicitar a dilatação de
prazo para utilizar o financiamento referen-
tes ao primeiro semestre de 2022. O processo
de renovação deve ser feito por meio do sis-
tema SisFies. O período vem sendo esten-
dido para garantir que os estudantes possam
realizar os aditamentos no período de pan-
demia da Covid-19.

Libertadores
O Flamengo já conhece seu adversário nas

oitavas de final da Libertadores. Em sorteio
realizado na tarde da última sexta-feira, na
sede da Conmebol, no Paraguai, ficou defi-
nido que o time carioca irá enfrentar o To-
lima-COL na próxima fase do torneio. O

primeiro jogo das oitavas de final acontecerá
na última semana de junho, enquanto a se-
gunda partida será disputada na primeira se-
mana de julho. Por ter garantido uma
campanha melhor na fase de grupos, o
Rubro-Negro terá a vantagem de decidir em
casa.Veja os outros duelos das oitavas de
final:Athletico-PR x Libertad,Tolima x Fla-
mengo,Vélez Sarsfield x River Plate,Emelec x
Atlético-MG,Cerro Porteño x Palmeiras,Tal-
leres x Colón,Corinthians x Boca Juniors,For-
taleza x Estudiantes de La Plata.Os times da
direita fazem o segundo jogo em casa. Acho
que vamos passar com muita tranquilidade
junto ao Tolima, decidimos a segunda par-
tida no maraca com mais de 70 mil torcedo-
res. São Judas Tadeu no comando do mengão
campeão.

Estoque de diesel
O estoque de diesel S10, comercializado

nos postos de combustíveis brasileiros, é
capaz de garantir o suprimento do mercado
nacional por menos de 20 dias se a produção
interna do derivado for interrompida hoje e
a importação suspensa. O dado consta em re-
latório enviado pelos produtores e distribui-
dores à Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustível (ANP). A situação
de risco de desabastecimento já é dada como

certa pelo mercado, caso o governo não
reaja. Por isso, o Ministério de Minas Energia
(MME) convocou representantes da ANP e da
Petrobras para discutir formas de contornar
o problema. A reunião consta na agenda de
compromissos oficiais de pelo menos três di-
retores do órgão regulador, embora não
tenha sido confirmada pelas assessorias. A
informação indica que o encontro, por video-
conferência. Se proceder essa notícia, é fim
de picada para o país com certeza. 

Painéis 
Alguns painéis espalhados pelo Aeroporto

Santos Dumont, no Centro do Rio, foram
alvos de um ataque hacker, na manhã da úl-
tima sexta-feira, e passaram a exibir vídeos
pornô no lugar de publicidade. Os passagei-
ros e funcionários que passavam pelo local
se mostraram surpresos com o ocorrido. As
imagens foram retiradas dos painéis e o caso
registrado na Polícia Federal.Pelos menos
dois painéis foram hackeados e transmitiram
as imagens pornográficas. Segundo passagei-
ros, os funcionários do aeroporto ficaram de-
sesperados com o ocorrido. "Hackearam um
painel do aeroporto Santos Dumont, Rio de
Janeiro. Colocaram um filme pornô e o de-
sespero dos funcionários é evidente". Um
outro passageiro escreveu: "Hoje o aeroporto

Santos Dumont do Rio de Janeiro simples-
mente estava com o xvídeos aberto nas pla-
cas de publicidade". Isso mostra como o
nosso país é bagunçado, me falaram que os
banheiros dos homens do Santos Dumont es-
tavam todos lotados. Inclusive teve trabalho
para a turma de limpeza, era um escorrega-
dio. Vou te falar! 

Curtinhas
Na última sexta-feira tomei café na resi-

dência do vice-presidente da CBF Roberto
Góes, sempre um cidadão meigo e de boas
conversas. XXXX A cada dia a ousadia dos
bandidos aumentam, até escola de vigilância
não escapa deles. Na Zona Norte mais preci-
samente no bairro Infraero 2 levaram dois co-
fres com dinheiro além de armas e munições.
XXXX Pessoal da direita vem dizendo que
essa pesquisa eleitoral para presidente da Re-
pública é completamente enganosa. Insti-
tuto Datafolha com a palavra. XXXX Neste
domingo será inaugurado a rádio de internet
do Ypiranga Clube. Um café da manhã será
oferecido aos convidados. XXXX Hoje tem o
clássico mais charmoso do país. FLA-FLU no
Maracanã às 18 horas. XXXX Gente um bom
Domingo a todos. Fiquem com Deus e a
minha Padroeira Virgem de Nazaré. 

Tchau. 

Meia diz que se Tottenham não exercer cláusula de extensão em junho de 2023, retorno ao Morumbi é uma possibilidade



Obra literária faz resgate histó-
rico de Igarapé-Miri com temas
de amor, religião, educação, po-
lítica, assombração e muita
magia. “Luar” foi lançado na
quinta-feira (26), em Belém e no
dia 23 de julho será a cerimônia
de lançamento do livro em Iga-
rapé-Miri, na Casa da Cultura.

O livro foi escrito pelas profes-
soras Crisálida Pantoja e Cesarina
Lobato (em memória), dando se-
guimento às pesquisas relaciona-
das às transformações sociais no
município de Igarapé-Miri (PA),
cidade natal das escritoras. O tí-
tulo remete à influência do saté-
lite da Terra, que faz parte do
cenário místico de Igarapé-Miri.
As fases da Lua são fenômenos
que influenciam os mais variados
acontecimentos naturais e sobre-
naturais, conforme texto escrito
por Cesarina.

A obra aborda os ciclos da bor-
racha, da cana-de-açúcar e do
açaí, bem como, registra a cul-
tura, vivências e impressões de
quem nasceu e morou no muni-
cípio na época em que as tradi-
ções orais eram fortes e as
pessoas “podiam sentar na cal-
çada para conversar”. O livro
traz histórias de: “amor, religião,
educação, política, assombração

e muita magia”, como destaca a
professora Edna Heloísa Dias de
Souza, quem prefaciou o livro.

A autora Crisálida comenta que
os leitores encontrarão assuntos
como o Festival do Açaí, a trajetó-
ria da educação no município, o
comércio realizado por meio das
embarcações, o curandeirismo, o
importante trabalho das partei-
ras, os ilustres artistas mirienses
como o Rei do Carimbó, Pinduca
e a Rainha do Carimbó Chame-
gado, Dona Onete.

Na elaboração do “Luar”, as
autoras priorizaram talentos de
seus conterrâneos, como o ilus-
trador e desenhista Rubens Por-
tilho; a fotógrafa Giselle Pureza,
a nutricionista Ana Carolina
Martini, que traz um informa-
tivo sobre as qualidades nutri-
cionais do açaí, entre outros.

O “Luar” é resultado de 15
anos de trabalho intermitente,
em que as autoras se encontra-
vam para trocar ideias, entrevis-
tar pessoas de Igarapé-Miri e
coletar documentos e informa-
ções para suas pesquisas. Muni-
das de caneta, papel, um
gravador manual e muita von-
tade de registrar os fatos, encan-
tos e curiosidades da amada
cidadezinha, reuniram um vasto

material que resultou nesta
obra, que finalmente chega ao
público.

O livro foi contemplado pelo
Programa Estadual de Incentivo
à Cultura – Lei Semear, obteve
patrocínio do Grupo Líder e está
sendo publicado pela Editora
Paka-Tatu. O valor arrecadado
com a venda dos exemplares
será destinado a projetos sociais
de Igarapé-Miri, um desejo das
autoras.

Sobre as autoras - Crisálida
Pantoja Soares formou-se em
Letras pela Universidade Federal
do Pará e sempre esteve a ser-
viço da educação em Igarapé-
Miri. Cesarina Lobato tem
formação em Pedagogia e espe-
cialização em Planejamento
Educacional, ambos pela UFPA –
Universidade Federal do Pará. As
duas autoras fizeram a estreia na
literatura em 2001 com o livro
Prismas Sobre Educação e Cul-
tura em Igarapé-Miri no Século
XX. São referências como educa-
doras e conhecedoras das raízes
socioculturais do município;
responsáveis pela implantação
do Ginásio Aristóteles Emiliano
de Castro e do Projeto SOME –
Sistema de Organização Modular
de Ensino.

Literatura Macapá(AP), domingo e segunda-feira,  29 e 30 de maio de 2022

Livro “Luar” evidencia história, cultura 
e imaginário da cidade de Igarapé-Miri

A obra traz histórias de amor, religião, educação, política, assombração e muita magia.
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Há exatos 33 anos no âmbito da Uni-
versidade de Brasília – UNB nascia um
protomovimento social capitaneado
pelos professores José Geraldo Sousa Ju-
nior e Alexandre Bernardino Costa, ins-
pirado nas ideias originalmente
concebidas pelo célebre e saudoso Pro-
fessor Roberto Lyra Filho (falecido no
ano anterior) e divulgado na forma de
curso à distância, notadamente diferen-
ciado pela sua originalidade teórica e in-
terdisciplinar e por sua prática
intercultural e pluralista, essencial-
mente ligado às classes mais pobres e
oprimidas, daí porque ganhou a identi-
ficação de “O DIREITO ACHADO NA
RUA”, tendo como principal escopo o
questionamento e a necessidade de res-
significação das normas atreladas aos
direitos humanos fundamentais, espe-
cialmente os direitos sociais, em face do
evidente desatendimento dos objetivos
gerais fixados constitucionalmente e
propostos por meio das normas progra-
máticas tendentes à redução da po-
breza, marginalidade e desigualdade
social, visando a construção de uma so-
ciedade justa, livre e solidária, isenta de
qualquer discriminação.

Daí sua característica peculiar, a dife-
renciá-lo de outras vertentes como o
jusnaturalismo ou o flagrante cientifi-
cismo da lógica positivista, pois que es-
tampada na necessidade de mudar o
pensamento jurídico a fim de adequá-lo
à perspectiva dos movimentos  sociais
que o têm como uma “legítima organi-
zação social da liberdade”, alterando
assim os vigentes parâmetros de verifi-
cação de validade das normas jurídicas
individuais ou presentes num conjunto
legal sistêmico, direcionando-os para o
exame dos valores que vem emprestar-
lhes o argumento fundamental (visão
axiológica), tendo como conduto os
conceitos gerais que orientam a visão
social-democrática e materialista histó-
rico-dialética. 

Nota-se quanto a essa premissa a coe-
rência do raciocínio, eis que apenas por
meio do dialeticismo, enquanto método
capaz de construir um conhecimento
objetivo (porque trata dos fenômenos
do mundo) e histórico (porque encara a
história como processo) seria possível
compreender que a concepção do termo
“O Direito Achado na Rua” somente en-
contra completitude quando afastada
qualquer tentativa de situá-lo dentro de
uma visão estanque e presa a funda-
mentos pré-concebidos, mas, ao revés,
usar o prisma histórico como parâmetro
referencial e implementar uma maior
desenvoltura, dinamismo e aprofunda-
mento na sua atuação, aproximando o
direito do convívio social, seja ele indi-
vidual ou coletivo, mas agora em nível
de vivência, experimentação e, a partir
de então, construção de novos paradig-
mas tendentes ao alcance, na prática, da
consciência libertadora que propor-
ciona, antes de tudo, a apreensão, - e
não mais somente a compreensão -, do
conceito de cidadania enquanto fenô-
meno transformador do meio sócio-po-
lítico.

E porque transformadora, muito logi-
camente que esta nova concepção do fe-
nômeno jurídico termina por trazê-lo
sob novos olhares, sem que isso possa
significar anulação do raciocínio que
busca localiza-lo em diferentes perspec-
tivas, a exemplo da afirmação que a ele
se refere objetivamente como “a ciência
do direito ou o conjunto de normas jurí-
dicas vigentes em um país”, ou, em ter-
mos mais subjetivamente simplórios,
como sinônimo de íntegro e honrado ou
ainda aquilo que é justo, reto e em con-
formidade com a lei e também uma re-
galia, privilégio ou prerrogativa.

O fato é que a ciência do direito, um
ramo das ciências sociais, tem por obje-
tivo estudar as normas obrigatórias que
controlam as relações dos indivíduos
em uma sociedade, o que, para alguns
autores, é um sinal de sua organização
ao indicar a recepção de valores e apon-
tar para a dignidade do ser humano.

Por isso mesmo, são destinatários do
“Direito Achado na Rua” aqueles inte-
grantes dessa coletividade que se si-

tuam em situações mais frágeis, vulne-
ráveis ou discriminadas em razão da au-
sência de “projeção de conceitos e
práticas aptas ao reconhecimento das
diversidades raciais, econômicas, so-
ciais, étnicas, culturais, de gênero e se-
xualidades, em suas diferentes
formulações semânticas sobre o direito
em face dos espaços sociais, autoridades
estatais e instituições judiciais”, tais
como a mulher, o negro e a população
LGBTQIA+, vítimas da violência e do ra-
cismo, e os povos indígenas e comuni-
dades tradicionais.

A respeito da questão indígena, acre-
dita-se que por volta do descobrimento
do Brasil existiam 10 milhões deles,
porém, um estudo realizado desde 2010
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) e divulgado em 2017,
apontou a existência de aproximada-
mente 900 mil índios aqui vivendo
atualmente, divididos em 305 etnias e
274 línguas e dialetos, fazendo do Brasil
um dos países com maior diversidade
sociocultural do planeta, ao passo que a
Região Norte, portanto, a Região Ama-
zônica, tem sua maior concentração
com 37,4% desse total.

No tocante à tutela jurídica de seus in-
teresses, necessário se torna destacar,
preliminarmente, que o legislador cons-
tituinte, em consonância com o princí-
pio da igualdade insculpido no art. 5º da
Carta Magna, fixou em seu TÍTULO VIII
– CAPÍTULO VIII, as diretrizes básicas
com vistas à garantia de direitos e prer-
rogativas indígenas, reconhecendo-lhes
sua organização social, costumes, lín-
guas, crenças e tradições; os direitos ori-
ginários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, com a atri-
buição da União para demarcação e pro-
teção de todos os seus bens,
garantindo-lhes como terras tradicio-
nalmente por eles ocupadas as por eles
habitadas em caráter permanente, bem
como aquelas utilizadas para suas ativi-
dades produtivas, além das que forem
imprescindíveis à preservação dos re-
cursos ambientais necessários a seu
bem-estar e as necessárias à sua repro-
dução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.

Ademais, atribuiu a eles sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios
e dos lagos nelas existentes, de sorte
que somente com autorização do Con-
gresso Nacional, ouvidas as comunida-
des afetadas, poderá haver o
aproveitamento dos recursos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos, a
pesquisa e a lavra das riquezas minerais,
ficando-lhes assegurada participação
nos resultados da lavra, na forma da lei.

Por fim, transformou as terras indíge-
nas em inalienáveis e indisponíveis, e os
direitos sobre elas imprescritíveis, ve-
dando a remoção dos grupos indígenas
de suas terras, salvo, ad referendum do
Congresso Nacional, em caso de catás-
trofe ou epidemia que ponha em risco
sua população, ou no interesse da sobe-
rania do País, após deliberação do Con-
gresso Nacional, garantido, em qualquer
hipótese, o retorno imediato logo que
cesse o risco e também declarou que são
nulos e extintos, não produzindo efeitos
jurídicos, os atos que tenham por objeto
a ocupação, o domínio e a posse de suas
terras ou a exploração das riquezas na-
turais do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes, ressalvado relevante inte-
resse público da União, segundo o que
dispuser lei complementar, não gerando
a nulidade e a extinção direito a indeni-
zação ou a ações contra a União, salvo,
na forma da lei, quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa-fé, proi-
bindo-lhes de constituir cooperativa
destinada ao garimpo e conferindo-lhes
legitimidade para ingressar em juízo em
defesa de seus direitos e interesses, in-
tervindo o Ministério Público em todos
os atos do processo.

Por se tratarem de normas constitu-
cionais de eficácia limitada e a fim de
que tais direitos e prerrogativas tives-
sem plena efetividade, foi editada em 19
de dezembro de 1973 a Lei nº 6.001 (Es-
tatuto do Índio), composta de 64 artigos

que dispõem sobre a tutela indígena em
diferentes aspectos.

Entretanto, é bem sabido que so-
mente uma estrutura jurídico-norma-
tiva bem detalhada, sólida e robusta,
não pode garantir que qualquer direito
seja respeitado ou exercido. A bem da
verdade, uma pura e simples previsão
legal positivada, quando não dotada de
mecanismos eficientes de executorie-
dade, seja no plano da ação ou em ter-
mos repressivos e coativos, faz com que
qualquer produção legiferante, ainda
que criada sob fortes princípios, motiva-
ções e propósitos, passe a integrar o já
farto rol de leis inservíveis e que mere-
ceram a triste alcunha de letra-morta.

Pela via reversa, ressalta-se ainda com
mais relevância a visão diferenciada do
direito a que se propõe a tese defendida
pelo “Direito Achado na Rua”, principal-
mente em termos de aplicabilidade e di-
fusão do ideal de justiça e voltada para
os seus verdadeiros fins.

Exemplo patente dessa afirmação e
pra não fugir do tema específico que é a
questão indígena, vem sendo acompa-
nhada há bastante tempo e com grande
apreensão pela população brasileira a
questão judicializada junto ao Supremo
Tribunal Federal e que hoje é conhecida
como “Marco Legal das Terras Indíge-
nas”, iniciada com o Recurso Extraordi-
nário nº 1.017.365, cujo tema foi
considerado como de “repercussão
geral”, no qual o Estado de Santa Cata-
rina pleiteia reintegração de posse con-
tra o povo Xokleng e a Fundação
Nacional do Índio (FUNAI), sob o argu-
mento de que o direito de posse das ter-
ras onde aquela tribo e as etnias Guarani
e Kaingang vivem somente poderia
viger a partir da promulgação da Cons-
tituição Federal, tomando como prece-
dente o que restou decidido com relação
ao rumoroso caso Reserva Raposa do
Sol, julgado em 2009, ainda que, na-
quela hipótese, o pleito era inverso, já
que tinha por objeto a manutenção da
comunidade indígena na posse daque-
las terras, porque lá viviam antes do ad-
vento da novel Carta Cidadã.

Ora, dentro das políticas públicas vol-
tadas ao meio-ambiente, não se pode ol-
vidar que, até mesmo por uma questão
cultural, as comunidades indígenas,
campesinas e quilombolas possuem um
modo de vida mais afeito ao preserva-
cionismo. No contraponto, o julgamento
paradigma acima referido é de grande
interesse daqueles que afirmam ser a
política ambiental brasileira um entrave
para o desenvolvimentismo, podendo
ser citadas, dentro estes, a indústria de
mineração, cooperativas de garimpeiros
e o agronegócio.

Urge, portanto, que seja mudado o
eixo de visão das questões nascidas
desse locus fenomenológico, com vistas
a propor-lhes o devido tratamento, uma
vez identificadas como tal, sem descui-
dar do necessário conceito histórico no
qual são designadas as circunstâncias
factuais, muito bem delineadas pelo Mi-
nistro Luiz Vicente Cernicchiaro no já fa-
moso julgamento do Habeas Corpus
4.399-SP, cujo excerto, didático, coe-
rente e esclarecedor, cumpre destacar a
seguir:

“A ordem pública precisa ser recebida
no contexto histórico e também assim o
modo de atuação das pessoas.

É certo, evidente, se a lei (formal-
mente) é igual para todos, nem todos
são iguais perante a lei.

Sabe-se, as chamadas instâncias for-
mais de controle da criminalidade
atuam diferentemente consoante a po-
sição política, econômica e social da
pessoa.

As chamadas classes sociais menos fa-
vorecidas não têm acesso político ao go-
verno, a fim de conseguir preferência na
implantação de programa posto na
Constituição da República.

Quadrilha ou bando, a teor do art.
288, Código Penal é delito que visa a
prática de crimes.

Ordem pública, clamor público, preci-
sam ser recebidos com cautela. Podem
ser gerados artificialmente para dar a
ideia de inquietação na sociedade.

Clamor público, ademais, não se con-
funde com reações (as vezes organiza-
das), de proprietários de áreas que
possam vir a ser desapropriados para re-
forma agrária.

[...]o exercício pleno de seu direito de
liberdade, enquanto postulam, existem,
reclamam a realização do Programa
Constitucional da Reforma Agrária, que
não é da nossa Constituição de 1988,
porém, bem mais antigo. No fundo,
sabe-se poder-se-á explicar o fenômeno
através da lógica-dialética. Explica que
o encontro dos contrários projeta a si-
tuação ideal”

((HC n. 4.399/SP, relator Ministro Wil-
liam Patterson, Sexta Turma, DJ de
8/4/1996, p. 10491.)

Preocupado e atento quanto a essa ne-
cessária distinção, o Conselho Nacional
de Justiça editou a Resolução nº
287/2019, de 25/06/2019, que estabele-
ceu os procedimentos específicos no
tratamento a ser dispensado às pessoas
indígenas acusadas, rés, condenadas ou
privadas de liberdade, dando diretrizes
para assegurar os direitos dessa popula-
ção no âmbito criminal do Poder Judi-
ciário.

Com efeito, hoje no Estado do Amapá,
de acordo com o último levantamento
feito, existe uma população estimada de
5.802 indígenas em Oiapoque, 3.043 no
parque do Tumucumaque e 1.220 na re-
gião de Pedra Branca do Amapari, tota-
lizando uma população de 10.065
indígenas. Atualmente, já se tem notí-
cias, através da líder indígena SIMONE
CARIPUNA (integrante da APOIANP –
ARTICULAÇÃO DOS POVOS E ORGANI-
ZAÇÕES INDÍGENAS DO AMAPÁ E
NORTE DO PARÁ)  que referida popula-
ção já está na faixa dos 15 mil. .

Na região de Oiapoque, terra indígena
Uaça, Juminã e Galibi e Palikur; são qua-
tro Etnias: Galibi, Karipuna, Palikur e
Galibi Marworno. Estes quatro povos
que habitam a região do baixo rio Oiapo-
que, num total de 63 aldeias, falam as
línguas aruak (os Palikur), carib (os Ga-
libi-Kalinã) e patoá (os Karipuna e os Ga-
libi-Marworno).

Na região de Pedra Branca do Amapari
e Região do Parque do Tumucumaque
encontra-se a terra indígena baixo rio
Xingu, região delimitada pelos rios Oia-
poque, Jari e Araguari. Tem-se lá a Etnia
Waiãpi, espalhada por nada menos do
que 93 aldeias.

Em termos de representatividade, o
Estado do Amapá possui cerca de 09 As-
sociações/Entidades Indígenas, a saber:
REGIÃO DO OIAPOQUE:
1.Conselho de Caciques dos Povos In-

dígenas do Oiapoque – CCPIO
2.Associação das Mulheres Indígenas

em Mutirão – AMIM
3.Articulação Indígena Rio Oiapoque

– AIRO
REGIÃO DE PEDRA BRANCA:
1.Conselho das Aldeias Wajãpi –

APINA
2.Associação Wajãpi Ambiente, Terra

e Cultura – AWATAC
3.Associação do Povos Indígenas

Waiãpi Triangulo do Amapari - API-
WATA

REGIÃO DO PARQUE DO TUMUCU-
MAQUE:

1.Associação dos Povos Indígenas
Wayana e Apalai – APIWA

2.Associação dos Grupos Indígenas do
Tumucumaque Waianã e Apalaí –
AGITWA

3.Associação dos Povos Indígenas Ti-
tiyó, Kaxuana e Txikuyana – APITI-
KATXI.

Em Macapá, capital do Estado tam-
bém está sediada a APOIANP – ARTICU-
LAÇÃO DOS POVOS E ORGANIZAÇÕES
INDÍGENAS DO AMAPÁ E NORTE DO
PARÁ que agrega as seguintes entidades
de classe dos povos indígenas: APIWA –
APITIKATXI – APINA – AWATAC – API-
WATA – AIPA – AIKA – AIRO – OINAK –
AIPGM – OIJO – AMIM – CCPIO – OPIMO.
Fundada em maio de 2016 e constituída
como uma organização indígena sem
personalidade jurídica, sem fins lucrati-
vos e econômicos, sem vinculação polí-
tico-partidária nem distinção de credo,
raça, etnia, classe, orientação sexual e

gênero, com tempo indeterminado de
existência, sendo a instância máxima de
articulação e coordenação do movi-
mento indígena na região, reunindo 13
organizações indígenas de base e 11
povos indígenas no extremo norte do
Brasil é legitimada junto ao Poder Judi-
ciário do Estado do Amapá para media-
ção no cumprimento de políticas
públicas e conciliação de assuntos rela-
cionados ao cumprimento da Resolução
nº 287, do Conselho Nacional de Justiça
- CNJ.

Nesse diapasão, em 16/12/2021 o Pre-
sidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Amapá, Desembargador ROMMEL
ARAÚJO DE OLIVEIRA, em atitude van-
guardista, editou a Resolução nº
1500/2021-TJAP, dispondo sobre a Cria-
ção da Coordenadoria de Proteção e Ga-
rantia dos Direitos dos Povos Indígenas
no âmbito do Poder Judiciário do Estado
do Amapá, sendo nomeado o Desem-
bargador Adão Carvalho (este ora articu-
lista) para presidi-la.

Ciente de tamanha responsabilidade,
imediatamente promoveu-se trabalhos
de estudos a fim de eleger as ações prio-
ritárias visando a consecução dos obje-
tivos a que se propõe aquela
coordenadoria, após o que, foi alcan-
çado o consenso no sentido da tomada
de providências com relação às seguin-
tes demandas:

1. Cumprimento da Resolução nº 287,
do CNJ (Cursos de formação e intérpre-
tes); 

2. Urnas eleitorais nos territórios indí-
genas de Oiapoque e Wajãpi; 

3. Eleições de Conselheiros Tutelar
nas aldeias em Oiapoque; 

4. Registro Cartorial Organizações –
respeito à autonomia e organização so-
cial indígena; 

5. Mediação para formalização do
NESI como política pública de saúde; 

6. Concurso específico para indígenas
na área da educação e saúde; 

7. Vagas para estagiários indígenas na
estrutura administrativa do TJAP; 

8. Criação do Conselho Estadual de
Direitos Humanos com representação
indígena; 

9. Mediação nos casos de necropsia
em indígenas, para que não violem suas
crenças e tradições culturais. 

10. Regularização e Criminalização de
arma de fogo; 

11. Levantamento dos indígenas que
respondem a processos criminais nas
comarcas de Macapá, Oiapoque, Pedra
Branca do Amapari e Laranjal do Jari. 

Apesar de imenso, tanto na importân-
cia quanto na dificuldade, o desafio está
lançado e o “chamado da floresta” não
pode esperar, assim como todos nós,
atores do processo e dotados da capaci-
dade de mudar o rumo da atual e triste
realidade conjuntural que se apresenta,
não podemos ficar omissos, portanto,
que nos lancemos nesse propósito.
Mãos à obra com o intuito não só de en-
tregar a célere prestação jurisdicional a
essa esperançosa e carente população,
mas sim a JUSTIÇA de que ela é tanto
merecedora enquanto primeiros habi-
tantes desta terra.

João Guilherme Lages Mendes
Professor universitário da UNIFAP

Mestrando da UnB; Graduado pela UFPA
Desembargador do TJAP

Vice-Presidente e Corregedor Eleitoral do TRE/AP

O DIREITO ACHADO NA RUA (E NAS FLORESTAS): A TUTELA JURÍDICA DOS 
INTERESSES DOS POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA SOB UM NOVO ENFOQUE

Autor convidado

ADÃO JOEL GOMES DE CAR-
VALHO - Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado
do Amapá. Mestrando em “Di-
reito, Estado e Constituição”
pela Universidade de Brasília –
UNB.



A namorada de um dos “Irmãos do
Pó”, preso no âmbito da Operação Sis-
tema, é procurada por equipes da
Coordenação de Repressão às Drogas
(Cord) da Polícia Civil do Distrito Fede-
ral (PCDF).

Brenda Ohana Brito, 25 anos, é con-
siderada foragida após a Justiça expe-
dir mandado de prisão temporária em
seu nome. As investigações apontam
que a “Princesinha do Pó”, como ficou
conhecida, lavava dinheiro para a orga-
nização criminosa e destruía provas.

A reportagem apurou que Brenda fez
movimentações financeiras de altos
valores consideradas suspeitas. As
transações eram sempre em benefício
do grupo criminoso, do qual o namo-
rado, Gilberto Cardoso, era um dos lí-
deres.

As transferências, muito superiores
à condição patrimonial da mulher, cha-
mou a atenção dos investigadores. Os
movimentos nas contas bancárias le-
vantaram suspeitas sobre a lavagem de

dinheiro faturado com o tráfico de co-
caína.

Além disso, as investigações apontam
que a Princesinha tentou destruir pro-
vas envolvendo a atividade criminosa
dos traficantes. Graças ao tráfico,
Brenda passou por transformações
tanto no corpo quanto no estilo de vida.

Imagens divulgadas nas redes so-
ciais mostram a evolução da beldade,
que passou por procedimentos estéti-
cos e cirúrgicos, entre eles o implante
de volumosas próteses de silicone. Ou-
tras fotos mostram Brenda curtindo fé-
rias em praias paradisíacas e em hotéis
de luxo.

A Polícia Civil do Amapá, por meio da
2ª Delegacia de Polícia de Santana, cum-
priu mandado de prisão preventiva em
desfavor de um indivíduo de 20 anos de
idade, que é investigado em mais de
sete inquéritos policiais pela prática do
crime de furto.

De acordo com o delegado Danilo
Brito, os crimes ocorreram em residên-
cias e miniboxs dos bairros Fonte Nova
e Paraíso, nesse ano e em anos anterio-
res.

"Ele é investigado em mais de sete in-
quéritos policiais por ter praticado di-
versos furtos, qualificados pelo
rompimento e destreza e majorados
pelo período noturno. Ele furtou di-
nheiro, bicicleta, eletrodomésticos e até

um cachorro rottweiler. Nessa manhã,
ele foi preso em flagrante pela Polícia
Militar por violação de domicílio. Prova-
velmente, iria praticar outro furto. Ao
ser apresentado no plantão, demos
cumprimento ao mandado de prisão

preventiva. Durante interrogatório, ele
confessou todos os crimes pelos quais é
investigado", explicou o delegado.

O homem preso foi encaminhado ao
Instituto de Administração Penitenciá-
ria (Iapen).

"Princesinha do Pó" é procurada pela Polícia Civil no DF

Em Santana

Identificada como Brenda Ohana Brito, de 25 anos, jovem é procurada por lavagem 
de dinheiro para organização criminosa de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Danilo Brito, os crimes ocorreram em residências e miniboxs dos bairros
Fonte Nova e Paraíso, nesse ano e em anos anteriores.

Musa do tráfico

Nesta semana, a Polícia Civil do
Amapá, por meio da Delegacia de Ho-
micídios, cumpriu mandado de busca
e apreensão em uma residência locali-
zada no bairro Congós, na zona sul de
Macapá.

De acordo com o delegado César
Ávila, a diligência faz parte da investi-
gação do homicídio de um jovem de 23
anos de idade, filho de um Policial
Penal, ocorrido no bairro São Lázaro,
em janeiro desse ano. A vítima estava
em via pública próximo à casa de sua
avó quando os dois indivíduos chega-
ram atirando. Após os disparos, eles
fugiram em bicicletas. A vítima mor-
reu no local.

"Durante a ação policial, pretendía-
mos localizar Edson Barbosa Sar-
mento, conhecido como "Foguetinho",
de 26 anos de idade, que está sendo in-
vestigado como um dos autores do
crime, porém, ele não foi encontrado.

Ele está com mandado de prisão tem-
porária expedido e pedimos ajuda da
população para que denunciem quais-
quer informações que nos leve ao pa-
radeiro dele", disse o Delegado.

As denúncias podem ser feitas atra-
vés do Disque-Denúncia da Delegacia
de Homicídios: (96) 99170-4302. A
identidade do informante não será re-
velado.

Polícia Civil pede ajuda para localizar 
indivíduo investigado por homicídio 

Em Macapá

Policia Civil cumpre mandado de prisão de 
investigado em mais de sete inquéritos por furto 
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A jovem de 18 anos que teve o rosto ta-
tuado à força pelo ex-namorado com o nome
e o sobrenome dele vai levar cerca de um ano
e meio para remover as inscrições. Um trata-
mento a laser oferecido gratuitamente apa-
gará, ao longo de 12 sessões, com 45 dias de
intervalo, não só a marca no rosto, mas ou-
tras três que a vítima já possuía —duas no
peito e outra na virilha—, com o mesmo re-
gistro: Gabriel Coelho.

"Cada sessão dura cerca de 30 minutos e
não nego que seja um procedimento bas-
tante doloroso. No entanto, usamos pomada
anestésica e gelo para ajudar no tratamento",
diz a esteticista Cinthia Diaz, dona da clínica
em Taubaté (SP) responsável pelo atendi-
mento.

O tratamento custa R$ 11.400 e a clínica
chegou a receber um depósito do valor inte-
gral do influenciador Peter Jordan, do canal
"Ei Nerd". A quantia, no entanto, foi repas-
sada para a família da jovem. "Quero que ela

se sinta amada, acolhida, cuidada e possa re-
começar a vida. E que tudo isso inspire mu-
lheres que estejam passando por um
relacionamento abusivo a sair dele e também
recomeçar a escrever uma nova história",
disse Cinthia.

O tratamento custa R$ 11.400 e a clínica
chegou a receber um depósito do valor inte-
gral do influenciador Peter Jordan, do canal
"Ei Nerd". A quantia, no entanto, foi repas-

sada para a família da jovem. "Quero que ela
se sinta amada, acolhida, cuidada e possa re-
começar a vida. E que tudo isso inspire mu-
lheres que estejam passando por um
relacionamento abusivo a sair dele e também
recomeçar a escrever uma nova história",
disse Cinthia.

A primeira sessão aconteceu na tarde de
quinta-feira (26). "Uma sensação de alívio, de
felicidade, de sentir o recomeço, de me sentir
livre", disse a jovem ao ver o resultado, com
parte dos registros já apagados.

Segundo Cínthia, é nítido que a tatuagem
foi feita por uma pessoa sem experiência e à
força. "O traço é bastante irregular, com per-
furações ora superficiais, ora profundas.
Então você entende que ela se debateu con-
forme ele ia fazendo a inscrição na pele",
disse. "O que o laser faz é 'fragmentar' esse
pigmento para que o próprio corpo, aos pou-
cos, vá eliminando ele da pele. É um pro-
cesso gradativo".

Permitirem uma terceira ou outras
pessoas na relação como uma forma
de realizar seus fetiches, por mais que
o fetichismo sexual pareça ainda ser
um tabu, na verdade não é.

Aconteceu em West Midlands no
Reino Unido, um policial foi exone-
rado da corporação após seus superio-
res descobri que ele e a esposa
organizavam festas sexuais e cobra-
vam para cada convidado 150 libras, o
equivalente a R$ 900 para participar da
experiência a três.

As festinhas eram organizadas na
casa onde ele mora com a mulher, o
homem identificado por Nicholas Tay-
lor de 40 anos e sua esposa, Eleanor
Turner de 28 anos, anunciavam seus
"serviços sexuais" e eventos nas redes
sociais. Eles recebiam frequentemente
em sua residência em Tedford muitos
interessados, principalmente homens.

Segundo informações, essa prática
começou em meados de 2020, durante
o lockdown imposto pelas autoridades

em decorrência da alta de casos de
covid-19, segundo o jornal inglês Mir-
ror.

O casal manteve a sua rotina de brin-
cadeiras sexuais em grupo em segredo
devido às restrições para aglomera-
ções e realizações de festas e estabele-
ceu uma exclusividade na inclusão de
outros participantes, principalmente
quando a lista de interessados cresceu

expressivamente.
As coisas foram se complicaram

quando os dois foram descobertos. Ni-
cholas Taylor trabalhava no Departa-
mento de Investigação Criminal (CID,
na sigla em inglês) em Bloxwich, e foi
exposto após uma armação planejada
por repórteres que se disfarçaram de
possíveis clientes em novembro de
2020, segundo o tabloide The Sun.

Levantamento no site do CNJ (Conselho
Nacional de Justiça) mostra que ao menos 16
de 21 homens mortos na chacina da Vila Cru-
zeiro não tinham mandado de prisão em
aberto. A Polícia Civil afirma que 23 pessoas
morreram na operação, que ocorreu na terça-
feira (24) —22 homens e uma mulher. 

No dia da ação e na quarta, no entanto, as
unidades de saúde e a Polícia Militar haviam
informado 26 mortos —que já chegaram sem
vida ou foram atendidos e morreram. Ne-
nhum dos mortos era do Bope (Batalhão de
Operações Especiais) ou da PRF (Polícia Ro-
doviária Federal), que participaram da ação.

Das 23 vítimas confirmadas pela Polícia
Civil, uma ainda não havia sido identificada
até a tarde desta sexta-feira (27). A reporta-
gem não conseguiu confirmar se Anderson de
Souza Lopes tem mandado de prisão —a Polí-
cia Civil do Rio não passou os dados comple-
tos dele, como data de nascimento ou
número do documento.

A única mulher foi a cabeleireira Gabrielle
Ferreira da Cunha, 41, baleada dentro de casa,
na Chatuba —fora da área de atuação das for-

ças de segurança. A Polícia Militar diz que ela
pode ser sida atingida por um disparo de
arma de longo alcance.

A operação foi realizada pelo Bope em con-
junto com a PRF. Um dos principais objetivos,
segundo os agentes, foi impedir movimentos
de criminosos da Vila Cruzeiro, na zona
norte, para a Rocinha, na zona sul. O UOL
questionou a Polícia Militar sobre a quanti-
dade de mortos sem mandado em aberto, na
quinta-feira (26), mas não obteve resposta.

Entre os que não tinham mandado em

aberto nem passagem pela polícia está o ex-
militar da Marinha Douglas Costa Inácio Do-
nato, de 23 anos. Conforme mostrou
reportagem do UOL, ele trabalhava numa loja
de calçados e era pai de um bebê de dois
meses. De acordo com o pai dele, o feirante
Luis Cláudio Inácio Donato, 44, o rapaz tinha
saído de uma festa de amigos de infância
quando foi baleado.

Já entre os que tinham mandado está
Mauri Edson Vulcão Costa. De acordo com o
site do CNJ, havia um pedido de prisão con-
tra ele, por tráfico de drogas, aberto desde
dezembro de 2018, na comarca de Abaete-
tuba (PA).

Costa também era investigado por outros
crimes (incluindo ataques a policiais) e apon-
tado como uma das lideranças de um braço
do Comando Vermelho no Norte do país.
Para Sílvia Ramos, cientista social do CESeC
(Centro de Estudos de Segurança e Cidada-
nia), o levantamento reforça a evidência de
que a polícia do Rio prioriza o enfrentamento
em vez de ações de inteligência e desarticu-
lação das quadrilhas.

Mulher levará 18 meses para remover tatuagem
no rosto feita à força pelo ex

Violência 

Um tratamento a laser oferecido gratuitamente apagará, ao longo de 12 sessões, com 45 dias de intervalo, 
não só a marca no rosto, mas outras três que a vítima já possuía

Violência 

Policial é expulso por organizar festas de sexo com a esposa
As festinhas eram organizadas na casa onde ele mora com a mulher e a maioria 

dos encontros ocorreram no auge da pandemia do novo coronavírus.

Swing...Ménage...

Chacina no Rio: 16 de 21 homens mortos
não tinham mandado de prisão
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A operacionalização e o
fortalecimento de núcleos
que atuam, de modo sistê-
mico, no preparo psicoe-
mocional de crianças e
adolescentes que aguar-
dam adoção e das famílias
pretendentes ao ato têm
feito com que filhos e seus
novos pais e mães se en-
contrem mais rapida-
mente. De acordo com o
Ministério Público de Ron-
dônia, processos judiciais
de adoção têm transcor-
rido de modo mais huma-
nizado e célere no Estado,
a partir do trabalho profis-
sional de agentes públicos
voltados para o preparo na
constituição das novas fa-
mílias.

A informação foi pres-
tada nesta sexta-feira (27)
pela promotora de Justiça
Yara Travalon Viscardi. Ao
defender o instituto da
adoção como ato de amor
que garante o direito cons-
titucional de crianças e
adolescentes à convivência
familiar, a Promotora de
Justiça fez uma explana-
ção sobre os procedimen-

tos necessários para a
constituição das novas fa-
mílias, o apoio e acompa-
nhamento às crianças e aos
pretensos adotantes, dis-
correndo, ainda, sobre os
entraves culturais que difi-
cultam a adoção no Brasil.

Estimulando a adoção,
Yara Travalon buscou sen-
sibilizar os ouvintes, aler-
tando ser necessária, ainda

nos dias de hoje, a des-
construção de conceitos
idealizadores sobre a famí-
lia. “As pessoas têm medo
de adotar porque romanti-
zam a criação de filhos, es-
tabelecem padrões de
perfeição e têm medo de
falhar. Isso as afasta do ce-
nário de adoção. É preciso
que se tenha em mente
que família e os filhos são

sempre uma construção
diária de amor, indepen-
dentemente de como
foram concebidos”, disse.

Como adotar – A Promo-
tora de Justiça explicou
que as pessoas interessa-
das em adotar podem pro-
curar a Vara da Infância e
Juventude da comarca
onde residem para obte-
rem informações sobre

como formalizar o cadas-
tro. A integrante do MP
lembra que somente as
pessoas inclusas no cadas-
tro podem adotar legal-
mente. “Acima de tudo, é
preciso que as pessoas es-
tejam mobilizadas em re-
lação a esse tema.
Crianças e adolescentes
são a base da nossa socie-
dade”, disse.

Segundo MP Geral

Processos para adoção estão mais 
humanizados e céleres em Rondônia
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No Amazonas

Governo entrega primeiros kits de segurança para
mototaxistas de Presidente Figueiredo

Os 220 profissionais beneficiados pelo projeto "Motociclista Legal" foram capacitados pelo Detran-AM.
O Governo do Amazo-

nas, por meio do Departa-
mento Estadual de
Trânsito (Detran-AM)
contemplou  220  motota-
xistas do município de
Presidente Figueiredo (a
117 quilômetros de Ma-
naus) com kits de segu-
rança. O kit é composto
por um capacete e um co-
lete.

Os benefícios fazem
parte do projeto “Motoci-
clista Legal”, que oferta,
de forma gratuita, curso
de capacitação e de atua-
lização para os motota-
xistas e motofretistas do
estado maiores de 21 anos
e habilitados há pelo
menos dois anos na cate-
goria A. Após a capacita-
ção, os mototaxistas
ficam aptos a receber o kit
de segurança.

“A gente vem execu-

tando essas ações e tra-
zendo dignidade para
essa categoria que trans-
porta vidas no município
de Presidente Figueiredo.
A partir de agora, eles vão

estar mais seguros e vão
poder transportar seus
passageiros com segu-
rança”, comentou o dire-
tor-presidente do Detran
Amazonas, Amurinê

Tomaz.
Beneficiada – A motota-

xista Olivete Martins Soa-
res, 56 anos, que atua na
área há três anos, foi uma
das que receberam o kit

no município.
“A satisfação é muito

grande. Sou muito grata
pela ação do Detran com
a iniciativa do Governo.
Para a categoria é muito
importante, pois visa a
nossa segurança e a dos
nossos clientes, por isso
eu quero agradecer, de
coração, ao nosso gover-
nador e ao presidente do
Detran”, agradeceu Oli-
vete.

No município, 380 pro-
fissionais já fizeram os
cursos do Detran e estão
aptos a receber o kit de
segurança. Os demais 160
mototaxistas que não re-
ceberam os capacetes e
coletes nessa primeira
etapa de entrega, recebe-
rão nas próximas sema-
nas, numa segunda etapa
de entrega dos equipa-
mentos no município

Processos de adoção têm transcorrido de modo mais humanizado e célere, a partir do trabalho profissional de 
agentes públicos voltados para o preparo na constituição das novas famílias.



Gil Reis •

A maior falha do Brasil é a falta de memória

COLUNA

Gil Reis: consultor em Agronegócio 
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Alternativa energética fracassada

A cada dia fica mais claro que o
sonho das energias alternativas
como a ‘bala de prata’ para salvar o
planeta começa a se revelar apenas
como um ‘sonho de uma noite de
verão’. Como dizem por estas ban-
das ‘a teoria na prática é outra’.
Cada vez mais o fracasso das ener-
gias alternativas como fonte ener-
gética para substituir os
combustíveis fósseis de qualquer
espécie tem decolado apenas no
papel e na grande mídia. 

Não quero abordar aqui os pro-
blemas que representam na prática
a demanda de grandes áreas para a
implantação de grandes fazendas
de placas de energia solar, áreas
que poderiam produzir alimentos,
ou a implantação de parques eóli-
cos com ruídos dos aerogeradores,
a poluição visual, acidentes com
pássaros que batem nas pás ou, no-
vamente, a necessidade de grandes
áreas ou, ainda, o fato que os raios
solares e os ventos como fonte de
energias alternativas são fontes in-
termitentes e pouco confiáveis.

Prefiro abordar um caso concreto
e ‘paradigmático’ ocorrido em um
pequeno vilarejo da Índia. No dia 15
de maio do corrente ano foi publi-
cada pelo site da Daily Caller News
Foundation a matéria de Thomas
Catenacci, repórter de energia e
meio ambiente, sob o título “DA
REDE SOLAR AO GALPÃO: Como o
sonho do Greenpeace de uma vila
movida a energia solar se desfez em
apenas alguns anos”, que trans-
crevo alguns trechos:

“O grupo ecoativista Greenpeace
trouxe energia solar para Dharnai,
na Índia, em 2014, construindo
uma microrrede verde que tornaria
a pequena vila independente de
energia’ e um modelo para o resto
do país seguir. Oito anos depois, re-
latórios indicam que a microrrede
solar não está apenas extinta, mas
sendo usada como galpão de gado.
O empreendimento de Dharnai é
apenas uma das muitas tentativas
fracassadas de grupos ambientalis-
tas, como o Greenpeace, de “esver-

dear” o mundo em desenvolvi-
mento, de acordo com um de seus
cofundadores.

‘É a mesma coisa que aconteceu
muito em toda a África: um bom
par de sapatos chega e constrói
uma pequena instalação solar’,
disse o diretor da CO2 Coalition, Pa-
trick Moore, que co-fundou o
Greenpeace na década de 1970, ao
The Daily Caller News Foundation.
‘Então, logo a bateria se desgasta e
simplesmente não é consertada e
eles não sabem o que fazer porque
não têm nenhum conhecimento’,
disse Moore, que deixou o Green-
peace na década de 1980 depois de
dizer que o grupo perdeu o contato
com seu propósito original. ‘Há
muitas dessas histórias.’

Em julho de 2014, o Greenpeace
celebrou o projeto, alegando que
fez de Dharnai a primeira vila no
estado de Bihar a funcionar inteira-
mente com energia solar. O projeto
rapidamente entrou em colapso, no
entanto, quando as baterias se tor-
naram excessivamente usadas, fa-
zendo com que toda a rede caísse
em desuso, informou a agência de
notícias focada no meio ambiente
Mongabay-India em dezembro.

Hoje, a palha de arroz está empi-
lhada ao redor do projeto, que
agora está sendo usado para abrigar
o gado, de acordo com a Mongabay-
India. Além disso, os painéis sola-
res estão cobertos de poeira e as
hastes que suportam a tecnologia
verde estão fortemente enferruja-
das.

‘Quando esta fazenda solar foi
extinta, foi principalmente por dois
motivos’, disse VijayJayaraj, pes-
quisador indiano do grupo ambien-
tal Cornwall Alliance, ao TheDCNF.
‘Um é o custo da energia e o se-
gundo é a confiabilidade’. ‘Em 2016
e 2017, quando a vila foi finalmente
conectada à rede – e a rede era ali-
mentada por usinas de carvão –
eles entenderam que a energia do
carvão é muito mais confiável’,
continuou ele. 

Jayaraj acrescentou que organi-
zações não-governamentais como
o Greenpeace costumam comercia-
lizar alternativas de energia reno-
vável para aldeões remotos com
pouca ou nenhuma eletricidade
nos países em desenvolvimento.
Esses grupos são capazes de evitar
o escrutínio pesado, uma vez que
as áreas que abordam estão em ex-

trema necessidade de poder. 
‘Esses programas e soluções não

falam sobre a natureza sustentável
dos programas, a longevidade dos
programas, o que acontece quando
as tecnologias envelhecem ou
quanto da demanda atual ela pode
atender’, disse ele. ‘Então, ao em-
purrar essas questões para debaixo
do tapete, esses programas come-
çaram a se enraizar em muitos paí-
ses em desenvolvimento. A Índia
não é exceção.’

‘Saímos da conexão solar depois
de usá-la por um ano. Como pes-
soas pobres como nós podem pagar
tanto dinheiro?’ um local anônimo
disse à Universidade de Nalanda.
‘Eles costumavam fornecer eletrici-
dade apenas por duas horas. Du-
rante a chuva, eles não costumam
fornecer energia elétrica e o mesmo
ocorre durante a neblina no in-
verno.’

O Greenpeace aparentemente
parou de postar sobre a fazenda
solar de Dharnai nas mídias sociais
e em postagens de blog em 2015. O
grupo não respondeu aos pedidos
de comentários do TheDCNF.
Ainda assim, os desenvolvedores
do projeto disseram que o em-
preendimento foi um sucesso por-
que forneceu um modelo para
futuras redes solares independen-
tes de energia.”

Gostaria que os leitores percebes-
sem que o artigo cita uma das ações
do famoso e bem financiado vigi-
lante ambiental – o Greenpeace.
Claro que você pode instalar placas
de energia solar na sua residência
ou na sua empresa com a consciên-
cia que a energia alternativa im-
plantada servirá apenas para
complementar, veja bem escrevi
‘complementar’, a fonte de energia
tradicional que a sua família e você
sempre usaram. A finalidade seria
para baratear as despesas em ener-
gia, cuja economia não será tão
grande em virtude dos custos de
instalação e manutenção.

O Brasil é campeão como potên-
cia ambiental cuja a geração de

energia limpa supera a maioria dos
países do planeta, é responsável
por apenas 2,9% dos gases de efeito
estufa e 85% da energia gerada é
limpa, todavia é um fracasso em
termos de memória. Felizmente
tenho boa memória e estou aqui
para relembrar às autoridades que
a nossa baixa emissão de gases se
deve, principalmente, à agropecuá-
ria consciente, tecnológica e ante-
nada com a preservação do meio
ambiente e, mais, o nosso sucesso
na geração de energia limpa acon-
tece graças às hidrelétricas e em
menor escala à energia nuclear.

Assim, creio, que o nosso país
não deve se comportar como uma
“Maria vai com as outras”, as Ma-
rias que  me perdoem, pois trata-se
apenas de uma ‘expressão idiomá-
tica’ de uso corrente, o Brasil não
precisa embarcar na ‘canoa furada’
do modismo das energias eólica e
solar gastando bilhões de dólares
em imensos parques de energias al-
ternativas, salvo se o país enrique-
ceu para jogar dinheiro fora e não
percebemos, quando basta superar
os entraves dos falsos ambientalis-
tas e do MPF liberando a implanta-
ção de novas hidrelétricas e usinas
nucleares, ambas gerando energia
limpa. Caso precisemos seguir um
exemplo sigamos a França, um dos
nossos algozes em relação à preser-
vação do meio ambiente, que está
implantando novas usinas nuclea-
res.

Assim, meu caro leitor, caso de-
seje embarcar na tal ‘canoa furada’
que os raios solares e os ventos
sejam pródigos e que tenha recur-
sos suficientes para custear a ener-
gia tradicional mais a adicional,
além de estar em condições de in-
vestir na instalação e manutenção
da energia alternativa escolhida.
Lembre-se não falei na manuten-
ção dos equipamentos e substitui-
ção das peças. Em tempo como
você não entende do assunto terá
que contratar alguém que entenda
para executar os procedimentos
necessários. Boa sorte.

Extrativismo Geral

O debate sobre o avanço do desma-
tamento dentro das unidades de con-
servação ambiental no Acre tem sido
recorrente entre entidades e órgãos
responsáveis por essas áreas. Inclu-
sive, ano passado, uma das maiores
áreas de proteção do estado, a uni-
dade de conservação Resex Chico
Mendes liderou o ranking de ameaça
de desmatamento de um estudo feito
pelo Instituto do Homem e Meio Am-
biente da Amazônia (Imazon).

Luíza Carlota, vice-presidente da
associação, deu declarações em anos
anteriores afirmando que muitas fa-
mílias da Resex já não viviam mais do
extrativismo e teriam migrado para a
agropecuária, o que teria contribuído
para esse desmatamento.

Ela foi categórica ao dizer que a au-
sência do Estado é o que acaba inter-
ferindo na preservação ambiental das

unidades e que o governo federal não
aloca recursos para as famílias que
vivem dentro da Resex.

“Não tem política de sustentabili-
dade, a não ser um projeto alemão

que compra borracha produzida aqui
dentro. Além de tudo, o plano da
Resex está defasado, já existe uma
quantidade bem maior de famílias
que não têm condições de trabalhar

aqui dentro. Não tem mais uma pro-
dução extrativista forte e estamos
sendo punidos por desmatar locais
para plantar mandioca, por exem-
plo”, chegou a criticar na época.

É justamente nesse ponto que o
projeto “Nossabio - Territórios Con-
servados” age. Junto com associa-
ções de moradores das unidades de
conservação e com o apoio financeiro
do Fundo Amazônia e Fundação Gor-
don e Betty Moore, o objetivo é fazer
com que as famílias voltem a apostar
no extrativismo aliado à preservação
ambiental.

As ações já chegaram diretamente
cerca de 315 famílias e 1.455 pessoas.
Uma das ações mais importantes é a
distribuição de kits para a retirada de
látex e a reabertura de 128 estradas de
seringa, que voltaram a ser rota de
produção.

Toda borracha extraída no Acre é comprada
por empresa francesa — Foto SOS Amazônia

Para voltar a fortalecer extrativismo nas unidades de 
conservação, projeto reabre 128 estradas de seringa no AC

'Projeto Nossabio - Territórios Conservados' beneficia diretamente cerca de 315 famílias e 1.455 pessoas. 
Parceria é feita com associação de moradores dessas áreas.
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Claudia Raia é uma mulher de
muitos predicados e artista de im-
portantes méritos. Um deles é o de
resgatar, e ajudar a estabelecer no
Brasil, a cultura do teatro musical,
algo tão nosso e que remete à tra-
dição do Teatro de Revista. 

Em um país com uma economia
instável, a atriz produziu e estre-
lou musicais genuinamente brasi-
leiros, como Não fuja da Raia, e
ajudou a realizar versões de títulos
estrangeiros como A Pequena Loja
dos Horrores (que produziu e,
tempos depois, estrelou).

Enquanto realizava esse traba-

lho de formiguinha, usou da TV
para mostrar ao grande público
que podia ser mais do que o mu-
lherão que ela é. 

Foi na telinha que consolidou
papéis antológicos como o Tonhão
da TV Pirata e o papel-título na
série Engraçadinha – Seus Amores
e Seus Pecados, seu passaporte
para outro papel marcante: Dona-
tela de A Favorita. Atualmente, ela
brilha no musical Conserto para
dois, em cartaz no Rio (Teatro
Multiplan), no qual divide a cena
com Jarbas Homem de Mello, seu
marido.

Apresentador embarcou no sucesso da Globo e reproduziu uma 
cena da novela com a esposa nas redes sociais.

“Eu sou atriz, quero bons personagens”,
revela Claudia Raia

Marcos Harter perde processo de R$ 750
mil contra a Globo após o BBB17

Saiba quanto Jade Picon vai ganhar para
estrelar novela Travessias

Rodrigo Faro imita cena de Pantanal
com a mulher

Médico pedia reparação de R$ 375 mil por danos morais e mais R$ 375 mil
por danos materiais após ser expulso do reality show.

O médico Marcos Harter perdeu
um processo de danos morais e ma-
teriais movido contra a Globo. Ele
alega que foi expulso do BBB17, sob
a alegação de violências psicoló-
gica e física contra Emily Araújo, de
forma injusta.

O site Conjur divulgouque a 2ª
Câmara de Direito Privado do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo en-
tendeu que “a veiculação de um
programa que reúne pessoas em si-
tuação de confinamento por longo
período, no formato de reality
show, impõe à emissora o dever de
adotar medidas que visem a preser-

var a integridade física e psíquica
dos participantes.”

Harter foi expulso após agredir
Emilly Araújo, campeã da 17ª edi-
ção do programa. Durante uma dis-
cussão, o médico apertou os braços
da jovem. Ela chegou a ficar com al-
guns hematomas na área.

Na ocasião, a Globo entendeu
que Marcos infringiu a regra que
proíbe agressão física no programa.
Após ser expulso, ele processou a
emissora global e pediu reparação
de R$ 375 mil por danos morais e
mais R$ 375 mil por danos mate-
riais.

Apesar da Rede Globo ainda não ter
confirmado a presença de Jade Picon
em Travessias, próxima novela das 21h,
diversas são as informações da relação
entre a ex-BBB22 e emissora. A possível
escalação da irmã de Leo Picon está
sendo muito criticada por outros artis-
tas.

Após ter o seu papel revelado, uma
influenciadora que é alvo de fake news
e par romântico de Chay Suede, agora o
seu possível salário foi vazado pelo Ob-
servatório da TV. De acordo com o por-
tal, a nova atriz vai embolsar R$ 60 mil
por mês no canal dos irmãos Marinho.
Travessias está programada para es-

trear em 10 de outubro, logo após Pan-
tanal.

A influencer, no entanto, resistiu até
a sétima semana. Com 84,93% dos
votos, Jade foi eliminada da edição. Ela
disputava o paredão com seu maior
rival no jogo, Arthur Aguiar (1,77%) e
Jessi (13,3%).Reprodução/Instagram

A escalação de Jade Picon em Tra-
vessias, futura novela das 21h da Rede
Globo, continua sendo criticada por di-
versos atores. Dessa vez, foi a vez de
Carlos Vereza, que está no ar em O
Cravo e a Rosa. Além de artista, ele é se-
cretário no Sindicato dos Atores do Rio
de Janeiro.
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Atriz fala da colaboração ao teatro musical e mostra interesse em estrelar Moulin Rouge.
A influenciadora foi escalada para viver um par romântico com Chay

Suede; entretanto, o fato revoltou alguns artistas.

Rodrigo Faro e a esposa, Vera
Viel, aproveitaram o sucesso de
Pantanal, novela da Globo, e re-
produziram uma cena do folhe-
tim nas redes sociais. A
publicação faz menção ao pas-
seio de Alcides (Juliano Cazarré)
e Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Na trama escrita por Bruno
Luperi, a mulher de Tenório
(Murilo Benício) tem um diá-
logo cheio de segundas inten-
ções com o peão. “Nossa,
Alcides, não sabia que você an-
dava armado”, soltou ela. “Ar-

mado nada, é só a fivela do
cinto somente”, respondeu Al-
cides. “Fivela de respeito”, elo-
giou a mãe de Guta (Julia
Dalavia).

A conversa movimentou as
redes sociais e rendeu diversos
memes, como o publicado por
Rodrigo Faro. No vídeo feito
pelo apresentador da Record,
ele aparece de chapéu e cami-
seta branca, enquanto dubla as
falas dos personagens do folhe-
tim fazendo caras e bocas com a
mulher.



•Áries: 21 de março a 19 de abril
Olhar para dentro é fundamental, ariano. A che-

gada do seu regente, Marte, no seu signo, oferece um
gás extra pra fazer acontecer. Coragem e energia
estão à disposição. No entanto, a semana pede refle-

xão, calma e atitudes conscientes.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
É importante pensar e repensar sobre seus con-

ceitos e valores, taurino. Aproveite a temporada
do Mercúrio voltando para seu signo para rever

imagem, comportamento e hábitos. Conversar com amigos
pode te inspirar.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
Um ótimo momento para refletir sobre os próximos

passos de vida, geminiano. Os questionamentos ten-
dem a ser profundos e decisivos em termos de defi-
nições de meta, próximos passos na carreira e na

vida.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
As coisas tendem a se acalmar, canceriano.

Provavelmente você ficará mais tranquilo nos
próximos dias e conseguirá digerir tudo que

andou vivendo nos últimos tempos. Bom momento para
repensar crenças e amizades.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
Um bom momento para resgatar um antigo

projeto de trabalho, leonino. A semana tam-
bém é excelente para resolver pendências, das

mais subjetivas às mais burocráticas. O céu do mo-
mento é um convite para rever e ajustar a rota.

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
O foco da semana está em suas relações, vir-

giniano. Aproveite para estar mais perto de
quem você gosta e ajustar os ponteiros, se for
necessário. É um bom momento para retomar

um antigo curso ou projeto de trabalho.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Uma semana maravilhosa para organizar

sua rotina, libriano. Foco no que precisa ser
feito e atenção extra às coisas de trabalho.

Um bom momento para cuidar melhor da sua
saúde. Você pode retomar uma conversa impor-
tante.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Ainda que as coisas estejam tumultua-

das, escorpiano, é hora de encontrar um
tempo pra você e se divertir. Ter lazer é im-

portante para manter corpo e mente em equilíbrio.
Você pode se sentir mais cheio de energia a partir 

•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
É importante cuidar bem das relações, sa-

gitariano, especialmente aquelas mais ínti-
mas, como sua família e amigos mais

próximos. O céu da semana favorece as conversas
mais complicadas e pede espaço para o autoconhe-
cimento.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
Nada como uma boa conversa para aliviar seu

coração, capricorniano. O céu do momento
pode ser inspirador pra você. Novidades podem

surgir em sua vida pessoal e isso pode incluir novos pra-
zeres ou a retomada de coisas que você já gostava.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Um bom momento para retomar um antigo

projeto de mudar alguma coisa em sua casa,
aquariano. A semana também é favorável

para pensar sobre seus valores e resolver pendências
burocráticas ou financeiras.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Um bom momento para entrar em con-

tato com suas emoções, pisciano. O céu da
semana é um convite à reflexão e a atenção.

Estar presente naquilo que você acredita e cuidar
mais de si mesmo. Grandes conquistas podem sur-
gir.

Horóscopo semanal 

Capítulo 055, segunda, 30 de maio
Alcides se oferece para ajudar Levi a matar Tenório.

José Leôncio conta a Filó e a Irma que José Lucas é seu
filho. Filó se sente ferida quando José Leôncio coloca
em dúvida a paternidade de Tadeu. Ari comunica a
Jove que Tibério está se recuperando. Muda fica cons-
trangida ao saber que Tibério chamou por ela enquanto
esteve mal no hospital, e Juma desconfia. Tenório flagra
Maria Bruaca com Alcides e Levi. Jove comenta com José
Leôncio sobre a semelhança entre José Lucas e o Velho do
Rio. Muda revela a Juma que soltou Levi e pediu a ele que ma-
tasse Tenório.

Capítulo 123, segunda, 30 de maio
Petruchio estranha ao ver o quarto todo quebrado.

Marcela quer saber porque Januário pegou o seu remé-
dio para dormir. Joana encontra a aliança no bolso de
Batista. Ela conta o paradeiro das crianças. Catarina
promete a Bianca arranjar um encontro com Ed-
mundo. Marcela encomenda o vestido de noiva.
Lindinha conta a Marcela que deu o remédio a Pe-
truchio. Heitor anuncia que Dalva e Candoca estão
ricas. Catarina enfrenta o pai e quer o seu dinheiro.

Capítulo 011, segunda, 30 de maio
Irene fica sem ação. Lorena pede desculpas a Lara.

Cassiano perdoa Lorena. Cassiano diz a Lorena e Átila
que Lara vai ficar uns dias na casa. Halley diz a Orlan-
dinho que reatou com Alicia. Alicia pede que Amelinha
dê a nota do reatamento em uma coluna social. Shiva
elogia a beleza de Maíra. Augusto César garante que não
quer ouvir nem o nome de Maíra. Shiva insiste que Augusto
César arranje uma namorada. Augusto César garante que
está esperando por Rosana. Dodi diz a Donatela que o apar-
tamento vai ficar pronto e que eles têm que se mudar. Irene
tenta falar com Flora pelo telefone, mas não consegue.
Flora dá de cara com Donatela no balcão da lanchonete.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 001, segunda-feira, 30 de maio
Clarice Gusmão aborda Pat e Moa no set de filmagem

do comercial da Siderúrgica Gusmão. Chiquinho hesita
em falar sobre a mãe com Moa. Regina tenta descobrir
o assunto da reunião que Clarice terá com os dublês.
Clarice propõe que Pat e Moa resgatem uma pasta com
documentos que contém uma fórmula secreta.Leo-
nardo fala com Danilo sobre o golpe que pretende dar
na irmã. Moa e Pat viajam para um local de difícil acesso.
Leonardo revela que negociou a pesquisa de Clarice. Pat
tem um mau pressentimento e pede que Moa desista do tra-
balho. Ítalo segue Clarice. O paraquedas de Moa não abre, e Pat
se desespera.

RESUMO A FAVORITA
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RESUMO CARA E CORAGEM 

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA



PF conclui que ex-ministro da Educação Milton Ribeiro não 
cometeu crime ao disparar em aeroporto de Brasília

Você não leu errado! Na Finlân-
dia, o Partido Verde passou a
apoiar a energia nuclear.

A matéria foi noticiada em 25 de
maio, pela Deutsche Welle, em-
presa pública alemã do ramo da
comunicação. Pela mudança his-
tórica de paradigma, a energia nu-
clear passou a ser vista como fonte
sustentável e aliada no combate
ao aquecimento global.

Entretanto, enquanto se adota o
posicionamento acima, continua-
rão armazenados por 1.500 (mil e
quinhentos) anos as caixas de
chumbo, que contém os docu-
mentos manuseados por Marie
Curie, que recebeu o Prêmio
Nobel por 2 vezes (em 1903, de Fí-
sica; em 1911, de Química, pela
descoberta de novos elementos
químicos e dos princípios funda-
mentares da Física atômica e a ra-
dioatividade). 

Todos os documentos, roupas e
objetos usados por ela estão isola-
dos nas tais caixas de chumbo. O
seu corpo também foi sepultado
em caixão desse metal, com cerca
de 2 cm de espessura, uma vez
que átomos radiotivos continuam
a sair – e não podem escapar para
o meio ambiente...

O prazo de 1.500 anos é o consi-
derado suficiente para a total de-
sintegração dos átomos do novo
metal por ela descoberto: o rádio.
É dele que deriva a  palava radio-
atividade.

O local onde morava e fazia pes-
quisas é casa cercada por alto
muro, arame farpado e câmeras
de vigilância. A radioatividade ali
é elevada e o será pelos próximos
séculos. No local não funcionou
usina nuclear e não se manuseava
ou produzia volumes imensos dos
materiais radioativos. Assim, uma
casa, um laboratório, um corpo,
papéis, anotações, microscópios e
outros equipamentos de pesquisa
estão isolados, pela radioatividade
neles ativa pelos próximos 15 sé-
culos!

Nesse rumo, já está evidenciado
o imenso contraste entre tal
exemplo e a matéria que dá título
a este texto. Se a tal fato acrescen-
tarmos os catastróficos acidentes
com as usinas de Chernobyl (na
antiga União Soviética), ThreeMi-
leIsland (EUA) e Fukushjima
(Japão), ficará mais claro o signifi-
cado danoso da radioatividade,
para o meio ambiente.

A esse respeito, convém lem-
brar, ainda, que a Finlândia cons-
trói imensa “tumba” nuclear, que
se espera durar 100.000 (cem mil)
anos! Parece incompreensível que
material nuclear fique lacrado em
enorme “tumba” por cem mil
anos, enquanto partido finlandês
entende que o meio ambiente so-
freria menos com a energia nu-
clear do que com o aquecimento
global.

É crível a suposição de que toda
a vida na terra possa estar cozida
muito antes dos 100.000 anos
acima referidos! É axioma sem so-
lução.

Foi dito que o Partido Verde da
Finlândia alvitra modificar nor-
mas para agilizar a aprovação de
pequenos reatores nucleares, me-
nores do que as tradicionais gran-
des usinas e, por isso,
supostamente mais seguros.
Consta, também, que aquele é o

primeiro Partido Verde no mundo
a deixar de lado a histórica ban-
deira de luta contra as usinas e a
energia nuclear. 

Salvo melhor juízo, uma causa
é valor absoluto e inegociável.
Sem ela, ideais deixam de se sus-
tentar e, com o tempo, o vazio
vem...

Ademais, aquela decisão con-
traria o posicionamento de outros
países da União Europeia. A Ale-
manha já possui plano de desati-
vação de todas as suas plantas
nucleares até o final do ano (deci-
são tomada em 2011, após o aci-
dente ocorrido no Japão, na usina
de Fukushima). A Bélgica tam-
bém tem esse objetivo, até 2035. 

Em sentido contrário, o mundo
segue o seu caminho: EUA, China,
França, Inglaterra, Índia e Rússia
continuam dependendo das usi-
nas nucleares – e produzindo e
consumindo muito gás e carvão. 

A questão de ser a favor ou con-
tra exige que antes se conheça cer-
tos mecanismos. Aqui, não
cogitaríamos dos fundamentos
técnicos e próprios dos especialis-
tas, cientistas e pesquisadores. A
estes a nossa homenagem e pro-
fundo respeito. A abordagem feita
neste texto é superficial e leiga,
considerando apenas os previsí-
veis danos ambientais. 

A respeito da sobrevida dos de-
jetos nucleares, convém registrar
que qualquer catástrofe pode nos
afetar por milhares de anos e,
assim, não poderia haver algo com
maior potencial danoso ao meio
ambiente! 

O aumento do consumo do car-
vão pelos EUA e China, em plena
COP 26, causa efeitos imediatos e
são menos danosos a longo prazo.
A poluição por derivados de pe-
tróleo e carvão também não dura-
rão milhares de anos ou
causariam tantas mutações gené-
ticas, como as ligadas aos danos
nucleares. Aliás, os danos visíveis
(das minas de carvão etc) parecem
menores e menos dolorosos ao
sistema do que aquele que se pro-
duz no mundo invisível... 

As questões ligadas ao meio
ambiente despertam paixões. Isso
é compreensível, pois falar do
meio ambiente nos inclui. O ser
humano está no meio de tudo isso
e é a espécie que mais mexeu na
natureza, destruindo biomas, al-
terando a química das coisas, pro-
duzindo plástico e novos
compostos e poluindo tanto. 

A realidade cobra preço alto e
conceitos clássicos vem sendo fle-
xibilizados em outros seguimen-
tos, com os EUA liberando o
plantio de lavouras em terras de
reservas ambientais e a Alemanha
destruindo floresta de 12 mil anos,
para a extração de carvão. A fome
satisfeita hoje parece significar o
prato vazio de amanhã. Seria algo
dissonante e até quase engraçado,
se não fosse trágico. Noutras pala-
vras, para se mitigar a fome de
hoje se afetará as reservas de con-
servação da natureza, nossa salva-
guarda para o futuro. 

Isso nos faz pensar se, então, o
mundo não defenderá a destrui-
ção da floresta amazônica para
que lá se plante no futuro. Ab-
surdo seria, mas se os EUA já plan-
tam em áreas de conservação... O
fodo não estaria na ação em si,

mas no fato de se advogar a defesa
intransigente da floresta e da
Amazônia nas mãos brasileiras, ao
passo que tudo seria diferente sob
hipotética pseudoPansoberania,
na qual a regência da região estaria
com outras nações (aquelas mes-
mas citadas e que tanto poluem e
poluíram...). Com isso, se e
quando dominarem a região po-
derão fazer o que os EUA e a Ale-
manha fizeram e fazem com as
suas áreas de conservação e flo-
restas. 

Parece que estamos vivendo o
ocaso da humanidade, olhando
apenas para o hoje e deixando
para lá o que poderia vir a ocorrer
em 100, 200 ou 1.000 anos. Soa
como o fim da odisseia humana e
a trilha sonora nacional já foi com-
posta (ouço a melodia).

Por fim, precisamos dos parti-
dos e das suas causas. A popula-
ção habitua-se à face e ideal de
cada partido e vota (ou deveria
votar) conforme as diretrizes pro-
gramáticas. A partir do momento
em que os partidos começam a
perder aspectos essenciais das
suas lutas e bandeiras políticas,
flexibilizando pontos de vista que
ao eleitor soam como orgânicos,
suas faces começam a se misturar
com outras na multidão. Isso não
é bom. 

Os partidos são guardiães da de-
mocracia e as suas causas distintas
formam rede que protege o todo.
A discordância é salutar para o
aprimoramento do pensamento
crítico e evolução da humanidade.
Com ela e por ela, saímos da zona
de conforto e crescemos como
seres humanos. 

Os partidos são a vida do tra-
dicional sistema e as clássicas
convenções fortalecem os com-
promissos e a proteção dos por-
tões. Se estes forem abertos,
não mais se fecharão e, por ali,
escoarão o que ainda nos resta
de valor, acima dos preços das
coisas...

Sem crime Geral

Rogério Reis Devisate
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A Polícia Federal con-
cluiu que o ex-ministro da
Educação, Milton Ribeiro,
não cometeu crime ao
disparar acidentalmente,
no balcão da companhia
aérea Latam, no Aero-
porto Juscelino Kubits-
chek, em Brasília. A
ocorrência foi em 25 de
abril deste ano. Uma fun-
cionária da Gol, que es-
tava um um guichê
vizinho, foi atingida por
estilhaços, mas sem gra-
vidade.

Fontes da Polícia Fede-
ral informaram à TV

Globo que os exames de
corpo de delito ficaram
prontos e não demonstra-
ram lesão corporal, por

esse motivo, o caso teria
sido arquivado em razão
de o ato de Milton Ribeiro
não caracterizar crime. A

continuidade da investi-
gação só se justificaria se
houvesse indícios da in-
tenção de atirar.

Ribeiro disse à Polícia
Federal que, como havia
feito o "despacho de arma
de fogo" pela internet,
chegou ao balcão da com-
panhia aérea por volta das
17h e, que, ao abrir sua
pasta de documentos,
pegou a arma para separá-
la do carregador "dentro
da própria pasta, mo-
mento em que ocorreu o
disparo acidental".

"Como havia outros ob-

jetos dentro da pasta, o
local ficou pequeno para
manusear a arma", disse o
ex-ministro, em depoi-
mento.

Ainda de acordo com as
declarações à PF, Milton
Ribeiro afirmou que "com
medo de expor sua arma
de fogo publicamente no
balcão, tentou desmuni-
ciá-la dentro da pasta,
ocasião em que ocorreu o
disparo acidental".

"O projétil atravessou o
coldre e sua pasta e se es-
palhou pelo chão", diz o
depoimento.

Caso ocorreu no balcão da Latam, em 25 de abril deste ano. Funcionária da Gol, que estava perto, foi atingida sem gravidade; segundo PF, exames de
corpo de delito não demonstraram lesão corporal e continuidade de investigação só se justificaria se tivesse indícios da 'intenção de atirar'

contato@rogeriodevisate.com.br



Projeto desenvolvido em 19
hospitais do Sistema Único de
Saúde (SUS) reduziu a mortali-
dade materna em mais de 30%.
Foram desenvolvidas ações de
melhoria nos procedimentos
médicos com foco nos três prin-
cipais motivos para a morte de
gestantes, que são: hiperten-
são, hemorragia e infecção. O
projeto é coordenado pelo Hos-
pital Albert Einstein em parce-
ria com o Institute for
Healthcare Improvement (IHI)
e a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). O Dia Na-
cional de Redução da Mortali-
dade Materna é celebrado no
sábado (28).

A ação resultou na queda de
37% na taxa de mortalidade
materna geral. Quando obser-
vados apenas os três fatores
que causam mais mortes, o ín-
dice é ainda maior: 58%. Nos
casos de sepse, que é a infecção
generalizada, foi registrada
queda de 73%. Considerando
apenas os casos de hemorragia,
houve redução de 86%.

A iniciativa utiliza uma meto-
dologia chamada ciência da
melhoria.“A gente faz uma aná-

lise de como funciona hoje o
atendimento de uma gestante
que está sob um risco, com base
nesta análise de fluxo, a gente
consegue atuar sobre os pontos
em que há um risco maior. Tes-
tamos as mudanças junto com
eles [a equipe]”, explica Ro-
mulo Negrini, coordenador mé-
dico da obstetrícia do Einstein.
São feitos, então, testes em pe-
quenas escalas e, a partir da
análise dos resultados, são esta-
belecidos novos processos.

Dados do Painel de Monitora-
mento da Mortalidade Materna,
do Ministério da Saúde, mos-
tram que a cada 100 mil nasci-
mentos registrados, 107
mulheres morrem por causas
relacionadas à gestação e ao
parto. “Hoje, a gente chama
esse projeto de ‘Todas as mães
importam’, porque nós não
queremos perder nenhuma
mãe. A gente reconhece que
92% das mortes maternas são
evitáveis”, aponta Negrini.

A fase piloto do Projeto de
Redução de Mortalidade Ma-
terna foi feita no Hospital Aga-
menon Magalhães, em Recife.
Depois, a iniciativa foi ampliada

para 19 hospitais públicos, dis-
tribuídos em sete estados: além
de Pernambuco, São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Ceará,
Pará e Rondônia. Da fase atual,
iniciada em agosto de 2021 na
Bahia, participam cinco mater-
nidades de Salvador, uma de
Feira de Santana e nove unida-
des de atenção primária tam-
bém em Salvador.

Pontos de atenção
Negrini destaca que o projeto

na Bahia abrange não apenas
hospitais, mas toda a rede de
saúde. “Hospital, unidade bá-
sica, onde é feito o atendimento
pré-natal e o Samu [Serviço de
Atendimento Móvel de Urgên-
cia], que é aquele sistema de
atendimento móvel que faz o
transporte das pacientes de
uma unidade de baixo risco
para uma unidade de risco
maior”, enumera. Ele aponta o
pré-natal como uma etapa fun-
damental para a identificação
de cuidados necessários.

O médico acrescenta que os
primeiros passos incluem saber
se a paciente está sob risco.
“Trabalhamos com eles [equi-
pes] quais os critérios para o re-
conhecimento desse risco e aí a
atuação em cima desse reco-
nhecimento”, aponta. Um se-
gundo entrave para um
atendimento adequado envolve
dificuldades de transporte da
paciente. “Estou numa unidade
que eu tenho poucos recursos e
eu preciso transferir para a uni-
dade de mais recursos, mas
existem coisas que eu posso
fazer antes. Não preciso neces-
sariamente esperar a transfe-
rência”, exemplifica.

Saúde Geral

Projeto em 19 maternidades do SUS
reduz mortalidade materna em 37%

Em certos cenários redução chega a 86%.

Em nota divulgada na noite
de hoje (27), o Ministério da
Saúde ampliou para adolescen-
tes, entre 12 e 17 anos, a reco-
mendação para a dose de
reforço da vacina contra covid-
19. A dose de reforço deve ser
aplicada quatro meses após a
segunda dose, preferencial-
mente com a vacina da Pfizer,
independentemente da dose

aplicada anteriormente. Se hou-
ver indisponibilidade da vacina,
a Coronavac pode ser usada.

A recomendação também
vale para adolescentes gestan-
tes e puérperas. Tanto o imuni-
zante da Pfizer quanto a
Coronavac, produzida no Brasil
pelo Instituto Butantan, são au-
torizados pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)

para essa faixa etária. No caso
dos adolescentes imunocom-
prometidos, apenas a vacina da
Pfizer deve ser utilizada.

Estudo
Em abril, a Fundação Os-

waldo Cruz (Fiocruz) Minas
alertou para a importância da
dose de reforço em todas as
pessoas. Uma pesquisa condu-
zida pela fundação mostrou o
reestabelecimento da proteção
após a aplicação da segunda
dose.

Após a aplicação dessa dose,
o nível de anticorpos presentes
no organismo cai. Com a dose
de reforço, a proteção é restabe-
lecida. As análises mostraram
que a chamada taxa de soropo-
sitividade passou de 98%, após
30 e 60 dias da aplicação da va-
cina, para 69%, no período que
compreendeu entre 91 e 180
dias após a vacinação. Com a
aplicação do reforço da Pfizer,
esses índices foram restabeleci-
dos, chegando a 100% de soro-
positividade 15 dias após a
aplicação.

Proteção 

Covid: Ministério recomenda dose de
reforço para adolescentes

Imunizante deve ser aplicado quatro meses após segunda dose
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Um estudo desenvolvido
pela Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG)
apontou que a covid-19
pode deixar sequelas no
déficit cognitivo, sobre-
tudo relacionados à capaci-
dade visuoconstrutiva
(orientação no espaço e ha-
bilidade para desenhar),
em pessoas que tiveram a
forma leve da doença.

O estudo foi conduzido
pela Faculdade de Medi-
cina da UFMG, coordenado
pelo professor Marco Ro-
mano-Silva, chefe do De-
partamento de Saúde
Mental da faculdade. Se-
gundo ele, foi possível
constatar alterações cogni-
tivas importantes, espera-
das em idosos com
demência ou que sofreram
traumas graves na cabeça,
por exemplo.

Dos cerca de 200 partici-
pantes, que tinham idade
média de 38 anos, um
quarto apresentou déficits
cognitivos nos primeiros
meses após a infecção.
“Temos, em nossa amos-
tra, jovens com sintomas
cognitivos importantes e
não esperados para a
idade, já quatro a seis
meses após a infecção pelo
coronavírus”, disse o coor-
denador do estudo em en-
trevista concedida ao site
da UFMG.

A equipe de Romano-
Silva observou que essas
sequelas aparecem cerca
de um mês após a cura do
vírus. Entre os sintomas
estão falta de atenção e de
foco, desatenção, falhas na
memória. E essas caracte-
rísticas podem aparecer
também em pessoas que ti-
veram covid, mas de forma
assintomática.

“Mesmo sem os sinto-
mas respiratórios, a infec-
ção pode resultar em um
quadro de covid longa,
com manifestações não só
no cérebro, mas em outros
órgãos, como o coração,
por exemplo. E esse é um
alerta”, afirmou o profes-
sor. Para ele, a vacinação
pode ter ajudado a evitar
quadros mais graves e fre-

quentes do que ele chama
de “covid longa”.

O estudo teve início em
agosto de 2020, então, não
havia vacina disponível
como agora. A pesquisa
continuará, mas essa etapa,
com os resultados encon-
trados até agora, será pu-
blicada em artigo na
Molecular Psychiatry, pe-
riódico do grupo Nature.

Os pesquisadores ainda
irão avaliar a evolução dos
sintomas cognitivos e pos-
sível relação com o tipo de
vacina recebida, conside-
rando que no Brasil foram
aplicados imunizantes com
diferentes princípios ati-
vos. A variante mais re-
cente da covid-19, a
Ômicron, também será alvo
das pesquisas. O objetivo é
descobrir se a Ômicron pro-
voca esse déficit neuroló-
gico e, em caso positivo,
como está a evolução.

Nova etapa
Segundo Romano-Silva,

a intenção é fazer o acom-
panhamento com base nas
infecções mais recentes,
para verificar quando apa-
recem os sintomas e se a
vacina tem algum efeito
nesse sentido. A universi-
dade busca interessados
para participar do estudo.
Devem ser pessoas que ti-
veram covid-19 nos últi-
mos seis meses
(confirmada pelo teste RT-
PCR), com idade entre 18 e
60 anos. Não é necessário
ter queixas de algum sin-
toma cognitivo após a in-
fecção, ou seja, mesmo
aqueles que não sentiram
piora da memória ou con-
centração, por exemplo,
podem participar.

Os interessados em parti-
cipar da pesquisa devem
entrar em contato pelo
WhatsApp com o número
(31) 99723-4160, do Centro
de Tecnologia em Medicina
Molecular. A equipe fará
uma entrevista e passará
orientações. O protocolo
inclui exames clínicos e
neuropsicológicos, e os
participantes serão acom-
panhados por dois anos.

Estudo aponta sequelas neurológicas
em pacientes leves de covid-19

Covid longa pode causar problemas no coração e no cérebro

Pesquisa
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Novamente assistimos,
pelos jornais de todo o país e
nas redes sociais, a nova
Operação da Polícia Militar
do Rio de Janeiro que resul-
tou na morte de 25 pessoas e
um policial ferido no olho
por estilhaços. 

Ao saber das notícias, or-
ganismos estrangeiros e bra-
sileiros se revoltaram com a
atuação da Policia Militar,
acusando de excesso de for-
ças. Alguns chegaram ao
descalabro de dizer que uma
operação na qual só morrem
possíveis bandidos e ne-
nhum policial está desequi-
librada. 

É de se perguntar: Gosta-
riam que morressem Poli-
ciais Militares em vez de
bandidos? 

Fato é que a operação re-
sultou na apreensão de vá-
rios fuzis, drogas e diversas
munições.

Morreram, também, cinco
suspeitos e o chefe do tráfico
do morro da Providência. 

Havia no local barras de
ferros, postas e instaladas,
propositalmente, nas ruas
no intuito de impedir a cir-

culação dos veículos blinda-
dos da Policia Militar. 

É de questionar: O que
pretendem estes organis-
mos alienígenas ou os de-
fensores, com visão
distorcida, dos direitos dos
“manos”? Que a Polícia Mili-
tar enfrentasse bandidos
fortemente armados com re-
vólveres 38? Que colocas-
sem suas vidas em risco para
salvar a dos contraventores?
Ou, ainda, que o Estado

abandonasse estas comuni-
dades a própria sorte, sendo
seus moradores reféns de
criminosos?

Não é novidade que nes-
sas comunidades residem
bandidos fortemente arma-
dos, com arsenal de guerra,
prontos para reprimir quais-
quer intervenções estatais
em sua região e nos seus ilí-
citos negócios, principal-
mente o tráfico de Drogas. 

A verdade é que essas co-

munidades estão em guerra
contra a sociedade organi-
zada, deixando seus mora-
dores, na grande maioria
pessoas obreiras, reféns das
normas, ordens e políticas
impostas pela criminali-
dade. Não se pode permitir
um país com guetos de cri-
minalidade. 

Se demonstrado excesso,
que sejam punidos, mas o
açodamento em condenar as
ações Policiais, mormente
nessas comunidades de alta
periculosidade, quase sem-
pre levam a injustiças.

Não creio que os Policiais
adentraram naquela comu-
nidade atirando a esmo na
direção de inocentes. Revi-
daram, fortemente, as trocas
de tiros. Destaca-se que,
como dito, o armamento uti-
lizado pela criminalidade,
inclusive alguns apreendi-
dos, são armamentos de
longo alcance, obrigando o
Policiais a revidarem na
mesma distância, como se
em guerra estivessem.

Segundo especialistas, um
tiro de fuzil simples, tem
energia para ferir e matar a

uma distância de 800 me-
tros. Outros alcançam entre
1,2 e 1,5 KM. Apenas para
exemplificar, o raio de letali-
dade de um fuzil de calibre
7.62 é de 2,5KM. O efeito co-
lateral de uma guerra com
este tipo de equipamento é o
risco da morte de inocentes.

Exigir que policiais revi-
dem tiros de fuzis com este
raio de letalidade com uma
pistola 9M ou um 38, cuja o
alcance do projetil chega, no
máximo, a 500 metros, é
condená-los à morte. 

Lado outro, para a inser-
ção de operações Policiais
nessas comunidades há uma
série de protocolos e exigên-
cias, o que a meu ver, não
contribui para o controle e
diminuição da criminali-
dade.

Lugares nos quais a Força
Estatal não atua, outras for-
ças passam a atuar. Dois cor-
pos não ocupam o mesmo
espaço.

Não fico feliz com a morte
de seres humanos, mas pre-
firo bandidos mortos que
Policiais almejados. 
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
Policia versus Criminalidade 

Quando estreou na bolsa de
Nova York em dezembro pas-
sado, o banco digital Nubank
foi alçado a uma posição de
destaque: o mais valioso da
América Latina, superando
instituições financeiras tradi-
cionais, como Itaú, Bradesco e
Santander.

Hoje, pouco mais de seis
meses depois, suas ações já
despencaram 65% e seu valor
de mercado (o resultado da
multiplicação do volume de
ações em circulação e o preço
de cada uma delas) passou de
US$ 41,5 bilhões para US$ 17,1
bilhões.

Mas, no mesmo período,
seus principais concorrentes
não sofreram a mesma volati-
lidade. O Itaú Unibanco vale
hoje US$ 50,2 bilhões e o Bra-
desco, US$ 41,9 bilhões, res-
pectivamente, patamares
superiores aos de dezembro.
Ou seja, o Nubank, que, na-
quele mês, chegou a valer
mais do que o Itaú, vale hoje
cerca de um terço dele.

E nem a divulgação dos re-
sultados do primeiro trimes-
tre, os mais fortes da história

do banco digital, com receita
total atingindo um recorde de
US$ 877,2 milhões, acima das
expectativas dos analistas, foi
capaz de estancar a sangria –
de fato, logo após o anúncio,
os papéis chegaram a subir

8%, mas depois voltaram a
cair.

Às 12h30 de Brasília desta
sexta-feira (27/5), as ações do
Nubank estavam em alta, ne-
gociadas US$ 3,70.

Mas o que está acontecendo

com a fintech, que, com uma
estratégia de crescimento
agressiva, já conquistou uma
base de clientes de cerca de 60
milhões no Brasil, México e
Colômbia desde sua fundação,
em 2013?

O banco afirma que "apesar
da recente volatilidade do
mercado no curto prazo, con-
tinuamos com total confiança
e comprometimento com a
criação de valor de longo
prazo"

Em queda Geral

Nubank perdeu quase 65% do valor depois
de chegar a banco mais valioso do país

Ações já caíram quase 65% desde estreia na bolsa de Nova York, em dezembro; fintech agora já vale um terço 
do Itaú Unibanco. Soma de fatores explica queda vertiginosa, segundo especialistas.

De banco mais valioso da América Latina, fintech agora já vale um terço do Itaú
Unibanco; soma de fatores explica queda vertiginosa, segundo especialistas



Localizado no Rio de Ja-
neiro, Cabo Frio é conhecido
por suas histórias, belezas na-
turais e programas que agra-
dam diversos viajantes.
Animou em visitar? Então,
descubra os encantos dessa ci-
dade litorânea.

Onde fica
A cidade de Cabo Frio está

localizada na Região dos Lagos
(RJ). Ela fica a 153 km da capi-
tal fluminense, 14 km de Ar-
raial do Cabo e 23 km de
Armação dos Búzios. Ou seja,
essa viagem fica ainda mais
interessante se você deseja es-
tender o passeio para conhe-
cer a região.

A melhor forma de chegar
ao destino é partindo da ci-
dade do Rio de Janeiro. De
carro, o acesso é pela BR-101 e
Via Lagos, em uma viagem
que dura em média 2h30.
Também é possível chegar de
ônibus, através do Terminal
Rodoviário local. A passagem
custa entre R$ 55 e R$ 80. A
empresa responsável pelo tra-
jeto é a Auto Viação 1001, que
oferece uma variedade de ho-
rários e passagens para a ci-
dade.

Caso você venha da capital
paulista, deve pegar a BR-116 e
RJ-124, em uma viagem que
dura em média 8h. De São
Paulo a Cabo Frio são 570 km,
mas você também pode ir de
ônibus. Nesta opção, basta
embarcar no Terminal Rodo-
viário Tietê. A passagem custa
entre R$ 150 a R$ 240.

Seja qual for a sua opção,
não se esqueça de pesquisar
bastante para confirmar todas
as informações. Afinal de con-
tas, o preço e as rotas podem
mudar ao longo do tempo.

O que fazer em Cabo Frio
Cabo Frio é conhecida como

a maior cidade da Região dos
Lagos, então já dá para imagi-
nar que não vão faltar atrações
para você curtir por lá, não é?
Por isso, veja uma lista de pro-
gramas que não podem faltar
na sua viagem:

1. Praia do Forte
A Praia do Forte fica a 1 km

do centro de Cabo Frio e, por
isso, é uma das mais visitadas
da região. A orla é conhecida
por suas águas claras, areia
branquinha e belo visual. A
atração também conta com
ótimos quiosques, bares e res-

taurantes. Uma curiosidade é
que a praia abriga o Forte São
Mateus, um atrativo cultural
que guarda muitas histórias.

2. Praia das Dunas
Localizada a poucos metros

da Praia do Forte, a Praia das
Dunas chama atenção na ci-
dade. A orla reúne paisagens
preservadas, formadas por
imensas dunas. A região tam-
bém é tranquila e perfeita para
quem busca desfrutar de um
cantinho mais sossegado na
viagem. Por fim, a praia tem
condições ideais para praticar
esportes náuticos, como o
windsurf.

3. Praia do Peró
A Praia do Peró é a melhor

pedida para descansar. Com
mais de 6 km de extensão, ela
tem uma enseada agradável
para relaxar e fazer caminha-
das. Além disso, é ideal para
famílias, pois possui um mar
de águas calmas, refrescantes
e cristalinas. A praia possui o
selo internacional de Bandeira
Azul, concedido em 2018, tí-
tulo que garante mais segu-
rança e qualidade às belezas
do local.

4. Praia das Conchas
Embora seja uma praia pe-

quena em relação às orlas an-
teriores, a Praia das Conchas
também tem seu charme. Si-
tuada ao lado da Praia do Peró,
a atração conta com quiosques
e barraquinhas de praia. Além
disso, é perfeita para praticar
esportes aquáticos, como caia-
que e stand-up paddle. Um di-
ferencial é que o local também
favorece a prática de trilhas
ecológicas.

5. Praia do Foguete
Se você gosta de aventura,

com certeza vai gostar de co-
nhecer a Praia do Foguete. Afi-
nal, é a melhor praia para
aproveitar o surf em Cabo
Frio. O local é conhecido por
sediar campeonatos e, dessa
forma, sempre atrai muitos vi-
sitantes. Uma curiosidade é
que a praia também possui um
extenso calçadão, perfeito
para caminhar e curtir o clima
da cidade.

6. Ilha do Japonês
Cabo Frio também conta

com ilhas charmosas, como a
Ilha do Japonês. No local, é
possível relaxar na frente de
um mar de águas cristalinas e
praticar esportes náuticos,
como canoagem e windsurf.
Por fim, é possível chegar
tanto por terra, como também

por meio de passeios de barco.
A entrada custa em média R$
10, mas sempre pesquise para
confirmar, pois os preços
podem mudar.

7. Ilha dos Papagaios
A Ilha dos Papagaios é um

dos melhores destinos para pra-
ticar mergulho em Cabo Frio. A
atração está situada a 8 km do
centro da cidade e é cercada por
belezas naturais. Lá, é possível
avistar diversas espécies de pei-
xes, tartarugas e se encantar
com toda a biodiversidade
local. É importante lembrar
que, para visitar o destino, é
preciso realizar um passeio de
barco autorizado.

8. Passeios de barco em
Cabo Frio

Passear de barco é uma das
melhores maneiras de conhe-
cer todas as belezas de Cabo
Frio. O tour permite explorar
as praias da cidade de forma
diferenciada e também é a
opção perfeita para curtir com
a família e os amigos. Em
média, o passeio custa de R$
20 a R$ 210 e tem roteiros va-
riados. Uma dica de destino é
a Lagoa de Araruama, que
também possui belas paisa-
gens.

9. Bairro da Passagem
Depois de aproveitar todas

as belezas naturais de Cabo
Frio, vale muito a pena mergu-
lhar na história da cidade. Para
isso, faça uma visita ao Bairro
da Passagem, a 2 km do centro
do município. O local é tom-
bado pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Cultural e é co-
nhecido por abrigar uma das
vilas mais antigas do país. No
bairro, você deve conhecer as
belezas do Canal do Itajuru, da
Igreja de São Benedito e do
Beco do Príncipe, um dos car-
tões postais da cidade. Uma
dica, é aproveitar o local até
tarde e, assim, curtir também
as atrações noturnas dessa re-
gião.

10. Museu de Arte Religiosa e
Tradicional

Que tal terminar a sua viagem
por Cabo Frio levando um
pouco mais da cultura local na
bagagem? O Museu de Arte Re-
ligiosa e Tradicional é perfeito
para conhecer um pouquinho
mais das tradições e histórias
locais. O atrativo foi inaugurado
em 1982 e abrigou, no passado,
um antigo convento. Além de
garantir muitas descobertas, o
destino também oferece expo-
sições, oficinas e apresentações
musicais. A entrada é gratuita.

Conheça Cabo Frio, uma bela cidade litorânea 
da Região dos Lagos

A melhor forma de chegar ao destino é partindo da cidade do Rio de Janeiro. De carro, o acesso é pela BR-101 e
Via Lagos, em uma viagem que dura em média 2h30.  

Andando por aí
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O governo vai cortar cerca
de R$ 14 bilhões no Orça-
mento a fim de abrir espaço
para o reajuste salarial dos
servidores públicos e aco-
modar o aumento de despe-
sas obrigatórias. A
informação foi confirmada
por integrantes do alto esca-
lão da Esplanada dos Minis-
térios. O bloqueio será acima
dos R$ 8,2 bilhões previstos
no boletim de acompanha-
mento de receitas e despe-

sas, divulgado na semana
passada pelo Ministério da
Economia.

De acordo com informa-
ções passadas, os ministérios
receberam comunicações da
pasta comandada por Paulo
Guedes e terão até semana
que vem para dar uma res-
posta. O Palácio do Planalto
quer saber, em resumo, se os
cortes propostos para bancar
o reajuste de servidores e
outras despesas são viáveis.

Segundo a CNN apurou, os
ministérios terão que dizer
se conseguirão ‘sobreviver’
até o fim do ano com esses
cortes.

A partir dessas informa-
ções, o presidente Jair Bolso-
naro (PL) tomará a decisão
sobre o reajuste. Aliados de
Bolsonaro disseram, em ca-
ráter reservado, que se as
pastas que estão na lista de
bloqueio de recursos derem
ok, o aumento ao funciona-
lismo sai. Do contrário, pode
ser que o reajuste não seja ti-
rado do papel.

O valor total do bloqueio
inclui o aumento de gastos
obrigatórios, como o plano
safra e pagamento de preca-
tórios e os recursos necessá-
rios para conceder um
reajuste de 5% a todos os ser-
vidores, o que deve exigir es-
paço no Orçamento de R$ 6,3
bilhões.

Hoje, de acordo com auxi-
liares de Bolsonaro, o go-
verno já não vê mais espaço

para dar um reajuste diferen-
ciado a algumas categorias
da segurança pública, como
os funcionários do Departa-
mento Penitenciário Nacio-
nal (Depen). Na avaliação de
um integrante da Esplanada
dos Ministérios, só há duas
possibilidades na mesa: au-
mento linear de 5% ou ne-
nhum reajuste.

Uma ala do Governo,
porém, ainda insiste para

que o presidente dê um au-
mento diferenciado às car-
reiras da segurança. Em
reuniões na quarta e quinta-
feira interlocutores do Pla-
nalto levaram essas
informações aos policiais, de
que parte da reestruturação
da carreira ainda estaria na
pauta. A equipe econômica,
contudo, tem alertado ao
Planalto que essa movimen-
tação não fecharia as contas.

Para 2023 Geral

Governo prevê corte de 14 bilhões, mas 
reajuste de 5% ainda está indefinido

Punição 

Ministros do STF consideram excessiva 
ação da PM do Rio em favela

Foram contabilizadas 23 mortes na Vila Cruzeiro durante 
operação policial na Vila Cruzeiro. 

Em caráter reservado, mi-
nistros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF)
consideram excessiva a ação
da Polícia Militar do Rio de
Janeiro na operação reali-
zada na Vila Cruzeiro na úl-
tima terça-feira.

Eles afirmam que o caso
precisa ser apurado e que é
cedo para apontar culpados.
Na quinta-feira (26), Gilmar
Mendes, Luiz Fux e Edson
Fachin criticaram o fato de o
STF ter sido apontado como
responsável pelos fatos
ocorridos no local. Mendes
disse que não é o momento
para “apontar culpados ou

bodes expiatórios”.
Em 2020, o ministro

Edson Fachin proibiu a rea-
lização de operações em fa-
velas enquanto durasse a
pandemia da Covid-22. Em
fevereiro, o plenário do tri-
bunal baixou uma série de
regras para os casos de ne-
cessidade de operações
desse tipo.

Foram contabilizadas 23
mortes na Vila Cruzeiro. Na
quinta, Fachin e os minis-
tros Gilmar Mendes e Luiz
Fux, presidente do STF, vie-
ram a público para comen-
tar o caso.

Nesta sexta (27), Fachin

determinou que o governo
do Rio ouça sugestões do
Ministério Público, da De-
fensoria Pública e da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB) sobre como reduzir as
mortes em operações poli-
ciais.

Na decisão de fevereiro, o
plenário do STF afirmou
que o poder público teria de
seguir princípios internacio-
nais sobre o uso de armas de
fogo em operações. Ainda
segundo os ministros, as
armas só poderiam ser usa-
das quando outros meios de
repressão fossem esgota-
dos.

Em outro ponto, o STF de-
terminou que todas as via-
turas e fardas de policiais
que entrassem nas favelas
teriam câmeras de vídeo e
rastreadores de GPS. As gra-
vações seriam depois dispo-
nibilizadas ao Ministério
Público.

O tribunal também deci-
diu, que buscas e apreen-
sões que adentrem nas
casas dos moradores de fa-
velas só poderiam ser reali-
zadas durante o dia e
deveriam ser justificadas e
detalhadas depois a um juiz,
se houvesse prisões.

Bloqueio será acima dos R$ 8,2 bilhões previstos no boletim de acompanhamento de receitas e despesas, 
divulgado na semana passada pelo Ministério da Economia.

A Petrobras alertou o governo
nesta semana sobre o risco de a
União ser responsabilizada legal-
mente se interferir na política de
preços da estatal.

O alerta foi feito dentro de um
documento de 27 páginas reme-
tido pelo presidente da Petro-
bras, José Mauro Coelho, à Casa
Civil, ao Ministério de Minas e
Energia e à Agência Nacional de
Petróleo na quarta-feira (25) em
anexo a carta na qual Coelho
alerta sobre o risco de desabaste-
cimento no segundo semestre.

Nele, está escrito que a “Petro-
bras e União seriam responsabili-
zados por preços desalinhados
aos preços de mercado, sem
cumprir as condições previstas
em lei”. Em seguida, afirma que
“se a Petrobras não praticar pre-
ços de mercados seus adminis-
tradores irão cometer
ilegalidades”, que “o controlador
(União) também pode ser acu-
sado de interferência e responsa-
bilizado legalmente por isso” e
que “a única maneira de a Petro-
bras não praticar preços de mer-
cado seria por meio de convênio
e ressarcimento à empresa, o
que, na prática, configura um
subsídio com recurso do Tesouro
Nacional”.

No documento, a estatal diz
ainda que “experiências interna-
cionais mostram que o Estado
tem condições e legitimidade de
propor programas direcionados
ao consumidor final sem interfe-
rir nos mercados”.

São elas:
“Benefício direcionado: Trans-

ferência direta aos públicos de in-
teresse (beneficiários de auxílio

Brasil, vale-gás, caminhoneiros
autônomos, motoristas de aplica-
tivo etc.) é mais barata e efi-
ciente;

Benefício amplo via agentes de
mercado: Subvenção já aplicada
sem questionamentos em 2018;

Cláusula de cobrança de com-
bustível para fretes:  Cópia do
mecanismo americano e cana-
dense (fuel surcharge) previsto
em lei que obriga que contratos
de frete tenham cláusula de re-
passe de custo de combustível,
de forma a não onerar o cami-
nhoneiro.”

O documento cita ainda expe-
riências específicas feitas por ou-
tros países para tentar conter os
preços dos combustíveis. São
mencionados:

“Redução de Tributos sobre
Energia – França, Itália, Espanha,
Noruega, Coréia do Sul, Holanda,
Nigéria e Índia

Subsídios para a população –
Alemanha, França, Reino Unido,
Itália, Espanha, Grécia, Japão e
Dinamarca

Previsão legal de ajuste auto-
mático nos contratos de frete
para aumentos de combustível –
EUA e Canadá

Liberação de reserva estraté-
gica do país – EUA, Japão e Coréia
do Sul e mais 22

países membros da AIE (Agên-
cia Internacional de Energia)

Aumento da produção de com-
bustível substituto: China e Índia
(Carvão)

Racionamento de Energia – China
Fechamento temporário de fá-

bricas – China”.
Procurados, a Petrobras e o Mi-

nistério de Minas e Energia não
quiseram comentar.

Protocolo 
Petrobras alertou governo

sobre responsabilização
legal por interferência

Alerta foi feito dentro de um documento de 27 páginas 
remetido pelo presidente da Petrobras à Casa Civil.











Ao largo de mais de dois anos de
Pandemia do Covid-19 ocorreu um
surto de problemas de relaciona-
dos as questões físicas, mentais e
espirituais, mas só recentemente a
Organização Mundial de Saúde
(OMS) vem considerando a variá-
vel espiritual como um fator con-
dicionante para os problemas
relacionados ao bem-estar do indi-
víduo, até então considerava-se
tão somente fatores relacionadas
as condições materiais como as-
pectos sociais, econômicos e men-
tais para aferir a qualidade de vida
e os níveis de enfermidades.
Mas, qual é a diferença entre re-

ligião e espiritualidade? É muito
comum a associação da espiritua-
lidade com a religião, no entanto é
muito importante saber que elas
não estão, necessariamente, liga-
das. Isso porque as práticas e os ri-
tuais religiosos podem ser meios
para atingir a espiritualidade, e
não o objetivo final. Religião, por
definição, é um conjunto pessoal
ou sistema institucionalizado de
atitudes, crenças e práticas religio-
sas; o serviço e adoração a Deus ou
ao sobrenatural. Já a espirituali-
dade, por outro lado, conota uma
experiência de conexão com algo
maior do que você; viver a vida co-
tidiana de maneira reverente e sa-
grada. Ou como a Dra. Christina
Puchalski (líder na tentativa de in-
corporar espiritualidade à saúde),
afirma: “Espiritualidade é o as-
pecto da humanidade que se re-
fere à maneira como os indivíduos
buscam e expressam significado e
propósito e a maneira como eles
vivenciam sua conexão com o mo-
mento, para si mesmo, para os ou-
tros, para a natureza e para o
significativo ou sagrado” (Pu-
chalski, 2006, pp. 14-15),
“Espiritualidade pode ser defi-

nida de muitas formas, conforme
convicções filosóficas, existenciais
e espirituais. Alguns autores pro-
põem a inclusão de caracteres psí-
quicos como paz, harmonia,
significado, propósito e satisfação
na vida dentro do conceito de es-
piritualidade. Outros entendem
que a espiritualidade está ligada a
esses caracteres, mas deve ser
vista uma construção a parte, mais
ligada ao imaterial e sagrada. En-
tenderemos aqui, de acordo com
Koenig et al.8: 1. Espiritualidade
como recurso individual e subje-
tivo de conexão com o transcen-
dente (seja a si mesmo, o outro,
Deus ou outra divindade); 2. Reli-
gião como sistema organizado de
crenças e práticas, que envolve a
presença de hierarquias, líderes /
sacerdotes e dogmas a serem se-
guidos; e 3. Religiosidade como a
relação ou o exercício individual
de cada sujeito com sua religião”
(Silva AF, Oliveira ACD, Oliveira
MC, Silva SBF. Narrativas sobre
saúde e doença: o encontro da
ciência com a espiritualidade. In-
terdisciplinary. Journal of Health
Education. 2016 Ago-Dez;1(2):139-
143).
Considerada a medida que fal-

tava na área da saúde, tem sido de-
finida como a percepção do
indivíduo de sua posição na vida
no contexto da cultura e sistema
de valores nos quais vive e em re-
lação aos seus objetivos, expecta-
tivas, padrões e preocupações. A
espiritualidade é uma forma de
buscar a tranquilidade. Praticá-la
traz um senso de perspectiva, sig-
nificado e propósito para nossas

vidas. Geralmente ela encoraja o
otimismo e a busca por uma exis-
tência mais alegre. Ela também
ajuda na identificação dos nossos
próprios valores e na apreciação
dos valores do outro. O que é espi-
ritualidade? Certamente, cada pes-
soa tem sua própria ideia desse
conceito. Em um contexto geral, a
espiritualidade pode ser definida
como a busca humana por um sig-
nificado para a vida por meio de
conexões intangíveis. Espirituali-
dade tem a ver com propósito e
sentido. É um grande ato de cone-
xão entre o ser humano e o divino.
É a busca por um reencontro com
a sua essência, conectando-se com
algo maior que si próprio. 
“É a partir dos anos de 1990, no

entanto, que a imbricação desses
dois campos gera um produto con-
creto, endereçado ao tema da espi-
ritualidade: o instrumento de
avaliação de espiritualidade, reli-
giosidade e crenças pessoais para
qualidade de vida da OMS. Com a
primeira versão publicada em
1998, esse instrumento é resultado
da participação direta de pesquisa-
dores de mais de 30 instituições,
que contribuíram para elaborá-lo e
para validar estatisticamente sua
aplicação em diferentes regiões do
mundo” (Toniel, 2017, p.72)
Para Puchalski (2006, pp. 14-15),

médica e pioneira no movimento
para integrar a espiritualidade nos
cuidados de saúde, espiritualidade
é a: busca inerente de cada pessoa
do significado e do propósito defi-
nitivo da vida. Esse significado
pode ser encontrado na religião,
mas, muitas vezes pode ser mais
amplo do que isso, incluindo a re-
lação com uma figura divina ou
com a transcendência, relações
com os outros, bem como a espiri-
tualidade encontrada na natureza,
na arte e no pensamento racional.
Todos esses fatores podem in-
fluenciar o modo como os pacien-
tes e os profissionais da saúde
percebem a saúde e a doença e
como interagem uns com os outros
(Fig.2).
De Gerone (2020) no meio aca-

dêmico, existe uma associação
comum entre religiosidade e espi-
ritualidade. Para o médico norte-
americano Harold G. Koenig (2012,
p. 12), autoridade mundial no co-
nhecimento de religiosidade e
saúde, a maior parte dos estudos
sobre estes temas utiliza “o termo
espiritualidade no título ou na dis-
cussão dos resultados”. Por isso,
neste estudo, religiosidade e espi-
ritualidade aparecem unidas, se-

paradas apenas por uma barra
(/).Todavia, mesmo existindo esta
associação, não se pode considerar
religiosidade e espiritualidade
como sinônimos. De um lado, a re-
ligiosidade é uma qualidade da-
quilo que faz parte da religião,
aqui entendida a partir de sua eti-
mologia latina, religare, que signi-
fica “religação” entre o homem e
Deus (DERRIDA, 2000). De acordo
com Koenig (2012, p.11), religião é
um sistema de crenças e práticas
observado por um grupo de pes-
soas que se apoiam em rituais ou
em um conjunto de escrituras e
ensinamentos “que reconhecem,
idolatram, comunicam-se com ou
se aproximam do Sagrado, do Di-
vino, de Deus”.
Na obra de Márcia Salgado sobre

a Saúde integral - uma interação
entre ciência e espiritualidade
aborda a discussão antecipando a
medicina do futuro, apresenta
temas que aprofundam a visão in-
tegral através da abordagem que
transcende a visão materialista re-
ducionista do binômio
saúde/doença. Embasado na reve-
lação espiritual de que a maior
parte das enfermidades humanas
tem origem no psiquismo do ser
imortal destaca, entre outros
temas, a contribuição de Allan
Kardec à ciência e a crença em
Deus e sua repercussão na saúde,
realçando a necessidade de um
novo olhar no diagnóstico e cui-

dado integral do paciente. Os
transtornos mentais, tão prevalen-
tes no homem do século 21, são
discutidos sob a ótica espírita
assim como depressão, suicídio,
dependência química e anorexia,
buscando integrar os atuais conhe-
cimentos da ciência à dimensão
espiritual do homem. Espiritismo;
Saúde; Medicina; Materialismo;
Doença.
De acordo com Possebon (2016)

“a espiritualidade grega arcaica é a
maneira como o homem primitivo
se colocava no mundo, enten-
dendo-se pluridimensional, ou
seja, sendo um ser único, um ánth-
ropos, mas revestido de envoltó-
rios sucessivos que abrigam a sua
essência, a alma, psykhé. A pleni-
tude do ser dependia da harmonia
entre suas partes constituintes.
Doença é a desarmonia e saúde o
seu oposto, o perfeito equilíbrio
entre os envoltórios. O termo “es-
piritualidade” contém do ponto de
vista etimológico uma restrição,
mas somente desse ponto de vista,
porque espírito, ou pneûma, é ape-
nas um dos constituintes do ser. A
busca pela totalidade do ser me-
lhor seria caracterizada por um
termo como “psiquidade”. Fala-
mos, todavia, muito pouco da
psykhé propriamente dita. E não
poderia ser diferente, porque o do-
mínio da alma transcende o domí-
nio da razão. Esta se situa no
envoltório mental, o noûs; aquela

está além, ela de fato voa como a
borboleta, na concreta visão grega
da realidade. Qualquer aproxima-
ção à alma depende de vivências,
como meditações, experiências
extáticas, insights, intuições, e coi-
sas dessa natureza. ”
(Https://www.redalyc.org/jour-
nal/3130/313049300009/html/)
A espiritualidade é uma quali-

dade da natureza do espírito, um
fator pertinente a todo ser hu-
mano.  A espiritualidade se consti-
tui num domínio fora do sistema
religioso, e pode estar presente em
qualquer experiência humana —
como, por exemplo, em seus valo-
res, ética, moral, no amor, na com-
paixão, na arte, ligado à conexão,
paz interior, energia, esperança,
alegria, força, suporte, amizade,
solidariedade, humanismo, con-
forto — e, notoriamente, no sen-
tido e no propósito da vida
(GERONE, 2015).
A espiritualidade não depende

de uma religião ou de uma crença
para existir. Ela é a conexão de
cada pessoa com quem ela é e com
algo divino, maior do que ela
mesma. Para realizar esse pro-
cesso, ela pode receber o auxílio de
uma religião ou de uma crença,
mas isso não é obrigatório. Você
pode acreditar em Deus, em deu-
sas, em orixás, em energias, no
Universo ou até em algo que você
não sabe explicar. A sua espiritua-
lidade é tão particular que só deve
ser explicada e compreendida por
você, sem quaisquer julgamentos
ou críticas.
Então, se você está precisando

de um incentivo para desenvolver
essa parte de quem você é, a cate-
goria “Espiritualidade” é a sua
guia. Nela, você vai encontrar ex-
plicações para os sinais que o uni-
verso te envia, reflexões sobre
inúmeras religiões, ensinamentos
sobre diversas crenças e inspiração
para ser uma pessoa de fé. Sobre
essa concepção é interessante ler a
matéria completa no site:
https://www.eusemfronteiras.com
.br/categoria/espiritualidade.   
Portanto, saúde espiritual está

diretamente ligada a condição de
qualidade de vida e bem-estar. As
condições de associação de corpo,
mente e espirito são imprescindí-
veis para uma vida bem mais sau-
dável.
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Saúde espiritual e qualidade de vida

Figura. 1 – O cérebro e os pensamentos.
Fonte: www.armazemdetexto.blogspot.com
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Figura 2 – Cadeia positiva sobre a espiritualidade.



Um homem de 41 anos
foi preso pela Polícia
Civil em Miracema do
Tocantins, na região
central do estado, sus-
peito de estuprar a pró-
pria filha. A vítima hoje
tem 17 anos e era abu-
sada desde que tinha 10
anos.

O mandado de prisão
preventiva foi cumprido
nesta quarta-feira (25)
pela 7ª Delegacia de
Atendimento à Mulher e

Vulneráveis (7ªDEAMV).
O caso começou a ser

investigado depois de
uma denúncia anônima,
informando que um pai
estaria abusando sexual-
mente da própria filha
na zona rural da cidade,
em uma região conhe-
cida como Serra da
Lopa.

Os investigadores
identificaram a vítima e
confirmaram o crime. A
adolescente contou que

era abusada há sete
anos. Ela foi submetida a
exames periciais que
confirmaram os estu-
pros, que ocorriam na
casa da família.

O homem foi captu-
rado na zona rural de
Miracema. Ele foi levado
para a central de flagran-
tes da Polícia Civil, onde
foi autuado por estupro
de vulnerável. Depois,
foi mandado para a ca-
deia da cidade.

Aimprensa brasileira en-
frenta sua pior crise. As mu-
danças são radicais e
profundas. Redes e mídias
sociais transformaram o ci-
dadão comum em produtor
de conteúdo e formador de
opinião, a ponto de surgir
uma nova profissão: influen-
cer. Alguém que ganha a
vida influindo no comporta-
mento dos outros. A maioria
dos influencers – profissio-
nais ou amadores – não são
jornalistas e nem querem
ser. Enquanto mudanças
como esta estão cada vez
mais presentes no nosso dia
a dia, as empresas jornalísti-
cas continuam vendendo
suas edições em papel.

Desde sempre governos
alimentaram a mídia com
generosas rações de di-
nheiro público sob a forma
de publicidade, eventos, pa-
lestras e mais as famosas
marretas, como eram conhe-
cidas algumas transfusões
financeiras típicas da época
de Assis Chateaubriand. Este
tipo de prática está aca-
bando, porque não faz sen-
tido um país com 13 milhões
de miseráveis abrir a bolsa
da viúva e gastar dinheiro
dos impostos para sustentar
veículos de comunicação
com publicidade de empre-
sas estatais ou da própria ad-
ministração pública. O
governo tem apanhado
muito porque deu às empre-
sas de capital aberto liber-
dade de publicar seus
balanços de graça no Diário
Oficial, acabando com a ob-
rigação de pagar pela publi-

cação nos jornais. Ora, por
que uma empresa tem de ser
obrigada a pagar pedágio ao
baronato da imprensa para
prestar contas à sociedade?

Há mais de um século a
mídia brasileira se estabele-
ceu como um negócio fami-
liar, opaco e distante do
capitalismo clássico, formal,
ao negar-se desde seus pri-
mórdios a abrir seu capital e
sentar praça na Bolsa de Va-
lores. Dela sempre fugiu
como o diabo da cruz. Mas
quer morder algum de quem
lá está e que, por isso
mesmo, precisa ser transpa-
rente. Por que as empresas
jornalísticas, as redes de TV
e rádio não divulgam publi-
camente seus balanços? Isto
deveria ser uma obrigação
de quem se vende para a so-
ciedade como um prestador
de um serviço para o pú-
blico, comprometido com a
transparência e a liberdade
de informação.

Mas na prática não é nada

disso. O moralismo, a per-
missividade e a hipocrisia
variaram de acordo com as
circunstâncias, o interesse e
a oportunidade. No Brasil
temos a hipocrisia das con-
cessões públicas de canais
de rádio e TV, uma aberração
sem sentido em plena era da
internet e da produção ca-
seira de conteúdo, onde
qualquer um, rico ou pobre,
pode publicar textos, fotos e
vídeos, conquistar seu pú-
blico, vender seu peixe. O
estado insiste em controlar
emissoras do mesmo jeito
que controla taxis, quando o
público está migrando em
massa para o YouTube e o
Uber. A TV tradicional está
em franca decadência, per-
dendo muita audiência e di-
nheiro desde o surgimento
dos serviços de streaming
como Netflix. Outros gigan-
tes estão entrando no mer-
cado, como a Disney e a
Apple e o consumidor vai
fazer a festa. As pessoas

veem o que querem, e esta
escolha passa cada vez
menos pela TV tradicional. 

Nossa imprensa perdeu
muito em qualidade nas úl-
timas duas décadas, insis-
tindo em jogar dinheiro fora
apostando num modelo de
negócio falido, onde a ativi-
dade fim, a produção de no-
tícias, saiu mais
prejudicada. Caiu a quali-
dade da informação ofertada
ao público e ganhou espaço
um jornalismo engajado, mi-
litante, cuja regra de ouro é
esquecer princípios básicos
como ouvir os dois lados,
apurar a informação, cruzar,
checar, levantar circunstân-
cias, atores, situações e evi-
tar a todo custo julgar,
condenar e, acima de tudo,
militar. A ponto de, na se-
mana passada, dois mar-
manjos velhos de guerra
trocarem sopapos num estú-
dio de rádio, cada um em
nome da sua militância. Este
é o retrato da decadência da
grande imprensa brasileira,
doente e histérica.

Outro sintoma da crise é o
jornalismo de fontes. Contar
a notícia sem dizer o nome
do informante virou coisa
corriqueira. O sujeito entra
no ar e diz que uma fonte
deu uma informação a qual
na maioria das vezes não é
checada. No governo Bolso-
naro este tipo de jornalismo
foi atropelado pela falta de
fontes qualificadas. O repór-
ter diz uma coisa no ar e
acontece o contrário. O cres-
cimento do jornalismo de
opinião, uma feira de palpi-

tes, contaminou as reda-
ções, mas não o público.
Simplesmente porque estas
opiniões são irrelevantes
para a maioria absoluta das
pessoas. O público quer no-
tícias e serviços. Não está
nem aí para o que pensam os
sábios da imprensa. Se esti-
vessem, Bolsonaro não teria
vencido as eleições.

Cada vez mais as pessoas
trocam a TV aberta e a TV a
cabo por conteúdos do You-
Tube e Vimeo, como progra-
mas de humor, jornalismo,
documentários, pornografia.
São 130 milhões de brasilei-
ros conectados, dos quais
90% acessam a internet
todos os dias. Portais de no-
tícias como este Poder360
ganham mais credibilidade a
cada dia investindo em jor-
nalismo saudável, sem his-
teria ou militância.

O mercado brasileiro tam-
bém está sendo disputado
por veículos estrangeiros
como o espanhol El País e a
americana CNN. Concorrem
com empresas brasileiras e
prestam contas aos seus
acionistas nas bolsas de Ma-
drid e Nova Iorque, en-
quanto as daqui seguem
brigando por uma parte do
dinheiro de empresas públi-
cas como Banco do Brasil,
Caixa Econômica, Petrobras,
Correios ou os anúncios do
governo federal. Esta é a di-
ferença entre financiar jor-
nalismo com a Bolsa de
Valores e viver dependurado
na bolsa da viúva. (Publi-
cado originalmente pelo
Poder 360)

Violência sexual Geral

Homem é preso pela Polícia Civil suspeito de estuprar
filha por sete anos em Miracema do Tocantins

Vítima hoje tem 17 anos e era abusada desde que tinha 10 anos. Homem foi capturado em cumprimento a mandado de prisão preventiva.
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Em uma casa morava
Lucke, um garoto apaixo-
nado por astronomia e so-
nhava em conhecer a lua.
Todas as noites separava
um momento para poder
apreciar a bela vista de
sua janela.

A caminho da escola
passou na casa do seu
amigo, ele percebeu que o
pai de seu amigo tem um
telescópio no quintal e
não hesitou em perguntar
mais sobre ele.

O pai de seu colega res-
pondeu todas as suas per-
guntas e decidiu convidar
o Lucke para assistir ao
eclipse lunar que imedia-
tamente ele aceitou. 

Passou uma semana e o
tempo marcado do
eclipse tinha chegado, o
pai do seu amigo passou
para lhe buscar e depois
partiram em direção ao
local para assistirem ao
eclipse, o tempo não es-
tava colaborando, mas
eles não desistiram. Pas-
sou algumas horas e o
lindo momento tinha
chegado e Lucke tinha fi-
cado mais encantado
com o que tinha visto e
teve certeza de que um
dia ele iria para a lua.

Passou-se alguns anos e

Lucke tinha terminado o
ensino médio, mas o seu
sonho não tinha mudado,
os seus parentes sempre
tentaram fazer com que
ele pensasse que não iria
conseguir conquistar o

seu sonho, porém os seus
pais sempre falaram que
ele iria conseguir realizar
os seus sonhos, apesar de
passar tanto tempo ele
sempre olha para a lua
todas as noites e mantem

a esperança de que um
dia vai conquistar a lua.

Sonhos jamais devem
ser ignorados, devem ser
incentivados, pois aquele
que não sonha não con-
quista.

Uma passagem para lua
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A Austrália exportou 37.913 cabeças de gado em abril, de acordo com os
dados mais recentes da DAWE, elevando os números totais enviados até
agora em 2022 para 164.107 cabeças, 47% abaixo da média de cinco anos nos
primeiros quatro meses do ano. As exportações para a Indonésia dominaram
a atividade comercial, com 30.988 cabeças de gado embarcadas no mês, ape-
nas 13% abaixo da média de cinco anos para abril. As 164.107 cabeças expor-
tadas nos primeiros quatro meses de 2022 são o início de ano mais lento em
mais de uma década, segundo dados de exportação, com a média de janeiro
a abril nos últimos 10 anos em 320.278 cabeças.

MUNDO AGRO
Gil Reis, Consultor em Agronegócio

AUSTRÁLIA 

Suínos

MÉXICO

Frangos

O Alasca é um reservatório e um centro de distribuição de vírus da gripe
aviária. A cada ano, milhões de pássaros migram para cá da Ásia, América
do Norte, América do Sul, Austrália e até da Antártida, convergindo para se
alimentar e se reproduzir à luz do dia quase contínua. Eles se aglomeram,
criando oportunidades para os vírus trocarem material genético e serem
reorganizados.

EUA

Bovinos

O que acontece no mundo dos que produzem os alimentos e 
a maioria do que usamos no dia a dia"
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Na cotação do animal vivo, São Paulo ficou sem referência de preço, em
Santa Catarina, a ave ficou estável em R$ 4,18/kg, assim como no Paraná,
custando R$ 5,56/kg. Conforme informações do Cepea/Esalq, referentes à
sexta-feira (20), o frango congelado ficou estável em R$ 7,64/kg, enquanto a
ave congelada cedeu 0,13%, fechando também em R$ 7,64/kg.

A balança comercial do agronegócio brasileiro apresentou superávit de
US$ 43,7 bilhões no acumulado do ano, de janeiro a abril de 2022. As expor-
tações do setor no mesmo período tiveram alta de 34,9%, enquanto as im-
portações registram estabilidade, com alta de 0,7%, na comparação com o
mesmo período de 2021. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (19/5)
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). ,

Agronegócio

Como parte de seu esforço para combater a inflação dos preços dos ali-
mentos, o governo mexicano suspendeu as tarifas de importação de suínos,
bovinos e aves até o final de 2022. O México já havia aberto cotas isentas de
impostos para suínos e aves, mas esta é a primeira vez que uma suspensão
do cobertor foi ordenada. Será concedido acesso com isenção de direitos a
cortes de músculo frescos e congelados de todos os fornecedores elegíveis,
mas os impostos permanecem em vigor para carnes variadas e produtos pro-
cessados.

“Esperamos que a produção de carne bovina brasileira continue a crescer
até 2025 para atender à demanda chinesa e de seus outros destinos”, disse
o analista de proteína animal do Rabobank, Wagner Yanaguizawa, em rela-
tório. O Brasil produziu mais de 9 milhões de toneladas em 2021, segundo
dados compilados pelo Rabobank. A China deverá continuar a importar
grandes volumes de carne bovina brasileira nos próximos anos, dada sua
dependência do produto brasileiro.

Na cotação do animal vivo, conforme informações do Cepea/Esalq, refe-
rentes à sexta-feira (20), houve queda de 1,55% no Rio Grande do Sul, che-
gando em R$ 5,07/kg, e de 0,64% em Minas Gerais, alcançando R$ 6,23/kg.
Ficaram estáveis os preços no Paraná (R$ 4,98/kg), Santa Catarina (R$
4,98/kg) e São Paulo, fechando em R$ 5,88/kg.



Mulher

O modelo de trabalho remoto
passou de 3 a 12% durante a
pandemia, segundo Pesquisa
Nacional por Amostra de Domi-
cílio Covid-19 (PNAD), do IBGE.
Apesar de diversos lados positi-
vos que o home office traz,
como o fato de poder ficar mas
em tempo em casa, não acordar
cedo para ir trabalhar em outra
cidade, mas ele também pode
causar algumas complicações a
saúde.

De acordo com o Dr. Leôncio
Neto, oftalmologista do Insti-
tuto Penido Burnier, o olho é o
órgão mais afetado pelo traba-
lho online. Isso porque, é bom-
bardeado por 16,7 milhões de
cores geradas pelas telas. Toda
a variação de luminosidade so-
brecarrega a musculatura que
regula a entrada de luz até a re-
tina, nervo óptico e cérebro
onde se formam as imagens.

"Quem permanece muitas
horas no trabalho, reuniões ou

treinamentos online, bem como
a rotina de enviar e-mails e
mensagens no WhatsApp, tem
olho seco evaporativo, uma vez
que piscamos 20 vezes/minuto.
Na frente dos monitores de 6 a
7 vezes", afirma.

Significa que a cada 20 minu-
tos de trabalho em frente a tela
piscamos entre 120 e 140 vezes,

enquanto normalmente pisca-
ríamos 400 vezes. "O resultado
é a fadiga visual ou síndrome da
visão no computador que além
do olho seco, provoca vermelhi-
dão, visão embaçada e dor de
cabeça", explica o oftalmolo-
gista.

O especialista ressalta que as
telas eletrônicas dificultam

manter o foco dos olhos porque
as imagens e textos são forma-
dos por pixels que têm o centro
mais brilhante que as bordas.
Para diminuir o desconforto é
necessário usar colírio lubrifi-
cante até 4 vezes ao dia.

Se ainda assim a visão emba-
çada persistir, o oftalmologista
afirma que é necessário passar
por uma avaliação oftalmoló-
gica completa para checar al-
guma mudança no grau dos
óculos ou outras alterações que
interferem na lágrima. "Há
casos em que é indicado o im-
plante de um plugue para man-
ter a lágrima na superfície do
olho ou aplicações de luz pul-
sada para estimular a produção
da camada lipídica da lágrima",
esclarece o médico.

Síndrome cresce após os 40
anos

O oftalmologista afirma que a
partir dos 40 anos, cerca de
90% das pessoas têm a sín-

drome da visão no computador.
O aumento é causado pela pres-
biopia ou dificuldade de enxer-
gar de perto, decorrente da
perda de flexibilidade do crista-
lino para alternar a focalização
das imagens próximas e distan-
tes.

A partir desta idade, além de
colírio lubrificante, é indicado o
uso de óculos com lentes espe-
ciais para meia distância que
melhoram o desempenho nas
atividades online. Já aos 50
anos quando o cristalino co-
meça amarelar, menos luz azul
penetra nos olhos e a visão de
contraste diminui.

Por esse motivo, as telas
devem ser calibradas com o má-
ximo de contraste. Na faixa dos
60 anos a pupila diminui e
reduz ainda mais a luz que
chega à retina e se torna neces-
sário três vezes mais ilumina-
ção ambiental que uma pessoa
com 20 anos.

Todos nós, em algum mo-
mento da vida – agora muito
mais, por conta da pande-
mia –, nos sentimos tristes.
Tristeza é uma emoção in-
dissociável do ser humano,
assim como a alegria e a
raiva. Algumas pessoas
podem senti-la mais vivida-
mente que outras, mas é
algo que todos vivenciarão
um dia, em decorrência de
situações estressantes, de-
sapontadoras, frustrantes
ou sombrias, como é o caso
da perda de um ente que-
rido, do emprego ou de um
sonho.

De alguma forma, a tris-
teza é libertadora. Quando
choramos, conversamos
com um amigo – ou grita-
mos até –, isso nos ajuda a
lidar com aquela situação
que causa ou causou um tre-
mendo desconforto.

A depressão é um quadro
clínico composto de vários
sinais. A tristeza é a mani-
festação mais importante,
mas ela nunca vem sozinha.

Se ela vier acompanhada de
sintomas como problemas
com o sono, ansiedade, alte-
ração do humor ao ponto de
a pessoa mudar totalmente,
alteração no apetite – geral-

mente perde-se a vontade
de comer –, queda da libido,
dores pelo corpo ou falta de
perspectiva no futuro, há
grandes chances de ser de-
pressão.

Outro alerta de que a tris-
teza que se sente pode ser
de fato depressão é o tempo
que ela dura. Geralmente, a
tristeza, por si só, não cos-
tuma durar mais do que

15/20 dias. Esse sentimento,
quando se arrasta por meses
– muitas vezes, até anos –,
geralmente está associado a
um quadro depressivo.

Se você se identificou com
algum dos alarmes acima, é
uma boa hora para buscar
um profissional de saúde. A
depressão é um dos trans-
tornos mentais mais fre-
quentes no mundo, e pode
ser altamente incapacitante,
pois reduz produtividade e a
vontade de cumprir as tare-
fas do dia a dia, bem como
provoca a perda de interesse
pelas coisas e, por vezes, até
um namoro com a ideia de
morte.

A boa notícia é que ela
pode ser controlada e até
curada em um número
enorme de casos. Mas é pre-
ciso que você busque o seu
médico, o profissional de
saúde em quem você tem
confiança, para que ele lhe
oriente e lhe ajude a decidir
qual é o melhor tipo de tra-
tamento para o seu caso.

Saiba como não prejudicar a visão no home office
Saúde dos olhos 

Oftalmologista ressalta que trabalho remoto pode causar desconfortos para as vistas e dá dicas de como evitar.

É só tristeza ou é depressão? Conheça as diferenças
Fique pode dentro

Se o quadro de tristeza se prolongar, acompanhado de alterações na rotina, é importante procurar um profissional da saúde
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Olá meus amigos, espero que
todos estejam bem!? Em matéria já
publicada neste periódico já tratei
sobre os termos “capitalismo libe-
ral” (ou neoliberalismo) ou “capita-
lismo social” (welfarestate), e até
mesmo o hoje temido “socialismo”
e “comunismo” (normalmente
junto desse termo vem a frase: O
Brasil vai acabar virando a Vene-
zuela), por isso, neste domingo,
vamos adentrar mais profunda-
mente no “bem estar social”, sem,
logicamente, nenhuma pretensão
de exaurir este tema.
De forma introdutória, podemos

afirmar que o capitalismo moderno
nasceu com o Iluminismo e a Revo-
lução Industrial, que mudou o para-
digma da visão do homem em torno
de si mesmo, o transformou de vas-
salo (sujeito sem direitos) em cida-
dão portador de direitos.
Caros leitores, é claro que já não

existe o capitalismo clássico, que
Marx analisou, e tampouco vingou
o socialismo que ele previu, até por-
que as revoluções socialistas resul-
taram em uma formação social
estatal que não logrou constituir um
modo de produção porque, ainda
que distribuísse a renda de forma
menos desigual, revelou ser uma
forma de organização econômica e
política incapaz de produzir a
mesma riqueza que o capitalismo.

Para BRESSER-PEREIRA
(2014, p. 166) analisa-se o capita-
lismo atual dependendo da ótica
utilizada, “do ponto de vista das
classes sociais e do fator estratégico
de produção, o capitalismo contem-
porâneo pode ser definido como o
capitalismo tecnoburocrático; do
ponto de vista da coordenação eco-
nômica, como o capitalismo desen-
volvimentista; do ponto de vista
político, como o capitalismo demo-
crático e social; do ponto de vista
das relações entre as empresas no
âmbito internacional, como capita-
lismo global.” 
Porém percebe-se a atual reto-

mada da ideia do capitalismo radi-
calmente liberal ou neoliberal, que
é coordenado quase exclusiva-
mente pelo mercado, sendo a ideo-
logia que dominou a economia
entre 1979 e 2008 – entre a subida
de Margaret Thatcher ao poder no
Reino Unido e a crise financeira glo-
bal de 2008.
O movimento neoliberal, dife-

rente do estado de economia capita-
lista social, traz em seu bojo a
flexibilização das relações de traba-
lho, muito embora seja extrema-
mente contraditório ao
comportamento norte-americano
que expande o protecionismo de
seu mercado interno concomitante-
mente à guerra comercial que trava
com a China.
Como reflexo dessa retomada li-

beral, nos últimos anos, diversas re-

formas trabalhistas ocorreram no
Brasil e acabaram por tornar claro a
tendência de precarização dos direi-
tos do trabalhador, ou seja, o Estado
deixa de ser mediador das reações
de emprego e passa a ser apenas um
gestor do capital.
O Capitalismo social, ótica polí-

tica-social, acaba perdendo espaço
para o neoliberal, pois o foco do pen-
samento atual é o ganho e não o bem
estar social dos trabalhadores, do
meio ambiente ou da sociedade em
geral, essas transformações de pen-
samento impulsionam o trabalhador
à informalidade - a “viração”. 
O trabalhador que tem os pilares

das regras flexibilizados se vê obri-
gado a tomar novas medidas, ou
seja, “quando as instituições já não
proporcionam um contexto de
longo prazo, o indivíduo pode ser
obrigado a improvisar a narrativa de
sua própria vida, e mesmo a se virar
sem um sentimento constante de si
mesmo”.
Desta feita, o discurso neoliberal

que coloca o capitalismo como o
grande salvador terrestre positivou
a informalidade nos países pobres
da amarica latina e criou sistemas,
inclusive legais, para legitima-la
como, por exemplo, o Microem-
preendedor Individual – MEI, que é
resultado do capitalismo “tecnobu-
rocratico” que exige um trabalhador
“criativo”, flexível e móvel.
Sobre essas características supra-

mencionadas, SENNETT
(2006/2015, p. 14) afirma que o tra-
balhador “capaz de prosperar em
condições sociais instáveis e frag-
mentárias precisaria atender às se-
guintes exigências: 1)
Individualidade voltada para o
curto prazo, ou seja, capaz de mi-
grar de uma tarefa para outra, de

um emprego para outro, sem um
laço denso com a sua atividade pre-
sente; 2) Preocupação com as habi-
lidades potenciais, isto é, uma
espécie de “frenesi metonímico”
em torno da descoberta de novas
capacitações  conforme  as  deman-
das  da  realidade;  3)  Disponibili-
dade  em  abrir  mão  das
experiências passadas, isto é, uma
“personalidade que mais se asseme-
lha à do consumidor sempre ávido
de novidades, descartando bens an-
tigos, embora ainda perfeitamente
capazes de ser úteis,  que a do pro-
prietário muito zeloso daquilo que
já possui”.
O trabalhador assalariado passou

a ser visto como um preguiçoso e
acomodado, aquele que não quer
empreender e viver o sonho do ca-
pitalismo, esse pensamento deixou
mais fácil a efetivação das reformas
feitas pelo poder público que vie-
ram, logicamente, para atender os
anseios empresariais que querem
usufruir de uma mão de obra sem
obstáculos jurídicos.
Além disso, os sindicatos, que

ainda detém poder para frear esse
levante às normas trabalhistas, pas-
saram exercer uma política assis-
tencialista, conforme aponta José
Affonso Dallegrave Neto (2002, p.
23): “As assembleias sindicais estão
tão desprestigiadas que é preciso
sorteios de carros e outros prêmios
para atraírem trabalhadores (...). A
partir desta fragilidade, por questão
de estratégia, passou a ser interes-
sante ao neoliberal defender a solu-
ção negociada em detrimento da
solução legislada”.
De outro lado a tecnologia digital

que favorece o controle empresa-
rial, vem, também, como uma solu-
ção para este desmonte dos direitos

trabalhistas, pois permitem a “cone-
xão virtual entre os trabalhadores
levando a formas quase espontâ-
neas de organização, greves e pro-
testos como tem acontecido em
empresas como Uber, Amazon e ou-
tras que funcionam nessas platafor-
mas”.
A conexão via mídias sociais são

essenciais nas organizações dos tra-
balhadores em uma nova forma de
representatividade ativa, o Sindica-
lismo digital. 
Essa nova forma de sindicalismo

digital não elimina estratégias clás-
sicas de difusão da informação,
como a panfletagem, jornais, bole-
tins, chamadas em rádio e televisão,
mas às complementa, certificando-
se que a voz dos sindicatos e os di-
reitos democráticos dos
trabalhadores alcancem um plexo
ainda maior, sejam esses indivíduos
engajados digitalmente ou excluí-
dos digitais. 
Particularmente creio em um sis-

tema capitalista mais humano e so-
cial, focado na função social do
trabalho e do trabalhador, e no prin-
cípio da vedação ao retrocesso de
direitos sociais, mas sei bem que re-
veses políticos e sociais são sempre
possíveis e o neoliberalismo puro
faz parte dessa categoria de retro-
cesso, portanto devemos ficar vigi-
lantes.
Espero ter esclarecido o básico sobre o

sistema Capitalista e caso você queira
saber mais sobre esse e outros assunto li-
gados ao direito visite o meu site:
www.emdireito.com.br e assine a nossa
newsletter, pode, também, se preferir,
deixar o seu comentário nas minhas
redes sociais no YouTube, Instagram e
no Facebook (@andrelobatoemdi-
reito). 

Até domingo que vem!

CAPITALISMO X SOCIALISMO
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Manuela D'Ávila descarta concorrer nas eleições de
2022: 'não são os mandatos que me fizeram militante'

A ex-deputada federal
pelo Rio Grande do Sul Ma-
nuela D'Ávila (PC do B) afir-
mou, neste sábado (28), que
não pretende concorrer a
cargo público nas eleições
de 2022. O nome da política,
que foi companheira de
chapa de Fernando Haddad
(PT) na disputa presidencial
de 2018, era cogitado para o
Senado este ano.

Nas redes sociais, Ma-
nuela sustentou que há dois
anos tem reafirmado seu in-
teresse em não participar
das eleições. Em 2020, ela
foi derrotada na disputa
pela Prefeitura de Porto Ale-
gre, perdendo para Sebas-
tião Melo (MDB) no
segundo turno.

"Não desisti de nenhuma
disputa, portanto, pelo sim-
ples fato de que nunca afir-
mei que estaria nela", disse.

PC do B e o PV fazem
parte de uma federação par-
tidária ao lado do PT, o que
obriga as siglas a concorre-
rem juntas em todo o país.
No RS, Manuela era pressio-
nada a ser candidata ao Se-
nado na chapa do deputado
estadual petista Edegar

Pretto, pré-candidato ao go-
verno do estado.

Manuela D'Ávila defendia
a unidade dos partidos de
esquerda no pleito gaúcho,
citando uma eventual com-
posição com Beto Albu-
querque (PSB) e Pedro Ruas
(PSOL), também pré-candi-
datos ao Palácio Piratini.

"Sempre estive à disposi-

ção para construirmos esse
palanque unitário que, infe-
lizmente, não se materiali-
zou. Sou militante política
muito antes de ter mandato
e continuei sendo depois
deles. Afinal, não são os
mandatos que me fizeram
militante: são nossas cau-
sas, nossos sonhos de jus-
tiça e liberdade", escreveu

Manuela.
Entre as justificativas

para não concorrer, a ex-de-
putada citou ameaças que
ela e sua família sofrem há
alguns anos. O último cargo
público ocupado pela co-
munista foi uma cadeira na
Assembleia Legislativa do
RS, entre 2015 e 2018.

"Estive na linha de frente

nas eleições majoritárias de
2018 e 2020. Sabemos como
esses processos foram
duros e violentos para mim
e para minha família", des-
tacou.

Citando sua militância além
das disputas eleitorais, Ma-
nuela lembrou de seu apoio à
ex-presidente Dilma Rousseff
durante o processo de im-
peachment e ao ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva du-
rante sua prisão, bem como
nas revelações das conversas
do ex-juiz Sergio Moro com
procuradores da Lava Jato.

"Cumpri meu papel de ci-
dadã quando, no Dia das Mães
de 2019, recebi de um hacker
denúncias importantes contra
os membros da operação Lava
Jato", recordou.

Jornalista, Manuela D'Ávila
tem 40 anos. A política foi ve-
readora em Porto Alegre, de-
putada federal e deputada
estadual. Concorreu três
vezes à prefeitura da Capital,
sendo derrotada em todas as
ocasiões, e foi candidata a
vice na chapa de Fernando
Haddad em 2018, quando
foram vencidos por Jair Bol-
sonaro.

Eleições Geral

Nome da ex-deputada, filiada ao PC do B, era cogitado para o Senado em composição com o PT no Rio Grande do Sul.

Manuela D'Ávila (PC do B) discursa no plenário da Assembleia
Legislativa do RS — Foto Vinicius Reis-Agência ALRS
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Dossiê IDAM • COLUNA
Vicente Cruz: Presidente do 
Conselho de Administração, 

advogado sênior e Estrategista
Chefe do IDAM (Instituto de 

Direito e Advocacia da Amazônia)
vicentecruzadv@gmail.com

Quando meu pai fez 90
anos uma grande interro-
gação me assaltou: o que
teria um pai de 90 anos
para dizer para um filho?
Numa manhã de maio,
meio envergonhado, fiz-
lhe a pergunta singela. Ele,
após ajeitar-se na cadeira
e expandir o tórax para de-
monstrar sua força e virili-
dade, contou a história
surrada de sua vinda para
Macapá. Repetiu que para
cá tinha vindo para dar
um futuro melhor a sua fa-
mília. Até aí nada de inte-
ressante ou inusitado. Sua
finalização, contudo, dita
numa expressão corporal
de quem quer fazer uma
revelação divina, foi fatal.
Disse, com sua voz firme e
apocalíptica: todo homem
tem de atravessar o rio em
buscada sua felicidade e

dos seus.
A metáfora de meu pai,

a partir daí, governou mi-
nhas reflexões e minha
vida. Não demorou muito
e meu pai partiu, numa
terça-feira, na hora que
mais ou menos dormia
todos os dias. Sua partida
cortou como navalha meu
peito e nunca mais fui o
mesmo, pois aconteceu

justamente quando me
chegou a lucidez de reco-
nhecer sua extraordinária
capacidade de dar grandes
lições. O tempo passa e
todos os dias faço o exercí-
cio de descobrir qual é o
meu rio, numa operação
mental que dilacera as
vias neurais pelo esforço
ingente. A procura do rio é
o desafio diário que chega

a entorpecer, sem, toda-
via, desviar do foco.

Antes que seja indagado
pelos meus filhos e che-
gue aos 90 anos começo a
sacudir a árvore da refle-
xão para descobrir o que
teria a dizer-lhes caso me
fizessem idêntica per-
gunta. Já testemunhei –
como disse Nietzsche no
seu maravilhoso livro Cre-
púsculo dos Ídolos – ver-
dades ruírem e minhas
narrativas a respeito, tam-
bém, são demônios que
dão sonoras gargalhadas.
Não copiaria meu pai, por-
quanto não tenho o ta-
lento que lhe sobrava para
contar histórias. Minhas
menções as minhas con-
quistas não seriam uma
expressão de tanto brilho
quantoao rio que meu pai
tão bem desenhava.

Resta-me, então, todo
dia me encontrar com o
tempo e ver meu filho pre-
parar o futuro de sua filha
como fez meu pai atraves-
sando seus rios. Não é ne-
cessário quedescubra o
enigma das superações,
mas que surfe na magia de
ver o tempo ter a expe-
riência saudável de dar
seu testemunho para o
processo. O resultado não
importaporque todos nós
iremos, inexoravelmente,
partir deste plano nas nos-
sas terças-feiras, mais ou
menos no horário que o
corpo pede descanso, dei-
xando para trás as descen-
dências que parimos. O
certo é que sempre haverá
cobrança da revelação da
travessia de nossos rios,
mesmo que o silêncio seja
a resposta.

A travessia de nossos rios
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Os dias 25 e 26 de maio foram marca-
dos, no Amapá, por sessão solene, ce-
lebrações com representantes das
matrizes africanas, marabaixo, pales-
tras e visitas a chefes de poderes e ao
quilombo do Curiaú, festividades de
comemoração ao Dia Mundial da
África, comemorado no dia 25 de maio
e pelo primeiro ano festejado no
Amapá.

A data faz referência à criação da an-

tiga Organização da Unidade Africana
(hoje União Africana), em 25 de maio
de 1963, em Adis Abeba, na Etiópia.

No Amapá várias pessoas se envol-
veram para tornar o evento um mo-
mento especial e que ficará na
memória de quem participou. 

Uma dessas pessoas foi o Padre
Paulo, presidente do Instituto Joel
Magalhães (IJOMA), que tem militân-
cia no movimento negro do Amapá,

desde 1995, quando começou a cele-
brar a Missa dos Quilombos e assumiu
a defesa dos direitos, a cultura, a fé e
as políticas afirmativas dos afro des-
cendentes. 

No evento em comemoração ao Dia
Mundial da África, que contou com a
presença do embaixador da Costa do
Marfim, DiamouténéAlassaneZié,
Padre Paulo, além de articulador, foi
um dos grandes divulgadores. 

Especial 

Acompanhe alguns momentos das comemorações nas fotos abaixo.

Dia Mundial da África

Padre Paulo e as mulheres marabaixeiras 
na Assembleia Legislativa do Amapá, O embaixador da Costa do 

Marfim, DiamouténéAlassaneZié,
sendo recepcionado pelas 

marabaixeiras amapaenses

Vice-governador do Amapá e 
pré-candidato ao GEA, Jaime Nunes, 

recebendo presente das mãos do 
embaixador Diamouténé AlassaneZié;

Mãe Carmem na ALAP, recepcionando o 
embaixador da Costa do Marfim;

Pai Carlos, Padre Paulo e Dô Sacaca, presidente 
Academia Amapaense de  Batuque  e  Marabaixo.
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Foi a primeira vez que o estado celebrou a data. O evento foi realizado pela Academia Amapaense de Batuque e Mara-
baixo, com o apoio da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Estado da ALAP

Especial 

Dia Mundial da África

Grupo Irmãos da Fronteira, da Guiana 
Francesa, na abertura da Roda de Conversa, 

Barracão da Rosa no Curiau, que aconteceu dentro
das comemorações do Dia Mundial da África 

Grupo Irmãos da Fronteira com Edmar Elfort e Carlos Pirú durante
o evento no Barracão da Rosa no Curiau

Padre Paulo e Mãe Carmem

Embaixador da Costa do Marfim, DiamouténéAlassaneZié, em
momento de reflexão no evento do Dia Mundial da África;

Padre Paulo



A RENCA, uma “Reserva Nacional
“criada exclusivamente para a minera-
ção”, foi posteriormente coberta, de
forma meta(in)constitucional por uni-
dades de conservação estaduais que,
devido à sua inscrição na faixa de fron-
teira, e hierarquia das normas não pode-
riam ser criadas por Decreto dos
Governadores do Pará (2006) e Amapá,
em 1997.

O Jornalista paraense Lúcio Flávio
Pinto, sempre como um bom vinho, que
melhora com a idade, criticou a atuação
na mídia do grande terrorismo político
ideológico contra o ato(Decreto) do
então Presidente Michel Temer, que era
hígido e constitucional, e que revogou a
RENCA e, ato contínuo, revogou o seu
próprio ato.

Lúcio Flávio, que em artigo nominado
"O Fantasma do Cobre", como num co-
rolário preciso da temática discutida,
assim se expressou sobre a RENCA: "A
questão exige um debate sério, com as
informações corretas e propósitos cla-
ros, ou, mais uma vez, a vítima será a
Amazônia – vítimas de pessoas tão bem-
intencionadas quanto desinformadas
sobre a sua história".

Com a exceção já epigrafada no pre-
sente artigo, a maioria da imprensa e
dos políticos da Amazônia Legal se refu-
giaram no mais cruel e covarde dis-
curso: o silêncio ou os atos de
antiverdade alegando que essa revoga-
ção da RENCA, seria um crime contra o
meio ambiente pois o ativismo com as
armas da insensatez impuseram uma
mentira em que a RENCA seria uma “Re-
serva Ambiental”.

O Amapá, como numa moeda, tem
duas faces. A ambientala, temos 97% de
todas as coberturas primárias preserva-
das e 74% de unidades de conservação e
terras indígenas, na outra,a social,
somos o estado da Federação com 56%
das nossas famílias vivendo abaixo da
linha da pobreza.

O Senador Lucas Barreto, do Estado
do Amapá, vem sensibilizando seus
pares no Senado Federal, e até mesmo o
presidente da República, de que a De-
creto do Presidente Figueredo (1984),
que irá completar quarenta anos, já está
passando da hora, como na música, bem
interpretada por Andreas Bocelli, ... e é
tempo de dizer adeus.

O representante do Amapá, se socorre
de uma das máximas do Professor Ar-
mando Mendes, que há que ter a cora-
gem de um “Cabano” e se promover
no“Insistencialismo amazônico” para
vencer os nossos inimigos invisíveis,
que nos exilam de nossa própria exis-
tência e importância.

As suas palavras são fortes e acerta-
das: Camões notabilizou que, na vida,
navegar é preciso, na exploração da Re-
serva Nacional do Cobre (Renca) deba-
ter é preciso e é tempo de agir e
exorcizar esse fantasma da insensatez.
Equilíbrio e diálogo são os maiores insu-
mos da política de resultados.

É necessário estabelecer as medidas
legais que potencializem os efeitos po-
sitivos e mitiguem os efeitos negativos,
principalmente ao meio ambiente, pois,
nos Municípios afetados dos Estados do
Pará e do Amapá, tanto no Vale do Jari –
Almeirim, Laranjal e Vitória do Jari –
como no Vale do Amapari – Pedra
Branca do Amapari e Serra do Navio, as
populações locais, tem o direito de so-
nhar com dias melhores e, como os de-
mais Municípios do Brasil, de participar
na exploração sustentável dos recursos
naturais em seus territórios. 

O Senador Lucas sempre destaca que
na Amazônia, em especial no Amapá,
“vivemos sobre a riqueza, vivendo na
pobreza, contemplandoa natureza”. A
mineração tem que cumprir seu papel
social, e essa atribuição não se resume
ao lucro dos capitais, mas à ação do Es-
tado, em devolver do uso desses bens
estratégicos e de única safra, em bem-
estar social das gerações atuais e gerar
meios que garantam a inscrição, nessas
regiões mineiras, de novas economias
que explorem novas riquezas e serviços,
produzindo com sustentabilidade em-
pregos às sociedades subsequentes.

Seguindo da sana dos nossos inimigos
invisíveis, somos mais agredidos e em-
pobrecidos pelo desconhecimento e até
ignorância que o mundo e o Brasil têm
sobre a Amazônia do que por Brasília,

dengue, Covid-19, falsos corais e as mo-
dernas e destruidoras “FAKE NEWS”,
quase sempre usadas contra nós com
suas antiverdades e aliados internacio-
nais quase sempre com a colaboração de
maus brasileiros.

Vamos ao cenário positivo de uma
nova retomada desse debate. Quando o
assunto é grandes reservas minerais e ri-
quezas adormecidas, há quase um sé-
culo, precisamos retomar o
conhecimento daquilo que está em jogo
no subsolo da RENCA e das centenas de
bilhões de dólares inscritas em suas flo-
restas, sem que estas possam cumprir
seu papel social que é promover o de-
senvolvimento local/regional.

A Reserva Nacionaldo Cobre e Asso-
ciados – RENCA é uma área criada pelo
Presidente a João Figueredo, em 1984,
com base no código de mineração, de-
creto-lei n° 227/67. Esse mesmo critério
foi utilizado no final da década de 1940,
quando o presidente Dutra criou a re-
serva Nacional de Manganês no Territó-
rio Federal do Amapá.

No caso do Manganês do Amapá,o
“manequim” já saiu do vestuário todo
vestido com o um uniforme da ICOMI,
ou seja, a Reserva já veio com seu con-
cessionário definido, pelo DECRETO-
LEI Nº 9.858, DE 13 de setembro de
1946. 

O Presidente Dutra, deixou claro con-
forme o Art. 4º desse Decreto: “O apro-
veitamento das jazidas poderá ser, se
assim o entender o Governo Federal,
contratado com entidades particulares
ou de economia mista”. 

No caso da RENCA, haverá leilões pú-
blicos e total transparência e fiscaliza-
ção do MPF. TCU, MPE, e terceiro setor,
competindo ao Congresso Nacional os
meios e formas de acesso a esses bens
minerais que são de propriedade da
União, dentre as quais destaca-se gran-
desreservas potenciais de ouro, ferro,
fosfato, titânio, estanho, terras raras,
entre outros a serem pesquisados. A
RENCA ocupa uma área de cerca de 4,6
milhões de hectares situada entre os es-
tados do Pará e Amapá, onde temos:

•25,50% vedados à mineração: TI’s
(10,45%) e UC’s de proteção integral
(15,05%);

•69,87% de áreas que dependem de
negociações;

• a) com órgãos Ambientais Estaduais
(64,58%); 

•b) com proprietários rurais de assen-
tamentos do INCRA (5,28%);

•Restam só 4,63% efetivamente de-
simpedidos (216.293,03ha ou 2.162,93
km²).

Pode-se ainda destacar, que o depó-
sito do Complexo Maicuru, possui além
das reservas de fosfato, com 15% de
P2O5 (Pentóxito de Fósforo) e de mais de
1 bilhão de outras rochas e carbonatos
que podem abastecer as lavouras da

Amazônia Legal com excelente produ-
ção de pó de rochagem (Rochagem é a
prática de recuperar a fertilidade de
solos pobres e lixiviados através do uso
de misturas de rochas, ou pó de rocha),
para correção e fertilização de solos agrí-
colas novos e revitalizar os de uso inten-
sivo.

Soma-se a tudo isso, ainda dentro da
RENCA, o Complexo Maraconaí, com
suas gigantescas reservas de titânio de
mais de 5 bilhões de toneladas, com
20% de TiO2 (anatásio), além de poten-
cialidade para Nb, Cu, ETR (Elementos
de Terras Raras). 

Para tornar essa potência mineral em
fertilizantes (carbonatitos), entre Alme-
rim e Laranjal do Jari, temos agora, a lo-
gística circular das balsas de soja vindas
de Miritituba (PA), Linhão de Tucuruí e
UHE Santo Antônio, que juntos com a
Zona Franca Verde do à Santana
(Amapá) que podem viabilizar a produ-
ção de fertilizantes termofosfatados a
partir das jazidas de apatito, dunito e
arenito (Bacia do Amazonas), que ocor-
rem na área e circunvizinhanças da
Serra de Maicuru.

A Ponte sobre o rio Jari ganha peso es-
tratégico de maior relevância,pois para
viabilizar o transporte desses insumos
agrícolas e de produção de grãos do
Calha Norte, para a Zona Franca Verde,
na Zona Metropolitana de Macapá

Urge, se ter inícioaos estudos para a
construção de uma Ferrovia conectando
Óbitos (Pará) ao Porto de Santana
(Amapá). O primeiro trecho dessa Ferro-
via Calha Norte terá 400Km, ligando as
minas de Fósforo, pó de rocha e Terras

Raras do Complexo Maicuru (PA) ao
Porto de Santana (AP) - Estrada de Ferro
Transcalhanorte.

No atual modelo do decreto que criou
a Renca, em 1984, estão aptos para fazer
pesquisa e lavra de bens minerais 211
processos, sendo que a concessão de de-
creto de lavra é realizada diretamente
pelo Presidente da República ou, se
assim desejar, pelo Ministro de Minas e
Energia. Traduzindo, numa conversa di-
reta e clara, significa dizer que, se o Pre-
sidente Bolsonaro entender a utilidade
pública e a necessidade socioeconô-
mica, desses bens minerais, ele mesmo
poderá decretar a lavra dessas conces-
sões minerais, sem pesquisa mais deta-
lhadas e sem licitação. Então, é mais
republicano e melhor, revogar a RENCA
pois, há tempo para pesquisa e análise
no licenciamento antes do decreto da
lavra e pleno acompanhamento da so-
ciedade civil organizada e capital social
local.

Nas notas soltas e desprovidas de uma
partitura harmonizada com a realidade
e averdade, Caetano Veloso e outros fa-
mosos de palco, cinema e passarelas for-
jaram um grande “FAKE Ecológico”
quando construíram uma antiverdade
de que a RENCA é uma “reserva am-
biental” e que sua correta exploração
não beneficiaria o povo do Paru Pa-
raense e a todo o estado do Amapá.

Reproduzo parte da matéria do Jornal
Diário do Amapá de 26/08/2017, com a
Manchete: Randolfe anuncia ato pú-
blico com artistas nacionais contra ex-
tinção da Renca

[...]

“Perguntado se é contra o desenvolvi-
mento do Amapá como acusam os de-
fensores da extinção da Renca, Randolfe
reagiu: “É lógico que nós queremos o
desenvolvimento do Amapá, mas não
queremos que se repita a devastação
dos modelos minerais que apareceram
no estado; eu quero saber qual foi a
mala recebida por esse decreto; dizem
que vai ficar legado como Pedra e Serra
do Navio; ora, isso é um escárnio, por-
que o legado é de devastação, de des-
truição e morte. Antes de 1990 eram 15
mil Waiãpis, após a população foi redu-
zida a uma centena; foi precisa fazer a
demarcação das terras indígenas para o
povo voltar a crescer”.

A juíza Alaíde de Paula incentivou o
senador na defesa da preservação da Re-
serva: “Eu penso que Vossa Excelência
conhece muito bem a região, os proble-
mas da região e tem liderança política,
por isso tem que conclamar o povo do
Amapá para que se levante contra isso,
porque o prejuízo para o estado é incal-
culável. Não podemos ficar quietos por-
que depois não tem mais jeito, tem que
fazer logo”, ao que Randolfe respondeu:

– O que a senhora pensa é fundamen-
tal, pelo que a senhora representa, pela
liderança na magistratura, pela pessoa
ética, de bem, que a senhora é. O povo
do Amapá tem que se levar contra isso,
e a repercussão internacional. O Leo-
nardo Di Caprio ainda ontem se solida-
rizou comigo em nome do povo
amapaense, como outros artistas têm se
manifestado e inclusive se predispuse-
ram a participar de um grande ato que
faremos em Macapá, Brasília e São Paulo
contra essa medida, como Regina Casé,
Caetano, Veloso, Paula Lavigne, e mui-
tos outros. No entanto, mais importante
que reação de fora é a reação do povo do
Amapá. O criminoso governo Temer diz
que aqui vai ser um Eldorado, nunca vi
escárnio tão grande. A medida foi to-
mada sem um amapaense ser ouvido;
eles venderam internacionalmente a
área sem consultar um só amapaense,
apenas com o objetivo de receber mine-
radoras de fora para atender seus negó-
cios; é balela a afirmação deles de que é
para o benefício do Amapá” – denun-
ciou.

Em nome dessa boa nova, debater-
com todos e, especialmente, com quem
conhece a verdade e a realidade da
RENCA, é animus do necessário retorno
esse diálogosobre a exploração do Fós-
foro da RENCA (Complexo Maicuru),
promessa inteligente do presidente Jair
Messias Bolsonaro e que precisa ser re-
vogada esse ato de insensatez medieval,
promover o enterro dessas antiverda-
des, especialmente a de que a RENCA é
uma reserva ambiental.  Em verdade, a
RENCAé a garantia do nosso presente e
via de sobrevivência para nosso futuro.

Respeitamos e queremos que muitos
no brasil e no mundo falem da Amazô-
nia. O que não se pode mais tolerar é o
silêncio da Nação, ante a nossa pobreza
e o fato de sermos senhores da nossa
grande floresta e de suas riquezas e es-
tarmos conformados com nossa po-
breza.
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Houve um tempo no Brasil
em que os carros não tinham
mais do que um ano de garantia
de fábrica. Hoje, no entanto, a
maior parte das companhias
oferece três anos e algumas até
cinco anos de cobertura. Mas
será que vale a pena garantias
tão longas?

Especialista dizem que, em
geral, a resposta é. sim - desde
que as garantias realmente
atendam o que o cliente preci-
sar e que as cláusulas sejam cla-
ras ao consumidor.

De acordo com o consultor da
Bright Consulting Cássio Paglia-
rini, "se o carro é bom, a garan-
tia com prazo longo dá uma
segurança enorme ao dono do
veículo", ele diz.

"É como se a empresa esti-
vesse dizendo para o consumi-

dor: 'eu acredito que meu pro-
duto é bom o suficiente para as-
segurá-lo por tanto tempo'",
complementa.

Outro aspecto da garantia
prolongada diz respeito ao

cliente e à revenda do produto.
Nem sempre o consumidor vai
ficar com o carro durante todo o
período da cobertura, mas, se
respeitar o plano de revisões
que sustenta o benefício, isso

valoriza o veículo na revenda.
"A pessoa estará comprando

um carro seminovo que ainda
vai estar coberto por um deter-
minado período, portanto sente
mais confiança na hora de fe-
char negócio", diz Pagliarini.

Apesar dessas vantagens, o
número de clientes que segue
religiosamente o plano de ma-
nutenções na concessionária
até o final da garantia é relativa-
mente pequeno. Algo entre 70%
e 80% dos proprietários efetua
a primeira revisão, que, em
geral, é feita nos 10 mil km ini-
ciais. Assim, a garantia já é can-
celada. Na revisão de 20 mil km,
60% dos proprietários retor-
nam, caindo para cerca de 35%
na revisão dos 30 mil km roda-
dos - aponta o consultor.

Pagliarini lembra que, para a

marca, manter o cliente no pós-
venda é mais uma fonte de
renda. Assim, as empresas têm
investido tanto em oferecer pa-
cotes com preço fixo de revisão,
geralmente até os 60 mil km.

Saber quanto você irá gastar
previamente e não se preocupar
em ter de encontrar uma oficina
de confiança é um atrativo para
o cliente. "Algumas marcas
fazem até pacotes mais agressi-
vos, com algumas revisões gra-
tuitas, para manter o
consumidor dentro da conces-
sionária", diz Cássio.

Ele cita como exemplo a revi-
são de série da Volkswagen,
que, para todos os produtos da
plataforma MQB (Polo, Virtus,
Nivus, T-Cross, Tiguan, Jetta e
Passat), tem as revisões de 10
mil a 30 mil gratuitas.

Fique por dentro

Carros com garantia longa valem a pena ou
são um “casamento forçado”?

Óleo do motor
Se o óleo do motor está bai-

xando, a hora de realizar a respec-
tiva troca está se aproximando ou
você tem um vazamento que pre-
cisa ser identificado e resolvido.
Completar o nível só vai camuflar o
verdadeiro problema. Mas é claro
que temos momentos de emergên-
cia... Aí você pode ter de completar
o nível para sair de um sufoco.
Nesse caso, é muito, mas muito im-
portante mesmo você completar
com o mesmo óleo que já está lá no
motor do seu carro, que deve ser o
especificado pela fabricante! Mistu-
rar óleos com características dife-
rentes pode dar um problemão!

Líquido de arrefecimento
Estou falando da famosa água do

radiador. Nos carros atuais, o lí-
quido de arrefecimento se mantém
dentro do sistema o tempo todo.
Ele não deve vazar nem evaporar
para lugar nenhum. Especialmente
por causa do aditivo que, muitas
vezes, é tóxico e não pode ser des-
cartado no meio ambiente. Então,
se o nível está baixando lá no reser-
vatório, você tem algum problema
que, novamente, deve ser identifi-

cado e sanado!
Além do mais, a proporção entre

aditivo e água deve ser respeitada
e, se você completa com água,
compromete a mistura ideal. E
pior! Se você completar com água
da torneira, que também não é a
que tem de colocar lá dentro, o pro-
blema é agravado - ainda mais se o
motor tiver peças de alumínio. O
certo é usar água desmineralizada.

Agora... rolou a emergência?
Completa, né... com água mesmo.
Até da poça d'água serve pra te tirar
do meio do nada, mas, assim que
possível, leve o carro para a oficina
para a gente reparar a tragédia, lim-
pando tudo e reabastecendo corre-
tamente.

Fluido de freio
O fluido de freio é o pior de

todos. Ele também não some do
sistema. Portanto, quando o nível
está baixo, é sinal de que o prazo
para a troca das pastilhas está pró-
ximo ou então tem um vazamento,
o que é gravíssimo! Completar
fluído de freio deveria ser crime!
Olha só o salseiro que isso pode
virar. Você completa o fluído de
freio. Aí traz o carro na oficina para

gente fazer revisão. Eu vou lá trocar
as pastilhas e, quando recolho os
pistões da pinça e coloco as peças
novas, vejo que o reservatório de
fluido transbordou e espirrou até
na alma do carro.

O mecânico fica tão feliz... ainda
mais porque o fluido de freio ataca
quimicamente a pintura do seu
carro, então a gente tem de limpar
tudo com muita atenção e cuidado.

Só que é tão comum a galera
completar o fluido de freio que a
gente já fica ligeiro na oficina e con-
fere o reservatório antes de mexer
nas pastilhas. É batata! São pou-
quíssimos os carros que chegam
em ordem.

Aqui, se rolar emergência, é guin-
cho que vai resolver. Andar com
fluido de freio vazando é garantia
de acidente, então, não dá para va-
cilar. Vale lembrar da mesma regra
do óleo de motor: tem de respeitar
a recomendação do fabricante na
hora de abastecer o sistema.

Eu vou ressaltar que só se deve
mexer nessas coisas em caso de
emergência, onde você não tem
outra alternativa. Mas só é aceitável
na emergência! Quando você chega
até um lugar seguro, o destino ime-
diato deve ser a oficina. É impor-
tante que você avise o profissional
o que fez no carro, para que ele
possa recolocar tudo no lugar.

Mas ó! Tem um líquido que você
pode completar sem restrições.
Aliás, deve!

Estou falando do reservatório de
água do para-brisa! Esse tem de
completar e pode até colocar aque-
les xampus próprios para o lavador.
Fica bacana e você não corre o risco
de danificar a pintura, manchar vi-
dros nem ressecar borrachas dos
limpadores

Coisa de menino

Garantia prolongada traz benefícios ao consumidor; contudo, há clientes que abrem mão da cobertura devido ao custo das revisões.

Completar o nível só vai camuflar o verdadeiro problema. Mas é claro que temos momentos de emergência
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Não tem que completar: repor fluido do
carro sem critério deveria ser crime

Todos os anos, o excesso de
velocidade é uma das infrações
que mais gera multas aos con-
dutores brasileiros. Depen-
dendo do quão acima do limite
de velocidade, o motorista pode
ter a sua carteira de habilitação
suspensa - uma das penalidades
mais severas estipuladas pelo
CTB (Código de Trânsito Brasi-
leiro)

Esse tipo de infração é regis-
trado por meio dos medidores
de velocidade, mais conhecidos
como radares - aparelhos colo-
cados em determinados trechos
das vias como forma de fiscali-
zar e coibir que os motoristas
trafeguem em alta velocidade.
O que muitas pessoas têm dú-
vida, porém, é sobre a possibili-
dade de os radares terem (ou
não) tolerância, ou seja: se é
possível passar um pouco acima
da máxima permitida sem cor-

rer o risco de ser multado.
Em primeiro lugar, é preciso

entender que o que muitos mo-
toristas chamam de "tolerância"
é, na verdade, uma margem de
erro adotada para maior confia-
bilidade do aparelho - já que a
precisão do radar não é 100%
garantida. Por isso, quando a in-
fração é registrada, utiliza-se a
chamada "velocidade conside-
rada", que é diferente do nú-
mero registrado pelo aparelho.

As informações legais sobre o
assunto estão presentes no CTB
e na Resolução nº 798/2020 do
Contran (Conselho Nacional de
Trânsito). Os radares mais co-
muns fixados nas rodovias bra-
sileiras são o controlador e o
redutor de velocidade. O con-
trolador é destinado a fiscalizar
o limite máximo de velocidade
da via ou de um ponto especí-
fico.

Veja o quanto você pode exceder limite
de velocidade sem levar multa

Radar não é dispositivo 100% confiável e precisa
ser aferido regularmente; órgãos autuadores 

consideram margem de erro.

Radar



42

O jornalista David Coimbra
morreu nesta sexta-feira
(27), aos 60 anos, em Porto
Alegre. Ele estava internado
desde domingo (22) no Hos-
pital Moinhos de Vento para
tratar um câncer no rim des-
coberto em 2013. David
deixa a esposa, Márcia, e o
filho, Bernardo, de 13 anos.

Desde 2013, o jornalista
transitava entre Boston, nos
Estados Unidos, e o Brasil,
para realizar tratamento ex-
perimental contra a doença.
O câncer foi tema do último
livro de David Coimbra,
"Hoje eu venci o câncer", lan-
çado em 2018, no qual o jor-
nalista relata como
descobriu e quais métodos o
ajudaram no tratamento.

Nota do Hospital Moinhos
de Vento

Boletim Médico - David
Coimbra

O Hospital Moinhos de
Vento informa com pesar o
falecimento do jornalista
David Coimbra, nesta sexta-

feira (27), aos 60 anos, em
decorrência de complicações
em função de um câncer
renal. Ele estava internado
na instituição desde o dia 22
de maio e, na última quinta-
feira, foi encaminhado ao
Centro de Terapia Intensiva.

Jornalista, radialista, escri-
tor e cronista, foi um dos au-
tores mais reconhecidos do
Rio Grande do Sul. Com pas-
sagens por diferentes reda-
ções do Sul do país, assinou
obras literárias, cronista,
apresentador, conquistou
prêmios e sempre foi um
querido amigo dos colegas.

David deixa a esposa, Mar-
cia Camara, e o filho, Ber-
nardo. E também deixa
como legado uma marca in-
delével na crônica gaúcha,
inspirando gerações de leito-
res.

Porto Alegre (RS), 27 de
maio de 2022

AndrePoisl Fay
Oncologista
CRM 31646 RS

Morre, aos 60 anos, o jornalista David Coimbra
Imprensa de luto Geral

Comunicador estava internado desde domingo (22) no Hospital Moinhos de Vento para tratar um câncer no rim descoberto
em 2013. David deixa a esposa, Márcia, e o filho, Bernardo, de 13 anos.

David Coimbra, em foto na redação de Zero Hora
— Foto Félix Zucco-Agência RBS

Quando um compositor faz
uma canção, ele tenta fazer a jun-
ção perfeita entre letra e melodia,
para que esses dois ingredientes
expressem muito bem a essência
dessa canção. E assim que ela fica
pronta, ele vai ter uma outra
preocupação, que é quem vai
cantar a sua canção, quem é que
vai dar vida a tudo que foi pen-
sando dentro da composição mu-
sical. Ele não só pensa no cantor
ou cantora, ou em uma boa voz,
ele também se preocupa com a
interpretação da canção, que vem
ser a coisa mais importante den-
tro de uma performance musical. 

Muito se fala sobre Elis Regina,
Maria Bethânia, Ney Matogrosso
que apesar de terem vozes mara-
vilhosas, ficaram conhecidos,
também, pelas suas grandes ha-
bilidades de interpretação, espe-
cialmente Ney Matogrosso que
levava em si uma interpretação
teatral em suas performances, fa-
zendo o público sentir toda a
emoção existente nas canções in-
terpretadas e cantadas por ele.

De acordo com Diana Goulart:
Muita gente acha que um “bom
cantor” é aquele que canta afi-
nado, com um timbre agradável e
com razoável potência (volume)
de voz. Já o termo “bom intér-
prete” costuma descrever o ar-
tista que diz bem a letra de uma
canção, transmitindo ao ouvinte
a emoção contida nos versos.

Um bom cantor tem que ser
necessariamente um bom intér-
prete. O domínio da técnica é
muito importante, mas não é su-
ficiente. E mais: a interpretação

vai muito além da letra – na pró-
pria melodia, o artista encontra
um sentido, traduz uma emoção,
conta uma história. 

Foi dentro de todo esse conhe-
cimento musical, que foi me
apresentada a cantora e intér-
prete Mayara Braga, que em
“Negra da Luz”, seu primeiro CD
gravado, canta a trajetória de
uma vida inteira, assim como a
sua paixão pela música revelando
traços eruditos, da MPB, mescla-
dos aos sons dos povos de ter-
reiro e a referências da literatura,
fazendo nos ver o seu grande ta-
lento musical como cantora e in-
terprete.

Por meio da música ‘Deusa
dos Orixás’, composta por mim
e Cassio Pontes, conheci Mayara
Braga e todo o seu talento musi-
cal e interpretativo, a qual se
mostrou desejosa e entusias-
mada a gravar a canção. Logo
me chamou atenção o seu
grande talento e amor pela mú-
sica. A musicalidade que encon-
tramos em Mayra, é das mais

originais no conceito de musica-
lidade pura que hoje se encontra
no Brasil. 

Com umaestrutura com-
pacta e sucinta, de uma rara su-
tileza sonora, a voz de Mayara
expressa em si o grande amor
que ela tem pela música, que a
leva a pôr, nas canções que in-
terpreta, toda a verdade exis-
tente em sua alma, a revelar,
assim, toda a sua imensa capaci-
dade de perceber sensações, e
que sussurra, que se insinua ge-
nerosamente à musicalidade
que a precede. Ela é uma grande
artista, pois há em sua música
uma necessidade de existir a
qual é a característica maior do
autêntico e de toda arte reali-
zada.

Segundo José Maria Cruz:
“Mayara Braga é um ser borbu-
lhante e muito talentosa, de
muita garra. Canta descalça pra
sentir as vibrações da terra, do ar,
do vento, do fogo, enfim, de tudo
que se transforma o palco, pra
nós, músicos. Porque a realidade

do palco é uma outra história.
Outra dimensão. E ela vive isso
com muita sabedoria e respeito.
Nesse álbum eclético, ela mostra
um pouco das várias direções
musicais, vários caminhos musi-
cais e firma automaticamente a
sua identidade.

Mayara Braga é fruto de uma
geração talentosa e ávida por pro-
duzir cultura e arte, que vítima da
inexistência de políticas públicas
de fomento e incentivo à cultura,
abriram mão de seus sonhos em
busca de sobrevivência. Porém
como uma artista nata, ela re-
torna à musica para realização de
seu grande sonho: Gravar seu cd
e levar todo o seu talento para
além Amapá, pois a música
nunca saiu de sua essência, razão
de seu retorno. 

Essa capacidade de perceber
sensações, peculiar em Mayara
Braga é o que a distingue dos ou-
tros artistas comuns da música.
Desta forma, ela é submetida a
uma nudez plena em suas inter-

pretações, que a revela, assim,
como uma artista autêntica e li-
berta. Mayara nos mostra o muito
que carregamos do mundo: Frus-
trações, desencanto, remorso e
dor, mas que por meio da arte,
podemos erguer beleza em meio
a tudo isso. 

O talento musical de Mayara
Braga tem uma notável riqueza
melódica e lírica que se destaca
como o que há de mais original
em sua arte, e que faz da beleza
de suas interpretações, algo pal-
pável e transcendente, em uma
requintada análise que nos faz
perceber o quanto ela domina o
todo de seu talento musical, obra
de uma grande artista.

Dizem que o artista se mostra e
se desnuda por meio de sua arte.
Desta forma, não é difícil de dar
um passeio com Mayara dentro
de sua musicalidade. Ela tem um
estilo peculiar, conciso, e o modo
como se coloca em relação ao que
se observa e canta é sempre sur-
preendente. Ela é uma artista da
música que assina por si só...

COLUNA • Jorge A. M. Maia Jorge A. M. Maia é paraense, 
Professor formado em Letras com 
Inglês, Especialista em Educação 
Especial, é escritor, compositor e
poeta.Autor do livro, QUEM SABE

PODE SER VOCÊ. Tradutor e 
interprete de língua Inglesa. 

É compositor em parceria com 
canções premiadas em festivais.MACAPÁ E SEUS EN-CANTOS

DEUZA DOS ORIXÁS 

Há veludo em tua voz 
De amor e de axé 
Sorriso de Querubim
Volúpia de mulher 
Lábios de carmesim 
Candura de igarapé 
Água que percorre em mim 
Remanso de maré.

És meu ijexá 
Som de maracatu 
Deusa dos Orixás 
Rainha de Ogum 

Filha de Iemanjá 
Diva do rei Zulu 
Deusa dos Orixás 
Rainha Oxum.

Tenho em Jorge a fé 
O encanto do tambor 
Tenho a ginga balé 
Afro que me gingou
Sarava Logunedé
Força, expressão de fé 
Sorriso de criança 
És a flor do amor
Deusa dos Orixás.
Jorge A. M. Maia
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A rejeição ao atual presi-
dente é tamanha, que
beira a insanidade e, cu-
riosamente, a onipresente
cultura do cancelamento
da burguesia socialista, ar-
rogante, pseudo intelec-
tualizada, cuja a
educação, nota-se, é ape-
nas de fachada, age livre-
mente usando e abusando
de apodos, tais quais
Bozo, Bozonaro, Boça-
naro, Bolsoasno, Bolso-
nazi, Bolsomerd@,
Bolsobost@, Bolsomi-
nions, alguns sem sentido
como fascista, nazista, ge-
nocida e etc, sem que haja
a mesma política de con-
trole por parte das mídias
sociais, para coibir o dis-
curso de ódio dessa gente.

ARROGÂNCIA
A rejeição ao atual pre-

sidente é tamanha, que
beira a insanidade e, cu-
riosamente, a onipre-
sente cultura do
cancelamento da burgue-
sia socialista, , age livre-
mente usando e
abusando de apodos, tais
quais Bozo, Bozonaro,
Boçanaro, Bolsoasno,

Bolsonazi, Bolsomerd@,
Bolsobost@, Bolsomi-
nions, alguns sem sen-
tido como fascista,
nazista, genocida e etc,
sem que haja a mesma
política de controle por
parte das mídias sociais,
para coibir o discurso de
ódio dessa gente.

Essa caterva bem

criada, culta e intelectua-
lizada, mas nem tanto,
cuja a educação, nota-se,
é apenas de fachada não
consegue explicar como
apregoa a moral e ética
nas relações humanas,
quer pessoais, familiares,
trabalhistas, socio-políti-
cas e econômicas, lu-
tando por uma educação

pública de qualidade su-
perior, mas enaltece um
ex-presidente corrupto e
apedeuta, à guisa de tê-lo
como um grande huma-
nista.

A conclusão que chega-
mos é que a a atual e fes-
teira burguesia
“ T R A N S S O C I A L I S TA”
mundial é um grande SO-

FISTA: originária da aris-
tocracia e realeza deca-
dentes na era moderna,
criada e amamentada à
base de privilégios dos
quais não abre mão,
oportunista, mentora do
GLOBALISMO, cujo lema
tonitruante é igualdade
na diversidade e justiça
social,

Paulo Rebelo Coluna

Médico e Poeta 
amapaulo.com.br

mistralap@terra.com.br

REJEIÇÃO À BOLSONARO
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Totens de mídia do
Aeroporto Santos Du-
mont foram hackeados
na manhã desta sexta-
feira (27). No lugar de
propagandas e informa-
ções sobre o terminal, as
telas exibiam filmes por-
nôs.

"Muitas pessoas para-
ram para ver o que estava
acontecendo. Ficaram
rindo, fazendo fotos e ví-
deos do que estava pas-
sando”, contou uma
funcionária de uma loja
do corredor.

“Uma equipe grande
de segurança veio rapida-
mente para tentar desli-
gar o monitor", lembrou.

Segundo a Infraero, os
painéis afetados são de

uma empresa de publici-
dade, cuja rede não tem
relação com o sistema
dos painéis de voos.

"Os monitores relacio-
nados ao caso permane-
cerão desligados em
nossa rede de aeroportos
até que esteja garantida,
pela empresa explora-
dora de mídia, sua con-
fiabilidade”, declarou o
órgão.

A nota da Infraero
“Ao tomar conheci-

mento da publicação in-
devida em um dos
monitores publicitários
do Aeroporto Santos Du-
mont, a Infraero tomou
as medidas legais cabí-
veis, com registro de bo-

letim de ocorrência e co-
municação à Polícia Fe-
deral, bem como a
notificação da empresa
terceirizada responsável
pela sua gestão para
tomar providências
quanto à segurança das
informações veiculadas
em totens de mídia”, in-
formou a empresa.

“Ressaltamos que o
conteúdo exibido nos
monitores de mídia é de
responsabilidade das em-
presas exploradoras de
publicidade, que utilizam
redes lógicas e sistemas
próprios de divulgação,
não tendo qualquer rela-
ção com o sistema de in-
formação de voos da
Infraero”, emendou.

Hackeados Geral

Os painéis afetados, segundo a Infraero, são de uma empresa de publicidade. Essa rede, e não a do aeroporto, é que foi invadida.

Totens do Santos Dumont exibem site pornô — Foto Reprodução

Totens do Aeroporto Santos Dumont são 
hackeados e passam a exibir vídeos pornôs



O ex-prefeito de Unaí, Antério-
Mânica, acusado de ser um dos
mandantes da chacina na cidade,
foi condenado a 64 anos de prisão,
inicialmente em regime fechado,
mas poderá recorrer em liberdade.

O resultado do julgamento, rea-
lizado na sede da Justiça Federal,
em Belo Horizonte, foi divulgado
na noite desta sexta-feira (27).

Após as alegações finais da acu-
sação e defesa, os jurados, cinco
mulheres e dois homens, se reuni-
ram por volta das 15h e só retorna-
ram ao plenário às 19h.

Mânica foi condenado por quá-
druplo homicídio triplamente qua-
lificado. 

"A sentença foi necessária. O Sin-
dicato Nacional dos Auditores Fis-
cais do Trabalho, juntamente com
as famílias, está em vigília há 18
anos. São 18 anos de dor, de espera,
de sofrimento pela condenação dos
mandantes dos assassinatos do

Nelson, do Eratóstenes, do João Ba-
tista e do Aílton. É importante que
a sociedade seja vingada neste mo-
mento", afirmou o presidente do
Sindicato Nacional dos Auditores-
Fiscais do Trabalho, Bob Machado.

O crime ocorreu em janeiro de
2004, quando três fiscais do traba-
lho, que investigavam denúncias

de trabalho escravo na região, e o
motorista que os acompanhava
foram assassinados em uma em-
boscada.

AntérioMânica chegou a ser con-
denado a 100 anos de prisão, em
novembro de 2015, pelo Tribunal
do Júri da Justiça Federal de Minas
Gerais. Ele foi considerado culpado

do crime de quádruplo homicídio,
triplamente qualificado por motivo
torpe, mediante paga e sem possi-
bilidade de defesa das vítimas.

No entanto, três anos depois, em
novembro de 2018, ao analisar re-
curso interposto pela defesa do réu,
a Quarta Turma do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região anulou a
condenação e determinou a reali-
zação de novo julgamento. Por 2
votos a 1, os desembargadores aca-
taram o argumento de que as pro-
vas do processo contra ele são
"insuficientes".

Em 28 de janeiro de 2004, os au-
ditores fiscais do Ministério do Tra-
balho Nélson José da Silva, João
Batista Soares Lage e Eratóstenes
de Almeida Gonçalves, e o moto-
rista Aílton Pereira de Oliveira
foram assassinados em uma em-
boscada na região rural de Unaí.

O trio investigava denúncias de
trabalho escravo na região. O episó-

dio ficou conhecido como chacina
de Unaí.

Os irmãos Antério e Norberto
Mânica são acusados pelo Ministé-
rio Público Federal de serem os
mandantes do crime. Norberto foi
condenado a 100 anos de prisão em
2015.

Os intermediários, segundo a
acusação, eram os empresários
Hugo Alves Pimenta e José Alberto
de Castro. Os dois confessaram o
crime e foram condenados.

Os matadores foram condena-
dos em 2013. Eles já estavam presos
preventivamente. Rogério Alan
pegou 94 anos; Erinaldo Silva, 76; e
William Gomes, 56.

Inicialmente, o processo tinha
nove acusados, mas Francisco
Elder Pinheiro, apontado como res-
ponsável por ter contratado os ma-
tadores, morreu. Humberto Ribeiro
dos Santos, segundo a defesa, teve
o crime prescrito e não foi a júri.

Santarém-Para. O recinto,
uma Universidade, e Federal.
O que tornou maior o es-
panto.

Aconteceu ali, sexta 18/05,
uma audiência pública con-
vocada, com acerto, se diga,
pelo Ministério Público Fede-
ral. Assunto: possível conta-
minação do rio Tapajós por
mercúrio proveniente de sua
utilização nos garimpos da
região. 

Acontecera afirmações es-
cabrosas de alarmantes níveis
contaminantes e comprome-
tedores à vida, não só hu-
mana, como de tudo que o
próprio faz viver e existir. E
uma delas originada de um
“cientista” de consagrada
instituição nacional, Fiocruz. 

O cidadão escancarara à so-
ciedade nacional utilizando-
se de exacerbados meios de
comunicação, no hoje lucra-
tivo ramo dos “cuidados am-
bientais”, resultado de sua
particular pesquisa quanto ao
tema. E que resultado!!!
Acompanhado de suposições
e incertezas, mas de ne-
nhuma forma abandonando
o cunho de alerta máximo e
fundamentação ao pânico so-
cial. 

Baseou se no exame das
altas taxas de incidência de
mercúrio encontrado em san-
gue de indígenas, particular-
mente os Mundurucu, do
médio/alto Tapajós. Todo
mundo comprometido e en-
venenado pelo “resíduo” do
trabalho resultante dos ga-
rimpeiros, mas que teve a
falta de graça e responsabili-

dade em omitir também
serem eles os próprios extra-
tivistas minerais. 

Nem um cuidado teve o ci-
tado “cientista” em procurar
saber através da sua ciência
que tipo de mercúrio produ-
ziu e produz tal tipo de con-
taminação. Cheguei a pensar
que o padre nosso cientifico
dele o ensinara existência de
uma única variante desse ele-
mento. Pois não é, que por
uma questão de conheci-
mento maior o mais correto
teria sido que primeiro ele
analisasse ainda que superfi-
cialmente, de modo barato
como ele gosta, a região hos-
pedeira não só de índios, mas
de toda heterogenia social
envolvida por aquela natu-
reza. Mas, acredito que pode-
ria estar bem acima da
capacidade do seu diploma.

Se cientista não me tornei
curioso responsável fiquei.

Na Amazônia aprendi em 52
anos de vida em comum para
com ela, que seu melhor ca-
pital para nossa existência
naquelas plagas é não descui-
dar nunca de observa-la com
atenção, digerindo ensina-
mentos e aprendendo com os
ouvidos e nunca com a boca.

O mercúrio é um elemento
inerente de toda ela. O pró-
prio rio Amazonas tem jo-
gado ao mar mais de 200
toneladas ano deste agora fa-
moso companheiro de longa
data em nossa existência. In-
teressante que não só este
dito “pesquisador” parece ig-
norar que existem muitas e
muitas outras fontes deste
participante nos componen-
tes do nosso planeta.

Na própria Amazônia ele
nos aparece de muitos dife-
rentes lugares e mais agora
haverão de encontrar gran-
des ninhos para suas apari-

ções nas obras executadas
pelos sabidos diplomados
que são as grandes barragens.
Tucuruí desmataram? Não.
Balbina, desmataram? Não.
Belo Monte e outras do rio
Madeira também não. Pois é,
qualquer aluno que foi bem
aplicado na matéria de ciên-
cias no curso ginasial, sabe
que quando estas plantas co-
meçarem a metila vamos ter
metil-mercúrio de sobra que
dará para atender toda cadeia
da piscicultura da Amazônia.
Mas, acredito que ao procurar
não saber e gastar dinheiro,
que reconheço escasso, foi
melhor a ele o sensaciona-
lismo midiático sobre a reco-
nhecida humildade cultural
do garimpo.

Voltando todos nós ao pro-
veito inteligente do Procura-
dor Federal lotado em
Santarém, que demonstrou
sabedoria ao querer ouvir
não só aos cultos predadores
dos trabalhadores do interior
amazônico, mas também aos
próprios, vale dizer: foi uma
esbornia cientifica. Isto foi...

Um disse que a agua do Ta-
pajós estaria cinza pela con-
taminação (escolheu essa cor,
por que não sei). Outro nos
disse que aguas chegadas à
foz daquele rio não poderia
ser consumida vez que cor-
rompida pelo maldito. (Como
o garimpo mais próximo dali
esteja a 550km, imagino seu
intelecto ter transformado o
elemento metálico dos ga-
rimpeiros, navegante tal qual
caravela de seu Cabral indo
para as Índias). Por fim, como

reunião com qualquer um,
nunca acaba sem palhaçada,
um último cientista afirmou:
mercúrio do garimpo é BRO-
CHANTE. Fui...  

Se compromisso com a
ciência não tenho, o tenho
para com a realidade e ver-
dade, estão falando do metil
(sal) e não do: 

MERCURIO UTILIZADO
PARA A AMALGAMA DE
OURO E ALGUNS OUTROS
POUCOS MINERAIS NOBRES,
ESTE É O METALICO, QUE
ANOS ATRAZ ERA USADO
COMO REMEDIO PARA “NÓ
NAS TRIPAS (PRISÃO DE
VENTRE) E TRATAMENTOS
DENTARIOS. DE ALTA DEN-
SIDADE, SEM A MENOR
CHANCE DE FLUTUAÇÃO,
VAI AO FUNDO E SE EN-
TERRA DIRETO E RETO. JA-
MAIS, JAMAIS SE DISSOLVE
NA ÁGUA. CIENTISTAS AME-
RICANOS AFIRMAM EXISTIR
12.000 (DOZE MIL) TONELA-
DAS SUBMERSOS NOS RIOS
DA CALIFORNIA E SEM NE-
NHUM PROBLEMA ATÉ OS
DIAS DE HOJE, ASSIM COMO
OS DE NOSSOS BANDEIRAN-
TES NA FORMAÇÃO DO BRA-
SIL DE ONTEM, DEIXANDO
SEM ESPAÇOS A BOQUIRRO-
TOS CIENTISTAS DE HOJE. 

Para alguns um milagre
acontecerá, passadas as chu-
vas o Tapajós se tornará cris-
talino...obra de Deus.

DR Gabriel, gentil investi-
gador membro do MPF ...
inacreditável, mas esta le-
viandade cientifica traz sofri-
mento a tantos e ignorância a
muitos.
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GeralChacina de Unaí

Ex-prefeito Antério-Mânica é condenado a 64 anos de prisão

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

Protesto do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do
Trabalho em frente à Justiça Federal nesta terça-feira (24)

Julgamento teve início na última terça-feira. Em 28 de janeiro de 2004, três auditores 
fiscais do Ministério do Trabalho e um motorista foram assassinados.

COISAS INCREDITAVEIS MEIO À “CULTURA”



O que é e qual a frequência
do câncer de pênis no nosso
estado?

O câncer de pênis é um
tumor raro, com maior inci-
dência em homens a partir
dos 50 anos, embora possa
atingir também os mais jo-
vens. Está relacionado às bai-
xas condições
socioeconômicas e de instru-
ção, à má higiene íntima e a
homens que não se submete-
ram à circuncisão (remoção
do prepúcio, pele que reveste
a glande – a “cabeça” do
pênis).

No Brasil, esse tipo de
tumor representa 2% de
todos os tipos de câncer que
atingem o homem, sendo
mais frequente nas regiões
Norte e Nordeste.

Rara em países desenvolvi-
dos

Incidencia de 0,1 a
0,9/100000 habitantes na Eu-
ropa, 

0,5 a 0,8 nos Estados Uni-
dos da América,

2,9 a 6,8 no Brasil,
2 a 10,5 na Índia.
Acomete entre a 5ª e 7ª dé-

cadas de vida no Amapá os
índices são em torno de
10/100000 habitantes, um
dos piores do mundo, pró-
ximo dos países mais pobres
da África.

2. Quais os sintomas do
câncer de pênis?

A manifestação clínica
mais comum do câncer de
pênis é uma ferida ou úlcera
persistente, ou também uma
tumoração localizada na
glande, prepúcio ou corpo do
pênis. A presença de um des-
ses sinais, associados a uma
secreção branca (esmegma),
pode ser uma indicação de
câncer no pênis. Nestes
casos, é necessário consultar
um especialista. Além da tu-
moração no pênis,  a pre-
sença de gânglios inguinais
(ínguas na virilha), pode ser
sinal de progressão da
doença (metástase).

3. Como é feito seu diag-
nóstico?

Todas as lesões ou tumora-
ções penianas, independen-
temente da presença de

fimose (dificuldade ou inca-
pacidade de exposição da
glande, porque a pele que en-
volve o pênis possui um anel
estreito), deverão ser avalia-
das por um urologista, princi-
palmente aquelas de
evolução lenta e que não res-
ponderam aos tratamentos
convencionais. 

Essas lesões deverão pas-
sar por biópsia (retirada de
um fragmento) para análise,
quando será dado o diagnós-
tico final.

4. Como faço a prevenção
desse câncer?

Para prevenir o câncer de
pênis é necessário fazer a
limpeza diária com água e
sabão, principalmente após
as relações sexuais e a mas-
turbação. É fundamental en-
sinar às crianças desde cedo
os hábitos de higiene íntima,
que devem ser praticados
todos os dias.

A cirurgia de fimose
(quando a pele de prepúcio é
estreita ou pouco elástica e
impede a exposição da ca-
beça do pênis, dificultando a

limpeza adequada) é outro
fator de prevenção. A opera-
ção é simples e rápida e não
necessita de internação.

5. Qual o tratamento?
O tratamento depende da

extensão local do tumor e do
comprometimento dos gân-
glios inguinais (ínguas na vi-
rilha). Cirurgia, radioterapia e
quimioterapia podem ser
oferecidas. 

A cirurgia é o tratamento
mais frequentemente reali-
zado para controle local da
doença. O diagnóstico pre-
coce é fundamental para evi-
tar o crescimento desse tipo
de câncer e a posterior ampu-
tação do pênis, que traz con-
sequências físicas, sexuais e
psicológicas ao homem. 

Por isso, quanto mais cedo
for iniciado o tratamento,
maiores são as chances de
cura. Medidas preventivas de
educação, divulgação dos ín-
dices, da gravidade da
doença são essenciais para
reduzir os dramáticos índices
de câncer peniano no nosso
estado.
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Convidado

Dr. Achiles • COLUNA

Médico Radiologista; Professor
da Unifap; Mestre em Ciências

da SaúdeCRM 594 RQE 92
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Hoje no #vemcomigofalardesaúde recebemos o médico 
urologista Nalisson Pereira CRM-AP 709 RQE 183, para nos 
falar sobre câncer de pênis.

Professor do curso de Medicina da Unifap.
Residência Médica  em Cirurgia Geral 
e Urologia.
Membro Titular da Sociedade Brasileira 
de Urologia.
Membro da Associação Americana 
e Européia de Urologia. 
Mestre pela Universidade Brasil 
São Paulo -SP. Doutor pela EPM/Unifesp.

Saiba mais sobre o câncer de pênis



Resultado do trabalho do Ministé-
rio Público do Amapá (MP-AP), por
meio da 2ª Promotoria de Justiça Cri-
minal e Tribunal do Júri de Macapá,
a Assembleia Legislativa do Amapá
(ALAP) aprovou, no último dia 11 de
maio, a Lei Estadual Nº 070/2002,
que trata da criação e implantação do
Programa de Proteção às Testemu-
nhas ameaçadas em autos de inves-
tigações e/ou ações penais e de seus
familiares no âmbito do Estado do
Amapá. O objetivo da medida é ga-
rantir a segurança dos cidadãos que
participam e colaboram com a Jus-
tiça, de acordo com as legislações
pertinentes ao tema.

O texto aprovado pela ALAP foi en-
caminhado ao governador do Estado
do Amapá sanção, no dia 12 deste
mês, com acompanhamento da tra-
mitação pela 2ª Promotoria de Jus-

tiça Criminal e Tribunal do Júri de
Macapá. A Portaria Nº 003/2020-
2PJTJM, embasada na Resolução n°
93/2013 do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), é assinada
pela titular da 2ª Promotoria de Jus-
tiça do Tribunal do Júri, promotora
de Justiça Klisiomar Lopes.

A Resolução n° 93/2013 do Conse-
lho Nacional do Ministério Público
(CNMP) que dispõe sobre a atuação
do Mistério Público nos programas
específicos de proteção á vítimas e
testemunhas ameaçadas.

Memória da atuação do MP-AP
Em dezembro de 2020, a Promo-

tora de Justiça Klisiomar Lopes que
instaurou o Inquérito Civil nº
0006924-91.2020.9.04.0001, por
meio da Portaria Nª 0000005/2020-
2PJTJM, para a acompanhamento da

execução das políticas públicas de
implementação do Programa de Pro-
teção à Testemunhas no Amapá. Já
em julho de 2021, a titular da 2ª Pro-
motoria de Justiça Criminal e Tribu-
nal do Júri de Macapá, alinhou
medidas sobre a implementação do e
dialogado sobre Procedimentos ins-
taurados pelo MP-AP, referentes ao
controle externo da Polícia Civil (PC)
que é de responsabilidade do órgão
ministerial.

Em novembro de 2021, MP-AP, Se-
cretaria de Justiça e Segurança Pú-
blica (Sejusp) e demais órgãos da
segurança pública, minutaram o Pro-
jeto de Lei estadual nº 025, que criou
o Programa de Proteção às vítimas e
testemunhas ameaçadas (PRO-
VITA/AP), e sob sugestão da Promo-
toria do Júri, baseada em outros
programas de instituições vizinhas,
recomendou a inclusão de jurados e
seus familiares.

O PROVITA-AP está previsto no
Projeto de Lei n. 025/2021 -GEA/AP,
cuja elaboração ocorreu com infor-
mações dos modelos praticados nos
Estados que já implementaram refe-
rida política pública, fornecidas pela
promotora de Justiça Klisiomar
Lopes.

Segunda etapa
Após a aprovação do governador, o

trabalho do MP-AP se dará conjunta-
mente pela 2ª Promotoria de Justiça
Criminal e Tribunal do Júri de Ma-
capá e pela Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime Organizado
do Ministério Público do Amapá
(GAECO/ MP-AP), que farão uma
força tarefa para acompanhamento
da execução do Programa junto ao
Poder Executivo. Essas atividades
serão desenvolvidas pelas Promoto-
ras de Justiça Klisiomar Lopes e An-
drea Guedes, coordenadora do
GAECO/MP-AP.

De acordo com a Klisiomar Lopes,
é dever do MP-AP zelar pelo efetivo
respeito aos direitos assegurados na
Constituição Federal, interagindo
com as equipes de proteção no in-
tuito de contribuir para a qualidade
da prova obtida com o beneficiário e
orientá-las quanto às providências
que podem ser adotadas junto à po-
lícia judiciária e/ou juízo perante o
qual tramita o inquérito ou ação
penal.

Conforme a Promotora de Justiça,
o aumento da criminalidade, sobre-
tudo, os crimes ligados às facções cri-
minosas, prejudica a coleta de
provas, peça fundamental para indi-
vidualizar as condutas dos acusados,
entre outras situações que ela acom-
panha desde 2019, quando assumiu
a Titularidade da 2ª Promotoria do

Júri da Capital, denotando a impor-
tância do Programa no Amapá.

“O PROVITA/AP é uma das respos-
tas aos anseios da sociedade ama-
paense no que concerne à atuação do
Ministério Público do Estado do
Amapá no combate ao crime organi-
zado e na efetiva atuação de suas
atribuições constitucionais na defesa
da vida e demais direitos da socie-
dade”, destacou Klisiomar Lopes.

“A instauração do referido procedi-
mento visa buscar mecanismos le-
gais de políticas públicas para a
execução da legislação federal (Lei n.
9087/99) e estadual (Leis n. 070/2002
e 1.945/2015), que tratam da criação e
implantação do Programa de prote-
ção às testemunhas ameaçadas em
autos de investigações e/ou ações pe-
nais e de seus familiares, vítimas de
crimes praticados por organizações
criminosas e os dolosos contra a vida,
no âmbito do Estado do Amapá. O
objetivo da medida é acompanhar e
fiscalizar todas as tratativas junto à
Sejusp, Governo do Estado e Assem-
bleia Legislativa, para o cumpri-
mento das legislações pertinentes ao
referido Programa, que garanta As-
sistência e Auxílio às Vítimas e às
Testemunhas de Violência e Infra-
ções Penais no Estado do Amapá”,
esclareceu a promotora de Justiça
Klisiomar.

A procuradora-geral de Jus-
tiça do Ministério Público do
Amapá (MP-AP), Ivana Cei, foi
homenageada pelo Ministério
Público de Minas Gerais
(MPMG), na sexta-feira (27),
acompanhada do promotor de
Justiça e ex-procurador-geral,
Roberto Alvares, no segundo
dia do Grande Encontro Regio-
nal do Sul e Sudoeste de Minas
Gerais, promovido pelo Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional do MPMG, em
Monte Verde, distrito de Ca-
manducaia-MG. O evento con-
duzido pelo procurador-geral
de Justiça de Minas Gerais, Jar-
bas Soares Júnior, foi marcado
por homenagens aos membros
do Ministério Público que se
notabilizaram pela liderança e
defesa dos interesses institu-
cionais no exercício de rele-
vantes funções no Conselho
Nacional do Ministério Público
(CNMP) e no Conselho Nacio-
nal de Procuradores-Gerais dos
Estados e da União (CNPG).

A PGJ do Amapá e ex-presi-
dente do CNPG, Ivana Cei, e o
subprocurador-geral de Justiça
Militar e ex-corregedor nacional
do Ministério Público, Marcelo
Weitzel, foram os homenagea-
dos.

Compuseram a mesa de aber-
tura o PGJ de Minas Gerais, Jar-

bas Soares Júnior; o corregedor
nacional do Ministério Público,
Oswaldo D’Albuquerque; a PGJ
do Amapá Ivana Cei; a presi-
dente da Associação Mineira do
Ministério Público, Larissa Ro-
drigues Amaral; o corregedor-
geral do MPMG, Marco Antônio
Lopes de Almeida; o subprocu-
rador-geral de Justiça Militar e
ex-corregedor nacional do Mi-
nistério Público, Marcelo Weit-
zel; o procurador-geral de
Justiça Militar, Antônio Pereira
Duarte, representando o  Con-
selho Nacional de Procuradores
Gerais de Justiça dos Estados e
da União- CNPG; o procurador-
geral de Justiça do Rio de Ja-
neiro, Luciano Oliveira Mattos
de Souza; e o professor e coor-
denador do curso de Direito da

Unifenas, Alyson da Silva Leal.
Iniciando os pronunciamen-

tos, Jarbas Soares Júnior profe-
riu uma mensagem de
saudação aos homenageados.
“As instituições são impes-
soais, mas não podem ser de-
sumanas. As histórias são
construídas ao longo do tempo
com dedicação e esforço. Ivana
Cei e Marcelo Weitzel contri-
buíram para a edificação do
Ministério Público brasileiro.
Hoje, iremos debater assuntos
necessários ao aprimoramento
do controle externo, mas tam-
bém temos que agradecer. Os
homenageados são dois gran-
des nomes do Ministério Pú-
blico. A trajetória da carreira de
Ivana fala por si. Sempre foi re-
conhecida por seu compro-

misso com as causas de inte-
resse público e diálogo cons-
tante. A sua firmeza,
inteligência, sensatez e capaci-
dade de exercer múltiplas fun-
ções levaram à condução do
Ministério Público do Amapá
para os melhores caminhos.
Por sua vez, Marcelo nos incen-
tiva às boas práticas, nos ensi-
nando a enxergar a
corregedoria com o seu papel
conciliador. Os homenageados
construíram uma história pú-
blica permeada de conquistas e
resultados, com muita dedica-
ção e fidelidade”, salientou o
PGJ do MPMG.

Para a homenageada Ivana
Cei, é necessária a união insti-
tucional de membros do MP.
“Somente assim, conseguire-
mos manter todas as nossas
prerrogativas atribuídas pela
Constituição Federal de 1988.
Precisamos dessa unidade mi-
nisterial. Só continuaremos
fortes se nos mantivermos uni-
dos. Esse reconhecimento é de
todos nós. Estendo a homena-
gem recebida a cada procura-
dor-geral de Justiça que esteve
ao meu lado, lutando comigo
nos debates nacionais. Foi uma
ajuda importante para que eu
me mantivesse firme e coesa
para defender a nossa institui-
ção Ministério Público Brasi-

leiro”.
De acordo com o agraciado

Marcelo Weitzel, congregar e
unir forças, trabalhar com a
premissa humana é fundamen-
tal para enfrentar e superar os
desafios. “Como disse a colega
Ivana Cei, temos que trabalhar
juntos. Precisamos contribuir
para as soluções, mas não con-
seguiremos nada sozinhos. É
necessário que sejamos sensí-
veis às mudanças e precisamos
ser críticos de que o Ministério
Público de hoje não é o mesmo
Ministério Público da Carta
Magna de 1988. Trabalhemos
com mais humildade e menos
vaidade”, ressaltou.

Concluindo os pronuncia-
mentos, Antônio Pereira
Duarte, representando a presi-
dente do CNPG, Norma Caval-
canti, disse que: “os agraciados
fizeram interlocuções extraor-
dinárias que nos ajudaram a
construir um olhar republi-
cano. É uma grande satisfação
presenciar referências de lide-
rança serem homenageadas
neste encontro, que representa
um marco para todos nós. A
presente reunião simboliza o
nosso interesse e esforço de
contribuir para o engrandeci-
mento de Minas Gerais e o for-
talecimento do Ministério
Público brasileiro”.

Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas no Amapá
é aprovada na ALAP e vai para sanção do governador

Ação do MP-AP

PGJ do MP-AP foi homenageada no Grande Encontro Regional do
Sul e Sudoeste do MP de Minas Gerais

Reconhecimento

O evento foi marcado por homenagens aos membros do Ministério Público que se notabilizaram pela liderança e defesa dos interesses institucionais.

O objetivo da medida é garantir a segurança dos cidadãos que participam e colaboram com 
a Justiça, de acordo com as legislações pertinentes ao tema.
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•Eva, nome fictício, moça
jovem, “filha de preto”,
como diz seu pai, cuja mãe,
uma índia Galibi – conhecida
por ser comunicativa e
sábia. Eva decidiu viajar
para o interior do Estado do
Amapá em busca de oportu-
nidades de trabalho. Como
os demais passageiros, in-
gressou no ônibus e acomo-
dou sua bagagem. Contudo,
a viagem durou pouco. O
ônibus foi abordado por
uma equipe de policiais e
minuciosamente revistado.

•Segundo Eva, um dos po-
liciais teria encontrado uma
mochila debaixo do assento
do ônibus em que ela estava
sentada. Os policiais disse-
ram a Eva que havia subs-
tância entorpecente na tal
mochila. Eva não soube
dizer a quantidade e o tipo
de droga ilícita que, de
acordo com o que lhe disse-
ram, foi encontrada debaixo
do assento que ocupava no
coletivo. Mas, Eva lembra
que recebeu voz de prisão,
embora tenha afirmado que
a mochila não era sua e que
nunca a tinha visto. 

•Analisando o relato de
Eva, lembrei a entrevista
que o subprocurador-geral
da República, Wagner Gon-
çalves, concedeu ao “Contas
Abertas”, falando “a res-
peito da aparente contradi-
ção da Justiça brasileira ao
julgar o caso da mulher que
pichou uma parede de um
salão na 28ª Bienal de Artes
de São Paulo, no fim do ano
passado, e o caso do ban-
queiro Daniel Dantas, acu-
sado de vários crimes
considerados mais graves.

Caroline Pivetta da Mota
ficou presa por cerca de dois
meses e Dantas foi solto
duas vezes durante a
mesma semana depois ter
sido preso pela Polícia Fede-
ral”. 

•"Um é poderoso, tem re-
cursos e pode pagar bons
advogados. Se a moça [Caro-
line Pivetta da Mota] tivesse
o mesmo advogado, ou
outro que ela pudesse pagar
regiamente, também não fi-
caria tanto tempo presa ou
estaria solta no dia seguinte.
Além disso, havia muito
mais fundamentos a justifi-
car a prisão de Daniel Dan-
tas, com base nos
pressupostos do artigo 312
do Código de Processo Penal
(CPP) do que quanto à prisão
da moça. Aliás, a favor dela
havia todas as razões para
relaxar o flagrante", disse.

•Parece que, no caso que
estamos aqui relatado, a si-
tuação se repete. Eva é filha

de um cidadão de cor preta
e de uma índia da tribo Ga-
libi, como registrado no iní-
cio. 

•Em razão da pouca
idade, da sua inocência, que
reafirma com convicção,
Eva não resistiu ao constran-
gimento e tentou o suicídio.
Não conseguiu. Sua mãe e
seu pai estão desesperados.
O caso seguiu da Justiça Fe-
deral, onde foi apresentado
pela autoridade policial,
para a Justiça Estadual.

•A mãe apega-se a fé, por-
que tem certeza da inocên-
cia da filha, e não confia na
Justiça Pública. O juiz de pri-
meiro grau transformou a
prisão em flagrante em pri-
são preventiva, apesar de re-
conhecer o excesso de prazo
para o MP ofertar a denún-
cia, fundamento que gera a
liberação de cidadãos repre-
sentados por grandes ban-
cas de advocacia. 

•O pai da jovem na busca
por ações que possam escla-
recer a situação pediu que
fossem disponibilizadas as
câmeras do local em que os
passageiros entraram no
ônibus, há câmeras lá. Não
conseguiu. Foi orientado a
procurar o delegado respon-
sável para que este solici-
tasse. Ele fez o
requerimento, mas até
agora, nada... nenhuma res-
posta. 

•Ele tem certeza de que as
câmeras podem identificar

quem entrou com a mochila
criminosa e que esta pessoa
não é a sua filha. 

•Por que as autoridades
responsáveis ainda não fize-
ram tal averiguação? Por que
o juiz encarcerou alguém
sem antecedentes criminais
e em uma situação de evi-
dências tão frágeis? Quanto
vale a vida humana quando
ela não tem uma conta ban-
cária suficientemente pol-
puda para pagar a sua
defesa?

•Um advogado se compa-
deceu da situação e se ofere-
ceu para defender Eva. 

•Com isso, nasce espe-
rança para essa moça pobre,
filha de preto e índia. Talvez
antes que morra, seja de
morte morrida ou de morte
matada, ela possa ter seus
direitos garantidos. Mas,
para os demais excluídos?
Nesse grupo estão a grande
maioria do povo brasileiro,
destituído de direitos bási-
cos que são previstos na
Constituição Federal, como
direito ao contraditório e
ampla defesa, à saúde, à
educação e ao trabalho
digno. 

•Para esses excluídos,
resta o voto consciente. O
que significa votar em pes-
soas capacitadas, com voca-
ção para servir à sociedade e
com projetos que sejam pos-
síveis de execução no inte-
resse da sociedade. Esse
voto produz mais igualdade
entre as classes, porque gera
oportunidades para os ex-
cluídos.

•No Amapá isso se traduz
no funcionamento pleno
dos Hospitais Universitário e

de Amor, antigo Hospital de
Câncer de Barretos, na área
da saúde, e uma revolução
na economia com a implan-
tação da indústria do tu-
rismo e na de transformação
de vegetal em proteína, que,
em outras palavras, consiste
em fabricar rações de quali-
dade a baixo preço, para que
nossa gente crie frangos,
porcos e peixes, entre outras
fontes de proteínas.

•A irresponsabilidade de
gestores públicos e de legis-
ladores é o sustentáculo do
triste episódio que está
sendo vivenciado por Eva e
todos os demais excluídos.
E somente nosso voto pode
mudar esse cenário, para
que nossa sociedade, que é
empurrada para a miséria,
venha a ser uma sociedade
que se sustente por seu tra-
balho. Continuarmos presos
nessa armadilha em que Eva
pode perder a vida. Nossa al-
forria depende de quem,
com nosso voto, escolher-
mos para nos representar.

Advogado ex-procurador geral do
estado ex-deputado federal atual

delegado da Polícia Federal
reategui1@yahoo.com.br

A VIAGEM DE EVA, QUE COMEÇOU NA RODOVIÁRIA DE MACAPÁ, 
TERMINOU NA PENITENCIÁRIA. DE QUEM É A CULPA?

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

Viagem Palavra Normalmente Associada À Satisfação, Sonho, Transformou-Se Em Pesadelo. 
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Sabe aqueles momentos mágicos?
Assim é quando nos deparamos com o
cristal tomando forma. Moldado habil-
mente pelas mãos de mestres e artesãos,
o cristal é transformado em verdadeiras
obras de arte.

Por trás desta técnica milenar, tem
muita história, curiosidades e segredos.
No  Museu Vivo do Cristal, é possível vi-
venciar uma verdadeira imersão por
este universo de transformação, cor e
beleza.

O cristal passa por muitas transforma-
ções durante a produção de uma peça, e
no  

Museu Vivo do Cristal, é possível
acompanhar todo este processo.

A partir da união da técnica milenar
do sopro, da matéria e do fogo, as peças
assimétricas e

exclusivas tomam forma.
Quando você estiver pela Serra Gaú-

cha aproveite para conhecer e conferir
ao vivo a revelação dos

segredos em torno desta arte milenar.
Esse lugar encantador chamado Cris-

tais de Gramado, funciona diariamente,
das 8h30 às 17h30.

O RF Vision traz um novo conceito
para hotelaria da Serra Gaúcha. O
grande diferencial está na sofistica-
ção das 20 suítes  e em seu único e
exclusivo Restaurante panorâmico e
giratório de Gramado.

O RF Vision oferece uma experiên-
cia gastronômica única e de alto pa-
drão, com frutos do mar, carnes
bovinas angus, ovinos e massas im-
portadas. No bar os clientes podem
degustar drinks clássicos, autorais e
uma adega com excelentes rótulos.

Além do restaurante panorâmico
giratório com sua deslumbrante
vista e seus pratos saborosos, o em-
preendimento inovador oferece uma
infraestrutura sofisticada, moderna
e extremamente confortável.

Quartos amplos com espaços inte-
grados, onde os clientes contam com
total privacidade para apreciar mo-

mentos únicos com pessoas espe-
ciais.

Informações e Reservas:
www.rfvision.com.br ou (54)

996811529

RF VISION, UMA EXPERIÊNCIA SENSORIAL

Nas barricas de carvalho da Famí-
lia Salton, amadurecem grandes vi-
nhos, onde a Ciência e Arte se
combinam. A precisão técnica é
fruto do conhecimento, adquirido ao
longo de mais de 110 anos de expe-
riência. O tempo é um ingrediente
fundamental ao lado da sensibili-
dade de verdadeiros artesões que
muito além de elaborar vinhos, en-
garrafam histórias.

Localizada em uma das regiões
mais encantadoras do Brasil, a Serra
Gaúcha, a Vinícola Salton está si-
tuada no Distrito de Tuiuty, em
Bento Gonçalves/RS. Quem tem a
oportunidade de conhecer esse lugar
encantador, adquiri uma experiência

única e memorável, desvendando
intensos aromas e marcantes sabo-
res, onde a história, a tradição e a
inovação se complementam em
meio à natureza.

Degustação com harmonização de
queijos & vinhos é a escolha ideal
para quem deseja viver momentos
memoráveis através de uma expe-
riência sensorial completa.

Todos os visitantes terão a oportu-
nidade de realizar uma degustação
harmonizada com alguns dos rótulos
da Família Salton e ainda conhecer
os ambientes da vinícola através de
visitação guiada. 

Confira mais informações e ga-
ranta essa experiência incrível. Viní-
cola Salton | Bento Gonçalves - RS;
www.salton.com.br

VINÍCOLA SALTON: UM BRINDE AO QUE HÁ DE MELHOR NA VIDA

CRISTAIS DE GRAMADO, UMA ARTE MILENAR 
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Dando continuidade ao artigo da
semana passada, vamos conhecer
mais verbetes que são costumeira-
mente conhecidos por aqueles que
lidam com as artes cênicas. Para
quem trabalha na área do teatro, co-
nhece muito bem esses termos, e é
interessante saber a origem dessas
palavras. E começaremos com
CENA – que vem do Latim scaena,
“palco, cena”, do Grego skena, de
mesmo significado, originalmente
“tenda, cabana”, relacionado a skia,
“sombra”, pela noção de “algo que
protege contra o sol”. 

PROSCÊNIO – é a parte anterior do
palco, aquela que está mais próxima
do público, que se projeta para fora
da cortina, e deriva do Latim pros-
cenium, de pro-, “à frente”, mais
scaena. É o local que antigamente
se fixava as luzes da ribalta. O que
se apresenta hoje, conhecemos por
espetáculo, mas, também pode ser
chamado de peça teatral.      PEÇA –
vem do Francês antigo pièce, do
Frâncico pettia, “medida, porção,
parte”.

Desde o teatro grego, a dramatur-
gia determinou as peças em ATO.

Uma peça teatral pode ter vários
atos, palavra que vem do Latim
actus, “algo feito, parte de uma
obra, impulso”, de agere, “levar a,
guiar, colocar em movimento”. Já a
palavra PÚBLICO – que, sem ele não
há teatro; vem do Latim publicus,

“relativo ao povo”, de populus,
“povo”. Também adquiriu o signifi-
cado de “aberto a toda a comuni-
dade”, em oposição a “privado”.

Todo artista possui seu grupo de
fãs, ou seu fã-clube. E é claro que
estes, não há ator ou artista que so-

breviva. “Fã” é um encurtamento de
“fanático”, que veio do Latim fanati-
cus, “louco, entusiasta, inspirado
por algum deus”, originalmente “re-
lativo a um templo”, fanum. Quem
não atendia a certas exigências reli-
giosas estava “à frente” do templo,
ou seja, fora dele: profanum, que ori-
ginou nosso “profano”.

Todo teatro, principalmente, com
influências do teatro italiano, possui
seus camarotes, que sempre funcio-
nou como o lugar dos mais abasta-
dos de cada sociedade. Neste caso,
CAMAROTE – é um diminutivo de
“câmara”, derivado do Latim ca-
mara, “quarto com teto recurvo”, do
Grego kamara, idem, de uma base
Indo-Europeia kam-, “arco”.

A tragédia grega, primeiro gênero
teatral, tinha como ponto de partida
o coro, e em muitos casos, esse con-
junto se tornava um personagem.
CORO, vem do Latim chorus,
“dança em círculo, grupo de pes-
soas que cantavam numa tragédia”,
do Grego khoros, “grupo de dança-
rinos, dança, piso para dançar”, de
uma fonte Indo-Europeia gher-,
“rodear”.

Tayane Caldas, que teve o
rosto tatuado pelo ex-namorado,
iniciou o procedimento para
fazer a remoção da inscrição. De-
pois de uma mobilização nas
redes sociais, a jovem ganhou o
tratamento para retirar a tatua-
gem no rosto e das áreas íntimas.
Ela afirma que os desenhos
foram feitos à força pelo ex.

“Uma sensação de alívio, de fe-
licidade. De sentir o recomeço, de
me sentir livre“, disse Tayane Cal-
das após a primeira sessão para a
remoção da inscrição no rosto.

O tratamento está sendo feito
em uma clínica de estética em
Taubaté. Ela ganhou o trata-
mento após a repercussão do
caso e mobilização de clínicas,
profissionais e influenciadores
para apoiá-la na remoção. Um
influenciador chegou a transferir
para a clínica o valor do trata-
mento, mas, como a instituição
já iria cobrir os custos, a clínica
repassou o dinheiro para a
jovem.

A primeira sessão foi feita
nesta quarta-feira (25). Já na pri-
meira sessão a inscrição com o

nome do namorado começa a
ficar menos aparente. A imagem
com o relato de Tayane foi com-
partilhada por sua advogada nas
redes sociais.

A jovem deve fazer algumas
dezenas de sessões do trata-
mento, que é à laser, para a re-
moção.

O ex-namorado de Tayane,
Gabriel Coelho, segue preso. A
Polícia Civil investiga o caso e
trabalha na apuração do consen-
timento da jovem, já que as ver-
sões dos dois são divergentes.

A jovem conta que foi tatuada

à força, depois de ser seques-
trada e mantida em cárcere pelo
ex, contra quem tinha uma me-
dida protetiva. Já Gabriel diz que
a tatuagem foi consentida e que
ela seguiu com ele no dia por
vontade própria.

Ele está preso de forma pre-
ventiva, até o fim do inquérito,
que deve ser concluído na pró-
xima semana. Além disso, ele vai
seguir preso por ter descum-
prido uma medida protetiva.

Tayane contou que saía de
casa na sexta-feira (20) para ir a
um curso, quando ele a abordou

e obrigou que seguisse em seu
carro com ele. Ela foi levada até
a casa de Gabriel, onde passou
por uma sessão de tortura, com
agressões e ofensas.

Em um momento das agres-
sões, Gabriel disse que faria uma
terceira tatuagem nela com seu
nome, mas agora no rosto - ela já
tinha duas outras com o nome
dele, uma no seio e outra na viri-
lha.

Devido à medida protetiva
contra Gabriel, a mãe acompa-
nhava a rotina da filha, que não
saía sozinha de casa, com medo
de que fosse pega pelo ex.

No sábado (21), a jovem voltou
para casa e foi acolhida pela mãe
com hematomas e a tatuagem
cobrindo a lateral do rosto com o
nome do ex-namorado. A mãe
procurou a polícia e ele foi preso
por descumprimento de medida
protetiva que a jovem tem contra
ele.

Gabriel Coelho nega a versão
de que teria tatuado a jovem à
força. Na delegacia, segundo a
Polícia Civil, ele disse que ela
permitiu a tatuagem e ainda

negou agressões.
Para justificar a inscrição no

rosto de Tayane, ele disse que ela
havia feito uma tatuagem em
sua virilha com o nome dela e,
em consequência, fez ele deixou
sua assinatura no rosto dela, mas
de forma consensual.

O pai do jovem também foi ou-
vido pela polícia. A conduta dele
também passou a ser investigada
porque ele dirigia o carro quando
Gabriel abordou a ex, mesmo
com uma medida protetiva que
o impedia de se aproximar.

Na delegacia, segundo a polí-
cia, ele entregou o celular com
trocas de mensagens entre o
filho e a jovem, além de um
áudio em que ela aparece ta-
tuando a virilha de Gabriel.

O pai ainda disse que o casal
costumava infringir a protetiva,
mantendo encontros e, por isso,
acompanhou o filho até a casa de
Tayane, mas que ela entrou no
veículo de forma consensual e
negou a alegação de cárcere pri-
vado. Ele reforçou ainda que a
tatuagem foi permitida por
Tayane.

'Me sinto livre', diz jovem ao iniciar remoção de
tatuagem feita no rosto pelo ex-namorado

Remoção 

Após mobilização nas redes sociais, Tayane Caldas ganhou o tratamento para retirar a tatuagem no rosto e 
das áreas íntimas. Jovem afirma que desenhos foram feitos à força.

Geral

TERMOS TEATRAIS
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=Rapaz que tatuou nome no rosto da ex-namorada
descumpriu duas medidas protetivas
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A história de "Acorda, Pe-
drinho" é toda inusitada. A
letra, inspirada em um se-
nhor que dormia e jogava si-
nuca em um bar em Curitiba,
e o som, pop alternativo,
fogem da curva das paradas.
E mais: a chegada de uma
banda em 1º lugar é um feito
raro no ranking de streaming
do Brasil.

O quinteto curitibano
Jovem Dionísio, com forma-
ção ao estilo do século pas-
sado, que inclui vocalista,
baixista, baterista, guitar-
rista e tecladista, é a única
banda no top 50 diário nacio-
nal do Spotify hoje.

É preciso ir além do ran-
king de 50 faixas apresen-
tado no aplicativo e ir buscar
o top 200, disponível só no
site SpotifyCharts, para

achar a próxima banda: a
americana Imagine Dragons,
lá na 80ª posição, com
"Enemy".

A última vez que uma
banda chegou ao topo do
Spotify no Brasil foi em
agosto de 2018, quando
"Meu Abrigo", do trio flumi-
nense Melim, ficou no nú-
mero 1 durante dois dias.

Como "Acorda, Pedrinho"
está há seis dias em primeiro
lugar, ela já tirou facilmente
o posto de "Meu abrigo" de
faixa de uma banda que mais
tempo liderou o ranking de
streaming no país.

Tanto o Melim quanto o
Jovem Dionísio têm influên-
cias de pop-rock, estilo em
que o formato de banda é
mais comum e que caiu nas
paradas do Brasil desde a dé-

cada passada. Sertanejo,
funk e forró são os cam-
peões.

Das 94 músicas que já che-
garam ao primeiro lugar do
Spotify no Brasil desde que o
ranking começou a ser divul-
gado, em janeiro de 2017,
apenas duas são de bandas.
As outras 92 duplas ou artis-
tas solo. Veja a lista abaixo.
Ela considera os artistas
principais de cada lança-
mento, no caso de parcerias.

Algumas observações: Ba-
rões da Pisadinha é uma
dupla de forró, não uma
banda. O formato de banda
também não se encaixa no
Major Lazer, trio de DJs que
teve hits com Anitta e Pabllo-
Vittar no Brasil, e no grupo
vocal Blackpink, que gravou
"Sourcandy" com Lady Gaga.

Recontratado Geral

Parada de streaming é dominada por artistas solo e duplas. 'Acorda, Pedrinho' é um 
feito raro que não ocorria desde 'Meu abrigo', do Melim. 

Jovem Dionísio é a única banda no top 50 do Brasil
e a primeira a liderar o ranking desde 2018
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"Poemas da Arca do Velho"
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Jovem Dionísio no clipe de 'Acorda, Pedrinho' — Foto Divulgação

Eis outro dia
que vai parir
mais extensão
sobre este chão daqui...
Já não galopo mais,deito a visão
sobre o cerrado que me viu partir
que de tão seco vai morrer então...
e cá supus:
Não há Jesus aqui...

Eis que de novo
Volto ao manejo!
Se toco o gado,
Cumpro o meu fado,
Sou sertanejo!
alguém jamais de chuva agraciado,
Pois caso o sol esconda seu lampejo,
Será meus olhos que terão chorado...
Nada seduz
Me faça jus
Não vejo...

Então chorei...
Com não ver
O homem cá
Desembestar
O boi morrer
Por não beber do açude que não há?

Da morte rir do urubu comer
Cada carcaça que aqui se arrastar?
Então supus
Isso reduz
Quem vê...

Então meu Deus
Que não me alcança,
Ah!Quem me dera
Eu fosse a fera

Que em mim descansa!
Eu não seria o homem que eu não era!
Eu lutaria como quem não cansa!
Inventaria aqui a primavera,
Quem sabe a esperança!
É o que mais meu coração espera...
Sob essa luz
Tudo conduz
Ao que Jesus
dissera...

REGRESSO



Com objetivo de reunir
toda a rede de atendimento e
principais órgãos de apoio à
criança, ao adolescente e à
mulher, a Prefeitura de Porto
Grande realizou, nesta se-
mana, um evento com obje-
tivo de aproximar e
apresentar os órgãos bem
como seus serviços para faci-
litar e estreitar parcerias. Du-
rante a reunião, a juíza
Marcella Peixoto Smith, titu-
lar da Vara Única de Compe-
tência Geral da Comarca e
diretora do Fórum de Porto
Grande, discursou sobre o
papel do Poder Judiciário e a
importância da utilização do
Depoimento Especial para
escuta de crianças e adoles-
centes vítimas ou testemu-
nhas de violência.

“Hoje a lei determina que

crianças e adolescentes, víti-
mas ou testemunhas de vio-
lência, têm que ser ouvidas
por meio de depoimento es-
pecial, que é uma forma de
escuta que a criança é ou-
vida em um ambiente aco-
lhedor, numa sala específica

do fórum preparada para
isso e com acompanhamento
de uma assistente social,
para relatar a violência que
sofreu podendo ser física,
moral e sexual”, informou.

A magistrada destaca que
durante o depoimento espe-

cial as partes do processo as-
sistem de outra sala e essa
vítima não tem contato ne-
nhum com juiz, promotor,
agressor e advogados, o que
dá mais tranquilidade pra
ela. “O objetivo do depoi-
mento especial é conseguir
que a vítima faça o relato de-
talhado uma única vez, no
início do processo. Quando
os órgãos de apoio e acolhi-
mento detectarem uma ví-
tima de violência, eles
devem encaminhar ao juiz
uma solicitação pedindo um
depoimento especial, isso
evita que a vítima seja reviti-
mizada e impede a contami-
nação desse depoimento”,
ressaltou.

Participaram da reunião:
Prefeitura Municipal de
Porto Grande, Centro de Re-

ferência de Assistência So-
cial (CRAS), Conselho Tute-
lar, Coordenadoria de
Políticas Públicas para Mu-
lheres (CPPM), Centro de Re-
ferência Atendimento à
Mulher (CRAM), Polícia Mili-
tar do Amapá (Batalhão Ara-
guari), Polícia Civil,
Promotoria de Justiça de
Porto Grande (PJPG), Defen-
soria Pública do Estado do
Amapá (DPE), Secretária Mu-
nicipal de Educação
(Semed), Secretaria Munici-
pal de Saúde, Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer,
Programa Amapá Jovem,
Conselho Municipal de As-
sistência Social (CMAS),
Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente
(CMDCA) e a Casa do Acolhi-
mento Renascer.

Titular da Comarca de Porto Grande fala sobre papel
do Poder Judiciário e escuta especializada

Mulheres atendidas pela Associação Nossa Família participam de
workshop sobre prevenção e cuidado nos casos de abuso sexual

Maio Laranja

Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente

A palestra destacou ainda onde se deve procurar ajuda e
quais os órgãos de apoio nesses casos específicos.

O ministro André Men-
donça, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF),
determinou o envio à Jus-
tiça Eleitoral de mais uma
ação penal contra o ex-go-
vernador do Distrito Fede-
ral José Roberto Arruda.
Nessa ação, ele havia sido
condenado pelo juízo da
7ª Vara Criminal de Brasí-
lia a sete anos, seis meses
e 20 dias de reclusão pela
prática dos crimes de falsi-
dade ideológica e corrup-
ção de testemunha.

A condenação se deveu
ao oferecimento de vanta-
gem ao jornalista Edmil-
son Edson dos Santos,
conhecido como Edson
Sombra, para que fizesse
afirmação falsa, negasse
ou se calasse em depoi-
mento na Operação Caixa
de Pandora. O relator en-
tendeu configurada a co-
nexão entre essas
condutas e a da ação penal
que investigou a falsidade
ideológica praticada no
caso dos panetones, reme-
tida à Justiça especiali-
zada em decisão no
Habeas Corpus (HC)
203367.

Conexão
Inicialmente, Mendonça

havia rejeitado recurso da
defesa contra a decisão
proferida em 20/5, na

parte em que o relator ne-
gara pedido de extensão
da declaração de incompe-
tência da Justiça Comum
em relação a outras ações
penais contra o ex-gover-
nador. Para o ministro, o
pedido inicial não trouxe
aos autos os elementos ne-
cessários para, naquele
momento, subsidiar a aná-
lise da extensão. Contudo,
conheceu o recurso como
habeas corpus de ofício
para analisar o mérito.

Na avaliação do minis-
tro, a conduta descrita na
ação penal não tem, por si
só, conotação de natureza
eleitoral. No entanto, é no-
tável a finalidade comum
das duas condutas tidas
como delituosas - a que,
mediante oferecimento de
vantagem indevida, busca
falsear a verdade dos fatos
por meio de depoimento
fraudado e a que busca
fazer o mesmo por meio
de documentos.

O ministro assentou que
as ações penais foram pro-
postas pela Procuradoria-
Geral da República no
mesmo contexto temporal
(fevereiro de 2010), proba-
tório (falsidade em sen-
tido amplo) e, sobretudo,
finalístico, já que ambas
intentaram claramente in-
validar as gravações em
vídeo apresentadas pelo
colaborador processual
Durval Barbosa, além de
resguardar a condição jurí-
dica do ex-governador pe-
rante a Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, na ava-
liação do relator, deve-se
reconhecer a competên-
cia da Justiça Eleitoral
também nesse caso, com
base na jurisprudência do
Supremo. Como na deci-
são anterior, o ministro
anulou todos os atos pra-
ticados na ação penal, até
o momento, pelo juízo da
7ª Vara Criminal de Brasí-
lia.

Ministro André Mendonça envia à Justiça eleitoral
mais uma ação contra José Roberto Arruda

Pressão

Na avaliação do ministro, a ação, que trata de corrupção de testemunha, 
investiga crimes comuns conexos a delitos de natureza eleitoral.

Juíza Marcella Peixoto falou da importância da utilização do Depoimento Especial para escuta 
de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. 
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Segundo o mediador judicial e pales-
trante Davi Pinho, falar de violência sexual
de crianças e adolescentes e até contra
adultos ainda hoje em dia é um tabu, en-
tretanto se faz necessário quebrar corren-
tes do silêncio. “Ao falar sobre esse
assunto, precisamos conquistar a con-
fiança das pessoas que nos ouvem, é um
assunto delicado, e a palestra tem como
objetivo abrir os olhos dessas mulheres,
para que elas percebam coisas que até
então eram imperceptíveis e fiquem mais
atentas ao comportamento dos filhos, so-
brinhos e familiares que convivem”, res-
saltou.

Durante o workshop, realizado nasexta-
feira (27) foram tratados sobre os tipos de
violência, sinais que as vítimas podem
apresentar e mitos que giram em torno
desse crime, além de danos físicos, men-
tais, emocionais e consequências que
podem causar na vida dessas crianças e
adolescentes. A palestra destacou ainda
onde se deve procurar ajuda e quais os ór-
gãos de apoio nesses casos específicos.

Segundo a supervisora do Cejusc de
Santana, Neide Santos, Associação A
Nossa Família incluiu na caderneta dessas
mulheres a agenda de palestras sobre vio-
lência e abuso sexual de crianças e adoles-
centes. “A Associação Nossa Família cuida
de mulheres grávidas de Santana e áreas

ribeirinhas que são carentes ou que se en-
contram em vulnerabilidade social, eco-
nômica ou vítimas de violência
doméstica” disse.

A supervisora apontou ainda, que o Ce-
jusc tem uma parceria com a associação
tendo em vista estimular a auto composi-
ção, proporcionando a construção e prá-
tica de formas alternativas de resolução de
conflitos. “Temos como compromisso in-
cluir nos seus projetos e ações os temas de
garantias de direitos da infância e juven-
tude, além de proporcionar a resolução de
conflitos pela via da conciliação, mediação
e práticas restaurativas, através do serviço
prestado pelo Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania da Comarca de
Santana, junto à demanda atendida pela
Associação A Nossa Família” assegurou
Neide Santos.

Associação A Nossa Família
A Associação realiza serviços de atendi-

mentos psicológicos, fonoaudiólogo, clí-
nico geral, pediátrico, nutricionista,
obstetra, vacinas, enfermagem especiali-
zada, farmácia, laboratório e outros. Todos
os serviços são prestados de forma gra-
tuita. A mulher e a criança precisam reali-
zar um cadastro na Associação para
receber o atendimento e o acompanha-
mento pelos profissionais” ressalta.
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Mateus 18.21-22: Então Pedro
chegou perto de Jesus e pergun-
tou: —Senhor, quantas vezes
devo perdoar o meu irmão que
peca contra mim? Sete vezes? 22
—Não! —respondeu Jesus. —Você
não deve perdoar sete vezes,
mas setenta e sete vezes.

No Evangelho de Mateus
temos uma situação muito inte-
ressante o diálogo de Jesus e um
fariseu no qual ele questiona o
fato de Jesus aceitar uma peca-
dora, uma mulher de má fama,
sinônimo de alguém que não
tinha voz ativa. E depois de
questionado sobre o porquê ele
acolheu aquela mulher peca-
dora, Jesus responde: “Eu
afirmo a você, então, que o
grande amor que ela mostrou
prova que os seus muitos peca-
dos já foram perdoados. Mas
onde pouco é perdoado, pouco
amor é mostrado. Lucas 7.47”.

PERDÃO: No Antigo Testa-
mento a palavra usada é Kypur
(expiação): Perdão ou expiação
dos pecados, tem como objetivo:
cobrir, encobrir, fazer expiação,
fazer reconciliação, cobrir com
betume, pacificar, propiciar, ex-
piar pelo pecado e por pessoas
através de ritos legais, ser co-
berto. 

Davi sentiu na pele após o
adultério e assassinato o que é
ter o coração carregado e pesado
pelo pecado, mas mesmo assim
Deus não o abandonou, enviou
um profeta, um pastor para lem-
brar que o pecado estava no co-
ração e precisava ser confessado.
2 Sm 12.13: Então Davi disse: —
Eu pequei contra Deus, o Se-
nhor. Natã respondeu: — O Se-
nhor perdoou o seu pecado;
você não morrerá. Mais tarde,
Davi descreve o que passou en-
quanto não confessara o pecado,
e também fala de como Deus lhe
foi bondoso.

No Novo Testamento a pala-
vra Aphesis (remissão): Livra-
mento da escravidão ou prisão;
remissão ou perdão, de pecados
(permitindo que sejam apagados
da memória, como se eles nunca
tivessem sido cometidos, remis-
são da penalidade). Perdoar sig-
nifica, essencialmente, remover
a culpa que resulta da transgres-
são. Isso porque não tem como
remover um acontecimento. Ele
está lá. Neste caso o que se enfa-
tiza é a culpa do transgressor e
não a transgressão em si.

O texto do Evangelho é um
texto claro a respeito, Lucas 7.48-
50, diz que: “Então Jesus disse à
mulher: — Os seus pecados estão
perdoados. Os que estavam sen-
tados à mesa começaram a per-
guntar: — Que homem é esse que
até perdoa pecados? Mas Jesus
disse à mulher: — A sua fé salvou
você. Vá em paz.” 

No Novo Testamento, vários
pontos são esclarecidos como: o
pecador perdoado deve perdoar
aos outros. A prontidão em per-
doar os outros mostra que tam-

bém estamos arrependidos.
Além disso, tal perdão deve ser
de coração. Isto é, deve ter a
mesma origem motivadora que
Cristo teve, perdoar sem esperar
receber nada em troca.

O QUE TRÁS A NECESSIDADE
DO PERDÃO?

A Palavra de Deus em várias si-
tuação fala e acusa ao ser hu-
mano do seu pecado, fato que
com o pecado vem o egoísmo, a
sensação de que somos auto su-
ficientes, e que temos capaci-
dade de fazer sempre mais e
sozinhos. Quando isso ocorre
surge em nosso coração um sen-
timento como: Se eu estou certo
e, todo mundo está errado. 

Na prática a dificuldade de es-
tender o perdão também nos
mostra e revela um diagnóstico
que nem sempre queremos con-
cordar com ele, isto é, o distan-
ciamento da palavra de Deus de
nosso ser. Queremos resolver
tudo sozinho. Mas o Apóstolo
Paulo reforça que é somente pela
fé que temos o perdão, Gl 3.10-
14: “Os que confiam na sua obe-
diência à lei estão debaixo da
maldição de Deus. Pois as Escri-
turas Sagradas dizem: “Quem
não obedece sempre a tudo o
que está escrito no Livro da Lei
está debaixo da maldição de
Deus.” É claro que ninguém é
aceito por Deus por meio da lei,
pois as Escrituras dizem: “Viverá
aquele que, por meio da fé, é
aceito por Deus.” Mas a lei não
tem nada a ver com a fé. Pelo
contrário, como dizem as Escri-
turas: “Viverá aquele que fizer o
que a lei manda.” Porém Cristo,
tornando-se maldição por nós,
nos livrou da maldição imposta
pela lei. Como dizem as Escritu-
ras: “Maldito todo aquele que for
pendurado numa cruz!” Cristo
fez isso para que a bênção que
Deus prometeu a Abraão seja
dada, por meio de Cristo Jesus,
aos não judeus e para que todos
nós recebamos por meio da fé o
Espírito que Deus prometeu.” 

Tão logo é a graça/presente de
Deus que inunda o coração e o
faz transbordar de alegria pela
Salvação e perdão em Cristo, isto
na prática mostra que com o per-
dão de Jesus somos nutridos
com os bens e bênçãos de Deus e
por ele temos paz com Deus.
Pois, com o perdão fica certo e
claro que não devemos nada. O

pecado que nos culpa e afasta de
Deus agora em Jesus estão enco-
bertos/ esquecidos por Deus, co-
locados tão distantes de nós, fato
que em Miquéias 7.19, diz: ...
“Novamente, terás compaixão
de nós; acabarás com as nossas
maldades e jogarás os nossos pe-
cados no fundo do mar”. Somos
em Cristo amados incondicio-
nalmente, pois o perdão só pode
ser obtido por Cristo, ou melhor
, recebido por causa da sua
morte e ressurreição. Neste sen-
tido somos em tudo perdoado e
por ele amado. 

Neste sentido, perdoar ao
nosso próximo significa, esque-
cer a dívida, assim como Deus
esqueceu a nossa, ver em sua
plenitude a petição da oração do
Pai Nosso que diz, Mateus 6.12:
“Perdoa as nossas ofensas como
Também nós perdoamos as pes-
soas que nos ofenderam.” Mas
então, porque sofremos tanto
mesmo sendo perdoados por
Deus e perdoando as pessoas?” 

Por que o pecado e o diabo se-
duzem as pessoas de tal modo
que as instiga a pensar mau,
falar, ofender, direcionar ações
que ofendem ao próximo e de-
pois que o pecado está concreti-
zado. Tiago 1.14-15 diz: “Mas as
pessoas são tentadas quando são
atraídas e enganadas pelos seus
próprios maus desejos. 15Então
esses desejos fazem com que o
pecado nasça, e o pecado,
quando já está maduro, produz a
morte.” Então, quando o pecado
está enraizado o diabo faz ques-
tão de nos expor, nos larga e
acusa para por culpa e todo tipo
de dor, sobrecarregando o cora-
ção com o sentimento, não
posso perdoar, não posso dizer
que deixarei passar. Dando-nos
a ideia de que estamos sós, es-
quecendo que Jesus continua do
nosso lado, ele promete em Ma-
teus 28.20b: “E lembrem disto:
eu estou com vocês todos os
dias, até o fim dos tempos.” Pois,
onde tem a palavra de Deus que
salva e dá vida, ali tem o perdão
e, todas as bênçãos possíveis, as
que enxergamos e as que have-
remos de receber no tempo
certo, conforme promessa em
Apocalipse 7.9: “Depois disso
olhei e vi uma multidão tão
grande, que ninguém podia con-
tar. Eram de todas as nações, tri-
bos, raças e línguas. Estavam de
pé diante do trono e do Cordeiro,

vestidos de roupas brancas, e ti-
nham folhas de palmeira nas
mãos.”

Qual a vantagem de perdoar?
Com o perdão a pessoa sente que
o amor de Deus é também para
ela, e que nada é tão grande que
não pode ser perdoado, que é di-
ferente de acobertar ou afastar-
se do problema. É, na pratica
encarar o problema de frente na
certeza que Jesus está cuidando
de cada um na sua necessidade.
Com a extensão do perdão, Deus
quebra o nosso orgulho e tam-
bém de quem nos ofendeu. Ro-
manos 12.20: “Mas façam como
dizem as Escrituras: “Se o seu
inimigo estiver com fome, dê co-
mida a ele;se estiver com sede,
dê água. Porque assim você o
fará queimar de remorso e ver-
gonha.”” Nos colocando no
mesmo nível de: Perdoados e
amados. Em resumo: Se Deus
não perdoasse continuamente
estaríamos perdidos. O perdão
na prática seria como se você es-
tivesse sem comer há vários dias,
mas ao ter uma comida saborosa
há sua frente e ciente disso, você
simplesmente não se sente tran-
quilo em comer esta deliciosa re-
feição sem antes dividir com
aquela pessoa que está com a
mesma fome que você.

O fato é claro: Se tu não per-
doa, também não terás o perdão,
pois Deus nos perdoa para tam-
bém procedermos do mesmo
modo em relação ao nosso pró-
ximo. Palavra dura lembrada
pelo Pai Nosso.

E quando o perdão é recebido
e também estendido, recebes o
consolo e a certeza de que no céu
não existe mais registro do teu
pecado. Mas claro que no ato de
perdoar não tem participação
nenhuma do ser humano, é tudo
graça, é presente, o que Deus de-
seja é que reconheçamos sua mi-
sericórdia em nosso favor. 

Como ter certeza que Deus
vem e intervém em nosso favor?

Romanos 8.26-28; Assim tam-
bém o Espírito de Deus vem nos
ajudar na nossa fraqueza. Pois
não sabemos como devemos
orar, mas o Espírito de Deus,
com gemidos que não podem ser
explicados por palavras, pede a
Deus em nosso favor. 27  E Deus,
que vê o que está dentro do co-
ração, sabe qual é o pensamento
do Espírito. Porque o Espírito
pede em favor do povo de Deus
e pede de acordo com a vontade
de Deus. 28  Pois sabemos que
todas as coisas trabalham juntas
para o bem daqueles que amam
a Deus, daqueles a quem ele cha-
mou de acordo com o seu plano. 

Ainda lemos em Lucas 6.35-
39: Façam o contrário: amem os
seus inimigos e façam o bem
para eles. Emprestem e não es-
perem receber de volta o que
emprestaram e assim vocês
terão uma grande recompensa e
serão filhos do Deus Altíssimo.

Façam isso porque ele é bom
também para os ingratos e maus.
Tenham misericórdia dos ou-
tros, assim como o Pai de vocês
tem misericórdia de vocês.  —
Não julguem os outros, e Deus
não julgará vocês. Não conde-
nem os outros, e Deus não con-
denará vocês. Perdoem os
outros, e Deus perdoará vocês.
Dêem aos outros, e Deus dará a
vocês. Ele será generoso, e as
bênçãos que ele lhes dará serão
tantas, que vocês não poderão
segurá-las nas suas mãos. A
mesma medida que vocês usa-
rem para medir os outros Deus
usará para medir vocês. E Jesus
fez estas comparações: —Um
cego não pode guiar outro cego.
Se fizer isso, os dois cairão num
buraco.” 

O que dizer se alguém lhe diz:
Estou com dificuldades em per-
doar. O primeiro passo é mostrar
que não existe paz verdadeira
que não venha do Senhor Jesus,
e que esta paz só pode ser encon-
trada pelo ouvir da palavra, só
pode se encontrada na palavra
de Deus. O primeiro passo é falar
do quanto Deus nos ama. Lem-
brar que Deus amou o mundo in-
condicionalmente. Lembre-se
que no relato sobre o Rei Davi,
ele não tinha paz e isso é confir-
mado e registrado em vários sal-
mos, vivia triste, até que o
profeta Natã foi falar com ele e
Davi confessou o seu pecado e
também ouviu o perdão. Na rea-
lidade tudo isso só é possível por
que:

João 3.16-18: Porque Deus
amou o mundo tanto, que deu o
seu único Filho, para que todo
aquele que nele crer não morra,
mas tenha a vida eterna. Pois
Deus mandou o seu Filho para
salvar o mundo e não para julgá-
lo. —Aquele que crê no Filho não
é julgado; mas quem não crê já
está julgado porque não crê no
Filho único de Deus.

Deus quer ser o primeiro na
tua vida, veja em Mateus 6.33:
Portanto, ponham em primeiro
lugar na sua vida o Reino de
Deus e aquilo que Deus quer, e
ele lhes dará todas essas coisas.

E lembre-se agora que sabes
do valor e importância do per-
dão na tua e na vida do teu se-
melhante que 1 Pedro 3.10-12:
Como dizem as Escrituras Sagra-
das: “Quem quiser gozar a vida e
ter dias felizes não fale coisas
más e não conte mentiras.
Afaste-se do mal e faça o bem;
procure a paz e faça tudo para al-
cançá-la.  Pois o Senhor olha
com atenção as pessoas hones-
tas e ouve os seus pedidos,
porém é contra os que fazem o
mal.” Oração: Gracioso Deus em
Jesus guarda-nos na fé para a
vida eterna e que possamos con-
fiar sempre no teu perdão que
nos ensina a perdoar para ser-
mos um só povo amado e per-
doado aqui e na eternidade.
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

VOCÊ TEM DIFICULDADE EM
PERDOAR?



Sabe estas coisas que amigos
dizem, somente amigos, geral-
mente amigos do eterno sempre,
mesmo que não se os conheça
pessoalmente, neste palco do
agora, mas assinalados nas rotas
de viagens tantas por longínquas
eras e esferas...

Perdoe-me, afastei-me do foco,
falo de amigos que são capazes de
com sensibilidade extracorpórea
se conectarem as camadas sutis
de nossas percepções e mensa-
gens para emergirem em diferen-
tes e inusitadas situações e
inspirarem reflexões, constata-
ções e revoluções.

“Descubra as coisas novas no
velho caminho.”

Disse-me, em alto e bom som,
o amigo distante. Onde o som
ficou por conta da minha imagi-
nação.

O que ocorreu é que suas pala-
vras me levaram para um mergu-
lho no rio do filósofo HERÁCLITO
DE ÉFESO, “Ninguém pode entrar
duas vezes no mesmo rio, pois
quando nele se entra novamente,
não se encontra as mesmas águas,
e o próprio ser já se modificou…” 

Sim, a Ciência comprova, há
inúmeras modificações nas célu-
las de meu corpo a todo instante.
E as minhas percepções?  Nunca
serão as de agora como as de

antes ou do instante vindouro...
São únicas.

Saio a caminhar nas trilhas do
parque e logo ocorre a certeza de
que de fato nada é o mesmo que
foi ontem, nem o caminho, nem
as folhas caídas das árvores, nem
a brisa que ontem era vento e
hoje é calmaria. 

Aliás, nem uma folha do bos-
que balança em contraste gritante
com o cenário do outro dia
quando o balançar dos galhos das
árvores era delirante ao sopro de
um vento sibilante, debulhando
pinhas. 

“Descubra coisas novas no
velho caminho!” 

Amigo, não há o caminho
velho, ele acabou de surgir neste
lapso temporal ao ser trilhado
pelos meus passos no agora. E eu
sou a recém-nascida a encantar-
me com a vida revivida ou rein-
ventada e ressignificada a cada
vírgula grafada ou respirar inspi-
rado.

Uma operação da Polí-
cia Federal, junto com o
IBAMA, denominada
'Nemestrino' realizou
uma grande fiscalização
dentro da Terra Indígena
Arariboia, no Maranhão,
nos dias 24 e 25 de maio,
que descobriu áreas com
madeira extraída ilegal-
mente.

Segundo a PF, os pon-
tos de desmatamento
foram localizados por
meio de alertas de des-
matamento oriundos de
imagens do satélite Pla-
net, através do Programa
BRASIL M.A.I.S.

Após a descoberta dos
pontos de desmata-
mento, a PF lavrou autos
de infração e destruiu
serrarias e movelarias
clandestinas na região.

Os envolvidos poderão
responder por crimes
como receptação qualifi-
cada, transporte e depó-

sito de produto de ori-
gem vegetal sem licença
válida, funcionamento
de estabelecimentos po-

tencialmente poluidores
sem autorização, dentre
outros.

Também participaram

da operação o Corpo de
Bombeiros Militar (CBM),
ICMBio e Batalhão de Po-
lícia Ambiental (BPA).

Locais eram usados para desmatar a floresta ilegalmente.

Polícia Federal descobre serrarias clandestinas dentro 
da Terra Indígena Arariboia, no MA
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Serraria localizada na região da Terra Indígena

Arariboia foi inutilizada pela PF

GeralDesmatamento 

Sandra Regina Klippel •

AS COISAS NOVAS DO VELHO CAMINHO

COLUNA Professora de Língua 
Portuguesa e Literatura, 

escritora e ativista cidadã.
Publicou, entre outros 

livros, “A Prática da Gestão
Democrática no Ambiente

Escolar”, artigos 
relacionados a sua área e 

espalhou poemas e crônicas
por diversos veículos.
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Presidida pelo senador Fa-
biano Contarato (PT-ES), a
sessão do Congresso Nacional
na quinta-feira (26), foi dedi-
cada para homenagear o Dia
da Defensoria, Defensoras e
Defensores Públicos, come-
morado em 19 de maio.

Em uma fala cheia de pai-
xão, o delegado de polícia,
mas com um estágio na De-
fensoria Pública no currículo,
exaltou o trabalho essencial
promovido pela instituição.

Contarato colocou seu
mandato à disposição e desta-
cou que se “você quer saber
como um político trata a po-
pulação vulnerável, veja
como ele trata a Defensoria.
Se ele está vilipendiando a
Defensoria, eleestá vilipen-
diando os mais vulneráveis".

O defensor público-geral do
Amapá, José Rodrigues, e o
defensor público Jefferson
Teodosio, estiveram na ses-
são. O DPG ressaltou a impor-
tância de o Congresso
Nacional reconhecer o rele-
vante papel da instituição no
Estado Brasileiro e na formu-
lação de políticas públicas.

“Um reconhecimento como
esse, em uma Sessão Solene,
feita pelo Congresso Nacional,
demonstra a importância e a
necessidade de fortalecer
ainda mais as Defensorias Pú-
blicas”, pontuou o DPG.

Estelamaris Postal, presi-
dente do Conselho Nacional
das Defensoras e Defensores
Públicos-Gerais (Condege),
emocionou a todos quando
lembrou que enquanto ocor-

ria a cerimônia, centenas de
milhares de brasileiras e bra-
sileiros procuraram a Defen-
soria Pública para receberem
orientação jurídica, assistên-
cia jurídica e judiciária, apoio
psicológico e apoio da assis-
tência social.

“Assim sendo, penso que a
Defensoria Pública, hoje aqui
celebrada, deve aproveitar
esta singular oportunidade
para pedir que o Senado Fede-
ral não permita que logre
êxito proposta legislativa mi-
tigadora da força de trabalho
da defensoria e da dignidade
de seus membros, ou ainda
qualquer outra proposição
que desequilibre a paridade
de armas no campo das fun-
ções essenciais à justiça”, fi-
nalizou.

Cumprindo o dever
institucional, a Defen-
soria Pública do Amapá
(DPE-AP) esteve na úl-
tima quarta-feira, 25, no
Instituto de Administra-
ção Penitenciária do
Amapá (Iapen) para rea-
lizar uma inspeção na
penitenciária feminina.
O objetivo foi avaliar as
condições de trata-
mento das mulheres
privadas de liberdade.

Segundo a defensora
pública Mariana Leal,
do Núcleo de Execução
Penal, foram identifica-
dos problemas de es-

paço físico, na alimenta-
ção e questões médi-
cas.Os problemas
estruturais foram enca-
minhados para a admi-
nistração do IAPEN,
bem como autoridades
de saúde no estado para
conseguir informações
sobre a ausência de mé-
dica.

Participaram da ins-
peção as defensoras pú-
blicas Julia Lafayette,
Mariana Leal e Rap-
haella Camargo; e os de-
fensores públicos André
Felipe e Ramon Simões
de Souza.

Defensoria Pública avalia problemas 
estruturais em visita ao Iapen
Inspeção em penitenciária feminina ocorreu na última quarta-feira (25).

Sessão Solene homenageou o Dia da Defensoria, Defensoras e 
Defensores Públicos, comemorado em 19 de maio.

DPG do Amapá participa de sessão em 
homenagem às Defensorias Públicas

Fiscalização

No Congresso
Defensoria Pública consegue

absolvição de mulher em Júri de Macapá

A Defensoria Pública do
Amapá (DPE-AP) conseguiu
a absolvição de uma mu-
lher acusada de homicídio
no Tribunal do Júri de Ma-
capá. O caso ocorreu em
2016, quando a acusada
teria supostamente come-
tido o crime contra o com-
panheiro.  

A defensora pública Lu-
ciana Montenegro utilizou
a tese de negativa de auto-
ria para a defesa da assis-
tida. “Ninguém presenciou
o fato. Das duas vizinhas
que testemunharam, ape-
nas uma disse ter ouvido
gritos, mas ela possui trans-
tornos mentais”, relatou a
defensora pública.  

“Os jurados reconhece-
ram a materialidade do
crime, mas entenderam

que não havia provas da au-
toria. Nossa assistida foi ab-
solvida com o acolhimento
da nossa tese de negativa
de autoria”, disse.  

Luciana frisou que neste
caso, se tratava de uma mu-
lher negra, em situação de
vulnerabilidade social e
que não teve acesso a ne-
nhum auxílio público. “Ela
foi acusada sem nenhuma
prova e não deveria sequer
ter sido pronunciada”, ob-
servou.  

A defensora pública des-
tacou que pelo Núcleo de
Defesa e Promoção dos Di-
reitos da Mulher da Defen-
soria Pública do Amapá,
qualquer mulher que esteja
em fragilidade social pode
ser auxiliada na busca de
seus direitos. 

O caso ocorreu em 2016, quando 
a acusada teria supostamente 

cometido o crime contra o companheiro.  

Com tese de negativa de autoria



O Ministério Público Fe-
deral (MPF) instaurou um
procedimento para inves-
tigar a morte de Geni-
valdo de Jesus Santos, 38,
alvo de uma abordagem
truculenta de agentes da
Polícia Rodoviária Fede-
ral, envolvendo até
bomba de gás lacrimogê-
neo disparado contra o
homem enquanto ele es-
tava preso num porta-
malas, em Umbaúba (SE).

Em documento divul-
gado na sexta-feira (27), a
Procuradoria Regional
dos Direitos do Cidadão
(PRDC) afirma que, por se
tratar possivelmente de
uma pessoa com deficiên-
cia, vai acompanhar a
atuação das instituições

nos desdobramentos e
apurações sobre o caso.

Entre as primeiras medi-
das, a PRDC pretende
ouvir a família da vítima.
Também vai agendar reu-
nião com a Superinten-
dência da Polícia
Rodoviária Federal em
Sergipe, "a fim de tratar
sobre as medidas já toma-
das, bem como sobre in-
formações acerca da
existência de protocolo de
abordagem a pessoas com
deficiência no âmbito da
PRF", diz a nota publicada
pela instituição.

Genivaldo de Jesus San-
tos morreu na última
quarta-feira (25). Ele foi
abordado por policiais ro-
doviários federais quando

pilotava uma motocicleta e
em seguida imobilizado e
levado para dentro da via-
tura de forma truculenta.

Um vídeo divulgado em
redes sociais mostra a ação
policial na qual Genivaldo
é mantido à força dentro da
viatura enquanto agentes
enchem o carro com gás la-
crimogêneo. Segundo
laudo do IML (Instituto
Médico Legal), a causa da
morte foi "insuficiência
respiratória aguda secun-
dária a asfixia".

A PRCD disponibiliza um
canal para compartilha-
mento de vídeos e imagens
da ação policial que levou à
morte de Genivaldo. Os ví-
deos podem ser enviados
para o endereço de e-mail

prse-prdc@mpf.mp.br e
serão utilizados nas inves-
tigações do Ministério Pú-
blico.

Em nota, o MPF escla-
rece que diferentemente
do procedimento de "na-
tureza criminal e de con-
trole externo da atividade

policial", a nova investi-
gação, da Procuradoria
Regional dos Direitos do
Cidadão, será no âmbito
cível, focando nas viola-
ções aos direitos dos cida-
dãos e, em especial, nos
direitos das pessoas com
deficiência.

MPF abre investigação cível sobre 
direitos violados por PRF

Caso Genivaldo Geral
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Genivaldo de Jesus Santos, 38, foi morto após ser submetido a uma abordagem truculenta durante uma blitz da PRF em Umbaúba, Sergipe.



Prefeitura intensifica as ações de manutenção de 
ramais com a proximidade do verão

Calçoene

Na quinta (26) e sexta-
feira (27) a prefeitura de Cal-
çoene, por meio da
Secretaria Municipal de
Educação, recebeu a Cara-
vana do Sebrae que tem
como foco a Educação Em-

preendedora. A iniciativa é
uma parceria entre a prefei-
tura municipal e o Sebrae
Amapá para desenvolver
ações de formação de técni-
cos, gestores escolares, pro-
fessores, bem como alunos

do ensino fundamental
O programa trabalha con-

teúdos inovadores, meto-
dologias empreendedoras,
competências integradas
que se propõem a constru-
ção de projetos de vida,
melhorias da prática peda-
gógica, despertando nos es-
tudantes adoção de novas
atitudes e conhecimentos,
além de inspirar e despertar
o potencial de cada um.

"Aderir ao programa é in-
vestir no desenvolvimento
integral do estudante e esti-
mular seu protagonismo
em diversas faixas etárias,

além de contribuir com pro-
fessores e gestores no aper-
feiçoamento e valorização
profissional. A educação
empreendedora vem con-
tribuir com uma sociedade
mais justa e igualitária. Isso

é educação", destacou a se-
cretária municipal de Edu-
cação, Joana Darc, bastante
empolgada com a aquisição
do programa na rede muni-
cipal de ensino de Cal-
çoene.

A prefeitura municipal de
Calçoene, através da secreta-
ria de Obras e Mobilidade Ur-
bana, vem intensificando as
ações de recuperação e manu-
tenção de ramais e vias urba-
nas, para facilitar a vida dos
munícipes e principalmente
de produtores que precisam
escoar suas produções. 

Uma das frentes de trabalho
se concentra nos trechos do

ramal que dá acesso à comu-
nidade do Cunani. 

“O verão está chegando, e
com ele, as ações de recupera-
ção de ramais e vias urbanas
serão mais intensas. Temos
um calendário para esse
verão, e vamos executar com
excelência, tornando as vias
mais acessíveis aos nossos
munícipes”, pontuou o pre-
feito Reinaldo Barros.

Uma das frentes de trabalho se concentra nos trechos do ramal que dá acesso à comunidade do Cunani. 

Secretaria de Educação de Calçoene recebe a Caravana
do Sebrae para fortalecer a educação empreendedora

Avanços

Infraestrutura

Sancionada no dia 6 de maio, a
Emenda Constitucional (EC) 120/2022
estabelece o pagamento de R$
2.424,00 do piso dos agentes comuni-
tários de saúde (ACS) e de combate à
endemias (ACE). A Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) esclarece
aos gestores que o valor só deve ser re-
passado aos profissionais da saúde
após o Ministério da Saúde publicar
portaria com orientações e repassar os
recursos aos Municípios.

Além dos vencimentos dos ACS e
ACE, a EC 120/2022 estabelece paga-
mentos de outros consectários e van-
tagens, incentivos, auxílios,
gratificações e indenizações, como re-
conhecimento e valorização do traba-
lho desses profissionais. Em diversas

oportunidades, a CNM tem respon-
dido questionamentos sobre a EC, em
especial, quanto à demanda imediata,
por parte dos Municípios, do paga-
mento do valor do novo piso salarial.

A entidade ressalta que o piso esta-
belecido, refere-se ao valor pago inte-
gralmente com recursos consignados
no Orçamento Geral da União, sendo,
portanto, de responsabilidade do go-
verno federal regulamentar o valor do
piso e transferir os recursos financeiros
aos Entes locais para o cumprimento
da obrigação. Essa atribuição e as rela-
cionadas aos direitos e obrigações tra-
balhistas estão no próprio texto da EC
120/2022:

Art. 198.

§ 7º O vencimento dos agentes co-
munitários de saúde e dos agentes de
combate às endemias fica sob respon-
sabilidade da União, e cabe aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos
Municípios estabelecer, além de outros
consectários e vantagens, incentivos,
auxílios, gratificações e indenizações,
a fim de valorizar o trabalho desses
profissionais.

§ 8º Os recursos destinados ao paga-
mento do vencimento dos agentes co-
munitários de saúde e dos agentes de
combate às endemias serão consigna-
dos no orçamento geral da União com
dotação própria e exclusiva.

§ 9º O vencimento dos agentes co-
munitários de saúde e dos agentes de
combate às endemias não será inferior

a 2 salários mínimos, repassados pela
União aos Municípios, aos Estados e ao
Distrito Federal.

Reajustes anuais
A CNM chama a atenção das gestões

locais para o fato de que, nos anos de
2019, 2020 e 2021 essas categorias da
Saúde também receberam aumento
salarial por meio da aprovação da Me-
dida Provisória (MP) 827/2018. Naquela
ocasião, para cada novo aumento
anual, o Ministério da Saúde publicou
Portaria fixando o valor de custeio fe-
deral aos agentes de saúde para que,
após esse ato, o Fundo Nacional de
Saúde (FNS) repassasse os valores do
Piso dos Agentes daquele ano.

A última dessas Portarias foi a de

3.317/2020, que estabeleceu o valor,
ainda vigente, de R$ 1.550,00 por ACS.
É com base nessa Portaria que o go-
verno federal define qual ação funcio-
nal programática será a fonte dessa
oneração orçamentária. Dessa forma,
até a edição de uma nova portaria, a re-
vogação da anterior pelo Ministério da
Saúde e a efetiva transferência do FNS
aos Fundos Municipais, as gestões lo-
cais não devem realizar qualquer rea-
juste do piso salarial até que o governo
federal se manifeste a respeito, pois, os
Municípios não possuem elementos
normativos e nem recursos financeiros
para arcar com o novo piso desses pro-
fissionais. Mais informações pelo e-
mail:

financiamento.saps@saude.gov.br

Pagamento do piso de agentes comunitários de saúde só
deve ocorrer após edição de nova portaria

A entidade ressalta que o piso estabelecido, refere-se ao valor pago integralmente com recursos 
consignados no Orçamento Geral da União.

Orienta CNM

O programa trabalha conteúdos inovadores, metodologias empreendedoras, competências 
integradas que se propõem a construção de projetos de vida.
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Tartarugalzinho

No último dia 24 a sala de
aula dos alunos do quinto
ano do ensino fundamental
da Escola Municipal Rai-
munda Lobato foi na sede da
Prefeitura. Em bate papo di-
vertido e descontraído, os
alunos aproveitaram para
tirar dúvidas e sugerir ideias
para melhoria da cidade.

A visita foi acompanhada
pelos professores Walmir,
Genildo e Valdeci, e faz parte
do Projeto ‘Escola em Ação:
Aprendizagem Significativa’,
de iniciativa da Escola Muni-
cipal Raimunda Lobato, que
promove o conhecimento do
município na prática, fa-

zendo com que o aluno co-
nheça a realidade local nas
mais diferentes áreas, como
administração, política, edu-

cação, dentre outras. Foi
uma oportunidade para os
alunos conhecerem as secre-
tarias e os trabalhos de cada

pasta. 
Na ocasião, o prefeito

Bruno Mineiro esclareceu
dúvidas dos alunos quanto

ao uso dos uniformes, trans-
porte escolar e o anunciou as
melhorias na educação do
município.

Obras na Unidade Básica de Saúde 
estão em fase de conclusão

Lição de cidadania

Alunos da Escola Municipal Raimunda Lobato 
visitam sede da Prefeitura

Infraestrutura

Em bate papo divertido e descontraído, os alunos aproveitaram para tirar dúvidas e sugerir ideias para melhoria da cidade.

A UBS recebe o nome da Rosalina Guimarães, moradora e enfermeira do São Benedito do 
Aporema que atendia a população e cuidava da saúde de todos com muita dedicação.

Prefeitura realiza mega ação em 
homenagem ao dia das mães 

Mais de mil pessoas partici-
param do evento que ocorreu
dia 21, em ação da Prefeitura
de Tartarugalzinho. A progra-
mação começou logo pela
manhã, com sessão de beleza
para as mães com direito à
maquiagem, aplicação de cí-
lios e sobrancelhas, além de
sessão de fotos digitais im-
pressas na hora. Na saúde,
mais de cem atendimentos
foram realizados. 

O evento contou com apoio
da Sala do Empreendedor do
Sebrae, Secretarias de Ação
Social, Educação e Saúde. Pela
tarde, apresentações culturais
do coral de crianças abrilhan-
tou o evento, e a Zumba Ale-
gria agitou todos os presentes.

Houve entrega de 700 ces-
tas básicas e mais sorteio de
72 brindes como geladeira,
fogão e máquina de lavar. A
Jamili Brito foi uma das con-
templadas no sorteio e levou
pra casa uma geladeira. Ela
agradeceu muito, pois não
tinha geladeira e acondicio-
nava os alimentos na casa da
vizinha. 

Para o prefeito Bruno Mi-
neiro “é uma imensa satisfa-
ção ver as pessoas acreditando
em nossa gestão, participando
dos eventos com alegria e em-
polgação. Agradeço a cada
mãe que participou, e também
ao trabalho das equipes que foi
fundamental para o sucesso do
evento”, destacou. 

Houve entrega de 700 cestas básicas e mais sorteio de
72 brindes como geladeira, fogão e máquina de lavar.

Homenagem

Dessa vez é a Comunidade
São Benedito do Aporema
que receberá em breve uma
UBS novinha, uma estrutura
pensada no melhores mate-
riais, acabamentos e durabi-

lidade que será entregue com
todo o carinho e respeito que
a comunidade merece!

A UBS recebe o nome da
Rosalina Guimarães, mora-
dora e enfermeira do São Be-

nedito do Aporema que
atendia a população e cui-
dava da saúde de todos com
muita dedicação.  Em sua
honra dedicamos seu nome
à UBS.
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A prefeitura de Laranjal do Jari rea-
lizou uma grande ação na quinta-feira
(26), chamada de Operação Resgata
Pet, que teve a participação de servi-
dores da Secretaria de Saúde, Guarda
Municipal, Guarda Ambiental, Secre-
taria de Meio Ambiente, em pareceria
com as ONGs, Anjos de quatro Patas,
Amor de Bicho, além do apoio do
Corpo de Bombeiros e Exercito Brasi-
leiro. 

O objetivo da operação foi a retira-
das de animais da parte alagada do
município e levá-lo para um abrigo
provisório montado para cuidar dos
animais nesse momento de cheia do
rio Jari.

Defesa Civil segue distribuindo água 
potável para população afetada e 
removendo famílias para abrigos

Operação Resgate Pet

Uma força tarefa está atuando
com a distribuição de água potável
por carro pipas e barcos para os
bairros afetados pelas cheias do rio
Jari.

Além da Distribuição de água po-
tável a Defesa Civil, Guarda Munici-
pal, agentes patrimoniais, Exercito
Brasileiro, Corpo de Bombeiros e
voluntários continuam removendo
famílias para abrigos. 

A prefeitura mantém três abrigos
em atividade: Ginásio do Buritizal,
Clube BQ e Escola Municipal Rai-
munda Capiberibe.

A inundação começou mês de
março. De acordo com a Defesa Civil
Municipal a cheia do rio Jari atinge
mais de 17 mil pessoas, 10 bairros, 17
comunidades, 11 escolas e 2 UBSs.

Serviços Defesa Civil: (96) 9139-
7824 Bombeiros 193. Ou se preferir
ir diretamente a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social.

67 cães são retidos das áreas afetadas em Laranjal do Jari.

Cheia do Rio Jari

O objetivo da operação foi a retiradas de animais da parte alagada do município e levá-lo para um abrigo 
provisório montado para cuidar dos animais nesse momento de cheia do rio Jari.

A inundação começou mês de março. De acordo com a Defesa Civil Municipal a cheia
do rio Jari atinge mais de 17 mil pessoas, 10 bairros, 17 comunidades, 11 escolas e 2 UBSs.

LARANJAL DO JARI
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Conscientização
Ação comemora o Dia de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

A intenção é destacar a data para mobilizar 
e convocar toda a sociedade a participar da luta 

e proteger as crianças e adolescentes.
Uma das atividades foi

uma blitz educativa com
entrega de folders, adesivos
e cartazes para conscienti-
zação das pessoas referente
ao tema.  A intenção é des-
tacar a data para mobilizar e
convocar toda a sociedade a
participar da luta e proteger
as crianças e adolescentes.

O evento faz parte de um
conjunto de ação que está
sendo desenvolvida pela
Secretaria Municipal de As-
sistência Social em con-

junto a rede de proteção:
Reaja, CMDCA, Conselho
Tutelar, Tribunal de Justiça,
Ministério Publico, Sec. de
Educação, Sec. de Saúde e
Delegacia da Infância e Ju-
ventude.

Com o objetivo de inten-
sificar a mobilização , sensi-
bilização, informação e
convocar toda a comuni-
dade de Laranjal do Jari a
participar do combate em
defesa dos direitos sexuais
de crianças e adolescentes.



O Instituto Municipal de Trânsito e
Transporte (Imtrans) participou de uma
reunião na Capitania dos Portos -Agência
Oiapoque com os presidentes das associa-
ções dos catraieiros.

Na pauta, foi tratado sobre a segurança
dos passageiros aquaviários; fiscalização
documental e medidas de segurança. Es-
tiveram presentes os representantes da
Capitania dos Portos, capitão Faria, cabo
Melo, cabo Carlos Felipe, além do presi-
dente do Imtrans, Dwekio Freitas, e o
agentes de trânsito Figueiredo.

O Instituto atuará na fiscalização e re-
gulamentação dos transportadores. O
presidente do Imtrans, Dwekio Freitas,
disse que é papel do Instituto atuar nessa
fiscalização documental , afim de garantir
que tudo esteja legal para que esse trans-
porte possa atuar de maneira segura”.

Municipio de Oiapoque comemora
77 anos de criação

As comemorações do ani-
versário de 77 anos do muni-
cípio de Oiapoque,
encerraram na última se-
gunda-feira (23), com uma
grande programação e o
ponto alto que foi o concurso
para a escolha da miss e mis-
ter de Oiapoque 2022.

No início da noite houve
entrega de premiações para
os participantes das progra-
mações esportivas, parabéns
e o corte do bolo, que foi dis-
tribuído aos munícipes que
estavam presentes.

O terceiro dia contou com
as apresentações de cantores
como Suelem Braga ; Livia
Carla ; Railson Silva ; Forró
dos Brothers, Ronery & Del-
mir ; DJs (Cleyton; Tácio
Mix).

A programação encerrou

com o desfile das candidatas
e candidatos à miss & mister
Oiapoque 2022, consagrando
Vitória Ataíde, 21 anos, re-
presentante de Vila Vitória,
como miss Oiapoque 2022 e

o título foi para Rodrigo
Neves, 25 anos, represen-
tando Clevelândia do Norte.

Para o Prefeito Breno Al-
meida , o momento é de ce-
lebração. “ Agradeço a todos,
desde os garis aos secretá-
rios  e todos os parceiros que
trabalharam para tornar este
momento possível“, comen-
tou.

“Foram momentos espe-
ciais que marcaram o re-
torno das programações
culturais ao nosso município
pós pandemia. Agradeço a
todos que se empenharam e
deram o seu melhor para a
realização do evento e todos
os munícipes. Tudo foi pen-
sado com muito carinho”,
frisou a secretária de Cul-
tura, Bárbara Sena.

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
atuará em fiscalização aquaviária

Segurança

História

A programação encerrou com o desfile das candidatas e 
candidatos à miss & mister Oiapoque 2022.

Secretaria municipal de Saúde
promove ação em Vila Vitória

Em todos os lugares

O Instituto atuará na fiscalização e regulamentação dos transportadores.

A ação fez parte do cronograma de atividades realizadas 
em alusão ao 77° Aniversário de Oiapoque.

Oiapoque

A Secretaria Municipal de
Saúde (Semsa) realizou uma
ação de saúde denominada
“Semsa 77 anos, cuidando da
saúde de Oiapoque” para os
moradores de Vila Vitória.  A
ação fez parte do cronograma
de atividades realizadas em
alusão ao 77° Aniversário de
Oiapoque. 

“ A Secretaria continua suas
ações e não poderia ser dife-
rente na programação do ani-
versário do município.
Sabemos que todos os dias
existe a procura pelos serviços
de saúde e nosso objetivo é al-
cançar os usuários desses ser-
viços”, comentou a secretária
Kayt Dayana. 

Foram ofertados os seguin-
tes atendimentos: 

Palestra sobre Educação Se-
xual e Reprodutiva

Aplicação de Flúor e Orien-
tação De Saúde Bucal: Dentista
Lilian

Teste Rápidos Covid, HIV,
Sífilis, Hepatite B e C;

Atualização da Caderneta de
Saúde da Criança e Vacinas
Covid-19:

Aferição de Pressão Arterial,
exame de glicemia capilar;

Educação em Saúde sobre
alimentação saudável, roda de
conversa sobre amamentação.

Orientação sobre Planeja-
mento Familiar

Ventosa Terapia, Massagem
Relaxante e Energia muscular
através da técnica de alivio de
dor;

Arte Terapia e Arte Ataque
Livre

Palestra educativa sobre ma-
lária e dengue e teste rápido
para malária;

Vigilância em Saúde
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A morte é um fenômeno natural da
vida e exige adaptações tanto para aque-
les que retornam ao Plano Espiritual
quanto para os que permanecem na
Terra. A saudade manifesta-se neste lado
da existência, bem como no de lá, por-
que o sentimento de Amor Fraterno
mantém as Almas interligadas. O luto é
um processo que precisa ser respeitado.
É humano. Devemos oferecer compreen-
são e apoio para que ninguém se sinta so-
zinho nesse instante. Todavia, sempre
cordialmente orientamos que não se cul-
tive vibrações de tristeza, pois isso tam-
bém alcança o Espírito que está em
recuperação, estando ela ou ele muito
mais sensível àquilo que lhe transmitem.
Daí a necessidade de nos recordarmos
com muito carinho daqueles que nos an-
tecederam à Grande Pátria da Verdade,
resgatando as memórias felizes, fazendo
com que recebam de nós somente o me-
lhor de que dispomos no coração. Certa-
mente, isso nos abastecerá e nos tornará
fortes para suplantar quaisquer adversi-
dades no caminho. Ter essa certeza de
que as pessoas que tanto amamos pros-
seguem suas jornadas no Além nos capa-
cita a atravessar esses momentos.

A fim de que sejam amainadas as dores
do coração, estas fortalecedoras palavras
de Jesus para vencermos com o Amparo
Bendito Dele: “Vinde a mim, todos vós
que estais cansados e oprimidos, e Eu
vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou pacífico e
humilde de coração, e achareis descanso
para as vossas Almas. Porque o meu jugo
é suave, e o meu fardo é leve” (Evange-
lho, segundo Mateus, 11:28 a 30).

Especialistas da área da saúde vêm
aprimorando seus conhecimentos para
eficientemente socorrer aqueles que se
defrontam com alguma situação de de-
safio. O termo utilizado no meio é co-
ping, cuja tradução literal é lutar com
sucesso, enfrentar. Um dos aspectos que
têm sido investigados diz respeito ao
papel da crença na vida após a morte e de
que forma ela se expressa diante de um
falecimento.

A Super Rede Boa Vontade de Comuni-
cação (rádio, TV, internet e publicações)
entrevistou, com exclusividade, um dos
mais renomados estudiosos da interação
entre Espiritualidade e Psicologia, o qual

trouxe consideráveis análises sobre a in-
fluência da Religião na saúde mental.
Trata-se do dr. Kenneth Pargament, psi-
cólogo clínico e professor emérito de Psi-
cologia da Universidade Estadual de
Bowling Green (Ohio, EUA), autor do
livro The PsychologyofReligionandCo-
ping: Theory, Research, Practice [Psico-
logia da Religião e coping: teoria,
pesquisa e prática]. Na ocasião, ele expli-
cou: “Pessoas que acreditam na vida
após a morte frequentemente se apoiam
e se sustentam nessa crença. Um dos ele-
mentos mais importantes dela é a sensa-
ção ou o saber de que aqueles que
morreram antes de nós ainda estão pre-
sentes e que podemos nos conectar a
eles, podemos sentir seus pensamentos
carinhosos e, às vezes, seus conselhos.
Algumas pessoas às vezes têm a sensa-
ção de que seus entes queridos estão
conversando com elas. Isso não é um
sinal de psicopatologia ou de loucura. É
algo muito natural e normal. De fato,
pesquisas apontam que muitas pessoas
têm experiências de conexão com aque-
les que já morreram. (...) Eu tive uma pa-
ciente que estava se sentindo muito
isolada e sozinha no hospital. Ela não
tinha família nem amigos, e seus pais ha-
viam morrido há alguns anos. Ela estava
muito desolada, muito chateada. E em
outra ocasião em que a vi no hospital, ela
parecia muito melhor. Eu disse: ‘Você
está melhor. O que está acontecendo?’ E
ela disse que numa noite estava dor-

mindo e, quando acordou, viu seus pais.
Estavam ao lado dela e seguravam a sua
mão, dizendo que a amavam e que esta-
riam com ela. E essa paciente não apre-
sentava nenhum sinal de psicose ou
problemas psicológicos relevantes. Foi
uma experiência espiritual muito pode-
rosa e significativa para ela”. (Os desta-
ques são meus.)

Tendo produzido centenas de artigos
científicos acerca de Espiritualidade,
Religião e Psicologia, e levando em
conta sua vivência clínica, o dr. Parga-
ment conclui ser imprescindível consi-
derar a dimensão espiritual dos seres
humanos: “Não somos apenas seres fí-
sicos, sociais e psicológicos. Somos
seres espirituais. E descobrimos isso
quando prestamos mais atenção a essa
dimensão e quando a integramos na
maneira como vemos as pessoas. A Es-
piritualidade não está separada do res-
tante da vida, mas está entrelaçada nas
dimensões dela: está entrelaçada na
Biologia, na Psicologia, nos relaciona-
mentos... E quando olhamos para as
pessoas como seres completos, huma-
nos, biopsicossociais e espirituais, au-
mentamos nossas capacidades para
ajudá-las a lidarem com essa gama de
desafios e problemas da vida”. (Os des-
taques são meus.)

Minhas Amigas e meus Irmãos, mi-
nhas Irmãs e meus Amigos, o Mundo Es-
piritual, gosto de reiterar, não é algo
abstrato, indefinido. Ele realmente

existe, pleno de vibração e trabalho. Não
o vemos ainda por uma questão de fre-
quência — obstáculo a ser desvendado
pela competente atividade científica e
suplantado pela evolução dos sentidos
físicos, que se abrirão para novos céus e
novos mundos.

Quando Jesus afirma “meu Pai não
cessa de trabalhar, e Eu com Ele. (...) Na
casa de meu Pai há muitas moradas; se
assim não fosse, Eu vos teria dito. Vou
preparar-vos lugar” (Boa Nova, segundo
João, 5:17; e 14:2), estabelecem-se, de
forma clara, na palavra do Divino Peda-
gogo, a existência e a atuação ativa, mi-
litante, do Mundo Espiritual sobre o
material, por meio, por exemplo, dos
Anjos Guardiães. Desse modo, é necessá-
rio que todos estejamos conscientes de
tal intercâmbio e saibamos lidar com
essa realidade ainda invisível, tornando-
a aliada na superação de dificuldades,
seja de ordem pessoal — no campo espi-
ritual, emocional ou psicológico —, seja
de ordem coletiva — na resolução de pro-
blemas mundiais.

A morte não interrompe a vida
A morte não interrompe a vida; por-

tanto, o aprendizado não tem fim. Na
Terra ou no Céu da Terra, prosseguimos
trilhando o caminho da Eternidade. De
acordo com o nobre médico e político
brasileiro dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Cavalcanti (1831-1900), “a morte é como
um sopro que realiza o transporte da
Alma do estado de dimensão física para
o de vibração espiritual. A Vida é
Eterna”.

O pastor norte-americano Billy Gra-
ham (1918-2018), confiante, sinalizou:
“Este mundo não é o nosso lar definitivo.
Se nossa esperança está verdadeira-
mente em Cristo, somos peregrinos
neste mundo, a caminho de nosso lar
eterno no céu”.

Entretanto, de modo algum, essa
consciência deve ser pretexto para o sui-
cídio, porquanto essa triste atitude é
uma tremenda violência contra a própria
Alma e uma atrocidade contra o corpo
humano — que nos serve de instrumento
educativo. (...)

Assim como a Vida, a Esperança não
morre nunca! Lutar pela Vida e perseve-
rar no Bem são escolhas acertadas.

José de Paiva Netto •

Vida após a morte e o enfrentamento do luto

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.

Restos fossilizados de um
réptil voador gigante — do ta-
manho de um ônibus — foram
descobertos na Argentina.

O Dragão da Morte, como os
cientistas apelidaram a nova es-
pécie, caçava presas há cerca de
86 milhões de anos.

Quando estendidas, suas
asas mediam nove metros de
uma ponta à outra. O tamanho
do predador é "aterrorizante",
disse Leonardo Ortiz, o cientista
por trás da descoberta à BBC.

"Esta espécie tinha uma al-
tura semelhante à de uma gi-
rafa", diz Ortiz, com uma
envergadura que "desafia os li-
mites de nossa compreensão
biológica".

Seus restos foram preserva-

dos em rochas nas montanhas
dos Andes por 86 milhões de
anos, o que significa que a cria-
tura voadora viveu no mesmo
período que dinossauros.

Ortiz foi um dos paleontólo-
gos que originalmente desco-
briram os fósseis do réptil
durante uma escavação na Ar-
gentina em 2012.

Ele escolheu o nome da espé-
cie — Thanatosdrakonamaru —
porque combinava as palavras
gregas para "morte" e "dragão".

"Parecia apropriado nomeá-
lo dessa forma", disse o profes-
sor Ortiz em entrevista anterior.
"É o dragão da morte."

Acredita-se que o réptil seja
um dos primeiros predadores a
usar suas asas para caçar presas
— voando pelos céus pré-histó-
ricos da Terra antes da evolução
dos pássaros.

Apesar disso, Ortiz disse à
BBC que o animal provavel-
mente passava a maior parte do
tempo no chão.

Os detalhes do estilo de
vida pré-histórico da criatura
são escassos, mas o fato de

um par de espécimes de ta-
manhos diferentes terem sido
descobertos juntos é evidên-
cia de que o predador vivia
em grupos.

O réptil viveu cerca de 20
milhões de anos antes de um
asteroide atingir a Terra em
um evento catastrófico de ex-
tinção, eliminando três quar-
tos da vida animal e vegetal e
marcando o fim do Período
Cretáceo.

Em 2017, fósseis pertencen-
tes a um pterossauro ainda
mais antigo, datado de 170
milhões de anos atrás no pe-
ríodo jurássico, foram desco-
bertos na ilha escocesa de
Skye com uma envergadura
estimada de 2,5 metros.

Dragão da Morte Geral

Como era o réptil pré-histórico descoberto na Argentina
Fósseis pertencentes ao Dragão da Morte, encontrados na Argentina, datam de 86 milhões de anos.

Fósseis do pterossauro recém-identificado estavam enterrados
em rochas há 86 milhões de anos — Foto Reuters-BBC
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Deu Ruim
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Uma aluna que sobre-
viveu ao massacre na
escola primária Robb
em Uvalde, no Texas,
espalhou sangue dos
colegas em seu corpo
para se fingir de morta,
disse Blanca Rivera, tia
da menina, em entre-
vista à emissora ABC.

Segundo Rivera, sua
sobrinha MiahCerillo,

de 11 anos, era aluna de
Irma Garcia, uma das
professoras assassina-
das no ataque.

A menina ficou ferida
por fragmentos de balas
nas costas, foi levada ao
hospital e pouco depois
liberada.

“Ela fez o que tinha
que fazer para sobrevi-
ver”, completou Rivera.

Segundo ela, sua famí-
lia está empenhada em
ajudar Miah a superar
os traumas causados
pelo massacre. 

Salvador Ramos, de
18 anos, entrou armado
na RobbElementaryS-
chool, na última quarta-
feira (25), e matou 19
crianças e duas profes-
soras.

MiahCerillo, uma das alunas da escola primária Robb, ficou ferida por fragmentos de balas nas costas

Massacre no Texas Geral

Sobrevivente de massacre no Texas espalhou sangue dos
colegas no corpo para fingir que estava morta

Tem mais gente fazendo
a coisa certa do que a er-
rada. Apesar disso, o movi-
mento da máquina pública
tem sido, ultimamente, le-
vado a cuidar de desapare-
cimento de indígenas que
reaparecem, de estupros
não confirmados por inves-
tigações, de contaminação
de águas pela garimpagem.
Intensificam-se inquéritos,
ações civis, mobilizações
midiáticas e lobbies. 

E toma-lhe o 6.514/2008,
com sua aplicação sobre as
infrações que envolvem
Unidades de Conservação.
Por exemplo, o item que
fala de UC é aplicado para
tudo, menos à UC efetiva.
Seria salutar termos instru-
mentos claros. O que se
busca não é o desenvolvi-
mento? A partir de criações
de UC, a toque de caixa, te-
remos pessoas que forçosa-
mente deixarão de
produzir, que estão per-
dendo a propriedade e não
mais poderão aplicar sua
função social.

Qual o objetivo fim de
uma propriedade -seja de
domínio público ou parti-
cular- se não para trazer de-
senvolvimento social,
produzindo e, consequen-
temente, aumentando
nosso PIB? Repetimos: tem
mais gente fazendo a coisa
certa do que a errada. Só
que, quando se cria uma UC
sem finalidade prática -leia-
se para essa geração, espe-
cialmente- o então
proprietário, que buscava
fazer a coisa certa, vai abrir
mão daquela área, que po-

deria ser desenvolvida, tra-
balhando-a de forma sus-
tentável. 

Deu ruim. Quem é que
vai pra lá? O desmatador, o
grileiro, que não tem domi-
cílio ali, nem quer fazer do
jeito certo. O ponto é que a
UC não pode ser empecilho
ao desenvolvimento sus-
tentável. Sendo as UCs rea-
listas, escusado seria
cogitar reserva legal ou res-
trição de propriedade pri-
vada. Já temos áreas
protegidas, criadas pelo
poder público, para socor-
rer a biodiversidade. Qual a
necessidade de criar essa
restrição do direito particu-
lar? 

O objetivo, por certo, das
UCs é espetacular, só
que...então, apenas teóri-
cos, no documento de cria-
ção, no papel, para a
maioria delas. Não se pro-
vam. Sem gestão. A politica
de proteção ambiental não
protege nada, nem nin-
guém. É o oposto: faz briga,
intriga entre os viventes e
engessa toda uma cadeia de
desenvolvimento socioeco-
nômico e AMBIENTAL. 

A Amazônia é habitada

por cidadãos brasileiros.
Esses mesmos que estão
sendo condenados a parali-
zação de suas atividades,
na região. Perguntamos: o
Estado está disposto a in-
vestir, para desenvolver a
qualidade de vida das po-
pulações daqui? Imprová-
vel. Os investidores e as
empresas podem e querem.
E a questão inicial deveria
ser orientar e mostrar o ca-
minho de maior retorno fi-
nanceiro a eles, para o
exercício de suas ativida-
des, com uso sustentável. 

Vamos lá: 80% de reserva
legal nas áreas de floresta e
na Amazonia legal. Redu-
zir? Dá. O Código Florestal
traz 50%, no município,
para fins de recomposição
ou o Estado que tiver macro
zoneado.... e quais os crité-
rios dessa redução? É o
caos. Logo, o que se faz?
Aumenta-se o rigor das pe-
nalidades – os instrumen-
tos de comando e controle.
E quem são os mais atingi-
dos com isso? Os pequenos
e médios empreendedores.
Gente grande deduz: isso
aqui não é economica-
mente viável para mim,

vou mudar de lugar ou de
métodos. O médio e o pe-
queno, que ali residem, não
têm como sair do lugar, da-
quela forma de trabalho.
Têm suas forças minadas.

Nesse cenário, proprietá-
rios rurais com mais de três
décadas de trabalho, nas
APAs amazônicas, sequer
descobrem qual o objetivo
de se utilizar de forma sus-
tentável os recursos natu-
rais, que aquela área
fornece. O inverso disso
seria cercar uma área e
dizer: agora, ninguém mais
pode utilizar isso aqui. Se a
APA é uma UC de uso sus-
tentável, só seria efetiva, se
houvessem políticas públi-
cas. O que de políticas pú-
blicas existe, no sentido de
utilizar e proteger? Os art.
66, §único e I e 3º, II e IV do
Decreto nº 6.514/08?

As metas não podem
mais ser imposição do
Poder Público criando
novas Unidades. Somos in-
tegrantes das Unidades.
Não apenas parte. Somos
um com elas. Para o uso e a
manutenção da biodiversi-
dade e da nossa atividade
de subsistência, precisa-
mos entender o que o
Poder Público nos exige.
Somos a APA X, Y ou Z e
nos beneficiamos com isso,
econômica e ambiental-
mente? Quais as benesses
existem por sermos, além
de APA, a mais importante
fonte de captação de recur-
sos de nosso município e
do Estado? 

As UCs de uso sustentá-
vel precisam envolvem os

proprietários de terras, a
comunidade tradicional e
as políticas públicas pensa-
das e passiveis de aplicabi-
lidade. Se é APA, tem
objetivo a cumprir. Qual é?
Quem vai gerir e aplicar? A
finalidade não pode ser
inúmeras restrições, que só
destroem moradias, patri-
mônios de uma vida in-
teira, meios de trabalho de
toda uma população regio-
nal. Expurgar as pessoas? É
esse o fim? Nem estamos
falando em chamada, au-
diência pública, estudos
antropológicos de popula-
ções tradicionais, delimita-
ção de área ideal, satisfação
dos anseios e dos questio-
namentos dos seus habi-
tantes...

Estamos falando da cria-
ção, por meio de lei ou de-
creto, que, após ter seu
conselho consultivo consti-
tuído, o sarrafo é descido.
Antes ou depois de existir o
plano de manejo, não im-
porta.  A execução desse
plano de manejo vai ocor-
rer como e em qual prazo?
E a zona de amorteci-
mento? O particular, que
era proprietário dentro da
UC, pode continuar exer-
cendo a atividade de modo
sustentável, necessitando
de uma licença, com proje-
tos específicos e condicio-
nantes mais pesadas? A
complexidade do assunto e
as diversas normatizações
infralegais passam a ima-
gem de que tem muita
gente fazendo a coisa er-
rada, mas, acredite, a reali-
dade é outra.



Uma influenciadora digi-
tal fez publicações contra
um salão de beleza, de
Porto Alegre, na quarta-
feira (26), após o corte de
cabelo do filho de cinco
anos não sair conforme o
desejado. Thielly Souza, de
Guaíba, na Região Metropo-
litana da Capital, postou ví-
deos e fotos nas redes
sociais, mostrando o antes e
o depois do penteado do
menino.

"Estragou a imagem do
meu filho, a autoestima
dele. Ele ficou abalado, di-
zendo que ficou muito
feio", disse a mãe ao g1.

Thielly registrou um bo-
letim de ocorrência contra o
estabelecimento na quarta
à noite. O g1 entrou em con-
tato com o salão, que fica
em um shopping da Zona
Norte da Capital, e não
havia obtido retorno até a

última atualização desta re-
portagem.

O menino não cortava o
cabelo há quase quatro
anos. Segundo a mãe, o ca-
beleireiro, enquanto fazia o
corte, pedia para ela ficar
calma.

"Ele só dizia 'calma, mãe,
eu sei que eu estou fa-
zendo'. Assim que terminou
o corte, o meu filho disse
que não queria aquela
franja", conta Thielly.

A influenciadora diz que
não recebeu nota fiscal e

que não conseguiu con-
versar com o gerente do
estabelecimento. O esta-
belecimento não teria
aceitado o pagamento do
serviço. Ela afirma que pre-
tende abrir um processo no
Juizado Especial Cível, pe-

dindo indenização por
danos morais.

Nesta quinta-feira (26),
mãe e filho foram a outro
salão refazer o corte. "Ele fi-
cava na frente do espelho,
dizendo 'olha, eu acho que
já cresceu um pouquinho'",
conta Thielly, que diz ter re-
cebido ataques na internet
após as publicações.

O vídeo publicado por
Thielly no TikTok alcançou
mais de 1,4 milhão de curti-
das cerca de 18 horas após a
divulgação. Quase 35 mil
usuários haviam comen-
tado a postagem. Thielly
tem mais de 500 mil segui-
dores na rede social, além
de outros 100 mil no Insta-
gram.

No perfil no Instagram,
Thielly fala da criação dos
dois filhos, de autoestima e
da aceitação do corpo no
pós-parto.

Mãe se revolta com corte de cabelo do filho e registra
caso na polícia contra salão em Porto Alegre

Revolta Geral

Influenciadora diz que pretende entrar com ação na Justiça pedindo indenização por danos morais.
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Em 2022 haverá eleições
gerais no Brasil. Bem sabe-
mos que a sociedade brasi-
leira está profundamente
dividida.  Há uma polariza-
ção, que gerou um clima de
guerra e que preocupa uma
parte das instituições consti-
tuídas.

Mesmo diante das dife-
renças estruturais como,
cor, raça, religião, sexo, exis-
tem direitos e deveres que
devem ser observados para
o equilíbrio social.

A Constituição de 1988
prescreve, em linhas gerais,
os direitos e deveres dos ci-
dadãos e cidadãs, que
devem sempre caminhar em
conformidade, pois, quando
um cidadão cumpre as suas
obrigações, o outro tem a ga-
rantia dos seus direitos.

Os direitos e garantias
fundamentais do cidadão
brasileiro podem ser dividi-
dos, basicamente, em três
grupos: os Direitos e Deve-
res Individuais e Coletivos
(civis), os Direitos Sociais e
os Direitos Políticos.

Mas o que seria direito de
escolher? somos ou não
somos livres? Nossa liber-
dade como cidadãos ou pes-
soas consiste nas escolhas
que fazemos e na responsa-
bilidade que temos com os

resultados dessas escolhas.
Na sociedade em que vive-
mos, tão superficial e infan-
til, parece tão complexo
exigir que as pessoas te-
nham consciência de que
toda escolha poderá acarre-
tar desdobramentos que
podem marcar para sempre
as nossas vidas e podem de-
terminar o nosso futuro.

Uma sociedade radical-
mente divida, será intole-
rante, eivada de ódio e cega.
Uma sociedade em que
todos gritam e ninguém está
disposto a ouvir e respeitar o
outro, a outra. E o que é

mais trágico é perceber que
aqueles que deveriam ser o
equilíbrio e os moderadores
se se esbofeteiam todos os
dias, a ponto de perder o
pudor e o senso do limite. O
respeito à autoridade e às re-
gras são regras da vida em
sociedade. Infelizmente no
Brasil as autoridades a cada
dia vivem no descrédito.

Aqueles que deveriam
viver segundo as regras esta-
belecidas pelo legislador,
são os primeiros a desobe-
decê-las.  Essa desobediên-
cia gera um descrédito tão
grande na sociedade que

gera um sentimento de im-
punidade e enfraqueci-
mento dos códigos sociais e
éticos. Corre-se o perigo de
construirmos uma socie-
dade corrupta e enfraque-
cida.O enfraquecimento das
instituições gera uma socie-
dade fraca e anômala. Assim
está o país diante das elei-
ções de 2022. E em uma so-
ciedade fraca, é comum
aparecer lideres também fra-
cos e sem valores éticos e
preparados.Daí um passo
para usar discursos fracos e
superficiais e as massas se-
guirão lideres fracos e incon-

seqüentes. Urge voltar a
razão e acordar para uma
realidade em que a constitui-
ção e o bom senso devem ser
a base para construir um país
grande, forte e para todos.

Se o poder for mal exer-
cido, perde a democracia e
todas as instituições, porém,
o que mais perde são os po-
bres. A lei precisa ser apli-
cada, não importa a classe
social. Nenhuma sociedade
sobrevive à aplicação desi-
gual das regras escritas para
todos. 

Nenhuma autoridade de-
veria moralmente cobrar dos
outros, aquilo que ela
mesma não respeita. Mani-
pular a consciência alheia é
um crime e cria uma socie-
dade injusta e desigual. Ai
impera o atraso, a corrupção
e a barbárie. Ainda há tempo
de retornar a razão e ao ca-
minho do bom senso. Só o
diálogo e o respeito a lei po-
derão construir um país
mais justo, fraterno e inclu-
sivo. Acima de tudo o mo-
mento exige que todos
percebam, que mesmo
diante de tanta polaridade,
todo cidadão tem o direito
de escolher o Brasil que ele
busca construir. Posso até
descordar, mas é um direito
seu, meu e de todos.

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.DIREITO DE ESCOLHER

Penteado pedido e resultado do corte de cabelo do filho de Thielly — Foto Reprodução-Instagram
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O ministro Luiz Edson Fa-
chin, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), determinou nesta
sexta-feira (27) ao governo do
estado do Rio de Janeiro que
ouça sugestões do Ministério
Público, da Defensoria Pública
e da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) sobre como redu-
zir as mortes em operações
policiais.

Fachin é o relator de uma
ação na qual o STF determi-
nou ao governo do Rio de Ja-
neiro a elaboração de um
plano de redução da letalidade
policial em operações. Na de-
cisão desta sexta, o ministro
também deu 30 dias, depois
de ouvidas as autoridades,
para que o estado faça audiên-
cia pública para colher suges-
tões sobre o tema.

"As sugestões apresentadas
por esses órgãos e entidades
ao plano devem ser acompa-
nhadas das respectivas justifi-
cativas para seu acolhimento
ou rejeição e posteriormente
enviadas a este tribunal",
afirma Fachin na decisão.

Na última terça (24), uma
operação policial na Vila Cru-
zeiro resultou na morte de ao
menos 23 pessoas. Esta foi a
segunda operação mais letal
da história do Rio, atrás so-
mente da ação no Jacarezinho,
em 2021, na qual morreram 28
pessoas.

Na ocasião, Fachin entrou

em contato com o procurador
de Justiça do Rio, Luciano de
Oliveira Mattos de Souza, e
manifestou "muita preocupa-
ção" com a operação.

Ainda na terça-feira, o se-
cretário da Polícia Militar do
Rio de Janeiro afirmou que a
comunidade alvo da operação
passou a receber mais bandi-

dos em razão de uma decisão
do Supremo.

Ao comentar o caso, nesta
quinta (26), o ministro Luiz
Fux, presidente do STF, afir-
mou que preferia "não polemi-
zar", mas que aguardava
manifestação da PM do Rio
sobre o caso.

"Tendo em vista a posição
em que se encontra o STF,
achei por bem não polemizar
com a PM. A PM deve satisfa-
ções, eu estou aguardando
essas satisfações", disse Fux.

O plano elaborado pelo go-
verno foi publicado em março
e lista uma série de ações
como uso de câmeras no uni-
forme de policiais e operações
em horários de menor movi-
mento.

O PSB (que entrou com a
ação no STF sobre o tema) e
entidades interessadas no pro-
cesso pedem que o plano não
seja homologado.

Em resposta aos autores da
ação, Fachin afirma que não
verificou a participação espe-
cífica da Defensoria, do MP e

da OAB.
"Se é certo que não cabe a

esses órgãos a elaboração do
plano, a eles é assegurada a
oportunidade de apresentar
sugestões e críticas, porque
são eles que também fiscaliza-
rão a implementação dessas
medidas", escreveu o ministro.

"É certo que o estado do Rio
de Janeiro não é obrigado a
acolher ou adotar as sugestões
apresentadas, é seu dever a
elas responder, justificando –
até para posterior controle
deste tribunal – as razões pelas
quais as sugestões não foram
acolhidas", acrescentou.

Luiz Edson Fachin também
determinou a realização de
uma consulta pública, para
que haja a participação da so-
ciedade civil.

"A participação da socie-
dade civil jamais teria o con-
dão de substituir o gestor ou a
autoridade pública na tomada
de decisão. No entanto, sem
que se oportunize a participa-
ção democrática, a decisão se
torna ilegítima", diz Fachin.

Ações no RJ Geral

Fachin manda governo do RJ ouvir sugestões de órgãos
sobre como reduzir mortes em ações policiais

Pela determinação, governo deverá ouvir Ministério Público, Defensoria Pública e OAB. Fachin é relator de 
ação na qual STF mandou Rio elaborar plano de redução da letalidade em operações.

COLUNA •

O feminismo de Maria Bruaca na novela Pantanal

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.

Essa última semana foi movi-
mentada na novela Pantanal: a
personagem Maria Bruaca, in-
terpretada pela atriz Isabel Tei-
xeira na nova versão da trama,
decidiu dar uma guinada na
sua vida após descobrir a trai-
ção do marido. Desde 1990,
quando a primeira versão da
novela foi ao ar, a trajetória de
Maria Bruaca, sendo “Bruaca” o
apelido atribuído pelo próprio
marido à personagem, foi mar-
cada pelos abusos de um
homem agressivo, ignorante e
machista. Acostumada a se de-
dicar integralmente ao bem-
estar do cônjuge, Maria aceitava
sua negligência e desrespeito
em prol de um casamento que
ela sempre priorizou em detri-
mento de si mesma. No início
da novela, a personagem se
apresentava como um contra-
ponto à própria filha, Guta, uma
moça jovem, consciente e que
nunca aceitou os distratos do
pai. Mas, na prática, o discurso
feminista de Guta se mostrou
incapaz de dialogar com a vi-
vência da mãe para ajudá-la a
sair dessa rotina de subjugação
e desrespeito: Maria decidiu
mudar de vida e fez isso sozi-
nha. 

O despertar de Maria Bruaca
foi um dos assuntos mais co-
mentados da novela desde se-
gunda-feira, quando a
personagem decidiu quebrar

esse ciclo de opressão e come-
çou, pela primeira vez na vida,
a fazer algo por si. As cenas de
Maria passeando de barco, na-
dando no rio e conhecendo o
Pantanal, além da cozinha que
ela permaneceu enfurnada
desde o começo do casamento,
são simbólicas: representam a
libertação de uma mulher que
durante uma vida inteira per-
maneceu submetida à um ma-
rido que a tratava com
desprezo. Acredito que a traje-
tória de Maria e sua libertação é
um dos enredos mais feminis-
tas que eu já vi em uma novela.
Sim, feminista, pois mesmo
que a declarada feminista da
trama seja Guta, com os discur-
sos relevantes, mas que muitas

vezes se tornam vazios diante
da falta de prática, Maria
Bruaca é a prova viva de alguns
conceitos básicos sobre eman-
cipação feminina. Sua rebeldia
ao negar a condição de Bruaca
que lhe foi cunhada pelo ma-
rido é genuinamente subver-
siva, mais até do que qualquer
discurso pronto de outras per-
sonagens. 

Mas Maria, como tantas ou-
tras mulheres, não se define
como feminista. Principal-
mente para àquelas que cresce-
ram numa época em que a
palavra “feminista” era asso-
cieda a tudo de ultrajante que
uma mulher poderia fazer, vá-
rias delas resistem em serem
chamadas de feministas,

mesmo que suas ações sejam
exemplos de força feminina e
empoderamento. Assim, suas
mobilizações podem até não
ter como objetivo declarado a
luta contra a opressão de gê-
nero, mas vão de encontro com
preceitos basilares do femi-
nismo: a emancipação e o di-
reito de escolha. 

Em uma sociedade machista
em que mulheres são, muitas
vezes, ensinadas a se confor-
mar e a reproduzir sua condi-
ção de subjugação, ainda é
comum ouvir discursos patriar-
calistas sendo disseminados
por suas próprias vítimas. Esse
ciclo vicioso em que mulheres
são ensinadas a passar adiante
os ideais opressivos que lhes
foram apresentados é difícil de
se desvencilhar, principal-
mente quando este é o único
discurso que você conheceu a
vida inteira. E é por isso que a
trajetória de Maria Bruaca é tão
relevante, pois ela conseguiu
quebrar esse ciclo e finalmente
encontrar uma vida fora dele. 

O feminismo de Maria é ex-
presso nas suas ações do dia a
dia e falas que, mesmo que pa-
reçam simples em um primeiro
momento, são carregadas de
significado. Como exemplo,
durante uma conversa com a
filha, Maria afirmou: "Quem se-
gurava o cabresto nos dentes
era a bruaca. Eu não quero mais

viver sob o cabresto do teu pai
e nem de homem nenhum”.
Declarações como essa podem
até não ser cheias de pompa,
mas refletem o que seria o fe-
minismo na sua forma mais
simples e cotidiana. Essa for-
mação de uma consciência de
gênero acerca das injustiças
diárias, ainda que não feita de
maneira totalmente proposital,
traz à tona os ideais de emanci-
pação que as feministas tanto
lutam dentro do movimento.
Mulheres como Maria Bruaca
que, mesmo que inconsciente-
mente, passam a desconstruir
sua própria opressão, abran-
gem o discurso feminista e
mostram como ele pode real-
mente ser colocado em prática. 

Para a pesquisadora Constân-
cia Duarte, ao analisar a histó-
ria do feminismo no Brasil e
suas manifestações, o movi-
mento feminista “deveria ser
compreendido, em sentido
mais amplo, como todo gesto
ou ação que resulte em pro-
testo contra a opressão e a dis-
criminação da mulher”. Nesse
sentido, quando Maria decide
se libertar da alcunha de bruaca
que a acompanhou durante
todo o casamento, ela está co-
locando em prática o femi-
nismo na sua forma de
expressão mais basilar. Afinal,
não há nada mais feminista do
que escolher ser livre.

Ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo
Tribunal Federal — Foto Nelson Jr.
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O que muitos consumidores
não sabem, é que é possível o
pedido de ressarcimento dos
danos junto à prefeitura local
ou governo do Estado.

A Constituição da Republica
Federativa do Brasil, através do
seu artigo 37, parágrafo 6, esta-
belece que as pessoas jurídicas
de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a tercei-
ros, assegurado o direito de re-
gresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.

Essa responsabilidade exige a
fixação do nexo causal (causa e
efeito) entre o dano produzido
e a atividade funcional desem-
penhada pelo agente estatal,
havendo exceção apenas nas
hipóteses previstas na lei (a
culpa da vítima no evento, força
maior ou caso fortuito).

Nas hipóteses de enchentes,
desabamentos, alagamentos,
enxurradas, etc (com prejuízo
de ordem material e/ou moral)
decorrentes das chuvas, não há
a possibilidade de pretender
compará-la a força maior. A
doutrina procura excepcionar a

regra da exclusão da responsa-
bilidade estatal em caso de
força maior quando aliada a ela
vier um ato omissivo do Poder
Público na consecução do ser-
viço.

Trata-se do exemplo clássico,
e atual em algumas cidades bra-
sileiras, das enchentes provoca-
das pelas chuvas que poderiam
ter sido evitadas com a devida
limpeza de bueiros e galerias
pluviais ou através de melhor
conservação de seus canais e
comportas ou fiscalização e
alertas nas áreas de encostas de
morros, etc.

No caso de alagamentos de
vias públicas, todos os danos

causados a veículos, imóveis e
ao comércio podem ser atribuí-
dos ao Estado (aqui, leia-se
poder público na esfera munici-
pal ou estadual), que não inves-
tiu ou na construção de rede de
escoamento de água suficiente
ou não fez a limpeza adequada
da rede existente. Ainda, o pe-
dido é válido para quedas de ár-
vores sobre veículos ou
fachadas de casas e comércios.

O pedido de indenização
também cabe àqueles consu-
midores que tiveram perdas
causadas pela queda de ener-
gia, isto porque, em alguns
casos, o problema vai além do
transtorno de ficar horas sem

energia e pode resultar também
em prejuízos materiais, como a
ocorrências de aparelhos quei-
mados e perda de produtos,
mercadorias e alimentos.
Assim, se o consumidor sofrer
um dano ou um prejuízo em
decorrência da queda de ener-
gia, a concessionária é obrigada
a indenizar e ressarcir os danos
causados por deficiências ou
anormalidades no sistema de
abastecimento.

Nesse viés, a orientação é de
que o consumidor fique atento
e reúna provas evidentes, viabi-
lizando a comprovação e a res-
ponsabilidade frente aos
prejuízos suportados.

Para colher provas dos prejuí-
zos causados pelas chuvas, im-
portante registrar com fotos ou
filmagens os danos, mostrando
os prejuízos suportados e onde
ocorreram; guardar recortes e
noticiários de jornal sobre o ala-
gamento; pesquisar na internet
notícias de alagamentos ocorri-
dos nos anos anteriores para
fazer prova de que o problema
era conhecido; realizar um le-
vantamento dos danos e três
orçamentos para o reparo; fazer
um boletim de ocorrência, e,

por fim, anotar nome e ende-
reço de testemunhas.

Em termos de direitos da co-
letividade, havendo danos de
amplitude extrema, há ainda a
ação civil pública (Lei 4.347/75)
que permite as entidades ali
elencadas acionarem a justiça
para obrigar o Poder Público a
tomar providências, praticar ou
deixar de praticar atos relativos
ao problema das enchentes e
inundações.

Em conclusão, temos que a
ocorrência das chuvas e suas
respectivas consequências não
podem ser contadas como im-
previsível o que, via de regra,
não permite a alegação de força
maior. Sua responsabilidade é
objetiva (sem necessidade de
prova de culpa), nos termos do
artigo 37, parágrafo 6º da Cons-
tituição Federal, cabendo a
todos os cidadãos que sentirem
prejudicados, pelos atos omis-
sivos (omissão) e comissivos
(ação) praticados pelo Poder
Público (Administração Pú-
blica), assegurando o direito ao
ressarcimento dos danos sofri-
dos (sejam eles materiais, sejam
eles morais).

Fonte: JusBrasil

Chuvas Geral

Prejuízos provocados por chuvas podem ser indenizados?

Bicharada solta

Excesso nos volumes de chuva foram registrados no Estado nos últimos dias, ocasionando prejuízos imensuráveis. Postes e árvores 
danificaram fachadas de residências e comércios, carros danificados e deslizamentos de terra em toda a região.

Imagine estar no conforto da
sua casa, durante a noite, es-
cuta um barulho e ao olhar pela
janela ver duas onças bem de
perto. Foi isso que aconteceu
com moradores do assenta-
mento Santa Clara, em Aragua-
cema, região centro-norte do
estado, no início da semana.

Isso acontece porque o
avanço das cidades e das la-
vouras faz diminuir o ambiente
natural de muitas espécies de
animais silvestres. Como resul-
tado, é cada vez mais comum
se deparar com eles durante o
dia a dia. "Olha o tamanho das
‘criadas’, aqui na Santa Clara,
beirando o brejo", comentou
um morador do assentamento.

Na aldeia Macaúba, em
Pium, o flagrante foi de uma
sucuri com mais de quatro me-
tros às margens do rio Ara-
guaia. O cacique Renato disse
que essa foi a primeira vez que
eles viram uma sucuri tão
grande. "Aqui no rio Araguaia.
Um 'sucurizão', grande", disse.

Esses encontros também
estão mais comuns na zona ur-
bana. No bairro Morada do Sol
I, na região sul de Palmas, os
moradores de uma casa foram

visitados por um jacaré adulto.
O primeiro a se deparar com o
animal foi o Enzo Barros, de 6
anos, que tomou um susto e
saiu correndo. "Eu estava aqui
na porta. Aí eu vi uma coisa ali,
corri e chamei minha mãe", re-
latou.

Ele não entendeu muito bem
do que se tratava, por isso
quando a mãe chegou o susto
foi maior ainda. "Entrou cor-
rendo, gritando, dizendo que

tinha visto um lagarto. Eu vim
verificar o que era e me deparei
com um jacaré imenso aqui na
porta. Uma visita inesperada.
Fiquei bastante apreensiva
pelas crianças", explicou a
Maria da Conceição.

Ela não confrontou o bicho e
ligou pro Corpo de Bombeiros.
A recomendação é justamente
essa: ligar para os órgãos com-
petentes, como Bombeiros e
Guarda Ambiental. "Deve se

evitar o contato direto com o
animal porque você não sabe a
reação que esse animal vai ter.
El vai se sentir ameaçado, coa-
gido ou em ambiente de es-
tresse. Então o ideal é manter
distância e acionar os órgãos
ambientais", explicou o te-
nente Cleudisson Lima, da Po-
lícia Militar.

Com esse período de quei-
madas se aproximando a apa-
rição desses bichos deve ficar

mais comum. "Esses animais
vão se aproximar dos centros
urbanos em busca de abrigo,
água e alimentação", explicou a
bióloga Raiany Cristine, da Po-
lícia Militar.

Nada de querer enfrentar e
nem matar os animais porque
isso é crime. "Independente de
ser uma serpente, escorpião ou
qualquer outro tipo de animal,
todos eles são protegidos por
lei. Não é ideal matar o animal
e sim acionar os órgãos para
fazer a retirada daquele animal
do local e devolver ao seu am-
biente natural", disse.

Cobra na lataria de veículo
Uma jiboia com mais de dois

metros deu um susto em me-
cânicos de uma oficina na Arse
72 (antiga 706 Sul) na manhã
desta sexta-feira (27). Os traba-
lhadores encontraram a cobra
dentro da lataria do veículo e ti-
veram dificuldade para tirá-la
de lá.

Foi preciso desmontar parte
do carro, mas os homens con-
seguiram retirar o animal sem
ferimentos e fizeram e entrega
para a Guarda Metropolitana
de Palmas. A cobra foi solta em
uma área verde na capital.

Moradores se surpreendem com onças e jacaré 
na porta de casas; veja o que fazer

Avanço das cidades e das lavouras faz diminuir o ambiente natural de muitas espécies de animais silvestres. Recomendação 
é ligar para os órgãos competentes como Bombeiros e Guarda Ambiental.

Onças apareceram perto de casas em assentamento —
Foto Reprodução-TV Anhanguera
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Acordar cedo colocar o
uniforme, entrar no carro di-
rigindo ao trabalho, se-
guindo o caminho de todas
as manhãs passando pela
orla recebendo os raios sola-
res e a brisa do Rio Amazo-
nas como se fosse um elixir
para continuar o dia.

Como se nada tivesse mu-
dado, ouvindo as buzinas
dos carros, conferindo o re-
lógio a cada sinal, obser-
vando o vai e vem das
pessoas no trânsito, mães
puxando os filhos pelos bra-
ços, guardas de trânsito pe-
dindo passagem para as
crianças nas faixas de pedes-
tres, o movimento de bicicle-
tas e carros e mais carros nas
ruas e desviando os saudo-
sos buracos para enfim che-
gar ao destino.

Ao chegar no trabalho ser
recebido com um bom dia e
vários sorrisos, com griti-
nhos de crianças ansiosos
para tagarelar sobre o dia an-
terior, quantas novidades
para contar, para desenrolar.
Muitos assuntos que as
crianças têm que muitas
vezes até esquecem que
estão em sala de aula, parece

tão real que escuto com bas-
tante atenção todos os as-
suntos.

No trabalho é um vai e
vem para cá e para lá, ajuda
um ajuda outro, e é revigo-
rante estar lá, antes seria
apenas rotina, mas como a
rotina é importante na vida
de quem vive isso era a liber-
dade. Interessante como
tudo muda em um segundo,

vejo tudo como realmente
era.

Pareço flutuar em ambien-
tes que me lembram uma
realidade que já não existe
mais, o desejo de fazer o que
é normal para um ser hu-
mano viver, é tão estranho
que nos faz pensar se real-
mente estamos vivendo dis-
tante daquilo que lutamos
tanto para ter, nossa liber-

dade.
Há uma vontade incontes-

tável de voltar a fazer o que
sabemos pessoalmente, re-
solver as tarefas que nos
cabe como sempre fizemos,
como é tão desejado estar no
ambiente fisicamente e não
ficar desejando apenas.
Tudo pesa quando a pessoa
gosta de fazer o seu trabalho
caprichando em todos os de-

talhes, quando gosta de co-
lher os frutos no pé.

Frutos estes que infeliz-
mente não estão floreando
como deveriam, muitos
estão se perdendo no meio
da colheita. É triste a reali-
dade de nossas angústias de
ver muitos planejamentos e
pouco sendo executado com
a verdadeira eficácia, sinto
como se ficasse presa a von-
tades alheias e não poder
fazer o que deveria ser feito.

É como fechar os olhos e
sentir tudo o que passamos
em uma vida inteira e ver
nosso trabalho sendo des-
perdiçado ao longo do cami-
nho sendo regido por
pessoas perdidas. no entanto
abrimos os olhos e descobri-
mos que é apenas um sonho
o sentir dos raios solares,
sentir a brisa leve do rio
Amazonas os gritinhos das
crianças, o chegar no traba-
lho tudo é apenas um sonho,
apenas um sonho.

Ainda estamos distantes e
ainda perdidos com tantas
recomendações que não sa-
bemos a quem seguir. Às
vezes é preferível que seja
apenas um sonho.

POR  Elielma Neri

TIA LICA
• COLUNA

Apenas um sonho
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Uma tradição que atra-
vessa gerações, e envolve
quem mora no campo e na
cidade. Todos os anos, o
Amapá ganha mais cor e ba-
tuque em várias localidades
do estado anunciando que o
Marabaixo começou. A his-
tória desta festividade se
mistura com a do estado. E
pelo segundo ano consecu-
tivo, o Boticário homena-
geia os amapaenses e o
Marabaixo, apresentando a
nova campanha: Mara-
baixo: Um amor que segue
com você.

O batuque do tambor e o
movimento das saias mar-
cam o início das festivida-
des no sábado de aleluia. O
encerramento é no cha-
mado Domingo do Senhor,
após a celebração de Corpus
Christi. 

O ciclo do Marabaixo é di-
vidido em dois momentos,
a Sagrada, com a celebração
de missas e novenas e ho-

menagens ao Divino Espi-
rito Santo e a Santíssima
Trindade e também a Pro-
fana, onde acontecem as
danças. Estar presente no
Marabaixo é uma forma do
O Boticário demonstrar seu
amor pela região!

A campanha, ilustrada
por MeryBaraká, marabai-
xeira muito presente na ci-
dade, vem para mostrar
que, esse amor que senti-
mos pelo Marabaixo segue

vivo dentro de cada um de
nós. O movimento continua
presente no nosso dia a dia,
desde a arquitetura local, a
arte, faz parte da identidade
da população. 

E para celebrar esse amor,
o Boticário vai colorir os
principais pontos turísticos
de Macapá, através de ban-
deirões que mostram o or-
gulho que todos sentem
desse movimento. Estes
bandeirões serão doados

aos grupos de Marabaixo da
cidade ao término do ciclo.
E ainda com uma ação
muito especial: ao fazer
uma foto com qualquer um
deles, postar e apresentar
em uma das lojas do Boticá-
rio, você ganha presente es-
pecial na hora.

Onde tem amor pelo Ma-
rabaixo, tem promo do Boti.

Como uma forma de de-
monstrar e, fazer com que
esse amor pelo Marabaixo
reverbere ainda mais, o Bo-
ticário terá promoções ex-
clusivas por tempo limitado
para diversos produtos do
portfólio da marca, como
Malbec, Floratta, Glamour e
Arbo. Além disso, o consu-
midor que realizar compras
acima de R$ 200, ganha
uma Bandeira de Parede Ex-
clusiva. 

Sobre O Boticário    
O Boticário é uma em-

presa brasileira de cosméti-

cos, unidade de negócios do
Grupo Boticário. A marca de
beleza mais amada e prefe-
rida dos brasileiros* foi
inaugurada em 1977, em Cu-
ritiba (Paraná), e tem hoje a
maior rede franqueada de
cosméticos do país; com
mais de 3.700 pontos de
venda, em 1.750 cidades
brasileiras, e mais de 900
franqueados. Presente em
15 países, há mais de 40
anos desenvolve produtos
com tecnologia, qualidade e
sofisticação – seu portfólio
tem mais de 850 itens de
perfumaria, maquiagem e
cuidados pessoais. Eleita a
marca mais lembrada em
Diversidade e Inclusão** e
comprometida com a beleza
das pessoas e do planeta, o
Boticário não realiza testes
em animais e investe na
melhoria contínua de pro-
dutos e processos, para
torná-los cada vez mais sus-
tentáveis. 

Marabaixo Mulher

Manifestação cultural do Amapá e patrimônio imaterial
do Brasil, é homenageado pelo O Boticário

A campanha, ilustrada por MeryBaraká, marabaixeira muito presente na cidade, vem para mostrar que, 
esse amor que sentimos pelo Marabaixo segue vivo dentro de cada um de nós



Contato:

96.99193-3222 Klissya
96.98809-2551 Carol
96.98117-1074 Junior
96.98112-5537 Alex 

Loja Stylo Veićulos MATRIZ 
Endereço : Rua Professor Tostes 2848, 
Buritizal Entre as avenidas Felipe camarão 
e treze de Setembro 
Loja Stylo Veićulos PREMIUM 
Filial Endereço: Na Rotatória daa Rodovia JK com a 
Rua Maria Marola em frente ao Atacarejo
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Loja Stylo Veićulos PREMIUM 
Filial Endereço: Na Rotatória daa Rodovia JK com a 
Rua Maria Marola em frente ao Atacarejo

74



FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Hoje tem troca de idade da bonita Alessandra Barcellos, 
este Colunista deseja feliz aniversário.

As manifestações de carinho de amigos e familiares e para Beatriz
Alves que comemora hoje mais uma primavera. Felicidades!

A cena de domingo da nossa coluna e da
advogada Natalia Angelim Lobato.

Na social de domingo o
empresário Alfredo Yared.

Feliz aniversário ao fotografo
TassioBrito.Parabéns pra você.
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