
Como informamos na edição do A
Gazeta de domingo, 19 de junho, a
Policia Federal andou passeando
pela Avenida Fab e em outros ende-
reços de Macapá. O alvo foi o gabi-
nete da deputada estadual, Cristina
Almeida.

Obra está orçada em mais R$ 2,3 milhões e será
executada em bloquetes, que são ecologicamente
mais corretos.

De Terça a Sábado: R$ 2,00
Aos Domingos: R$ 3,00
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Acusação do dia 
‘eclipsou’ o Auxílio 
de R$600

A acusação do dia contra o presi-
dente Jair Bolsonaro, nesta sexta-
feira (24), cumpriu o papel de fazer
sumir do noticiário uma notícia
muito positiva para as 17 milhões
de pessoas pobres atendidas pelo
programa Auxílio Brasil: o valor mí-
nimo do benefício vai aumentar
para R$600 mensais. Todos os es-
paços do noticiário foram dedica-
dos à suspeita de que o chefe do
governo teria “avisado” o ex-minis-
tro da Educação Milton Ribeiro, dia
9, de uma operação de busca e
apreensão contra ele.
Pressentimento

No áudio vazado, Ribeiro relata
à filha que Bolsonaro lhe telefo-
nou para “novamente” dizer que
tinha um “pressentimento” de
mandado de busca.

Temor 
confirmado

O presidente disse ao ex-ministro
que isso seria feito para prejudicar
seu governo. O temor se confirmaria
19 dias depois, com a prisão de Ri-
beiro.

Reeleição atingida

É bom esperar 
sentado

A Justiça deveria mandar in-
vestigar o vazamento, sem de-
mora, do áudio do telefonema
grampeado, até para preservar
o respeito à determinação.

‘Investimento’
Rui Costa trata a festa como “in-

vestimento”, de onde se espera re-
torno. “Deve girar próximo a R$ 20
milhões que nós vamos aplicar”,
disse.

Imperador é o alvo
MP baiano pediu semanas antes

cancelamento de festa com Gustavo
Lima, e Aldemario Coelho, que está
na lista de artistas de Rui Costa.

O presidente dos Estados Unidos,
Joe Biden, chamou de “alienados” e
“extremos” os ministros do Su-
premo de lá que votaram contra a
decisão que permitia o aborto. Aqui,
ele estaria “atentando contra a de-
mocracia.”

Demorou
O prefeito de João Pessoa, Cícero

Lucena (Progressistas), experiente
político paraibano, foi alvo de es-
trepitosa vaia, durante um evento
de entrega de residenciais com o
presidente Jair Bolsonaro (PL).

Regra e exceção

Escolhas 
e direitos

Dois sinais

O cientista político Ismael Al-
meida prevê nova comprovação da
máxima “ninguém se elege sem di-
nheiro”. Ele lembra, entretanto, que
toda regra tem exceção e a maior
delas foi a vitória de Bolsonaro, em
2018.

O movimento Proarmas vai reali-
zar uma passeata no dia 9 de julho,
na Esplanada dos Ministérios, em
Brasília, em defesa de “direitos do ci-
dadão, pela liberdade de escolha, e
pelo direito de acesso às armas”.

Só 4 dos 55 líderes da União Afri-
cana participaram da videoconferên-
cia, ao vivo, com o ucraniano
VolodymyrZelensky, que busca
apoio. A notícia foi enterrada no
quinto parágrafo do texto do francês
Le Monde.

Cruzada seletiva
O pré-candidato Ciro Gomes (PDT)

acusou as Forças Armadas de serem
“coniventes com o crime organizado
na Amazônia”. Em sua guerra sele-
tiva contra “ataques às instituições”,
o Supremo Tribunal Federal não se
mexeu. Mas o Ministério da Defesa
decidiu processar o pedetista.

Pule de dez
O conselho de administração da

Petrobras referendou, nesta sexta-
feira (24), a indicação do presidente
da República para Caio Paes de An-
drade assumir a presidência-execu-
tiva da empresa.

Petista vai ‘investir’ 
R$20 milhões no São João

O governo da Bahia, do PT, vai
gastar R$20 milhões para shows
de artistas nos festejos de São
João, quase todos de axé, tipo Da-
niela Mercury, que nada têm com
música sertaneja. O Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) tem reite-
radamente proibido uso de
dinheiro público em shows de ar-
tistas sertanejos como Gustavo
Lima ou Wesley Safadão, mas não
se manifestou sobre a gastança
petista. Na Bahia pode?
Na conta do 
contribuinte

O governador Rui Costa anunciou
dois períodos de supostas “festas”:
23 a 26 de junho e 30 de junho a 2 de
julho, independência da Bahia.

Lá, como cá?

Só há Potência Cultural

Pensando bem...
...aparentemente, quem participa

de motociata não participa de pes-
quisa eleitoral.

Dividi minha vida entre a litera-
tura, minha vocação, e a política,
meu destino. Num ponto, entre-
tanto, esses dois eixos se uniram
para formar o que foi minha causa
parlamentar e política: a defesa da
cultura.

A cultura é o grande centro defi-
nidor de um país, de um povo. É
sua identidade, com retrato, im-
pressão digital e até DNA. Por isso
nada é mais importante que a de-
fender. Mas ela tem tantos inimi-
gos! Um traço da visão míope dos
economistas — que dirigem os go-
vernos como representantes do
abstrato “mercado” que tem orien-
tado a vida pública nesse tempo de
domínio devastador do capitalismo
— é desprezá-la como se fosse in-
significante, secundária, ineficaz,
desnecessária.

É um grave erro. Não há no
mundo exemplo de grande potên-

cia econômica que não seja tam-
bém potência cultural. Como dizia
Galbraith — um economista do bem
—, a sociedade industrial gera valo-
res materiais, não valores espiri-
tuais. É dirigida no sentido dos
bens materiais, jamais dos bens de
natureza cultural. É tarefa, por-
tanto, do Estado inserir a cultura na
política pública.

A grande dificuldade é como fazer
isso sem interferir no processo cria-
tivo. A abordagem mais praticada no
mundo é a do incentivo econômico.

Logo que cheguei ao Senado, há
50 anos, eu apresentei o primeiro
projeto de incentivos fiscais para a
cultura. O reapresentei quatro vezes,
a última vez em 14 de março de 1985,
quando deixei o Senado para assu-
mir a Vice-Presidência da República.
Pude então criar o Ministério da Cul-
tura e ver a lei de incentivos fiscais
aprovada. Virou a Lei Sarney. Foi um

grande sucesso, com grande resul-
tado em todos os campos culturais.

Pouco tempo depois que deixei
o governo, no entanto, foi extinto
o Ministério da Cultura e a Lei Sar-
ney foi revogada. Logo depois foi
reeditada, promovida, sob o nome
de Lei Rouanet, como uma novi-
dade. Havia, realmente, uma dife-
rença entre as duas leis: enquanto
na Lei Sarney o governo só exami-
nava o aspecto fiscal, deixando
total liberdade à criação, na nova
lei introduziu-se um braço de diri-
gismo político, que as últimas re-
gulamentações acentuaram
enormemente.

Infelizmente o Brasil não tem a
visão nacional de que a cultura
tem que ser tratada como priori-
dade. Esse é um erro fundamen-
tal. A cultura — em sentido largo,
compreendendo as tarefas do es-
pírito humano, não só criação lite-

rária e artística, mas ciência, pes-
quisa, tecnologia, patrimônio, e
não só as ditas eruditas, mas tam-
bém os saberes populares — é o ca-
minho do futuro.

Como Presidente da República,
vi o quanto a cultura era colocada
em segundo lugar. Eu disse que, a
partir daquele momento, não se
cortava um vintém do que fosse
necessário para a cultura. Ao con-
trário, nós teríamos que investir no
setor cultural.

Já antes de assumir o governo lu-
tara muito para que não houvesse a
evasão de cérebros, ampliando
enormemente as bolsas para cien-
tistas e pesquisadores. Também
ciência e tecnologia são partes es-
senciais da cultura; sem elas o des-
tino é sombrio.

De volta ao Senado, continuei a
defender a cultura. Criei a Lei da Po-
lítica Nacional do Livro. Há 17 anos

apresentei anteprojeto do Fundo
Nacional Pró-Leitura, que infeliz-
mente ainda está tramitando na
Câmara dos Deputados, e que será
um dia outro grande passo no de-
senvolvimento da cultura, da edu-
cação, da formação do brasileiro. A
difusão do livro e da leitura é muito
mais que simples programa de bo-
nificação social. Na velha definição
de Dostoievski, a arte é mais neces-
sária que o pão. O acesso ao livro é
o instrumento que leva a cada pes-
soa a capacidade de participar ple-
namente da sociedade.

Manifestei um desejo quando, há
tantos anos, sancionei a lei de in-
centivos à cultura: “Que aqui se
respire sempre liberdade e criação;
e que a arte e a cultura, a beleza e a
inteligência, respeitando integral-
mente o que somos e o que fomos,
abram as portas para os amanhãs
de nossa terra!”

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

02 Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 26 e 27 de junho de 2022

EXPEDIENTE

Manoel Picanço
Diretor Comercial

Araciara Macedo
Editora Chefe

Raimundo Hélio da Costa
Assinatura e Circulação Geral

Souza
Diagramação
FENAJ-332-AP

Jornal filiado

CRÍTICAS E SUGESTÕES 

=VIVO 96. 99115-2580

=Rua Pedro Baião 2456-conj 302 - Central.
=Macapá-Amapá

=E-mail:agazeta.ap@uol.com.br
agazetap@uol.com.br =Site: agazetadoamapa.com.br

Os conceitos e opiniões emitidos em artigos e colunas, são de inteira 
responsabilidade de seus autores e nem sempre refletem a opinião deste Jornal

Propriedade de Quality
do Brasil Indústria Ltda.

Circula diariamente de segunda a segunda
nos 16 municípios do Estado do Amapá.

De segunda a sábado R$1,50

Menos mortes
A Lei Seca completou 14 anos e

produziu resultados incontestáveis
no Distrito Federal, segundo o De-
tran. O órgão atribui à Lei o menor
número de vítimas fatais em aciden-
tes da série histórica: 180 em 2021.

A prisão do ex-ministro pode vir a ser
devastadora para as pretensões de ree-
leição. Se era o objetivo de quem a decre-
tou, foi um sucesso.
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Lançamento 

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amapá, completou 105 anos de
história, pregando o evangelho e realizando obras sociais e humanitárias. Para
comemorar a data membros da igreja fizeram uma ação social com diversos ser-
viços gratuitos à população, realizada na manhã deste sábado (25), na Escola
Estadual Santina Rioli.

UNIFAP assina contrato para a gestão do HU

Faltam exatos 97 dias
para o primeiro turno
das eleições de 2022. Os
brasileiros irão as urnas
para eleger presidente,
senadores, deputados
federais e deputados
estaduais. Momento de
refletir e votar com
calma, escolha pelo
bem da coletividade.

Divida de milhões

Eleições 2022

Cuidando da população

O Incra está cobrando uma dívida
de R$ 147 milhões referente a desa-
propriação de uma fazenda impro-
dutiva com cerca de 2 mil hectares
em Nova Bandeirantes (MT), em
meados dos anos 90, pertencente
ao procurador aposentado do Mi-
nistério Público do Paraná Agenor
Dallagnol, pai do ex-coordenador
da Operação Lava Jato e potencial
candidato ao Senado Deltan Dallag-
nol. Segundo o site De Olho nos Ru-

ralistas, outros familiares de Del-
tan, como irmãos e sobrinhos, tam-
bém figuram no processo.

Fora do jogo

Quem sabe, sabe

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, co-
memorou nas redes sociais o sucesso do
programa Saúde Para Todos, “o programa
veio para levar atendimentos médicos
para quem antes não tinha fácil acesso a
eles.Uma verdadeira revolução na saúde
pública de Macapá. É a história que esta-
mos construindo, dia após dia, com
muito trabalho e dedicação.Ao ver essas
pessoas sendo bem tratadas, recebendo a
devida atenção que tanto merecem, que
eu percebo que todas as nossas escolhas
valeram a pena”, declarou.

PODEMOS apoia Jaime Nunes

Regulamentação da profissão de gari

O pré-candidato a governador do
Amapá, Lucas Abrahão (REDE SUSTENTA-
BILIDADE/AP) comunicou neste sábado
(25) o recuo de seu projeto de chegar ao Pa-
lácio do Setentrião. A desistência atende a
um pedido formulado pela cúpula da cam-
panha de Luís Inácio Lula da Silva, que su-
geriu a reunião das forças de esquerda em
torno de um projeto único para o palanque
de Lula no Amapá.

Como informamos na edição do A Gazeta de domingo, 19 de junho, a
Policia Federal andou passeando pela Avenida Fab e em outros ende-
reços de Macapá. O alvo foi o gabinete da deputada estadual, Cristina
Almeida, que está sendo investigada por falsidade ideológica e lavagem
de dinheiro, indicados em notas fiscais supostamente falsas emitidas
para justificar gastos do gabinete.

Com o senador Lucas Barreto, do
Amapá, como relator, a CAS do Se-
nado marcou reunião para terça-
feira (28) para debater o projeto de
lei que regulamenta a profissão de
agentes de coleta de resíduos, de
limpeza e de conservação das áreas
públicas, os garis. Lucas Barreto re-
comenda a aprovação do projeto,
com emendas, propondo reduzir as
exigências de escolaridade dos
garis, sugere aprimorar a delimita-
ção do âmbito de atividades desses
profissionais e desloca para “outra
oportunidade” a discussão sobre a
atividade de coleta de resíduos só-
lidos perigosos originados de ativi-
dades industriais e de serviços de
saúde.

O contrato entre a UNIFAP e a Ebserh para a gestão
do Hospital Universitário foi assinado nesta sexta-feira,
24, momento em que também foi anunciada a homo-
logação do concurso público e as primeiras convoca-
ções para a unidade de saúde. Os primeiros
movimentos para a construção do hospital surgiram
em 2010. São 12 anos entre a primeira semente e a to-
talização da obra, muitas pessoas envolvidas. Entre
essas pessoas estão os ex-reitores Carlos Tavares e
Eliane Superti, o atual reitor Júlio Cesar Sá e o ex-de-
putado federal Marcos Reategui que não mediram es-
forços para a obra se concretizar.

O livro Beatriz, da es-
critora Giovanna Alco-
lumbre Leite foi lançado
na Livraria Leitura, em
Macapá. O livro retrata
um mundo mítico, má-
gico, délfico com situa-
ções vividas por jovens
que, inúmeras vezes são
levados a ser céticos, in-
diferentes a sua realidade
circundante e o receio de
acreditar no impossível
possa e deva ser, ele sim
uma grande utopia.

Aconteceu na tarde desta
quinta-feira (23), o lançamento
das pré-candidaturas a Estadual e
Federal do Partido presidido por
Renata Abreu na nacional e por
Marquinhos Ribas na estadual do
Amapá. O partido apoia Jaime
Nunes para o GEA e a novidade é
que agora também entra na dis-
puta para indicar o vice.

105 anos da Assembleia de Deus



Em 52 dias, de 1° de maio a 21
de junho, o conselheiro-presi-
dente do Tribunal de Contas do
Amapá (TCE-AP), Michel Houat-
Harb, o “Michel JK”, trabalhou
apenas 25. O resto do tempo (27
dias ao todo), JK passou via-
jando, segundo ele e as portarias
as viagens são à trabalho.

Supostamente trabalhando
em seu gabinete de serviço, em
Macapá, Michel JK passou
menos da metade do tempo
que é pago para trabalhar, ou
seja, gastou só 48% dos dias de
maio e junho dando expe-
diente.

As portarias de viagem
dando legalidade às saídas de
Michel JK para fora do estado,
pagas com dinheiro público,
registram que nos períodos de
15 a 19 de maio ele esteve em
Brasília (DF); de 31 de maio a 3
de junho, em Manaus (AM); e
de 7 a 11 de junho, em Florianó-
polis (SC).

Todas essas viagens estão
devidamente publicadas no
Diário Oficial Eletrônico do
TCE-AP, cujas informações são
de domínio público para quem
quiser consultar.

A reportagem de A GAZETA
tentou descobrir, no Portal da
Transparência do TCE-AP,
quanto o Tribunal gastou do di-
nheiro do contribuinte com as
viagens, diárias e passagens do

conselheiro-presidente Michel
JK desde que assumiu o cargo
de conselheiro, em 13 de maio
de 2016, até o momento atual
(seis anos de TCE), mas não
conseguiu. Isso porque o Portal
da Transparência do Tribunal
não é tão transparente quando
se trata de provar como se
gasta o dinheiro naquela repar-
tição.

Sabe-se que foram inúmeras
viagens, diárias e passagens
pagas pelo contribuinte, nesses
seis anos em que JK se tornou
Conselheiro de Contas, desde
que deixou o mandato de de-
putado estadual na Assembleia
Legislativa do Amapá.

COISAS OBSCURAS
Mas não é só isso. Tem mais

coisas obscuras acontecendo
nos refrigerados gabinetes de
alguns conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Amapá.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do A Ga-
zeta, Michel JK, contratou a
empresa Holanda Advocacia
para defender o prefeito José
Maria Bessa de Oliveira, de
Porto Grande. Por força da lei,
um conselheiro de Contas de-
veria investigar as contas de
um agente público, e não con-
tratar a sua defesa.

Em 28 de abril deste ano, a
Justiça Federal determinou o

afastamento do cargo do pre-
feito de Porto Grande, José
Maria Bessa, por suspeita de ir-
regularidades em licitações no
município.

O afastamento ocorreu por
decisão do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região no âmbito
da operação “Mensário”, da
Polícia Federal, que investiga a
atuação de uma organização
criminosa suspeita de atuar nas
secretarias de Saúde e Educa-
ção de Porto Grande.

Na ocasião, a PF cumpriu 14
mandados de busca e apreen-
são naquele município.

Segundo a Justiça, além do
afastamento do cargo do pre-
feito, Bessa também deveria
cumprir medidas cautelares,
como o pagamento de R$ 20
mil no prazo de 72 horas. Mas
não foi proibido de comparecer
à Prefeitura.

De acordo com as investiga-
ções, a ação da PF era uma con-
tinuidade das operações
“Confiedere” e “Stadio”, que
tinham como foco o grupo po-
lítico responsável por um es-
quema criminoso estruturado
para agir com o superfatura-
mento de licitações e contratos
de obras públicas. O intuito
seria o de beneficiar empresas
parceiras em trocas de vanta-
gens financeiras.

A PF afirmou, na época, que
havia indícios de que o pre-
feito, junto com secretários,
ex-secretários e pregoeiros, di-
recionava licitações para em-
presários de sua confiança.
Essas empresas recebiam valo-
res em contratos superfatura-
dos e repassavam os recursos
aos agentes públicos.

A Polícia Federal disse que
foram identificadas fraudes
em notas fiscais de pagamento
de produtos da merenda esco-
lar que não chegaram a ser en-
tregues.

No Amapá

Presidente do TCE, Michel JK, faz 
turismo com dinheiro público

Geral

Restrição 

Portaria da Funai prorroga por 3 anos restrição de uso 
da Terra Indígena ItunaItatá, no Pará

A Fundação Nacional do
Índio (Funai) publicou na
terça-feira (21) uma portaria
prorrogando a restrição de
uso da Terra Indigena ItunaI-
tatá por 3 anos. A área fica lo-
calizada nas cidades de
Altamira e Senador José Por-
fírio, no sudoeste do Pará.

Com a portaria está proi-
bido a permanência e a en-
trada de pessoas que não
fazem parte do quadro de ser-
vidores da Funai e de pessoas
que não sejam indígenas. Pes-
soas que não se enquadrem
nesse grupo podem ser consi-
deradas invasoras.

Estudos indicam que na
Terra Indigena ItunaItatá há
grupos indígenas em isola-
mento voluntário. Essa área
sofre com invasões desde
2019 e é uma das terras mais
devastadas do país.

Recentemente forças de se-
gurança tiveram que atuar
dentro da terra indígena, por
meio da Operação Guardiões
do Bioma, para combater a
prática de crimes ambientais,
como o desmatamento e ga-
rimpos clandestinos.

Entre 2018 e 2019, a TI Itu-
naItatá teve 119,92 km² des-
matados, sendo a mais

desmatada do país naquele
período, segundo o Inpe.

De acordo com a Polícia Fe-
deral, em nota, "boa parte do
desmatamento é resultado da
extração de ouro, feita com
máquinas pesadas como bal-
sas, dragas, pás carregadeiras
e escavadeiras hidráulicas,
equipamentos que deixam
rastro de destruição".

Em janeiro deste ano, o Mi-
nistério Público Federal
(MPF) pediu à Justiça Federal
que a Funai renovasse uma
portaria de restrição de uso
que protege a Terra Indígena
ItunaItatá.

Estudos indicam que na Terra Indigena ItunaItatá há grupos indígenas em isolamento voluntário.

O presidente viajou 27 dos 52 dias, entre maio e junho, que deveria estar em seu gabinete de trabalho, 
ou seja, parece abelha quando não está voando, está fazendo cera
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Portaria de deslocamento

Imagem de fiscalização do Ibama na terra indígena
Ituna-Itatá em 21 de janeiro de 2020 mostra sinais
de desmatamento ilegal. — Foto Divulgação-Ibama



Uma pesquisa mostra que o
Brasil superou a média global
de escassez de profissionais e
atingiu o índice de 81% neste
ano - 10 pontos percentuais a
mais que o relatado por em-
pregadores no ano passado e
o maior desde o início da pes-
quisa, em 2010.

No mundo, o índice de es-
cassez global de talentos
atingiu 75% - o maior nível
em 20 anos, início da série
histórica do levantamento. O
dado representa um au-
mento de 6 pontos percen-
tuais em relação a 2021 e é
quase o dobro do relatado
em 2015.

A pesquisa foi feita pelo
ManpowerGroup, consulto-
ria de soluções de recursos
humanos, com mais de 40
mil empregadores em 40
países e territórios.

“A escassez de talentos é
um dos maiores gargalos
das organizações que dese-
jam prosperar. Em um cená-
rio de avanço digital, as

competências humanas ga-
nham cada vez mais desta-
que, pois são elas que
impulsionam os negócios”,
comenta Wilma dalCol, di-
retora de gestão estratégica
de pessoas no Manpower-
Group.

O Brasil ficou na 9ª posi-
ção no ranking dos 10 países
em que o desafio para preen-
cher vagas é mais elevado.

A pesquisa mostra ainda a
escassez de profissionais
por porte de empresa e seg-
mentos que mais deman-
dam talentos e os que
encontram maior dificul-
dade no Brasil.

Por porte de empresa, o
estudo mostra que há pouca
variação no desafio de
preencher vagas. As de
grande porte precisam se es-
forçar um pouco menos que
as demais, mas também re-
gistram um alto índice de
escassez, de 80%. Já nas
micro, que são as que en-
frentam mais dificuldade, o

índice é de 85%.
Questionada sobre o ín-

dice de escassez ser tão alto
em meio a um desemprego
também elevado no Brasil,
Wilma dalCol reconhece que
a pesquisa não traz os moti-
vos para esses dados, que se
revelam um paradoxo em
relação à realidade do mer-
cado de trabalho.

No entanto, segundo ela,
as soft skills têm influência
relevante na escolha de um
candidato e na manutenção
dele no emprego, principal-
mente no que se refere à di-
ficuldade para encontrar
pessoas com foco em reso-
lução de problemas.

De acordo com ela, há di-
ficuldades em fechar posi-
ções mais específicas e
tecnológicas.

"Muito do trabalho que
era feito por pessoas foi
substituído por uma acele-
ração de resultados por
meio de softwares, equipa-
mentos e máquinas. Mas a
tecnologia ainda não substi-
tui o relacionamento hu-
mano. Você pode abrir o seu
aplicativo para resolver
todas as suas questões ban-
cárias, mas se tiver um pro-
blema ou uma grande
dúvida, não vai querer falar
com o chatbot ou com a in-
teligência artificial, mas
com outra pessoa", observa.

Isso significa, segundo
ela, que o avanço tecnoló-
gico e a especialização estão
requerendo o melhor do ser
humano, que tem que trazer
a força da habilidade hu-
mana e das soft skills para
poder compor um trabalho
de qualidade.

O Conselho Monetário Nacional
(CMN) definiu nesta quinta-feira
(23) que a meta de inflação para
2025 será de 3%

A inflação oficial do país é me-
dida pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA). E a
meta deve ser perseguida pelo
Banco Central, que aumenta ou di-
minui a taxa básica de juros da eco-
nomia, a Selic.

Atualmente, o juro básico está
em 13,25% ao ano, o maior patamar
desde 2016.

A tolerância para a meta ser con-
siderada formalmente cumprida é
de 1,5 ponto percentual para mais
ou para menos. Com isso, a meta
será considerada cumprida em
2025 se ficar entre 1,5% e 4,5%.

Em nota, o Conselho Monetário
Nacional afirmou que a fixação da
meta em 3% para 2025 reduz incer-
tezas e pode aumentar investimen-
tos, pois aumenta a "capacidade de

planejamento das famílias, das em-
presas e do governo".

Ainda, segundo o CNM, a meta
será atingida em 2025: "o processo

de consolidação fiscal propicia as
condições necessárias para que a
meta seja atingida", diz o comuni-
cado.

Este ano, a meta de inflação defi-
nida foi de 3,5% e será considerada
formalmente cumprida se oscilar
entre 2% e 5%. No entanto, o Banco

Central já admitiu que o índice
deste ano deve estourar o teto da
meta. A projeção do próprio BC,
prevista no Boletim Focus, é que
fique em 8,8%.

Inflação, juros altos e mundo
mais fraco: os riscos que podem
minar o crescimento da economia
brasileira;

Em 5 anos, real perdeu 30% de
seu poder de compra;

Carrinho esvaziado: g1 mostra a
queda do poder de compra de R$
200 em dois anos.

Nesta quinta-feira (23), o presi-
dente do Banco Central, Roberto
Campos Neto, disse que a inflação
em 2023 também deve ficar acima
do centro da meta, mas que a insti-
tuição atuará para tentar mantê-la
abaixo de 4%.

Quando a meta de inflação não é
cumprida, o presidente do Banco
Central tem de escrever uma carta
pública explicando as razões.

Conselho Monetário define meta de inflação de 3% para 2025
Em alta Economia

Brasil está entre os 10 países com mais dificuldade
para preencher vagas de emprego

Pesquisa

Índice de escassez de talentos no país superou média global, atingindo 81% neste ano.

Tecnologia da Informação é área com grande demanda e também
escassez de talentos — Foto Reprodução- RBS TV
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Inflação oficial é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Tolerância para 
meta ser considerada cumprida é de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Confiança do consumidor no
Brasil sobe em junho mas 

destaca diferenças, aponta FGV

Em alta

Índice marcou melhor resultado desde agosto de 2021,
mas avaliação sobre a situação no momento pelos 

consumidores com baixa renda continua piorando.

A confiança dos consu-
midores brasileiros avan-
çou em junho para o
melhor nível desde mea-
dos do ano passado com
melhora tanto da percep-
ção sobre o momento atual
quanto do futuro, segundo
dados da Fundação Getúlio
Vargas divulgados nesta
sexta-feira (24).

O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) da FGV
teve alta de 3,5 pontos em
junho e foi a 79,0 pontos,
marcando o melhor resul-
tado desde a leitura de 81,8
vista em agosto de 2021.

No entanto, a coordena-
dora das sondagens, Vi-
viane Seda Bittencourt,
destacou sinais de muita
heterogeneidade na per-
cepção do consumidor.

"Mesmo considerando o
pacote de incentivos finan-

ceiros, a avaliação sobre a
situação no momento pelos
consumidores com baixa
renda continua piorando
enquanto suas perspectivas
sobre os próximos meses
continuam bastante volá-
teis, revelando elevada in-
certeza", disse ela em nota.

"Já consumidores com
renda mais alta percebem
melhora da situação finan-
ceira e, pelo segundo mês,
elevam suas intenções de
compras, possivelmente
efeito do estímulo dado
pelo governo", completou.

Em junho, o Índice de Si-
tuação Atual (ISA) avançou
1,3 ponto, para 70,4 pon-
tos, melhor resultado
desde julho de 2021. O Ín-
dice de Expectativas (IE),
por sua vez, avançou 4,9
pontos e chegou aos 85,9
pontos.



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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Sobre Milton Ribeiro

O vice-presidente Hamilton
Mourão disse ao GLOBO es-
perar que o avanço das inves-
tigações aponte a verdade
sobre o ex-ministro da Educa-
ção, Milton Ribeiro, preso
nesta quarta-feira por sus-
peita de crimes envolvendo a
liberação de verbas do MEC
para prefeituras. 

Ele defendeu o ex-ministro,
se diferenciando de Bolso-
naro, que depois de ter dito
em março que "colocava a
“cara no fogo” por Ribeiro,
hoje defendeu as investiga-
ções do ex-auxiliar:

Nas redes: Prisão de Milton
Ribeiro: silêncio no grupo de

WhatsApp de Bolsonaro e
preocupação com emocional
de ex-ministro do MEC

O tom difere do adotado
pelo presidente Jair Bolso-
naro. Em entrevista à Rádio

Itatiaia, o titular do Palácio do
Planalto defendeu que Ri-
beiro "responda por seus
atos". Em março, Bolsonaro
disse que “colocava a cara no
fogo” pelo seu então ministro

da Educação Milton Ribeiro.
- O caso do Milton, pelo que

eu estou sabendo, é aquela
questão que ele estaria com
uma conversa meio informal
demais com algumas pessoas
de confiança dele. E daí
houve denúncia que ele teria
busca prefeito, gente dele,
para negociar, para liberar re-
cursos. O que acontece? Nós
afastamos ele. Se tem prisão,
é Polícia Federal. É sinal de
que a Polícia Federal está
agindo. Que ele responda
pelos atos dele - disse Bolso-
naro.

A Polícia Federal cumpre
mandados de prisão e busca e

apreensão nesta quarta con-
tra Milton Ribeiro e os pasto-
res-lobistas Arilton Moura e
Gilmar Santos, por suspeitas
de crimes na liberação de re-
cursos do Ministério da Edu-
cação para prefeituras.

A operação foi autorizada
pela 15ª Vara Federal do Dis-
trito Federal e apura crimes
como corrupção e tráfico de
influência durante a gestão de
Milton Ribeiro. A investiga-
ção teve início no Supremo
Tribunal Federal, mas foi en-
viada à primeira instância de-
pois que Milton deixou o
cargo de ministro da Educa-
ção do governo Bolsonaro.

O vice-presidente Hamilton
Mourão comentou nesta se-
gunda-feira (20) as eleições na
Colômbia e desejou sorte ao
presidente eleito Gustavo Petro.

Ex-prefeito de Bogotá e ex-
combatente da guerrilha M-19,
Petro venceu as eleições presi-
denciais da Colômbia neste do-
mingo (19) e se tornou o
primeiro presidente de es-
querda do país.

"Sorte ao Gustavo Petro, por-
que administrar um país na si-
tuação que o mundo está
enfrentando não é simples. Nós
temos interesses comuns com
os colombianos, principal-
mente na questão da Amazô-
nia, estamos aí dentro da

Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica. E a re-
lação é de Estado para Estado
independentemente do go-
verno de turno”, declarou Mou-
rão em entrevista à imprensa na
entrada do Palácio do Planalto.

Gustavo Petro venceu na dis-
puta presidencial o candidato
Rodolfo Hernández, empresá-
rio e ex-prefeito da cidade de
Bucaramanga.

Segundo informações do
órgão de contagem de votos na-
cional, o presidente eleito ob-
teve 50,49% dos votos, e
Hernández, 47,25%,

Durante a campanha eleito-
ral, Petro prometeu reformas
econômicas e sociais para com-

bater a pobreza, a desigualdade
e a exclusão.

Gustavo Petro nasceu na ci-
dade de Ciénaga de Oro, na pro-
víncia de Córdoba, em 19 de
abril de 1960.

No discurso da vitória, o pre-
sidente eleito voltou a falar em
um acordo nacional com as di-
ferentes linhas políticas do país
e disse que não irá trabalhar
"destruindo o opositor".

"Fazer a paz na Colômbia sig-
nifica que os mais de dez mi-
lhões de eleitores de Hernández
são bem-vindos. Não vamos
trabalhar destruindo o opositor.
Todos serão 'benvindos' para
dialogar no palácio presiden-
cial", disse Petro.

O vice-presidente Hamilton Mou-
rão disse nesta terça-feira (21) que a
entrada do Brasil na Organização
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), grupo
das economias mais industrializadas
do planeta, é a grande prioridade na
política externa do governo. A decla-
ração foi dada durante a abertura do
Fórum Brasil-OCDE, em Brasília,
evento que ocorre até quinta-feira
(23) e prevê uma série de reuniões
entre países latino-americanos e re-
presentantes da organização.

“Desde o início do governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro a acessão do
Brasil à OCDE é prioridade da política
externa do nosso país”, destacou
Mourão. Ele representou o presi-
dente Jair Bolsonaro, que estava pre-
visto para participar do evento, mas
acabou alterando a agenda.

“Concluímos que o ingresso do
Brasil na OCDE é caminho natural e
fator relevante para que o Brasil dê
passos largos rumo a uma maior in-
serção de nossa economia, nossas
empresas e nossos produtos nos flu-
xos internacionais de comércio e in-
vestimentos”, acrescentou o
vice-presidente.

A carta-convite do conselho da
OCDE, que formaliza o início do pro-
cesso de entrada do Brasil ao grupo,
foi enviada em janeiro deste ano. O
documento marca o início do pro-
cesso concreto de adesão, que pode

demorar pelo menos mais três anos.
Além do Brasil, a OCDE formalizou o
mesmo convite a outros cinco paí-
ses: Argentina, Peru, Romênia, Bul-
gária e Croácia.

OCDE
Criada em 1961, e com sede em

Paris, a OCDE é uma organização in-
ternacional formada atualmente por
38 países, incluindo algumas das
principais economias desenvolvidas
do mundo, como Estados Unidos,
Japão e países da União Europeia. É
vista como um “clube dos ricos”,
mas também tem entre seus mem-
bros economias emergentes latino-
americanas, como México, Chile e
Colômbia. O Brasil manifestou for-
malmente o interesse em tornar-se
membro pleno da organização em
2017, durante o governo de Michel
Temer. Desde então, tem buscado
aderir mais rapidamente às normas
da organização.

Vantagens
O secretário-geral da OCDE, Mat-

hias Cormann, lembrou que o Brasil
é parceiro estratégico da organização
desde 2007. Segundo ele, o país já
aderiu a 121 dos 229 instrumentos le-
gais da organização. O melhor de-
sempenho entre todos os países que
passaram pelo processo de ingresso,
disse Cormann.

“O Brasil apresenta uma confor-
midade substancialmente mais ele-
vada do que qualquer outro país
candidato na história da organiza-
ção”, enfatizou.

Cormann listou alguns dos princi-
pais desafios do Brasil para comple-
tar o processo de adesão à OCDE.
Entre eles, a necessidade de esforços
para melhorar a eficiência dos gastos
públicos e o fortalecimento do arca-
bouço fiscal para liberar mais recur-
sos para investimentos no setor
produtivo.

Vice-presidente diz que adesão 
do Brasil à OCDE é prioridade

Desejos de boa sorte
Mourão deseja sorte ao 

presidente eleito da Colômbia
Vice-presidente deu declaração em entrevista à imprensa. Ex-prefeito de

Bogotá, Gustavo Petro é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia e
prometeu reformas para combater pobreza.

‘Milton é uma boa pessoa e a verdade logo aparecerá',
diz Mourão sobre prisão de ex-ministro

Vice-presidente adotou tom diferente de Bolsonaro, que evitou defender Milton Ribeiro 
e defendeu que titular do MEC 'responda por seus atos'

Vice-presidente Hamilton Mourão concede entrevista coletiva
na entrada do Palácio do Planalto — Foto Guilherme Mazui-g1

Adesão 

Hamilton Mourão discursou na 
abertura de Fórum Brasil-OCDE

O vice-presidente Hamilton Mourão, durante viagem
a Madri Bruno Batista-Vice-Presidência



O duplo assassinato no
Vale do Javari reacendeu as
manifestações de uma cobiça
que já dura 400 anos. Ironi-
camente, as ações estrangei-
ras usuais têm sido mais
discretas que a de brasileiros
que agora construíram mais
uma narrativa a justificar o
sonhado condomínio inter-
nacional para “administrar"
as riquezas naturais da área.
Administrar significa domi-
nar e usar. Quando estrangei-
ros fazem isso, apenas estão
insistindo no que sempre fi-
zeram; quando brasileiros se
unem a eles, tentando lesar o
primeiro fundamento da
nossa República, que é a so-
berania(art. 1º da CF), isso
choca. Na minha infância,
chamávamos os brasileiros
que trabalhavam contra o
Brasil em plena Guerra Mun-
dial, de quintas-colunas.
Lembro-me de Brizola cha-
mar esse tipo de gente de en-
treguista e vendilhão da

pátria. 
Agora é um outro líder de

esquerda, do partido de Bri-
zola, que denuncia o crime
de lesa-soberania: o ex-presi-
dente da Câmara, ex-minis-
tro de Lula e Dilma, ex-PC do
B, Aldo Rebelo, um estudioso
da Amazônia e defensor
dessa metade do nosso terri-
tório. Não é uma questão de
esquerda ou direita, mas de
soberania nacional - o pri-
meiro fundamento da nação.
Vem de longe a cobiça. Os

portugueses a combateram
no século XVII, principal-
mente com Pedro Teixeira,
que tirou holandeses, france-
ses, ingleses e espanhóis da
nossa Amazônia, fixando a
soberania com os fortes
construídos no extremo da
pátria. No início do século
XX, acreanos decidiram ser
brasileiros e não bolivianos, e
se levantaram em armas lide-
rados por Plácido de Castro.
Rio Branco consolidou as
fronteiras no Acre com a Bo-

lívia e no Amapá com os fran-
ceses. 

Não são apenas os euro-
peus, os cobiçosos. Em 1849,
uma expedição científica da
Marinha dos Estados Unidos
voltou da Amazônia com a
teoria de que a bacia amazô-
nica faz parte da bacia do
Mississipi: a direção dos ven-
tos leva os navios da foz do
Amazonas para os portos do
sul dos Estados Unidos. Por-
tanto, o Império Brasileiro
deveria conceder aos ameri-
canos a livre navegação nos
rios da Amazônia. Descon-
fiado, Pedro II pediu ao Barão
de Mauá uma empresa de na-
vegação nacional que preen-
chesse o vazio cobiçado. Os
americanos já tinham anún-
cios em jornais, organizando
expedições para explorar o
Eldorado. Há 50 anos, o cien-
tista Herman Kahn, do Hud-
son Institute, sugeriu
inundar a Amazônia for-
mando um lago gigantesco. 

Brasileiros querendo en-
tregar a Amazônia desrespei-
tam as memórias de Arthur
Reis, Osny Duarte Pereira,
Cândido Rondon, Jorge Tei-
xeira, e outros, mas princi-
palmente ofendem a
brasilidade dos amazônidas
de todas as etnias e origens,
que sabem a razão da cobiça
e seus disfarces, porque não
são ingênuos nem cúmplices
em relação à presença es-
trangeira por lá. Presença ile-
gal que é aplaudida por
gente com o complexo de
vira-lata, como chamou Nél-
son Rodrigues.  Brasileiros
da Amazônia sabem a dife-
rença entre preservar – reser-
vadopara os estrangeiros –
econservar, com sustentabi-
lidade, para o bem da natu-
reza mais importante: a
natureza humana. Eles
sabem, todos os dias e noi-
tes, que estáAmazônia não é
simplesmente do Brasil. É o
Brasil.

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 AMAZÔNIA COBIÇADA
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Pesquisadores da Universi-
dade de São Paulo aprofun-
dam as investigações sobre o
vírus sabiá (SABV), causador
da febre hemorrágica brasi-
leira.

Os estudos conduzidos pelo
Instituto de Medicina Tropical
(IMT) e pelo Hospital das Clí-
nicas, ambos da Faculdade de
Medicina da USP, são realiza-
dos a partir do diagnóstico de
dois casos de infecção em
2019.

Anteriormente, apenas qua-
tro infecções desse tipo ha-
viam sido detectadas no país,
a última delas há mais de 20
anos. Os dois diagnósticos
mais recentes foram realiza-
dos em meio a um surto de
febre amarela na região Su-
deste.

“Fizemos esse estudo du-
rante a epidemia de febre
amarela, então nos casos em
que não conseguimos fechar o
diagnóstico, fomos atrás de
outros vírus. Para nossa sur-
presa, achamos esses dois
casos, que são extremamente
raros”, afirmou a médica Ana
Catharina Nastri, da Divisão
de Doenças Infecciosas do
Hospital das Clínicas, em co-
municado.

Segundo a pesquisadora,
primeira autora do estudo

orientado pela professora Ana
S. Levin, do Departamento de
Doenças Infecciosas e Parasi-
tárias, os avanços na área de
investigação de doenças, es-
pecialmente na microscopia
eletrônica, permitiram um es-
tudo mais aprofundado sobre
o vírus sabiá (Brazillianmam-
marenavirus).

As novas informações sobre
manifestações clínicas, exa-
mes de tecidos e órgãos e pos-
sibilidade de transmissão
hospitalar foram publicadas
na revista Travel Medicine an-
dInfectiousDisease.

Novos casos
Os dois novos casos detec-

tados ocorreram nas cidades
de Sorocaba e Assis, no inte-
rior de São Paulo. Os pacientes
foram atendidos no Hospital

das Clínicas com suspeita de
caso grave de febre amarela.

O primeiro foi um homem
de 52 anos que havia cami-
nhado pela floresta na cidade
de Eldorado (170 quilômetros
ao Sul de São Paulo) e passou
a apresentar sintomas como
dor muscular, dor abdominal
e tontura.

No dia seguinte, ele desen-
volveu conjuntivite, sendo
medicado em um hospital
local e depois liberado. Quatro
dias depois, foi internado no-
vamente com febre alta e so-
nolência. Suspeitou-se de
febre amarela e ele foi transfe-
rido para o Hospital das Clíni-
cas.

Durante a internação, o qua-
dro clínico foi agravado até ele
ser transferido para a Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), dez

dias após o início dos sinto-
mas, com sangramento signi-
ficativo, insuficiência renal,
rebaixamento do nível de
consciência e hipotensão,
vindo a falecer dois dias de-
pois.

O segundo caso é de um
homem de 63 anos, trabalha-
dor rural de Assis (440 quilô-
metros a Oeste de São Paulo),
que apresentou febre, dor no
corpo, náusea e prostração. Os
sintomas pioraram e oito dias
depois ele foi admitido no HC
com queda do nível de cons-
ciência e insuficiência respira-
tória com necessidade de
intubação. Uma disfunção no
coração levou ao choque e à
morte, 11 dias após o início dos
sintomas.

O que apontam as análises
O diagnóstico da infecção

foi realizado a partir de uma
técnica que envolve o sequen-
ciamento do material genético
viral. Na análise das duas in-
fecções, os pesquisadores
identificaram sintomas análo-
gos aos registrados nos casos
da década de 90.

O estudo indica que em
todos os casos houve um com-
prometimento significativo do
fígado e de órgãos associados
à produção de células de de-
fesa, o que pode ter facilitado

o surgimento de infecções se-
cundárias, tornando o diag-
nóstico inicial mais complexo.

O nome do vírus faz refe-
rência ao bairro Sabiá, locali-
zado no município de Cotia,
na Grande São Paulo, onde
suspeita-se que a primeira ví-
tima tenha sido infectada.

Embora existam vários
tipos de Mammarenavirus
descritos em diferentes paí-
ses da América do Sul, o
vírus sabiá é característico
do Brasil.

Anteriormente ao estudo,
apenas quatro infecções por
SABV haviam sido registra-
das no país. Os pesquisado-
res estimam que uma delas
ocorreu na cidade de Cotia,
em 1990, e outra, na cidade
do Espírito Santo do Pinhal,
em 1999, ambas localizadas
na zona rural do estado de
São Paulo.

Nos dois casos, a doença
atingiu trabalhadores rurais
que morreram devido às com-
plicações da febre hemorrá-
gica. As outras duas infecções,
que não evoluíram para a
morte, ocorreram em profis-
sionais de laboratório que
podem ter sido infectados du-
rante a manipulação do
vírus.(Com informações do
Jornal da USP).

Pesquisadores da USP investigam vírus sabiá, 
ressurgido no Brasil após 20 anos

Vírus Geral

Dois casos do vírus foram confirmadosem 2019

Estudo indica comprometimento significativo do fígado e de órgãos associados à produção de 
células de defesa em pacientes infectados pelo vírus sabiá



Os 105 Anos da AD – A Pioneira e outras notícias da semana REFLEXÃO

Tema: A Igreja como exército com
bandeiras. 

No livro de Cantares 6.4, a Bíblia
fala, de forma mística e ilustrativa,
das três fases do desenvolvimento
da Igreja: 1) A fase Tirza (deserto); 2-
A fase Jerusalém (terra prometida);
e 3- A fase Exército com bandeiras
(nação consolidada). 

O 1º período “Tirza”, nome de uma
das filhas de Zelofeade, personagem
representante do povo que cami-
nhou pelo deserto, representa a fase
inicial de um trabalho, com poucos
crentes, poucos recursos etc.

O 2º período “Jerusalém”, diz da
igreja que já alcançou um patamar
mediano, onde já paga um “salário”
para o pastor, o templo central é pré-
dio próprio e climatizado, algumas
congregações já estão funcionando,
a igreja tem um transporte, tem al-
guns membros influentes etc.

No 3º período “Exército com ban-
deiras”, a igreja cresceu e é in-
fluente, a liderança é altamente
preparada, têm incontáveis mem-
bros dizimistas, os políticos a res-
peita, os membros são bem
empregados: professores, servido-
res públicos, magistrados, médicos,
advogados, o patrimônio é todo or-
ganizado etc. 

FICA A DICA

Legislação para líderes ecle-
siásticos: Adquira o Livro “Cons-
tituição Federal comenta à luz
da Bíblia”, autor Dr. Besaliel Ro-
drigues. Disponível na internet:
a )
https://eempresarial.com.br/loja
/constituicao-federal-comen-
tada-a-luz-da-bibliaebook/; b)
https://go.hotmart.com/X70828
602D?dp=1. Lá Você encontra:

Dica 035. Intolerância reli-
giosa. A Igreja Assembleia de
Deus foi, sem dúvida, a Igreja
que mais sofreu intolerância re-
ligiosa em toda a história brasi-
leira, pois por quase 400
(quatrocentos) anos, de 1500 até
1890, a religião oficial do Brasil
foi a Católica. Somente com a 1ª
Constituição Republicana de
1891 o país passou a ser laico e
ter constitucionalmente liber-
dade religiosa.

Devido a esse e outros fatores,
os evangélicos sofreram muita
perseguição, apelidos jocosos,
desprezo, violência e morte.
Todos lembram que até um
tempo desses, os evangélicos ti-
nham suas igrejas depredadas e
eram chamados de “crentes ale-
luia, peixe no prato, farinha na
cuia”, frase depreciativa que vi-
sava humilhar os seguidores do
protestantismo. Hoje existe uma
farta legislação que impede tais
atos. Amém! 

LIDERANÇAS

DESTAQUES DA SEMANA

ESPECIAL
Quem é quem: Elizama Costa Alencar. Filha de João de Souza Costa e Maria

de Menezes Costa (in memoriam), nasceu no dia 27 de janeiro de 1945, natural
de Belém do Pará. Casou-se no dia 29 de maio de 1976 com Pastor Otoniel
Alves de Alencar (in memoriam), considerado “O Apóstolo da Amazônia”,
com quem teve três filhos: Elielton, Edielson e Eliniel. 

É pastora e atual presidente o maior Círculo de Oração do Amapá, denomi-
nado “Lírio Suave”, um grupo de quase quatro mil mulheres espalhadas pelos
bairros da Capital, que se reúnem, semanalmente, nas mais de cento e cin-
quenta Congregações e no Templo Central da Rua Tiradentes, Centro, para
orar em prol da Igreja e das famílias em geral. 

Para comandar este grande trabalho, a Pastora Elizama conta com o apoio
e a consideração de dezenas de Coordenadoras de áreas. Será homenageada
esta semana pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá e pelo Conselho
Estadual de Pastores.

A Assembleia de Deus – A Pioneira, do município de Itaubal, presidida pelo
Casal de Pastores Juarez Tolosa e Laurinda Souza Santana, promoveu o 1º
Congresso Anual dos Obreiros “Vozes de Sião”. O evento aconteceu no dia
18.06.2021, data de comemoração da fundação da Assembleia de Deus no Bra-
sil. O preletor oficial foi o Pastor Neurivane Cardoso, cuja esposa Pastora Le-
tícia Cardoso foi uma das cantoras oficiais.

Abrilhantou o evento o Pastor Besaliel Rodrigues, 2º Vice-presidente da
Convenção UFIADAP e Presidente do Conselho Estadual de Pastores. O refe-
rido pastor, e esposa Pastora Ester Rodrigues, representou o Presidente Geral
Pastor Oton Alencar e os pastores Iaci Pelaes e Rodrigo Lima Junior. Trans-
mitiu os parabéns ao Pastor da Igreja e a todos os integrantes do Grupo de
Obreiros Congressistas.

Ainda, para honrar o Pastor Juarez Tolosa e demais Obreiros da festa, o
Casal de Pastores Besaliel e Ester Rodrigues deram de presente a todos livros
sobre a história dos 105 (cento e cinco) Anos da Igreja AD – A Pioneira do Es-
tado do Amapá. Parabéns!
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Foto histórica: Pr. Otoniel Alves 
de Alencar abraça efusivamente o filho 

Pr. Oton, que o sucedeu. 

Pr. Besaliel Rodrigues no ato de consagra-
ção dos sósias amapaenses 

oficiais de Vingren e Berger.

email: besaliel.ap@bol.com.br

1- Igreja Assembleia de Deus – A Pioneira
do Amapá celebra 105 (cento e cinco) anos de
fundação: Junho é o mês mais importante
para a historiografia do pentecostalismo bra-
sileiro, pois no dia 18 deste mês que, em 1911,
foi fundada pelos missionários Gunnar Vin-
gren e Daniel Berg a Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus no Brasil, em Belém do
Pará.

No Amapá, a Assembleia de Deus também
foi fundada no mês de junho, no dia 27, do
ano de 1917, pelos Obreiros Clímaco Bueno
Aza e Manoel José de Matos Caravela. Inclu-
sive foi a primeira igreja evangélica a se ins-
talar em terras amapaenses.

De lá para cá a Igreja cresceu poderosa-
mente. Entre as décadas de 1920 a 1940, o
trabalho evangelístico foi desenvolvido por
diversos Obreiros Itinerantes, a saber: Sa-
muel Nyström, Daniel Berg, Nels Nelson e os
pastores Crispiniano Melo, José Felinto, José
Morais, Amaro Morais, Francisco Gaspar,
Francisco Vitor, Apolinário Costa, José Lou-
renço, Joviniano Lobato e Januário Soares.

Daí em diante, os pastores fixos (residen-
tes) começaram a se suceder na seguinte
ordem: 1º) Flavio Monteiro; 2º) João Alves;
3º) Deocleciano Cabralzinho de Assis; 4º)
José Pinto de Menezes; 5º) Vicente Rego Bar-
ros; 6º) Ananias Gomes da Silva; 7º) Otoniel
Alves de Alencar; até chegar ao atual e 8º)
Oton Miranda de Alencar.

No ano de 2017, a Igreja celebrou seu Cen-
tenário, com um grandioso evento realizado
na Capital e em todos os municípios do Es-
tado, com repercussão em todo o Brasil.

Hoje, ao celebrar os seus 105 (cento e
cinco) Anos, a Igreja Assembleia de Deus – A

Pioneira está consolidada. O Templo Central
está localizado na Rua Tiradentes, nº 532, no
Centro de Macapá. Possui mais de 150 (cento
e cinquenta) Congregações na Capital e cerca
de 50 (cinquenta) Campos Regionais em
todos os municípios do Estado do Amapá.
Ainda, possui dezenas de Campos regionais
e missionários espalhados pelo Brasil e em
outros países.

Além dos diversos departamentos inter-
nos (círculos de orações, jovens, adolescen-
tes, crianças etc.), possui vários órgãos
eclesiásticos, tais como: A Convenção UFIA-
DAP, O Bom Samaritano, Academia de Le-
tras, EETAD e SETAD etc. Amém!

2- Os sósias oficiais amapaenses de Vin-
gren e Berger: 

No período das celebrações do Centenário
da chegada dos evangélicos ao Amapá, ocor-
ridas em 2017, dois pastores – Valdecir Borges
e Carlos Loffreda foram escolhidos pela
Igreja e consagrados pelo Pastor Besaliel Ro-
drigues como os sósias oficiais de Gunnar
Vingren (Valdecir Borges) e Daniel Berg (Car-
los Loffreda), fundadores da Assembleia de
Deus no Brasil. Assim, em eventos oficiais da
igreja, eles sempre se apresentam vestidos
com roupas e adereços de época. O Conselho
Estadual de Pastores do Amapá, em breve,
irá fazer uma homenagem a estes dois sósias
espetaculares.

3- Presidente da República participa dos
111 Anos da AD no Brasil: 

O Presidente do Brasil Jair Messias Bolso-
naro esteve no dia 18 de junho de 20121 em
Belém do Pará abrilhantando os festejos dos

111 (cento e onze) anos da Igreja Assembleia
de Deus no país. Estiveram representando o
Estado do Amapá no evento os pastores Ro-
drigo Lima Junior e Gesiel Oliveira, dentre
outros.

4- Marcha para Jesus:
O Pastor Mauro está coordenando o

grande evento Marcha para Jesus no
Amapá., que irá acontecer no dia 02 de julho
de 2022. Neste ano, o evento estará comple-
tando 30 (trinta) anos de realizações – Jubileu
de Pérola. Mais informações nas redes so-
ciais. Participe!

5-Conselho outorga Certificado de Honra
ao Mérito a pastores/as: Em homenagem à
passagem do Dia do Pastor, que acontece em
todo 2º domingo de junho, o Conselho Esta-
dual de Pastores do Amapá está entregando
para cada pastor e pastora um Certificado de
Honra ao Mérito. Se você é pastor ou pastora
e ainda não recebeu sua honraria, faça con-
tato com o Conselho por meio do Zap (96)
99110-5167.

6-Pastor Besaliel aparece entre os 30
(trinta) pesquisa popular: Corre à boca
miúda que nas pesquisas internas que estão
sendo feitas pelos partidos políticos, o nome
de Besaliel Rodrigues já aparece na lista dos
trinta nomes mais citados para deputado es-
tadual. A Assembleia Legislativa possui 24
(vinte e quatro) vagas. No caso, se o fato for
verdade, Besaliel Rodrigues ainda precisa de
maior apoio popular para poder conseguir se
eleger legislador naquele parlamento esta-
dual.

Templo histórico da AD – A Pioneira,
construído na época do Pr. Otoniel, de

saudosa memória.



O autônomo Leidiano
Montelo, de 38 anos, mora
na Ilha Mirim, na zona norte
de Macapá, desde 2004 e

conta que a população do
bairro sempre sofreu com a
falta de pavimentação das
vias. “As ruas sempre foram

intrafegáveis, agora vai me-
lhorar. Crianças sofriam
para ir à escola e idosos e ca-
deirantes tinham problema
em sair de casa”, diz.

Mas a realidade de Lei-
diano e de centenas de famí-
lias que moram no local será
outra, isso porque a Prefei-
tura de Macapá já iniciou o
serviço de pavimentação
das vias do bairro. “Estamos
vendo as máquinas traba-
lhando e ficamos felizes
com o serviço. Estou an-
sioso pela conclusão das
obras para que esses proble-
mas deixem de existir”,

completa.
O serviço executado na

Ilha Mirim contempla as
ruas Monte Sinai, Sheknah,
Salmo 91, Salmo 23 e Liber-
dade, totalizando 1181,4 m.
A obra está orçada em mais
R$ 2,3 milhões, com recur-
sos do Tesouro Municipal e
será executada em bloque-
tes. O prazo de entrega das
vias já pavimentadas é de 60
dias e cerca de 40 pessoas
estão envolvidas no serviço.

As primeiras vias a rece-
berem a preparação para im-
plantação dos bloquetes
foram as ruas Monte Sinai e

Sheknah e de acordo o res-
ponsável pelo serviço de
terraplanagem, Ezequiel da
Silva, é a fase final para im-
plantação da pavimentação.

“Inicialmente mandamos
o solo para um laboratório e
depois fazemos a retirada da
camada vegetal. Esse espaço
que fica abrigará a base, que
é formada pelo aterro. Ele
passa pela compactação
para, então, receber uma ca-
mada de areia e em seguida
os bloquetes, que são insta-
lados primeiro nas sarjetas e
meio-fio e em seguida, no
restante da via”, explica.

Folia
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MACAPÁ
Pavimentação

A 1ª edição do ‘Arraiá Du Mercado
Centrá’, promovido pela Prefeitura
de Macapá, está prestigiando o setor
artístico e cultural com a retomada
de grandes eventos juninos, fomen-
tando diversos setores na capital. A
brincante Isabelle Figueiredo come-
mora a oportunidade de participar
da programação e reforça a impor-
tância do incentivo de R$ 91 mil do
auxílio-indumentária repassado aos
grupos pelo Município.

“Após dois anos sem atrações ju-
ninas, retornar agora é emocio-
nante. É gratificante saber que o
quadrilheiro é valorizado e reconhe-
cido fazendo parte desse lindo
evento. Notamos o apoio da Prefei-
tura com o valor repassado e a orga-
nização do evento”, declara a
integrante do grupo estilizado Reno-
vação Junina.

O evento iniciou na sexta (24), com
a apresentação de quadrilhas juninas
de quatro escolas municipais e outra
formada por servidores públicos,
além de nove grupos profissionais
que disputam o 1° Concurso de Qua-
drilhas Juninas de Macapá.

“O primeiro dia do arraial foi mar-
cado pela ansiedade que as pessoas
estavam com a ausência de eventos
por conta da pandemia. Esse evento
é resultado do nosso empenho para
garantir bons momentos aos nossos
macapaenses”, descreve o prefeito
de Macapá, Dr. Furlan, animado.

No sábado (25), outras 14 quadri-
lhas se apresentaram, entre escolas
municipais, tradicionais e estiliza-
das. A programação continua neste
domingo (26), com a apresentação
das quadrilhas campeãs e shows da
banda nacional Forró Anjo Azul e da
cantora amapaense Karla Karvalho.
Para o diretor-presidente da Funda-
ção Municipal de Cultura (Fumcult),
Olavo Almeida, o objetivo do evento
é valorizar e fomentar atrações cul-
turais.

“A primeira edição do arraial foi
abrilhantada pelas apresentações ju-
ninas. Foi um momento incrível de
grande valorização cultural e só o iní-
cio de uma programação extensa
para os próximos dois dias”, ex-
pressa.

A comemoração do evento, não
foi apenas com as apresentações dos
grupos juninos. Mais de 100 em-
preendedores estavam presentes
com a comercialização de comidas
típicas, bebidas e artesanato. A do-
ceira Daiane Sampaio viu no ‘Arraiá
du Mercado Centrá’, uma oportuni-
dade de vendas e divulgação do seu
trabalho.

“Foi uma oportunidade muito
grande para o meu negócio. Pude
comercializar meus produtos e co-
memorar o sucesso das minhas ven-
das. Tive minhas expectativas
supridas neste primeiro dia”, con-
clui.

“É gratificante saber que o quadrilheiro 
é valorizado em Macapá”, diz brincante no 1° dia do

“Arraiá du Mercado Centrá”
Além do fomento à cultura, o momento valoriza segmentos

do turismo, gastronomia e economia criativa.

Isabelle Figueiredo, brincante do
grupo Renovação Junina. 

A Prefeitura de Macapá
ofertará os imunizantes
contra a Covid-19 às crian-
ças de 5 a 11 anos, adoles-
centes de 12 a 17 anos e
público em geral a partir
dos 18 anos na semana de
27 de junho a 2 de julho. A
estratégia desenvolvida
pela Secretaria Municipal
de Saúde (Semsa) oferece a
primeira, segunda, terceira
e quarta dose da vacina.

A aplicação da primeira já
acontece por livre demanda
e é voltada às crianças, ado-
lescentes e o público geral
acima de 18 anos. Também
estão aptos a receber a pri-
meira dose as pessoas
acima de 60 anos, profissio-
nais de saúde e pessoas
imunossuprimidas, que in-

cluiu as gestantes, puérpe-
ras e lactantes.

A segunda dose é dire-
cionada a todas as pessoas
que estão com a data de re-
cebimento do imunizante
marcadas para este período
e isso inclui o público in-
fantil. Já a terceira dose é
voltada aos adolescentes e
demais munícipes que
estão no prazo de recebi-
mento e se encaixam nas
especificações do grupo.

A quarta dose da vacina
será direcionada às pessoas
imunossuprimidas, profis-
sionais da saúde, com
algum tipo de imunossu-
pressão, além de pessoas
acima de 50 anos.

A vacinação em Macapá
é feita com Pfizer adulto e

pediátrica, CoronaVac e As-
traZeneca, que são aplica-
das de acordo com a
especificação de cada
grupo. O imunizante é
ofertado em vários pontos
da cidade, como drive-
thru, locais de grande cir-
culação de pessoas e
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs).

ESTRATÉGIA
O detalhamento da estra-

tégia de vacinação, com
horários, locais e públicos,
é divulgado diariamente
nos canais de comunicação
da Prefeitura de Macapá no
Facebook, Twitter e Insta-
gram e no site da institui-
ção, disponível em
macapa.ap.gov.br.

Imunização

Veja cronograma de vacinação contra Covid-19
no período de 27 junho a 2 de julho em Macapá

Estratégia de imunização oferta a primeira, segunda, 
terceira e a quarta dose dos imunizantes.

“As ruas sempre foram intrafegáveis, agora vai melhorar”, diz morador
sobre início da pavimentação na zona norte de Macapá

Ruas Monte Sinai e Sheknah são as primeiras
a receber o serviço de terraplanagem.

Obra está orçada em mais R$ 2,3 milhões e será executada em bloquetes, que são ecologicamente mais corretos..

Vacina está disponível para crianças, 
adolescentes e público em geral.



Papa: “vocês estão na fronteira, com os mais pobres, onde eu gostaria de estar”
Começou nesta segunda-feira a

Visita ad Limina dos Regionais No-
roeste e Norte1 da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil.
Poderíamos dizer que começou
com o momento principal, pois
depois de celebrar a Eucaristia
junto ao túmulo do Apóstolo
Pedro, os 17 bispos presentes, junto
com o administrador da Diocese
de Roraima, se encontraram com o
Papa Francisco, o Sucessor de
Pedro.

Um momento para viver a cato-
licidade, um momento de alegria,
segundo dom Leonardo Steiner.
Aos pés do túmulo onde está se-
pultado o primeiro Papa, aquele
que receberá o capelo cardinalício
no dia 27 de agosto, insistiu em
“expressar a alegria das nossas
Igrejas”, destacando, a partir da
sua experiência em Manaus, “o ca-
rinho enorme que o Povo de Deus
tem pelo Papa, e nós nos alegra-
mos com nossas comunidades”.

Segundo o arcebispo de Ma-
naus, “o túmulo de Pedro, para nós
bispos, tem o significado não ape-

nas do primado”, destacando o ca-
ráter extraordinário da figura de
Pedro, “porque tem muitas fragili-
dades, tem muitas fugas, muitas
pedras, mas um homem de fideli-
dade”. Dom Leonardo Steiner afir-
mou, se dirigindo aos bispos, que
“na figura de Pedro, nós nos
vemos, nos entendemos e com-
preendemos como pessoas, mas
nos vemos, nos entendemos e nos
compreendemos também como

bispos”, ressaltando que fazem
parte desse ministério de séculos.

Ele falou aos bispos que “diante
do túmulo de Pedro peçamos além
da fidelidade, a graça da gratidão,
gratidão por podermos exercer na
Igreja esse ministério ao serviço
das nossas comunidades”. Dom
Leonardo, ao elo das palavras de
São Paulo, disse que “a força não
está em nós mesmos, a força está
no ministério recebido”. Diante da

tentação de centrar tudo em si pró-
prio, chamou a perceber que “a
força do Espírito, a força do Reino
de Deus, esteja a guiar as nossas
Igrejas e a guiar nosso próprio mi-
nistério”.

A celebração eucarística foi se-
guida por “um encontro inesque-
cível e memorável”, segundo dom
Edson Damian. Ainda emocio-
nado, depois de mais de duas
horas de encontro, iniciado com a
saudação pessoal a cada um dos
membros da visita ad Limina,
onde o Papa Francisco foi rece-
bendo e se interessando pelos pre-
sentes de cada uma das igrejas
particulares, o Presidente do Re-
gional Norte1 insistiu em que o
Papa Francisco diz logo no início:
“aqui eu quero que vocês digam
tudo o que quiserem, perguntem
tudo o que quiserem, façam críti-
cas também, aqui precisa liber-
dade, porque quando não há
liberdade, não existe diálogo”, se-
gundo dom Edson. Palavras que
deram passo a um longo diálogo
em que o Papa “foi ouvindo as per-

guntas, as colocações de cada
um”.

O Presidente do Regional
Norte1, falando da PraedicateE-
vangelium, ressaltou que segundo
o Papa Francisco “é o resultado de
9 anos de trabalho da Igreja, com
aquele grupo de cardeais que me
ajudaram muito, e já dá para sentir
esse espírito todo, que é a nossa
Igreja que está predicando o Evan-
gelho, o Evangelho acima de tudo,
anunciar o Evangelho, e o Evange-
lho deve chegar a todos os povos,
a começar pelos pobres, pelos mi-
grantes, por aqueles que estão nas
fronteiras”.

Finalmente, o bispo de São Ga-
briel da Cachoeira destacou das
palavras do Papa, que disse:
“mesmo sendo dois regionais,
vocês são profundamente unidos,
estão sintonizados. Todas as per-
guntas que vocês fizeram foram
complementando o nosso diálogo
esclarecendo esse encontro que
me deixa profundamente feliz”,
insistindo o bispo em que: “e nós
mais ainda”.

Encontro

Francisco encontra os bispos do Regional Noroeste e Norte1. O Papa insistiu aos bispos que “escutem os povos indígenas,
escutem as comunidades de base, o Espírito Santo age através dessas pessoas”.

Religiosidade 
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Afastado das aldeias, mo-
rava um velho sábio. Muitas
pessoas gostavam de andar
por lá e escutar o velho falar.
Um dia, uma criança disse
para ele:

– Tu dás conselho a todas
as pessoas que aqui vêm. Tu
sabes falar sobre qualquer
assunto. Mas me diga uma
coisa: e tu mesmo, quando
precisas de um conselho, a
quem procuras? O sábio res-
pondeu:

– Eu tenho um pássaro. Eu
pergunto a ele. E ele me
ajuda bastante.

Desde então se espalhou
em toda a região a história
do pássaro conselheiro que
vivia com o velho sábio.
Porém, um dia, um grupo de
crianças tomou coragem e
perguntou ao sábio sobre o
tal do pássaro.

– Então vocês querem ver
o pássaro? O velho entrou na
choupana e trouxe um pás-
saro de madeira esculpido
toscamente. As crianças
olharam aquilo e pergunta-
ram se tinha certeza de que
era aquele o pássaro que
dava respostas. O velho
sábio respondeu: 

– Eu não disse que o pás-
saro dá respostas. Eu só
disse que este pássaro me
ajuda bastante, pois a ele eu
faço as perguntas. Faço mui-
tas perguntas. E se eu souber
fazer bem as perguntas, já é
uma etapa importante na

busca das respostas.
No evangelho deste 12º

Domingo do Tempo
Comum, encontramos a
versão de Lucas das bem
conhecidas perguntas de
Jesus aos discípulos:
“Quem diz o povo que eu
sou?” e “E vós, quem dizei
que eu sou?”. Voltaremos a
encontrar essas perguntas
na versão de Mateus na pró-
xima Solenidade de São
Pedro e São Paulo. As res-
postas e a conversa seguinte
podem ser um pouco dife-
rentes, mas o que vale
mesmo são as perguntas.
Com efeito, podemos acre-
ditar que se elas ficaram nos
evangelhos é porque aque-
les homens e mulheres, que
queriam abraçar a fé cristã,
deviam conhecer bem e não
titubear nas respostas antes
de serem batizados. Fica

claro, também, que nem as
perguntas de Jesus e nem as
respostas dos discípulos são
um questionário que se
deve acertar para passar
numa prova escolar ou num
teste de aptidão psicoló-
gica. O que está em jogo é a
fé e a vida das pessoas que
encontraram no Senhor
Jesus “O Cristo de Deus”, o
Ungido, o Prometido tão Es-
perado. Muitos de nós, que
nos declaramos cristãos, sa-
bemos as respostas certas
sobre Jesus, mas não esta-
ríamos dispostos a mexer
um dedo para defendê-lo
ou explicá-lo a quem o des-
prezasse ou simplesmente o
ignorasse. Ser cristãos de
verdade é conhecer a pala-
vra dele, avaliar a vida e a
morte, o bem e o mal, o
mundo, as riquezas e, so-
bretudo, amar e servir os

nossos irmãos pobres e so-
fredores, com o mesmo co-
ração dele.

Até que a resposta “O
Cristo de Deus” não tomar
conta dos nossos pensa-
mentos, nortear as nossas
decisões, iluminar o nosso
caminho,  pouco ou nada
nos serve repetir palavras
decoradas, mas vazias de
sentido para nós. É isto que
significam as palavras “re-
nunciar a si mesmo”. De
fato, quantos de nós, orga-
nizamos a nossa vida sobre
valores e interesses por nós
mesmos escolhidos, o nosso
bom senso, a nossa prudên-
cia, achando-nos donos da
verdade, sábios conhecedo-
res dos mais profundos se-
gredos da vida. Quantos
acompanhamos sem pensar
as modas, as novidades ba-
daladas, as promessas, os

medos e as ameaças daque-
les que achamos serem os
que nunca erram porque
“todos fazem assim”.
“Tomar a cruz” com Jesus
significa ir na contramão,
desmascarar as ilusões dos
que buscam a felicidade no
lucro e no bem-estar indivi-
dual, esquecendo a própria
transitoriedade humana,
desprezando a fraternidade
e a alegria do bem comum
construído em conjunto.
Queremos salvar a nossa
vida escolhendo caminhos
que geram morte, destrui-
ção do planeta, gerando mi-
lhões de seres humanos
famintos e deslocados, sem
pátria, sem casa, sem água,
sem trabalho, sem educa-
ção. Pensamos em ficar
ricos e estamos ficando cada
vez mais pobres, porque
perdemos o gosto da solida-
riedade, do serviço genero-
sos, da gratuidade dos
gestos, dos saberes partilha-
dos, da vida doada como
Jesus nos deu o exemplo.

O “pássaro conselheiro”
está dentro de nós, é a nossa
consciência. Só precisamos
ter a coragem e a honesti-
dade de nos perguntar como
estamos gastando a nossa
vida e todos os dons que de
graça recebemos: os dias que
passam, a sede de amor para
dar e receber…Em tudo isso
terá lugar ainda para “O
Cristo de Deus”?

Dom Pedro José Conti • COLUNA Bispo 
de 

MacapáPássaro conselheiro

PapaFrancisco com cocar





Até 2016, a meta de inflação era fi-
xada com dois anos de antecedência,
mas um decreto publicado no Diário
Oficial da União em junho de 2017 de-
terminou que a definição passasse a ser
feita três anos antes. Segundo o Banco
Central, a mudança teve como finali-
dade reduzir as incertezas e melhorar a
capacidade de planejamento das famí-
lias, empresas e governo. Desde 2005, o
centro da meta de inflação estava em
4,5%, com 2,5 pontos de margem de to-
lerância. Em 2006, o intervalo caiu para
dois pontos e permaneceu assim nos
anos seguintes, até ser cair para 1,5
ponto para 2017 e 2018, algo que será
mantido agora até 2025.

Em Alagoas, 100 dos 102 municípios contam com acesso à internet por satélite e
via terrestre; já no Maranhão, dos 217 municípios, 207 têm pontos ativos. Esses pon-
tos de conexão têm sido usados para vários fins, como por exemplo na área da Edu-
cação. No Nordeste, 6.803 escolas têm acesso à internet e a Bahia é o estado com
maior conectividade: são 1.877 unidades da rede pública com acesso à rede. O pro-
grama do governo federal vai instalar antenas e roteadores também em outros lo-
cais, como assentamentos rurais, Unidades Básicas de Saúde e comunidades
tradicionais. 

As antenas instaladas pelo programa de
expansão do governo federal, recebem um
sinal enviado pelo Satélite Geoestacionário
de Defesa e Comunicações Estratégicas, que
fica na órbita a 36 mil quilômetros de alti-
tude. De acordo com o Comitê Gestor da In-
ternet, em pesquisa lançada na última
semana, o número de domicílios com acesso
à rede aumentou 9% durante a pandemia de
Covid-19, na comparação entre 2021 e 2019.
No país, 82% das residências têm conexão, o
que representa um total de 59,4 milhões de
domicílios ligados à internet. 

Com a nova determinação, os planos de saúde são obrigados a dar cobertura a
qualquer método ou terapia prescrita pelo médico para tratar essas doenças. A mãe
do Caio, considera que essa é uma grande vitória para as famílias e crianças que
têm esses transtornos. De acordo com a Associação de Amigos do Autismo, o diag-
nóstico desse distúrbio é essencialmente clínico. Deve ser realizado por meio de
observação direta do comportamento do paciente e de uma entrevista com os pais
ou cuidadores. Os sintomas característicos estão sempre presentes antes dos 3 anos
de idade, com um diagnóstico possível por volta dos 18 meses. Normalmente os
pais começam a se preocupar a partir de 1 ano de vida, quando a linguagem não se
desenvolve.

A disparada dos preços dos alimentos
levou a inflação anual ao consumidor no
Reino Unido a um recorde de 40 anos -
9,1% no mês passado, a maior taxa do
Grupo dos Sete - e que destaca a crise do
custo de vida no país. O índice subiu de
9,0% em abril, de acordo com registros da
Agência de Estatísticas Nacionais mostram
que a inflação de maio foi a mais alta desde
março de 1982. A libra, uma das moedas
mais fracas em relação ao dólar este ano,
foi abaixo de 1,22 dólar, queda de 0,6%. Al-
guns investidores consideram que o Reino
Unido está em risco de inflação alta e de re-
cessão, o que reflete a grande conta de
energia importada e atritos contínuos rela-
cionados ao Brexit, que podem prejudicar
ainda mais os laços comerciais com a
União Europeia.

RESOLUÇÃO 
O governo federal publicou reso-

lução do Conselho Monetário Nacio-
nal que fixa em 3% a meta de
inflação para 2025, com uma tole-
rância de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumi-
dor, a inflação de 2022 tem como
meta definida de 3,5%. Para
2023/2024, as metas estão mantidas
em 3,25% e 3%, com o mesmo inter-
valo de tolerância. A meta de infla-
ção deve ser perseguida pelo BC ao
definir a taxa básica de juros, a Selic.
Quando o Comitê de Política Mone-
tária aumenta a Selic, pretende con-
ter a demanda aquecida e segurar os
preços ao encarecer o crédito e esti-
mular a poupança. Ao diminuir os
juros básicos, o Copom torna mais
barato o crédito, incentivando a pro-
dução e o consumo.

MUDANÇA 

ALERTA 
Um atraso na fala do filho antes

dos 2 anos foi o sinal de alerta para
Viviane Guimarães. Ela contou que
sabia que alguma coisa não estava
indo bem com o desenvolvimento
do pequeno Caio. Então, ela procu-
rou ajuda médica e iniciou as inter-
venções para estimular o filho. O
diagnóstico só veio aos 13 anos. Por
isso que é muito importante a famí-
lia procurar ajuda se notar qualquer
atraso ou mudança no comporta-
mento dos filhos. Agora, as famílias
com crianças que se enquadram no
transtorno do espectro autista estão
mais respaldadas, já que a Agência
Nacional de Saúde ampliou as regras
de cobertura para os casos de trans-
tornos globais que inclui o trans-
torno de espectro autista e outras
doenças como psicose infantil e sín-
drome de Rett. 

Parabenizar os amigos e leitores da Coluna que comemoram aniversário neste
final de semana: Advogado Dr. Paulo Celso Sousa, Advogada Dra. Elinete Barbosa
Penalber, Tynalle Souza, Ex-Prefeito de Macapá João Henrique Rodrigues Pimen-
tel, Giovana Pinheiro, Advogado Dr. Ruben Bemerguy, Jornalista Poliana Tavares,
Paulo Roberto Santos e Sueli Mena Barreto. Parabéns, felicidades e muito sucesso
para todos os aniversariantes do mês de junho…Tim…Tim a Vida!!!

PREOCUPAÇÃO 

PONTOS ATIVOS

EXPANSÃO 

DIREITOS 

INTERNET GRÁTIS 
Até este mês de junho, foram instalados 17 mil pontos de conexão à internet, gra-

tuita e com alta velocidade em todo o país, por meio do programa Wi-Fi Brasil. Os
locais com acessos recebem conexão com velocidades que alcançam 10, 15 ou 20
megabites por segundo. A região com o menor índice de domicílios com acesso à
rede, o Nordeste, e por isso é a que mais recebeu pontos de inclusão digital: 8.605
antenas ativas, a maioria (80%), na área rural. Os dados são do Ministério das Co-
municações, que confirmou que foram instalados pontos em mais de 90% do ter-
ritório brasileiro. 

Poucas & Boas
ranolfogato@gmail.com Ranol F Gato Gato ranolfogato Ranolfo Gato

AJUSTES
A taxa de inflação no Reino Unido em maio

foi maior do que na Itália, Estados Unidos,
França e Alemanha. O Banco da Inglaterra in-
formou que a inflação permanecerá acima de
9% nos próximos meses até atingir um pico
de 11% em outubro, quando as contas de
energia deverão subir. No mercado finan-
ceiro os juros no Reino Unidos devem ir
acima de 3%, embora a maioria dos econo-
mistas acredite que o fraco crescimento eco-
nômico levará o banco central a aumentar os
juros. Os preços dos alimentos e bebidas não-
alcoólicas aumentaram 8,7%, o maior salto
desde março de 2009. Segundo o núcleo de
estudos, a inflação anual caiu pela primeira
vez desde setembro para 5,9% de 6,2%, uma
leitura inferior ao esperado.

DECISÃO 
A Suprema Corte dos Estados Unidos deu

um passo dramático ao reverter decisão de
1973 que reconheceu o direito constitucional
de uma mulher a um aborto e o legalizou em
todo o país, em importante vitória para os re-
publicanos e conservadores religiosos que
querem limitar ou proibir o procedimento. O
tribunal em decisão tomada por 6x3, impul-
sionada pela maioria conservadora, manteve
a lei do Mississippi apoiada pelos republica-
nos que proíbe o aborto após 15 semanas. Os
juízes sustentaram que a decisão dada pela
corte em 1973 que permitia abortos realiza-
dos antes que um feto fosse viável fora do
útero entre 24 e 28 semanas de gravidez, foi
erroneamente tomada porque a Constituição
dos EUA não faz menção específica ao direito
ao aborto.
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O ciúme surge e é normal,
especialmente associado ao
nascimento do irmão mais
novo ou da irmã. ... Os pais
podem ajudar o filho mais
velho a lidar com o ciúme do
irmãozinho mais novo
mesmo que ainda esteja den-
tro da barriga da mãe ou ainda
não viva com a família (no
caso de uma adoção).

É importante que a chegada
de um irmão mais novo seja
trabalhada desde o início da
gravidez. Dessa maneira, o
pequeno tem mais tempo
para entender e assimilar a
novidade. Além disso, partici-
par de todo o processo au-
menta o vínculo entre os
irmãos. Portanto, é interes-
sante que o primogênito par-
ticipe de momentos
importantes como a escolha
do nome, a organização do
quarto ou o exame de ultras-
som, por exemplo.

Dividindo a atenção com o
irmão mais novo

Quando, enfim, o caçula
chega e passa a fazer parte do
dia a dia da casa, a rotina da
família vira de cabeça para
baixo! Um bebê sempre de-
manda muita atenção e cui-
dado e, claro, seu pequeno
logo vai perceber isso.

Segundo Fernanda Veiga,
“é comum que a chegada de
um irmão mude o comporta-
mento do primogênito, por-
que ele ainda não consegue
compreender muito bem e
sente que vai perder a sua
atenção”. O medo de ficar de
lado, pode fazer com que o

filho mais velho tenha algu-
mas atitudes para chamar a
atenção dos pais, como birras
e comportamentos que não
condizem com sua idade. Por-
tanto, é muito importante que
os pais mostrem que ele não
irá perder o seu lugar na vida
deles. 

O ideal é reservar alguns
momentos para passar com o
filho mais velho, de preferên-
cia, fazendo programas que
ele estava habituado a fazer
antes, pode ser andar de bici-
cleta, ir ao cinema ou ao par-
que da cidade. No início,
enquanto o caçula não pode
sair de casa, os pais podem se
revezar.

Outro ponto importante é,
mesmo com as alterações na
rotina, estar presente em mo-
mentos importantes do coti-
diano do pequeno, como a ida
e chegada da escola, as refei-
ções e a hora de ajudar a fazer
as lições de casa, por exemplo.
Isso fará com que ele entenda
que os pais continuarão a cui-
dar dele como antes e que ele

não perderá o seu lugar. Logo,
seu filho irá perceber que ter
um irmãozinho, não significa
menos atenção e, sim, ter al-
guém para dividir, brincar e
contar por toda a vida! 

Ciúme do novo irmão:
como contornar

O nascimento de um irmão
quando o mais velho provoca
um inevitável “cataclismo in-
terno”, porque a criança en-
frenta uma fase de mudanças
(ida para a escola, por exem-
plo) e ainda não conseguiu
acumular recordações de fa-
mília suficientes para se sentir
segura.

O ciúme, além de normal,
pode levar a uma competição
sadia que ajuda os dois irmãos
a crescer. É difícil, porém,
pensar nesse lado positivo
quando o mais velho começa
a ter dificuldades para dormir,
“desaprende” a calçar os sa-
patos se a mamãe não ajudar
ou volta, por exemplo, a usar
fralda e a fazer xixi na cama.

A pura verdade é a seguinte:

mesmo usando toda a psico-
logia do mundo, dificilmente
os pais conseguirão fazer uma
criança pequena adorar a
ideia de ter um irmãozinho. E,
quando chegar, são imensas
as probabilidades de ser rece-
bido com agressividade mais
ou menos explícita.

Subir no berço, enfiar os
dedos nos olhinhos do bebê,
pedir para os pais devolverem
o “intruso” ou fingir que ele
não existe (fazendo, por
exemplo, desenhos da família
só com “mamãe, papai e eu”)
são atitudes bastante comuns.

Mesmo a menina de 3 anos
que pegou o irmão no berço e
estava prestes a jogá-lo na lata
de lixo apenas dava vazão a
um naturalíssimo desejo de se
livrar da concorrência. Nada
disso significa, porém, que as
crianças vão crescer às turras.
Mas é bom saber que tal fase
de rejeição agressiva – mais
comum quando a mais velha
tem entre 1 e 3 anos – não
passa tão depressa assim.

Os especialistas calculam
que leva em torno de um ano
e piora por volta dos 4, 5
meses da mais nova – época
em que se torna mais “peri-
gosa”, porque já faz gracinhas
– e outra vez perto do pri-
meiro aniversário – aí, a rival
deixou de ser um simples
bebê. Em compensação, se os
pais (em especial, a mãe) sou-
berem levar a coisa com jeito,
podem transformar cada no-
vidade do caçula numa mani-
festação de afeto pelo outro.

Veja só o que os especialis-

tas recomendam para ameni-
zar esse primeiro ano de ciu-
meira e sufoco:

– Lembrar sempre que o
ciúme e a vontade de agredir
são naturais e nunca dizer que
a criança está sendo má ou fa-
zendo uma coisa feia.

– Esforçar-se para lhe dar a
mesma atenção de antes.

– Ter em casa brinquedos
novos embrulhados para pre-
sentear o mais velho sempre
que o outro ganhar um.

– Elogiar os progressos dele
para que não fique tentado a
se comportar como um bebê.

– Evitar que o caçula use ob-
jetos do outro (berço, mama-
deiras, carrinho) se perceber
que ele não está feliz com a
ideia. Menos ainda, forçá-lo a
dividir brinquedos.

– Falar e mostrar fotos do
tempo em que ele também
era bebê.

– Não cair na tentação de
deixar o pai dar dedicação
total ao mais velho como
compensação – só aumentará
a sensação de que a mãe não
tem mais tempo para ele.

– Mostrar ao ciumento as
vantagens de ser mais velho –
sabe falar, andar, fazer um
monte de coisas sozinho.

– Providenciar brinquedos
que permitam à criança dar
vazão à agressividade – massi-
nha, material para desenho e
um tambor são boas ideias.

– Não exigir silêncio por
causa do bebê. Recém-nasci-
dos são capazes de dormir em
meio à maior confusão e o
outro ficará mais ressentido.

Denise Morelli • Coluna  

A CHEGADA DO IRMÃO MAIS NOVO
MUDA A VIDA DO SEU PEQUENO

Dra Denise Morelli
Psicóloga Jurídica na POLITEC, 

Coordenadora Nacional da Especialização em
Criminologia e em Psicologia Jurídica e 

Inteligência Forense do INFOR,
Professora de diversas Universidades em cur-

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

Palestrante Nacional e Internacional, Tutora da
Secretaria Nacional de Segurança 

Pública - SENASP.
denisemorelli@hotmail.com

Nesta quinta-feira (23), a Po-
lícia Federal prendeu, em São
Luís (MA), um estrangeiro que
era foragido da Justiça da Re-
pública Popular da China e fi-
gurava na Lista de Difusão
Vermelha (RedNotice) da Inter-
pol.

Segundo a Polícia Federal, o
homem era procurado desde
2013 e foi preso quando che-
gava no local de trabalho, após
uma determinação do Su-
premo Tribunal Federal.

O nome do preso não foi in-
formado, mas ele é natural da
China, tem 56 anos, e é acu-
sado de fraude contra o sis-
tema financeiro da China,
podendo ser condenado a
pena de até sete anos de prisão.

Foram realizados, ainda,
exames prosopográficos, que é
responsável por descrever a
face humana de forma compa-
rativa, evidenciando seme-
lhanças ou diferenças entre
duas fotografias nos aspectos
físicos gerais e específicos.

A Representação Regional
da INTERPOL no Maranhão in-
formou ainda que o estran-
geiro trabalhava como
comerciante há nove anos no
Centro de São Luís, que abriga
um grande núcleo comercial
chinês.

Com a prisão, o Chinês per-
manecerá à disposição da Jus-
tiça brasileira aguardando os
trâmites relativos ao processo
de extradição.

Prisão Geral

Chinês procurado pela Interpol é preso
pela Polícia Federal, em São Luís

Homem tem 56 anos e estava entre os mais procurados pela China. Na capital maranhense, ele estava trabalhando como comerciante, no Centro.
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Thalita Nascimento Coelho, 26 anos,
levou os três filhos e a irmã para con-
sulta pediátrica durante a ação ‘Saúde
Itinerante ‘ da Prefeitura de Macapá,
que aconteceu neste sábado (25), na
Ponte do Jarbas, bairro Jardim Felici-
dade 2, zona Norte da capital.

A moradora destaca a necessidade
da consulta para os pequenos e a difi-
culdade no acesso ao serviço durante a
semana. “Tento manter a consulta
deles em dia, mas não é tão simples
para a gente que é dona de casa e tem
outros afazeres. Hoje o serviço veio até
a ponte e eu não poderia perder essa
oportunidade”, diz, agradecida.

Os serviços de 14 especialidades
também foram ofertados dentro das re-
sidências dos moradores. A batedora de
açaí, Celina Mendes dos Santos, abriu
as portas de casa para receber as equi-
pes de saúde e acolher os moradores.

Ela também aproveitou para receber os
atendimentos de odontologia e cardio-
logia.

“Moro aqui há 23 anos e sempre gos-
tei de ajudar. Abrir a porta da minha
casa para servir o próximo me enche de
alegria. Estou satisfeita e agradecida. É
uma novidade encontrar uma prefei-
tura cuidando dos moradores da ponte.
Minha família e toda comunidade agra-
dece”, comenta a moradora, emocio-
nada.

A Secretaria Municipal de Mobiliza-
ção e Participação Popular (Semmopp)
é responsável em ouvir a comunidade,
e levantar as principais necessidades,
seja na área de mobilidade, assistência
social ou saúde.

A subprefeita da zona Norte, Merian
Banha, explica que nas áreas periféri-
cas, muitas famílias não conseguem
nem sair de casa e pegar um ônibus

para buscar atendimento médico.
“O dinheiro da passagem de muitos

moradores, é o que paga a comida do
dia. Então fica difícil sair de casa. As pe-
riferias nunca tinham sido olhadas
dessa forma. Isso nunca foi feito antes.
Hoje você vê no olhar delas a felicidade
de receber numa só ação, consultas
com ortopedista, odontólogo, clínico
geral”, conta Merian.

Segundo a subprefeita, que também
atende a zona leste de Macapá, reunir
vários serviços em um ação como o
‘Saúde Itinerante’ e devolver a digni-
dade para essas pessoas. “Hoje uma fa-
mília com 10 pessoas foi atendida.
Todos passaram por consultas, e rece-
beram encaminhamentos. Foi um es-
petáculo”, conclui.

Ao todo, mais de 550 pessoas foram
atendidas em 5 horas de ação. Dentre
os serviços mais procurados, estava a
odontologia, que atendeu 102 pacien-
tes com restauração, limpeza, extração
e acesso de urgência.

“Com a Van Odontomóvel, amplia-
mos os atendimentos ofertados. Nosso
trabalho é cuidar do sorriso das pessoas
e possibilitar o acesso rápido, sem bu-
rocracia”, comenta o coordenador de
Saúde Bucal do Município, Patrick Al-
faia.

As ações itinerantes fazem parte do
programa “Saúde Para Todos”, maior
plano de gestão apresentado pela Pre-
feitura de Macapá, com participação
das secretarias municipais de Saúde
(Semsa) e Mobilização e Participação
Popular (Semmopp).

Os serviços de agendamento
de consultas de especialidades
médicas para o Hospital de Clíni-
cas Alberto Lima (HCAL), foram
ampliadas para as unidades do
Superfácil do Centro e bairro Bei-
rol, em Macapá. Anteriormente, o
serviço estava disponível so-
mente nas unidades Zona Norte e
Zona Oeste.

Na unidade do Centro, o ser-
viço foi implementado na última
quarta-feira, 22. Na próxima se-
gunda-feira, 27, a unidade do Bei-
rol já estará realizando os
atendimentos também.

Com isso, usuários que preci-
sam marcar consultas ambulato-
riais para uma das 31
especialidades ofertadas HCAL
agora podem procurar uma des-
sas quatro agências em Macapá.

“Com o retorno das atividades
presenciais, intensificamos nos-
sos serviços para melhor atender
o cidadão. Enfatizamos que faze-
mos apenas a inclusão do usuário
na lista de espera, para consultas
ambulatoriais com médicos espe-
cialistas, que é comunicado por
ligação telefônica quando há a
disponibilidade para o agenda-
mento da sua consulta”, reforçou
a Diretora Adjunta do Superfácil,
Patrícia Silva. 

Diariamentesão realizados 50
atendimentos, no horário de 8h
às 13h, em todas as unidades dis-
poníveis. Para realizar a solicita-
ção, é necessário ter em mãos:

documento de identificação do
paciente, cartão do SUS, encami-
nhamento médico indicando a
especialidade solicitada e com-
provante de residência.

Após realizar a solicitação no
Superfácil, o paciente deve
aguardar a ligação da Central de
Regulação Ademar Rodrigues dos
Anjos, que irá informar a data e
hora da consulta, além do médico

que será responsável pelo atendi-
mento.

Para isso, é essencial manter
atualizadas as informações do
cartão do SUS e número de tele-
fone. Para atualizar os dados,
basta o usuário procurar qualquer
unidade do Superfácil e levar ori-
ginais e cópias de documentos de
identidade com foto, CPF e com-
provante de residência.
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Novidade
Serviço de agendamento de consultas médicas do HCAL

é ampliado para mais duas unidades do Superfácil

Ao todo, mais de 550 pessoas foram atendidas em 5 horas de ação dos órgãos da Prefeitura, neste sábado (25).

Unidades do Superfácil das zonas Norte, Oeste, Centro e Beirol, agora 
são as referências para solicitar agendamento.

“Hoje o serviço veio até a ponte”, comenta moradora sobre a ação
Saúde Itinerante na Ponte do Jarbas, na zona Norte de Macapá

Saúde para todos Geral

Thalita Nascimento, 26 anos, 
acompanhada dos filhos e da irmã.



Fluminense anuncia contrato de formação com Davi
Melo, filho de Felipe Melo, para o time sub-17

Gui Santos é apresentado nos Warriors e recebe a camiseta 15
O ala Gui Santos foi apresentado pelo

Golden State Warriors na tarde desta
sexta-feira, após ser recrutado na 55ª
posição no draft 2022, realizado nesta
quinta. O jovem de 20 anos, que se des-
tacou pelo Minas Tênis Clube nas últi-
mas temporadas, recebeu a camisa 15
em San Francisco.

Gui foi o 16º brasileiro selecionado na
história da maior liga de basquete do
mundo. O último havia sido Didi Lou-
zada, em 2019, que tem contrato atual-
mente com o Portland Trail Blazers. O
terceiro brasileiro na liga é Raulzinho
Neto, que jogou no Washington Wizards
no último ano.

Como foi selecionado na segunda ro-
dada do draft (31ª a 58ª escolhas), Gui
Santos ainda não tem contrato garantido
com os Warriors. Seus direitos, no en-
tanto, já pertencem à franquia. É impro-

vável que ele seja inserido de imediato
no elenco principal. O time já conta com
nove contratos garantidos dos 15 possí-
veis e ainda precisa renovar com nomes
como KevonLooney, Otto Porter e Gary
Payton II, entre outros.

O brasileiro tem três possíveis cami-
nhos na próxima temporada. Pode dis-
putar a liga de desenvolvimento da NBA
(G-League), ser enviado para outra liga
estrangeira ou até permanecer mais um
ano no Brasil. Antes disso, estará dispo-
nível para as disputas das ligas de verão,
que são torneios curtos para novatos e
jogadores em busca de espaço na NBA.
Eles são disputados no mês de julho.

O Fluminense anunciou na noite
desta sexta-feira, em seu site ofi-
cial, que assinou um contrato de
formação com Davi Melo, filho de
Felipe Melo, até fevereiro de 2025.
O jovem de 16 anos, que atua como
volante assim como o pai, já vinha
treinando com o time sub-17 em
Xerém desde o início do mês e
agora poderá participar dos jogos
da equipe do técnico Daniel Pi-
nheiro.

Felipe Melo e sua esposa, Ro-
berta Nagel, prestigiaram a assina-
tura de contrato, que aconteceu no
CT Carlos Castilho. Em declaração
ao site do Fluminense, Davi Melo
comemorou:

- É uma emoção muito grande e
estou muito honrado em poder as-
sinar o meu primeiro contrato com
este gigante que é o Fluminense.
Muito feliz em poder vestir a
mesma camisa do time que o meu

pai joga. Fui muito bem recebido
em Xerém e sinto que estou em um
lugar com uma estrutura que pode
me ajudar muito a realizar meu
sonho, que é ser um grande jogador
de futebol.

Além de Davi, que tenta seguir
carreira no futebol, Felipe Melo
tem outro filho jogador: Linyker
Melo, que já defendeu a base do
Palmeiras e atualmente está no
Audax-SP.
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Jovem de 16 anos atua como volante, assim como o pai, e assina vínculo até fevereiro de 2025

NBA

Mandante
O superintendente da Polícia Federal

(PF) no Amazonas, Eduardo Fontes, disse
ao Jornal Nacional, que ainda não des-
carta a possibilidade de haver um man-
dante das mortes do indigenista Bruno
Pereira e do jornalista Dom Phillips. "É
possível ter um mandante. A investigação
ainda está em andamento, mas a gente
está apurando tudo e nós não vamos dei-
xar nenhuma linha investigativa de lado e
vamos apurar de forma técnica e segura
para dizer o que efetivamente aconteceu
e o que não aconteceu", disse ele. Sem dú-
vida nenhum tem mandante sim, essa in-
vestigação tem que ser bem apurada. 

Oferta
Apesar de Jorge Jesus ter dito que não

pediu a contratação de nenhum jogador
do Flamengo, a imprensa turca segue no-
ticiando o suposto apetite do Fenerbahçe
em contratar atletas rubro-negros. De
acordo com o portal "Fanatik", o clube eu-
ropeu está preparando uma proposta de
cerca de 15 milhões de euros (cerca de R$
82 milhões), com direito a bônus e manu-
tenção de um percentual dos direitos para
uma possível revenda, para convencer o
Rubro-Negro a liberar o atacante Gabi-

gol.Apesar do esforço dos turcos, o Fla-
mengo não deverá aceitar a proposta. Um
dos motivos é que o valor ainda é inferior
ao desembolsado pelo clube carioca para
tirá-lo da Inter de Milão em 2020. Na oca-
sião, o Rubro-Negro desembolsou 17 mi-
lhões de euros. A operação no total custou
aos cofres do clube carioca cerca de R$ 95
milhões.

Mal exemplo
O rapper Felipe Ret publicou nas redes

sociais registros da sua festa de aniversá-
rio, que aconteceu na última quarta-feira,
no Rio, com a presença de vários amigos
famosos do cantor. Em várias das fotos,
ele aparece segurando um balde azul, cha-
mado por convidados de "open beck" ou
"rodízio de baseado", em referência à ma-
conha. As fotos viralizaram na web e estão
dando o que falar. A festa contou com a
presença dos ex-BBBs Jade Picon, Pedro
Scooby, Paulo André, Douglas Silva, o sur-
fista Ítalo Ferreira, o ex-jogador Ronaldo
Fenômeno, Mc Maneirinho, entre muitos
outros funkeiros famosos. Com certeza
essa turma cheirou, fumou a madrugada
toda que mal exemplo para seus seguido-
res principalmente crianças e adolescen-
tes. Vou te falar!

Queda imediata
A redução da carga tributária dos com-

bustíveis proposta pelo Projeto de Lei
Complementar (PLP) 18/2022, que entrou
em vigor na última sexta-feira (24/6), deve
gerar uma queda imediata de R$ 0,68 no
litro da gasolina e de R$ 0,24 no etanol. A
queda parte da redução na alíquota do
PIS/COFINS. No entanto, no caso do die-
sel, que tem pressionado todo o setor de
cargas, o alívio só deve ser sentido a partir
do dia 1º de julho, de acordo com o Sindi-
cato do Comércio Varejista de Combustí-
veis e Lubrificantes do Distrito Federal
(Sindicombustíveis-DF). Isso porque as
alíquotas de ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) ainda
aguardam a publicação das reduções por
cada estado.

Curtinhas
Mais uma vez operação da policia fede-

ral visitou a casa de leis da Assembleia Le-
gislativa do estado. Peculato, lavagem de
dinheiro e notas fiscais falsas para desviar
dinheiro público são investigados. Essa
pouca vergonha tem que acabar e colocar
esses canalhas na cadeia, eles brincam fa-
zendo farra com o dinheiro público. Tem

nego com mandato por lá que é acusado
de ter mandado matar um cidadão no mu-
nicípio de Santana. Mais a policia federal
vem se posicionando sobre caso, quando
a casa cair esse individuo vai direto para
penitenciária. XXXX Seles Nafes agora
deu pra promover quem entra na política
pela primeira vez, esse cidadão que ele
citou nunca vi na minha vida nem pintado
de ouro. Tenho 52 anos de rádio fico sur-
preso com essa idiotice. Vou te falar!
XXXX Bem recentemente vi uma pes-
quisa para o senado aqui em Macapá. Pelo
andar da carruagem ninguém tira dele é
muito forte e vai ganhar eleição muito
fácil. Quem viver verá! XXXX Atenção: Po-
licia Federal deve fazer uma operação
antes das eleições aqui em nosso estado.
Quem roubou dinheiro público vai passar
um período longo na cadeia, inclusive
quem tem mandato. XXXX Vice-presi-
dente da FAF o jovial Neto Góes contraiu
a covid-19, ele vem se recuperando na sua
residência cumprindo todos os rigores da
medicina neste tratamento. Aqui nós da
coluna desejamos uma rápida recupera-
ção para o nosso amigo. XXXX Gente por
hoje é o que há, fiquem com Deus e a
minha Padroeira Virgem de Nazaré.
Tchau.

Ala de 20 anos foi draftado na 55ª posição pelos atuais campeões da NBA na noite desta quinta-feira



A presidente da Associação Bra-
sileira de Profissionais de Educa-
ção Financeira (ABEFIN) do Amapá
e do Distrito Federal, Andrea Sa-
raiva, alertou esta semana aos
usuários de celulares e outros dis-
positivos que armazenam dados
bancários, financeiros e pessoais.
Segundo ela, deve-se tomar

muito cuidado ao sair de casa com
celulares contendo aplicativos de
bancos, cartões de crédito, aplica-
tivos de compras, e-mail utilizado
na recuperação de senhas das nu-
vens de armazenamentos de
dados, anotações de dados pes-
soais no bloco de notas do apare-
lho etc.
A própria Andrea Saraiva, que

atua no mercado financeiro e co-
nhece profundamente como se
proteger dessa modalidade de
crime, foi vítima de roubo do seu
celular e viveu uma semana de tor-
mento, como ela mesma conta.
“Infelizmente, tenho vivido dias

bem difíceis depois do furto do
meu celular. O crime organizado
não tem limites. Então, impeçam
esses criminosos de acessarem sis-
temas de segurança. Busquem
cada vez mais orientações na pro-
teção dos seus dados”, alertou ela
em uma postagem nas redes so-
ciais.
E é como presidente da ABEFIN

do Amapá e do Distrito Federal que
ela orienta sobre como se proteger
desses ataques criminosos.
“É como presidente da Associa-

ção e também como vítima que
quero deixar essas orientações aos
consumidores”, frisa Andrea.
Ela teve um celular furtado re-

centementee todos os seus aplica-

tivos de instituições financeiras
foram acessados pelos criminosos.
“Praticamente, todos os bancos

devolveram os valores para a
minha conta. Apenas um está
questionando. Então, tenho a obri-
gação, como presidente da Asso-
ciação, de passar essas orientações
à sociedade, à população, ao povo
amapaense e aos brasileiros em
geral. Essas orientações são impor-
tantes na hora que uma pessoa
perde o seu celular ou ele é rou-
bado ou furtado. A pessoa precisa
saber que medidas tomar e como
se proteger”, observa a presidente
da ABEFIN.
“É muito importante divulgar

essas medidas de proteção. Isso
impactou a minha vida por uma
semana. Eu, como uma pessoa
que sou do mercado, tenho co-
nhecimento, parei minha vida por
uma semana indo à delegacia, re-
gistrando ocorrência, saindo para
bancos”, conta Andrea Saraiva.
“Se isso acontecer, o consumi-

dor tem que ficar atento e pedir o
ressarcimento dos valores e pro-
teger os seus dados”, alerta a exe-
cutiva.
Além de presidente da ABEFIN,

Andrea Saraiva é formada em Ad-
ministração de Empresas com ên-
fase em Finanças; tem Certificação
Profissional pela Febraban como
Correspondente Consignado; tem
MBA em Gestão Empresarial pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV); é
Certificada pela Sociedade Brasi-
leira de Coaching Personal e Profis-
sional; tem Formação em
Educação Financeira pela DSOP.

AS DICAS DA PRESIDENTE

Essas são dicas de especialistas e
recomendações da própria Febra-
ban (Federação Brasileira de Ban-
cos).
- Use sempre uma configuração

de bloqueio da tela de início do ce-
lular e opte pela opção de bloqueio
automático mais rápida (30 segun-
dos, por exemplo);
- Mantenha o sistema operacio-

nal do celular atualizado e verifi-
que sempre se há atualizações de
aplicativos pendentes;
- Nunca utilize o recurso de

“lembrar/salvar senha” em nave-
gadores e sites;
- Jamais anote senhas em blocos

de notas, e-mails, mensagens de
WhatsApp ou outros locais do ce-
lular;
- Procure usar senhas fortes e

não repetir o código de acesso ao
seu banco para uso em outros apli-
cativos, e-mail ou sites de com-
pras;
- Utilize ferramentas de segu-

rança adicionais como biometria,
reconhecimento facial e dupla au-
tenticação (a segunda senha) em
“apps” e também no e-mail;
- Nas configurações do aparelho,

desative as notificações e funções
que são exibidas independente-
mente do bloqueio de tela inicial;
- Coloque um PIN também no

chip do celular. Dessa forma, se o
aparelho for reiniciado, será neces-
sário inserir o código pessoal para
uso da linha e envio e recebimento
de SMS.

VÍTIMA PODE PEDIR RESSARCI-
MENTO DO BANCO, DIZ IDEC
O Instituto de Defesa do Consu-

midor (Idec) afirma que é respon-
sabilidade dos bancos garantir a
segurança dos aplicativos e das
operações financeiras, e explica
que as vítimas que tiverem suas
contas “limpas” por esse tipo de
golpe têm direito a pedir ressarci-
mento de um eventual prejuízo.
"O consumidor pode e deve en-

trar em contato com o banco para
ser ressarcido, inclusive porque o
banco tem todo o aparato tecnoló-
gico para identificar movimenta-
ções sucessivas ou em valor
considerável que fogem do padrão
da pessoa, e tem condições de blo-
quear esse tipo de transação", diz a
presidente da ADEFIN.
Os consumidores que enfrenta-

rem algum problema com o banco
neste tipo de situação podem fazer
também uma reclamação contra a
instituição financeira no site do
Banco Central e no Procon.
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Presidente da ABEFIN faz alerta sobre roubo de celulares e proteção de
dados para evitar que ladrões acessem contas bancárias das vítimas

Criminosos têm roubado celulares e conseguido esvaziar contas bancárias acessando
os aplicativos de bancos instalados nos aparelhos.

Andrea Saraiva, presidente da ABEFIN
do Amapá e do Distrito Federal.
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A Ministra de Estado da Mu-
lher, da Família e dos Direitos
Humanos, indeferiu o Requeri-
mento de Anistia nº
2002.01.13016, protocolado
por Dilma VanaRoussef – ato
proferido em 28 de abril de
2022.

Para termos a compreensão
jurídica, histórica e política
dessa decisão, fazemos men-
ção à da Lei da Anistia Política
(Lei nº 6.683, de 28 de agosto
de 1979) que, como se perce-
berá desde sua nascente, tra-
duz-se em anistia de memória
(anamnese), em nada admi-
tindo uma efetivação baseada
no esquecimento (amnésia),
confirmada pelo Supremo Tri-
bunal Federal (ADPF 153 – abril
de 2010), por último e, em de-
finitivo, como uma anistia de
condenações na ação perfor-
mativa de memória e verdade,
permitindo reparação e res-
ponsabilização, daqueles que,
sob a bandeira da ditadura mi-
litar, aplicaram quaisquer vio-
lências aos cidadãos,
negando-lhes a observância
devida de seus direitos huma-
nos. À época da promulgação
da mencionada lei, o ambiente
político era outro, com pessoas
exigindo a investigação dos
fatos produzidos na penum-
bra, reconhecer dignidade hu-
mana um dia ultrajada. As
pessoas, em sua dignidade,
podem padecer dos sofrimen-
tos correlatos à sua violação,
mas nunca, lhe ocorre a dimi-
nuição e tampouco sua con-
cessão institucionalizada
(SARLET, 2007).

Registramos, para efeitos de
acompanhamento cronológico
do tema, as Leis 9.140/95 (cria
a Comissão Especial sobre
Mortos e Desaparecidos Políti-
cos) e 10.559/02 (cria a Comis-
são de Anistia)
conduzindo-nos à Lei 12.528/11
– Comissão Nacional da Ver-
dade; sendo esta última, o mo-
mento doloroso, que requer
empatia sem máscaras, com o
cuidado de não proporcionar
revitimização, mas reencon-
trar os agredidos, os parentes
de agredidos mortos, os paren-
tes de agredidos desparecidos,
os representantes do Estado
para um encontro, face a face,
sob o manto da lei, na busca
pelo implemento da cura na-
cional. É a experiência nacio-
nal em suas muitas caravanas
projetadas e realizadas pelo
Brasil. Prática muito custosa,
muito da escuridão, da dor e
do isolamento, vivenciados
nesse período triste da história
nacional, é reconstruída para
um fim de regeneração de um
novo momento-cidadão mas,
ressalte-se, este é um especial
e exclusivo momento singular,
imposto constitucionalmente,
capaz de realizar o processo
transicional através da opera-
cionalização da reparação, da
memória e da verdade.  Houve
a necessidade de prova, por
parte dos interessados, quanto
ao conteúdo dos requerimen-

tos que sustentavam o pedido
de declaração de anistiado
com vistas às reparações fi-
nanceira, trabalhista, educa-
cional e documental
(principalmente a emissão de
certidões de óbito). Como inci-
pientes pesquisadores, move-
nos o cuidado e respeito pelas
Clínicas de Testemunho, cujo
efeito terapêutico, em dimen-
sões amplas que talvez nem as
reconheçamos agora em sua
totalidade. E, nestas se dava o
pedido oficial de desculpas do
Estado Brasileiro pelas levia-
nas perseguições lançadas às
vítimas e seus familiares ... era
o momento de resposta pú-
blica ao choro sufocado, a dor
abafada, à perspectiva nula de
sobrevivência ... agora, em
uma sala pública, em um en-
contro de verdade com uma
outra realidade, construía-se
uma memória coletiva e nacio-
nal, garantindo-se o registro e
a promessa de não repetição.
Mas até isso, em um novo sen-
tir distante e inadequado, foi
alterado em abril de 2018,
quando o Ministério da Justiça
baniu tal possibilidade restau-
rativa.  Estas são as linhas ime-
diatas trazidas de A transição
brasileira – memória, verdade,
reparação e justiça (1979-2021)
- Prof. Dra. Eneá de Stutz e Al-
meida. Esses mecanismos e
procedimentos previstos na
Lei Constitucional - art. 8º o
Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias (ADCT) e
suas consequências jurídicas
acima referidas, são denomi-
nadas como Justiça de Transi-
ção, sim, transição do estado
ditatorial, que se fez conhecer
e agir por uma regulamentação
ilegítima e imprópria – exce-
tuando-se juridicamente, daí a
denominação “Estado de Ex-
ceção” – para a ocorrência
sócio-política-jurídica de um
Estado Democrático de Di-
reito. Os vitimados, as vitima-
das, que passaram por tortura,
perseguições, sequestros, as-
sassinatos, massacres, abusos
promovidos nos calabouços,
florestas, repartições públicas,
nos rios e oceanos, nas pró-
prias moradias, fizeram morrer
mais de 8.000 brasileiros por
ações do Estado Ditador
(STUTZ E ALMEIDA, 2022, p.
36). Esses “pacientes” são
aquelas (es) que por motivação
exclusivamente política foram
atingidos nas dimensões do fí-
sico, do anímico, do social, do
espiritual …, seres que experi-
mentaram o ignóbil, o cruel
desnudo, produzido por, geral-
mente, muitos outros seme-
lhantes seus, em condições
absolutamente desproporcio-
nais. 

Eneá de Stutz e Almeida in-
siste que para a fundada aná-
lise da anistia brasileira é
necessária a admissão de que
houve um estado de exceção …
“é fundamental reiterar que o
pressuposto básico para toda e
qualquer discussão sobre os
temas da chamada justiça de

transição é precisamente o
fato de que o Brasil esteve sob
um estado de exceção a partir
do ano de 1964” (STUTZ E AL-
MEIDA, 2022, p. 8). Pressu-
posto este guerreado e
confrontado de forma contí-
nua e mais notoriamente neste
governo iniciado em 2018.

Isso coloca o processo de
transição política na dimensão
da inefetividade entre o auto-
ritarismo ditatorial e a socie-
dade democrática.  Em 1979,
ainda sob o governo da farda, o
debate político era cerceado e,
já na abertura política que
ocorre com a convocação da
Assembleia Constituinte –
Emenda Constitucional
26/1985, a pretensão da abor-
dagem estatal em relação ao
período de governo militar e
suas sequelas foi renovada
inobstante às reiterações
quanto ao “deixar ficar pra trás
o ocorrido” como se fosse uma
inspiração normativa nacional
a opção pela anistia do esque-
cimento. Pela lógica do esque-
cimento, a verdade objetiva
estava desprovida de ser bus-
cada. Tudo em um ato de am-
nésia coletiva, seria lançado no
“mar do esquecimento”, suge-
rindo haver esquizofrenias
passíveis de tratamento, como
qualquer doença, mas não
tendo sido produzidos tais cri-
mes pelos agentes do Estado. 

Os registros mentais da nação
imersa em um flagelo de violên-
cia, desconsideração do ser opi-
nante, no exercício da
pluralidade coletiva, sem dimi-
nuição da singularidade cidadã,
estavam bem guardados, e o
país necessitava de um outro
tempo social de memória “(...)
que ressignifique uma postura
de valorização da vida, da igual-
dade e da liberdade e que in-
surja contra a repressão e o
autoritarismo é um dos objeti-
vos desse fundamento.” (STUTZ
E ALMEIDA, 2022, p. 22).  

Stutz e Almeida indica Ost:
Assim, parece que a demo-

cracia deve permanentemente
precaver-se de dois perigos
opostos: ou a exacerbação do
conflito ou sua ocultação. No
primeiro caso, sem acordo
sobre uma regra de jogo
comum, sem referência ao mí-
nimo de valores comparti-
lhado, a parte degenera e leva
à exclusão ou à destruição do
adversário, tratado então
como “inimigo”: privado do
mínimo de confiança, pressu-
posto pela promessa que ata ao
futuro, o jogo político se es-
treita. Ao inverso, quando às
divergências de interesse são
ocultadas, e as oposições mini-
mizadas, atrás de consensos de
fachada, é grande o risco de
que se veja desenvolver futu-
ros focos de violência. É, sem
dúvida, um dos riscos ligados
atualmente à instauração, em
todo o planeta da “democracia
de mercado” e do pensamento
único que a acompanha (grifos
nossos) – (OST, 2005, p.  315).

Até a data da elaboração

deste trabalho, a inquietude
geral sobre os acontecimentos
havidos na “época da dita-
dura” e as respostas produzi-
das pelo Estado em sabidas
ações e declarações distorci-
das, negacionistas ... mentiro-
sas mesmo, ainda perduram.
Um mal não resolvido na cul-
tura institucionalizada nacio-
nal com fortes tendências ao
desmonte do nosso precário
Estado Democrático de Di-
reito, gerando confusão, mais
ignorância, preconceito, crimi-
nalizando as tentativas de
construções participativas co-
muns da vida social. Na voz da
Ministra Carmem Lúcia, na
emissão do seu voto na ADPF
153 (p. 3), “(...) o Brasil ainda
procura saber exatamente a
extensão do que aconteceu nas
décadas de sessenta, setenta e
início da década de oitenta”.
Que os tempos sejam tenebro-
sos, não há quem advogue
contrariamente, mas como
dizia Ulisses Guimarães, “na-
vegar é preciso”. A retomada
da justiça de transição autên-
tica é desejada e perseguida
por aqueles que não negociam
os instrumentos que possibili-
tam sua construção: memó-
ria/verdade e a reparação.
Tem-se a garantia quanto a im-
prescritibilidade, quanto à
análise judicial dos danos de-
correntes de violação de direi-
tos fundamentais ocorridos
durante o regime militar (RE
1836862 – SP – 2019/0268276-
9).  Repita-se: a Lei de Anistia
é uma lei de memória porque
não apagou os fatos (esqueci-
mento) ou eliminou as conde-
nações jurídicas. Esse trato
jurídico instituído constitucio-
nalmente precisa ocorrer sob a
hipótese de não ser eficiente a
transição democrática brasi-
leira e, desde 1979 (42 anos),
nenhuma reparação via conde-
nação criminal foi proferida, e
essa relação Estado e Socie-
dade precisa ser solidária e de-
mocraticamente estabelecida
com a observância fidedigna
dos protocolos ou mecanismos
que compõem a justiça transa-
cional: “1) o binômio memória
e verdade; 2) a reparação inte-
gral; 3) a reforma das institui-
ções; e, 4) a responsabilização

ou justiça, e que também pode
ser explicitado na expressão
persecução aos violadores de
direitos humanos.” (STUTZ E
ALMEIDA, 2022, p. 29).

Não são essas as percepções
respeitadas pelo atual Governo
que, como no início desta nar-
rativa, indeferiu o requeri-
mento de Roussef, que  não crê
que houve no Brasil um Estado
de Exceção, tenta desestimular
o uso da linguaguem aos que
pretendem falar de suas agru-
ras, e o contra-senso-jurídico
faz opção pelo esquecimento.
Não reside em nós a pretensão
de advogar teoricamente a ne-
gativa governamental aludida,
cuidamos fazer-lhe referência
e preservá-la como mais uma
exemplo das múltiplas viola-
ções ocorridas nestes últimos
quatros anos da história-pá-
tria. Há muito o que conversar
... diga-se com equilíbrio, ele-
mento tão distante do uso go-
vernamental destes
conturbados dias. O direito de-
sempenha o papel de guardião
da memória social e esta se re-
produz como fonte do direito,
das regras, dos processos, das
prerrogativas, cuja antigui-
dade seria o título de legitimi-
dade?  

Acreditamos que sim. 
Acreditamos também em

um futuro anterior – no qual
retornamos ao passado para
poder  prosseguir e alcançar
promessas – um fenômeno
trans-histórico definido pelo
nexo entre o direito e a língua,
evoluindo-se na pulsão de vida
da consciência popular. O di-
reito e a língua estão imunes à
parada total  ... usufruem ten-
dências de regeneração inces-
santes. Com os  mortos no
período das trevas, pólvora e
covardia está Eduardo Leite e
com ele nos despedimos. 

Já se vai longe a hora ... já é
madrugada e não sei como te
encontro.

Ferido, com fome, sede e
frio; tudo está tão escuro ... so-
zinho por certo.

Vim para te abraçar ... para
te dizer que consigo ouvir teus
gritos.

A você, Eduardo Leite, nosso
Bacuri.  
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Sem saída

O servidor público federal Fer-
nando Marcel Lima Brasil, de 47
anos, foi morto a tiros, sendo um
deles na cabeça, dentro do próprio
carro no fim da noite de sexta-feira
(24) às margens do Canal do Beirol,
na esquina da Rua Hamilton Silva
com a Avenida dos Aimorés, em Ma-
capá.

A motivação e as características do
crime ainda são investigadas, mas de
acordo com apuração preliminar da
Polícia Civil, o autor do assassinato
estava dentro do carro com Fer-
nando e em determinado momento
da viagem houve o disparo.

O carro ficou parado no meio da
rua e o criminoso, que não havia sido

identificado até ontem, desceu do
veículo e saiu correndo. A única ca-
racterística do assassino, até o mo-

mento, é que ele trajava camisa
preta.

Relatório do Centro Integrado de
Operações em Defesa Social (Ciodes)
informou que Fernando morreu no
local. Não foi detalhado se algum ob-
jeto dele foi levado do carro.

A Polícia Civil trata inicialmente o
caso como homicídio. Câmeras de
segurança do entorno estão sendo
averiguadas para identificar qual a
dinâmica do crime, o trajeto do veí-
culo e o que teria motivado a morte
do servidor público.

Fernando não tinha passagens
pela polícia e também não há infor-
mações se ele vinha recebido amea-
ças de morte. (G1)

Mistério

Vítima foi alvejado a tiros na cabeça; autor dos disparos fugiu sem ser identificado. 
Crime aconteceu às margens do Canal do Beirol.

O passageiro de uma embarcação
que partiu de Manaus, no Amazonas,
com destino a Macapá, foi intercep-
tado e preso pela Polícia Civil trans-
portando cerca de 17 quilos de drogas
na bagagem. A ação da policial acon-
teceu na noite de sexta-feira (24) em
trecho da viagem na altura do municí-
pio de Laranjal do Jari, no sul do
Amapá.

As drogas, possivelmente maconha
e crack, estavam em embaladas em ta-
bletes e escondidas em uma mala. In-
vestigação feita pela 1ª Delegacia de
Polícia de Laranjal do Jari identificou
o homem e o abordou no momento
em que passava pela área do municí-
pio.

"Depois de um longo e exaustivo
trabalho de investigação dos agentes e
oficiais, culminou na prisão desse in-
divíduo que estava fazendo a travessia
desde Manaus, com destino final a
Macapá, passando pelo nosso municí-

pio, sendo interceptado após uma bri-
lhante investigação no exato mo-
mento de sua travessia no Rio Jari",
detalhou o delegado Rômulo Viegas.

O nome do preso não foi infor-

mado. O delegado acrescentou ainda
que em depoimento ele confessou
que foi buscar a droga em Manaus
para trazê-la até a capital do Amapá,
Macapá.

Passageiro de embarcação é preso com 17 quilos de 
drogas na bagagem, em Laranjal do Jari

Responsável pelo entorpecente partiu de Manaus, no Amazonas, com destino a Macapá.

Rota do tráfico

Funcionário federal é morto a tiros dentro do próprio
carro em Macapá; assassino estava no veículo
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Equipe da Polícia Civil com pacotes com drogas apreendidos
com passageiro de barco em Laranjal do Jari.

Por volta das 16h45min desta sexta-
feira (24), Rodrigo Pereira Lobo, de 23
anos, estava na casa dele, localizada na
rua Aquariquara, no bairro do Ipê, zona
Norte de Macapá, juntamente com um
amigo, identificado como Lucas de
Araújo Ramos, de 25 anos, quando che-
garam pelo menos quatro indivíduos ar-
mados com armas de fogo e facas.

Depois de uma breve discussão entre
os indivíduos e os dois amigos, os que
chegaram armados sacaram as armas e
feriram a tiros primeiro Rodrigo, que logo
tombou ao chão. Neste momento, Lucas
conseguiu fugir correndo, mas a uma
quadra depois foi alcançado por seus ini-
migose também foi alvejado e tombou
ao chão. Após o ataque, os autores da
agressão fugiram tomando rumo igno-
rado.

Com a chegada de uma equipe do
SAMU aos locais da ocorrência, foi cons-

tatado os óbitos de Rodrigo e do amigo
dele, Lucas. Equipes do 2º Batalhão da
Polícia Militar atenderam à ocorrência e
isolaram os locaisaté a chegada dos peri-
tos da POLITEC.

Uma equipe da Delegacia de Homicí-
dios, da Polícia Civil do Amapá, atendeu
à ocorrência. Primeiro, dentro da casa

onde teve início o crime, os policiais civis
apreenderam um revólver calibre 38que
estava desmontado, mas como se esti-
vesse sendo preparado para eventual-
mente ser usado. Ainda no interior da
residênciaos policiais apreenderam por-
ções de crack. Não foi constatado se
algum dos indivíduos assassinados tem
passagem pela polícia.

‘A primeira linha de investigação é a re-
lação das vítimas com o tráfico de dro-
gas. Mas nós vamos aprofundar as
investigações para identificar os crimino-
sos e esclarecer a motivação para o duplo
homicídio”, explicou o delegado Luiz
Carlos, da Delegacia de Homicídios.

Segundo informações dos peritos da
POLITEC, Rodrigo foi vítima de dois tiros
(na região da nuca e na cabeça). Já Lucas-
foi vítima de dois tiros e pelo menos doze
facadas, principalmente na região das
costas. (DA)

Dois homens são mortos a tiro e facadas no 
bairro do Ipê, zona Norte de Macapá

Uma das vítimas levou tiros na nuca e na cabeça; a outra foi alvejada por dois tiros e 12 facadas.

Duplo homicídio

Rodrigo e Lucas podem ter sido mortos
em carto de contas do tráfico.

Local onde ocorreu o homicídio 
do servidor público, na esquina 
da Rua Hamilton Silva com a Avenida
dos Aimorés, no bairro do Beirol.
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Uma mulher, ainda não identifi-
cada, foi assassinada a tiros na ma-
drugada deste sábado (25), em Boa
Vista. O corpo dela foi encontrado na
BR-174, próximo a uma granja na re-
gião de Monte Cristo, zona Rural.

A vítima estava amordaçada, in-
formou a Polícia Militar. A PM foi
acionada por uma testemunha que
relatou ter ouvido vários disparos
de arma de fogo e, em seguida, vi-
sualizou um homem em uma mo-
tocicleta fugindo em disparada.

No corpo da vítima foram iden-
tificadas "várias perfurações cau-
sadas por projéteis de arma de
fogo."

A perícia da Polícia Civil e agentes

da Delegacia Geral de Homicídios
foram acionados e iniciaram as in-
vestigações no local. O corpo dela foi

removido pelo Instituto de Medicina
Legal, onde deve bser feito o traba-
lho para identificação.

Uma mulher foi morta a tiros na noite
desta sexta-feira (24), no município de
Uruará, região sudoeste do Pará. Ela foi
identificada apenas como Jéssica. Outra
mulher também foi alvejada com três
tiros superficiais e encaminhada para o
hospital. Entretanto, seu estado de
saúde não foi divulgado.  As informa-
ções são do Native News Carajás. 

Testemunhas disseram que dois ho-
mens em uma motocicleta atiraram con-
tra as vítimas. Jessica morreu dentro do
quarto de uma casa em uma vila de alu-
guel, localizado na parte leste da cidade.
Ela caiu e morreu dentro do banheiro. Os

suspeitos fugiram após o crime. Ainda
não se sabe o que poderia ter motivado
o crime.

SUSPEITA DO CRIME
A Polícia Militar informou que Jéssica

era companheira do jovem David Mene-
zes de Alencar, 19 anos. Ele foi execu-
tado com quatro tiros no dia 12 deste
mês no Mercado Municipal de Uruará.
David tinha vindo do município de Trai-
rão, também no sudoeste do Pará, para
buscar Jéssica e o filho de 8 meses.

No entanto, os policiais não descartam
a possibilidade de a execução estar rela-
cionada ao assassinato do companheiro.
O caso segue investigação pela Polícia
Civil. (AMAZÔNIA)

Mulher é morta a tiros e encontrada amordaçada
na BR-174, em Boa Vista

Uruará

Testemunhas disseram que dois homens em uma motocicleta atiraram contra as vítimas.

Testemunhas ouviram vários tiros e quando suspeito fugiu em uma moto do local do crime.

Roraima

Dupla executa mulher a tiros e deixa outra 
ferida no sudoeste do Pará
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Polícia investiga a execução.

Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista.

Uma "onda" de golpes por meio do WhatsApp
foi registrada nesta semana em Manaus. Vítimas
dos crimes relataram que criminosos estavam uti-
lizando suas fotos e abordando familiares, pe-
dindo dinheiro. Algumas pessoas chegaram a
transferir valores via PIX.

Com a alta repentina na quarta-feira (22), o g1
procurou a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e a
Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-
AM), para saber se houve aumento no registro de
boletins de ocorrência e quais medidas são adota-
das diante dos crime de estelionato na capital. As
duas instituições ainda não deram retorno.

COMO OS CRIMINOSOS AGEM
O golpista cria um perfil no aplicativo de men-

sagens com fotos roubadas das redes sociais. De-
pois, ele começa a conversa com um amigo ou
familiar da pessoa que está na foto que ele esco-
lheu. Fingindo ser a pessoa na foto, ele diz que tro-
cou de número.

Na sequência, o criminoso começa a pedir di-
nheiro e cria desculpas para justificar as transfe-
rências.

Vítima do crime, uma jornalista de 32 anos con-
tou que o pai, de 55 anos, transferiu R$1.998, após
um criminoso ter se passado por ela.

O suspeito, que agiu de forma "tradicional",
usou uma foto do perfil da jornalista, e enviou
mensagens parecidas com as conversas que o ela
teria com o pai.

"Meu pai, que estava se arrumando para ir pro
trabalho, não prestou atenção no número, so-
mente na minha foto, efetuou o PIX", disse a jor-
nalista.

O homem se deu conta de que não era a filha
após o criminoso pedir mais R$ 2 mil, ele estra-
nhou a atitude. Ao não conseguir contato com a
jornalista, ligou para o marido dela, que confirmou
que o pai estava sendo vítima de um golpe.

Ao ser alertada que um criminoso estava

usando o seu nome para cometer o crime, a pri-
meira atitude da jornalista foi alertar pessoas pró-
ximas e nas redes sociais.

Ela também foi à Delegacia Especializada em
Crimes Cibernéticos (DECC) e registrou boletim de
ocorrência. No local, os investigadores revelaram
que apesar de o número ter o DDD do Amazonas,
a pessoa que recebeu o dinheiro é de Goiânia, ca-
pital de Goiás.

Uma outra jornalista, de 48 anos, também teve
a foto usada por criminosos, que tentaram aplicar
golpes em membros da família dela. Nas redes so-
ciais, ela contou que o alvo foi a irmã.

O caso aconteceu por volta das 14h de quarta-
feira. A irmã da jornalista ligou contando que ti-
nham enviado mensagem de um número,
pedindo um valor, e disse que confirmar se era
realmente ela.

Com a ligação da irmã, a jornalista percebeu que

estava sendo vítima de um crime e decidiu fazer
um alerta nas redes sociais.

Uma designer, de 24 anos, também relatou que
a mãe, de 49 anos, caiu em um golpe de um cri-
minoso que se passava pelo filho, na noite de
terça-feira (21). A vítima chegou a depositar R$
998.

"Ela só se deu conta depois que ele [criminoso]
ficou pedindo um comprovante e continuou
mandando mensagem. Foi aí que deu um 'estalo
na cabeça dela' e veio falar comigo. Depois disso,
alertamos no grupo da família", explicou a desig-
ner.

Denúncia
Caso seja vítima desse tipo crime, a principal

orientação da polícia é registrar um boletim de
ocorrência em qualquer Delegacia da Polícia Civil.
(G1)

Moradores de Manaus relatam 'onda' de golpes pelo 
WhatsApp; entenda como criminosos agem

Criminosos usam fotos das vítimas e abordam familiares delas. Algumas pessoas chegaram a transferir valores via PIX.

Amazonas

Prints mostram conversa entre criminoso e vítima
que caiu em golpe pelo WhatsApp.
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O Ministério Público
Federal no Amazonas
(MPF) divulgou uma
nota, neste sábado (25),
em que diz ter respon-
dido dez ofícios da
União dos Povos Indíge-
nas do Vale do Javari

(Univaja) desde 2000
sobre crimes na região.
No texto, o órgão tam-
bém nega ter recebido
um dossiê sobre o as-
sassinato de Maxciel
Pereira dos Santos, par-
ceiro do indigenista

Bruno Pereira no com-
bate a crimes na terra
indígena.
Também indigenista,

Maxciel era servidor da
Fundação Nacional do
Índio (Funai) e foi
morto com dois tiros na
cabeça em 2019, em Ta-
batinga, cidade do
Amazonas que faz fron-
teira com Colômbia e
Peru e que fica perto de
Atalaia do Norte. O
crime ainda não foi es-
clarecido.
O assassinato dele

veio à tona após as mor-
tes de Bruno Pereira e
do jornalista inglês
Dom Philips, na mesma
região. Maxciel e Bruno
eram parceiros no com-
bate a delitos pratica-
dos no Vale do Javari,
entre eles, invasões, ga-
rimpo e pesca ilegais e
desmatamento.
À imprensa, a Univaja

tem afirmado que de-
nunciou esses crimes às
autoridades, incluindo
MPF no Amazonas.
Na nota deste sábado,

o órgão confirma que a
unidade do MPF em Ta-
batinga (AM) recebeu

dez ofícios da entidade
indígena entre novem-
bro de 2020 e maio de
2022.
De acordo com com o

Ministério Público, nos
documentos, a Univaja
relata a ocorrência de
invasões e "outras con-
dutas" que caracteri-
zam crimes ambientais
na terra indígena.
"Todos os ofícios re-

cebidos no MPF foram
autuados e deram ori-
gem a procedimentos
administrativos cíveis e
criminais ou inquéritos
policiais, instaurados
para apurar as situações
relatadas pela Univaja,
como se demonstra a
seguir", argumenta a
instituição, na nota.
O MPF também listou

os procedimentos ins-
taurados para cada um
dos dez ofícios.
Segundo o órgão, as

informações enviadas
pela Univaja são apura-
das pelo MPF e encami-
nhadas a outras
autoridades, como a Po-
lícia Federal.
"O MPF ressalta que

em reuniões realizadas

com a Univaja, inclu-
sive in loco (no local),
em Atalaia do Norte, na
sede da organização,
foram prestadas diver-
sas informações sobre
as atuações em anda-
mento", afirma.

DOSSIÊ
Na nota, o Ministério

Público diz que vem
acompanhando as in-
vestigações sobre a
morte do servidor da
Funai Maxciel Pereira
dos Santos, desde a ins-
tauração do inquérito
policial pela PF.
"Em maio, o órgão re-

quisitou à PF remessa
do inquérito para acom-
panhamento do cum-
primento das últimas
diligências e impulsio-
namento do feito", des-
taca.
Ainda de acordo com

o MPF, nos autos do in-
quérito policial que in-
vestiga o homicídio não
consta nenhum dossiê
entregue por familiares.
"Portanto, o MPF não
tem conhecimento do
referido dossiê", diz o
órgão.

Amazonas Geral

MPF diz que respondeu ofícios da Univaja e nega ter recebido dossiê
sobre assassinato do indigenista Maxciel Pereira dos Santos
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Belém do Pará

Mototaxista é preso suspeito de abuso 
sexual contra passageira em Belém

Crime teria ocorrido em abril durante corrida, segundo a Polícia Civil, que o prendeu preventivamente.
Um mototaxista foi

preso suspeito de abu-
sar sexualmente de
uma passageira du-
rante a corrida em
Belém. Ele foi preso
preventivamente pela
Polícia Civil nessa
sexta-feira (24).
Segundo a Delegacia

de Atendimento à Mu-
lher (Deam), o crime
teria ocorrido em abril.
"As investigações

apontam que o homem
atuava como motota-
xista e foi acusado pela
prática do crime de
abuso sexual contra

uma passageira, du-
rante uma corrida", in-
formou a polícia.
Um mandado de

busca e apreensão con-
tra ele também foi
cumprido, mas a Polí-
cia Civil não detalhou
se algo chegou a ser
apreendido. Não foi in-
formado idade dele e
da vítima.
Ainda conforme a

polícia, o suspeito foi
levado ao sistema pri-
sional "para as provi-
dências de praxe e
ficará à disposição do
Poder Judiciário".

Maxciel era servidor da Funai e foi morto em 2019. Ele atuava no combate a crimes no Vale do Javari ao lado 
do indigenista Bruno Pereira, assassinado este ano junto com o jornalista inglês Dom Philips.

Maxciel Pereira dos Santos trabalhava em
uma área de proteção no Vale do Javari.

Mototaxista foi preso em Belém suspeito
de abusar sexualmente de passageira.



Gil Reis •

Cada vez que a humanidade evolui o poder muda de mãos

COLUNA

Gil Reis: consultor em Agronegócio 
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Evolução & poder

A verdade seja dita, depois do fenome-
nal salto evolutivo que a humanidade deu
no século passado e quando nos prepará-
vamos para um ainda maior surgiu a histó-
ria do aquecimento global e alterações
climáticas. Historicamente não é ne-
nhuma novidade que todas as vezes que
alguns seres humanos começam a desco-
brir caminhos que levam em direção à evo-
lução surgem pessoas ou grupos que eu
denominaria de ‘contra evolucionários’
movendo céus e terra para impedir que
qualquer evolução ocorra.

Os incrédulos indagarão qual a vanta-
gem de impedir a evolução? Caso se des-
sem ao trabalho de estudar a história da
humanidade perceberiam que todas as
vezes que as evoluções ocorreram os po-
deres mudaram de mãos. Durante milha-
res de anos as crenças religiosas
reprimiram quaisquer ideias ou ações evo-
lutivas, chegando a acontecimentos mais
recentes onde estudiosos e filósofos foram
sacrificados em função de suas ideias evo-
lucionárias. 

Naturalmente neste artigo não aprofun-
darei os argumentos, todavia, ressalto que
desta feita os ‘contra evolucionários’ erra-
ram a mão ao basear sua campanha contra
a evolução iminente à climatologia mani-
pulada e a ameaça de que os seres huma-
nos destruiriam o planeta, resolvendo
vilanizar os combustíveis fósseis sem
maiores estudos sobre os prejuízos que a
ausência dessas fontes de energia causaria
à humanidade. Para substituir as fontes de
energia clássicas propuseram as energias
oriundas do vento e do sol, aí começaram
a trilhar o caminho do fracasso.

Não sei você meu caro leitor quanto a
mim não consegui vislumbrar quaisquer
benefícios da tal agenda verde na última
década, muito pelo contrário tenho perce-
bido apenas seus efeitos deletérios. Ben
Pilha, em 24/05/2022, publicou o artigo “O
papel da agenda verde na inflação global”
no site TCW DefendingFreedom onde
expõe claramente tais efeitos e que trans-
crevo trechos:

“À medida que a inflação aumenta e as
perspectivas de nosso retorno à normali-
dade após a pandemia desaparecem cada
vez mais em um futuro distante, as críticas

se concentram com razão nas instituições
financeiras e nos reguladores. Eles afir-
mam que a impressão de dinheiro, que
inevitavelmente causou o aumento dos
preços, era necessária para mitigar o caos
econômico dos bloqueios. Mas agora eles
parecem estar por trás de um terceiro ato
de imensa automutilação para ajudar a
conduzir o mundo à inflação e impedir de-
liberadamente a recuperação econômica.
O aumento dos preços da energia que o
mundo viu não foi o resultado de uma
crise de abastecimento imprevisível, mas
foi projetado por aqueles encarregados de
administrar a economia.

Em uma entrevista recente, o presidente
do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, ad-
mitiu à Sky News seu desconforto com a
taxa de inflação do Reino Unido cami-
nhando para 10%. "Estamos sendo atingi-
dos por choques historicamente grandes",
explicou Bailey, tirando a si mesmo e sua
organização dos holofotes. 'Quem de nós
pensou que haveria uma guerra na Europa
do tipo que estamos vendo?' ele perguntou
retoricamente.

Acontece que o principal regulador da
economia do Reino Unido (a sexta maior
do mundo) e seu antecessor estavam
muito mais preocupados com os supostos
riscos das mudanças climáticas do que
com os desenvolvimentos na geopolítica.
As páginas do Banco da Inglaterra pode-
riam ter sido escritas por um ativista XR. 'A
mudança climática cria riscos financeiros
e consequências econômicas’, afirma.

'Esses riscos e consequências são impor-
tantes para nossa missão de manter a esta-
bilidade monetária e financeira.' Volumes
intermináveis de relatórios e links para pá-
ginas após páginas mostram o caso, ci-
tando relatórios científicos igualmente
intermináveis que sempre considerei sus-
peitos.

É um equívoco comum que a agenda cli-
mática seja impulsionada pela ciência. Mas
é um fato histórico que a ideologia verde
surgiu do topo da sociedade global. Na dé-
cada de 1960, foi o Clube de Roma, um
thinktank formado por ricos industriais e
seus acadêmicos de estimação que trans-
formaram seus medos sobre superpopula-
ção e esgotamento de recursos em uma
simulação de computador que previa o co-
lapso iminente da civilização. E assim é
hoje com as mudanças climáticas, todas as
histórias anteriores de medo ambiental
emitidas por essa simulação agora foram
desmascaradas pela realidade.

Mas tão certo quanto o empurrão vem
para empurrar, o voluntário torna-se com-
pulsório. Na reunião da COP26 em Glas-
gow no ano passado, Mark Carney ficou na
frente de uma tela que declarou a intenção
de tornar obrigatórias as divulgações do
TCFD e que as estruturas de políticas 'de-
sacelerem ativos ociosos' - o termo do mo-
vimento verde para investimentos em
combustíveis fósseis que se tornarão obso-
letos quando a política climática os proíbe. 

Alguns dias atrás, Bailey disse aos parla-
mentares que "não há muito que possa-

mos fazer" para impedir a alta da inflação.
Mas havia muito que o BoE poderia ter
feito para impedir que isso acontecesse,
mas não conseguiu fazer e, em vez disso,
ajudou de maneira significativa a projetar
essa crise global. No final de 2020, o BoE
publicou um relatório e roteiro provisórios
para implementar as recomendações da
Força-Tarefa sobre Divulgações Financei-
ras Relacionadas ao Clima, que se gabava
dos papéis de liderança do BoE e do go-
verno do Reino Unido na criação da polí-
tica ESG e que 'defende uma mudança
para o TCFD obrigatório -divulgações ali-
nhadas nos setores não financeiros e fi-
nanceiros da economia do Reino Unido'.

Aqui está uma pista, Andrew, se você es-
tiver lendo, sobre como você pode come-
çar a resolver o problema do aumento dos
preços. Remova do Banco da Inglaterra
todos os vestígios de ideologia ambiental e
corte todos os vínculos com os bilionários
verdes que impulsionaram a noção de que
a mudança climática é um 'risco' para a
economia. Não é. O risco muito maior do
que o clima para o bem-estar econômico
de milhões de britânicos – e bilhões de pes-
soas em todo o mundo em economias
mais pobres – é a ideologia verde. En-
quanto Hohn e Bloomberg ganharam bi-
lhões de dólares criando uma bolha ESG
por meio de sua influência antidemocrá-
tica e indevida nas instituições públicas,
bilhões de pessoas estão sofrendo os efei-
tos de privar o setor de energia de investi-
mentos, elevando o preço da energia,
transporte e alimentação.”

Cada dia que passa a trama insidiosa
contra a humanidade visando promover a
redução da população através da elimina-
ção dos mais pobres pela fome fica mais
transparente. A ‘bolha verde’, criou nichos
de mercado que favorecem e enriquecem
uns poucos em detrimento de todos que
ficam mais pobres e perdem o acesso aos
alimentos em função da “carestia” gerada
pela inflação mundial verde, está prestes a
estourar abrindo espaço para um novo
salto evolutivo que alterará drasticamente
a atual geopolítica e diluirá o poder dos
atuais poderosos. Quem viver verá, fiquem
atentos às novas listas de bilionários da re-
vista Fortune.   

Mudando de nome Geral

Lucas Moraes Martins é o nome de
um advogado criminal e professor
universitário de Belo Horizonte.

Lucas Moraes Martins também é o
nome de um homem que responde a
processos criminais no Rio Grande do
Sul.

Há ainda um terceiro Lucas. Lucas
de Moraes Martins. Ele também res-
ponde a processos criminais, desta vez
em São Paulo.

E há um quarto Lucas, também "de"
Moraes Martins. E ele... também res-
ponde a processos criminais em São
Paulo.

Para evitar problemas, Lucas, o ad-
vogado, entrou na Justiça para ter o di-
reito de mudar seu nome. No caso, ele
queria incluir o sobrenome da avó,

Maiolino.
“Eu até já tinha vontade de incluir o

‘Maiolino’. Até coloquei este sobre-
nome no nome da minha filha, Clara

Maiolino Lobo Martins. Mas só entrei
na Justiça quando descobri os homô-
nimos”, contou Lucas.

O advogado soube do primeiro
Lucas Moraes Martins ao pesquisar
processos judiciais.

"Um dia eu estava estudando alguns
arquivos quando este nome me cha-
mou a atenção. ‘Uai, mas eu não estou
preso. Como é isso?’, pensei, né?",
brincou Lucas.

Mais tarde, ele descobriu que outros
dois homônimos também respondiam
a processos criminais. Para evitar con-
fusão com possíveis clientes que po-
deriam pesquisar o nome, Lucas, o
advogado, decidiu acionar o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais em 2019.
Mas perdeu na 1ª e na 2ª instâncias.

"Aí recorri ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e ganhei o direito de co-
locar o ‘Maiolino’. Acabei ganhando a
chance de também poder homenagear
minha avó", disse Lucas, o advogado.

Segundo a decisão do ministro
Marco Aurélio Bellizze, "o recorrente é
advogado atuante na área criminal e
professor universitário de direito pro-
cessual penal, de modo que a existên-
cia de um homônimo que responde a
processo criminal, ainda que em outro
estado da federação, pode ensejar um
constrangimento capaz de configurar
o justo motivo para fundamentar a in-
clusão do patronímico pretendido".

O advogado será o único Lucas Mo-
raes Martins Maiolino do país. Pelo
menos, até agora.

Lucas Moraes Martins teve direito de incluir
Maiolino no nome, como a filha Clara Maiolino

Lobo Martins — Foto Arquivo pessoal

Advogado criminal de BH consegue mudar o nome no
STJ por causa de 3 homônimos no mundo do crime
Lucas poderá acrescentar o sobrenome Maiolino, segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça.
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Graciele Lacerda desmente ‘esporro’ de
Zezé di Camargo; entenda

Ex-namorados, Jade Picon e João 
Guilherme são flagrados juntos no Rio

Aos 15 anos, filha de Gabriela Duarte é 
comparada com Marina Ruy Barbosa

Zé Neto volta a se afastar dos palcos por 
problemas de saúde e Cristiano assume shows

Escalada para “Travessia”, próxima novela das 9 da Globo, ela interpretará
Chiara e se envolverá com o personagem de ChaySuede.

É neste momento que os fãs de
#Joade surtam! Na noite de quarta-
feira (22), Jade Picon e João Gui-
lherme foram clicados enquanto
jantavam em um restaurante loca-
lizado no Rio de Janeiro.

Os dois, que namoraram de 2018
a 2021, estavam na companhia de
outras duas pessoas. Vale lembrar
que ambos declararam que o tér-
mino foi amigável e ele até de-
monstrou torcida pela “ex” assim

que a influencer entrou no “BBB
21”.

Atualmente, Jade se prepara para
um dos desafios mais importantes
de sua carreira: o primeiro papel
como atriz, algo que era um de seus
maiores sonhos. Escalada para
“Travessia”, próxima novela das 9
da Globo, ela interpretará Chiara e
deve ter algum tipo de envolvi-
mento amoroso com o personagem
de ChaySuede.

Um registro de Gabriela Duarte
com a primogênita durante viagem
em Nova York, nos Estados Unidos,
chamou a atenção dos seguidores
da atriz. Em passeio pelos princi-
pais cantos da Big Apple, Manuela
Duarte aparece em foto publicada
pela mãe nas redes sociais.

"Hoje o dia foi longo. Teve expo-
sição do Basquiat, teve patinação
com chuva no Rockfeller Center…
Teve Manu no teatro com a amiga e

a mãe (eu) com as amigas no happy
hour…Ou seja. Até amanhã amigos
meus. Game over. Cansei", escre-
veu a filha de Regina Duarte na le-
genda do Instagram.

Nos comentários, fãs de Gabriela
não pouparam elogios para a jovem
de 15 anos de idade. "Que lindas!
Aproveitem muito!", escreveu um
perfil. "Como ela cresceu. Parece
até a Marina Ruy Barbosa", comen-
tou outro internauta.
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Cantor está com quadro de tosse, prejudicando o tratamento nas vértebras;
ele fraturou três costelas no início de junho e ficou um período de repouso.

Graciele e Zezé estão juntos há mais de 15 anos; o cantor fez uma série de stories
reclamando que a esposa o havia acordado cedo.

Gabriela Duarte compartilha fotos com a filha mais velha. Manuela
Duarte foi comparada com Marina Ruy Barbosa.

Zé Neto voltou a se afastar
dos palcos por problemas de
saúde. O cantor apresentou um
quadro de tosse, prejudicando
o tratamento nas vértebras após
fraturar três costelas no começo
do mês. Enquanto o sertanejo
se recupera, Cristiano assume
os shows da dupla.

"Não somos só parceiros da
música, eu e o Zé somos parcei-

ros na vida, e eu como amigo
tenho de estar ao lado dele
sempre. Tenho muita fé e cer-
teza de que tudo isso vai passar.
E eu estarei sempre aqui para
honrar nossa história. Já, já ele
estará de volta e por aqui vou
agradecendo ao público, por-
que é a energia de vocês que
nos move!", disse Cristiano em
nota.

Graciele Lacerda usou as redes
sociais para esclarecer os vídeos
compartilhados pelo marido, Zezé
di Camargo, reclamando que ela
teria o acordado.

A influenciadora digital e empre-
sária respondeu ao questiona-
mento de um seguidor que
perguntou se o marido ficava
“puto” com frequência. “Claro que
não, né, gente. Primeiro que eu não
acordei ele. Nunca acordo ele. Se-
gundo que ele fez uma brincadeira.

E terceiro que, se fosse verdade, ele
não tinha nem feito stories”, decla-
rou Lacerda.

No começo da semana, o cantor
compartilhou uma série de vídeos
em que parecia irritado com a mu-
lher. “São seis horas da manhã, Gra-
ciele fez eu acordar para vir aqui na
janela olhar o sol. Falei pra ela, é a
realidade, não é falta de roman-
tismo: ‘Graciele, o sol está aí desde
que eu nasci! Nós vamos morrer e
ele vai continuar aí”, argumentou.



•Áries: 21 de março a 19 de abril
Vá com calma, ariano. Pense antes de falar, reflita

antes de agir. Uma semana que estimula seus sonhos
e projetos pessoais, que amplia a sensibilidade e
pede mais cuidado com o que e quem é de fato im-

portante em sua vida.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
É hora de refletir sobre seus valores e projetos

futuros, taurino. Conversar com alguém com
quem você tem muita intimidade pode ser uma

boa maneira de entender seus sentimentos.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
É um momento de mais amor e alegria, geminiano.

Ótima fase para refletir sobre o que você quer de fato.
Mas espere para resolver ou comunicar decisões mais
importantes. Tome um tempo para cuidar de você.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Vai começar um novo ciclo, canceriano, e vale

a pena pensar com carinho o que você real-
mente quer para sua vida. Assuntos novos de

trabalho podem estar começando, mas é bom pensar o
que de fato você deseja.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
Um bom momento para se inspirar em con-

versas com amigos, leonino. A semana é favo-
rável para a meditação e a reflexão, a busca

pelo autoconhecimento e a mudança de hábitos e pa-
drões. Desapegue.

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
Relacionamento é o principal tema da se-

mana, virginiano. Você pode viver situações
novas e apaixonantes, pode ter mais intimidade

e m relações atuais. Pode também ter boas oportunida-
des de trabalho em equipe ou parceria.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Aproveite a semana para refletir sobre a

organização da rotina, libriano, e sobre
como tem cuidado da sua saúde. É hora de

adotar hábitos mais saudáveis e que garantam mais
leveza em sua vida.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Divirta-se, escorpiano, cuide da sua ro-

tina incluindo mais prazer no dia a dia.
Pense no que quer para sua vida, das pe-

quenas às grandes coisas. A semana também pode
ser de intensidade afetiva e paixão.

•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Cuidar da casa e dos assuntos de família

é importante, sagitariano. Olhe para dentro
de si mesmo e pense no que pode fazer para

tornar sua vida mais feliz. Novidades podem surgir
em sua vida amorosa.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
É uma semana inspiradora pra você, ca-

pricorniano, que pode ter conversas pro-
fundas, insights e intuições importantes e

sinais reveladores. Sua rotina pode ganhar um
pouco mais de criatividade e prazer.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Um bom momento para se organizar me-

lhor financeiramente, aquariano. O céu está
te pedindo mais foco e objetividade para lidar

com o que importa. Mas encontre tempo para seus
prazeres e paixões.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Você tende a estar mais sensível e inspi-

rado, pisciano. Cuidado para não se magoar
à toa e atenção extra a tudo que sente. Os

sinais e sincronicidades estão com tudo, contando
exatamente o que você precisa fazer.

Horóscopo semanal 

Capítulo 079, segunda, 27 de junho
Guta termina o relacionamento com Tadeu. Tadeu

pede perdão a José Leôncio. Zuleica conta a Tenório
que Marcelo já sabe que é irmão de Guta. Juma se
sente sozinha. O Velho do Rio tenta punir o fazendeiro
e os capangas que atearam fogo à mata. Trindade
afirma que quem ganhar a sela de prata irá mandar na
fazenda. Filó convence Tadeu de que ele é filho de José
Leôncio. Marcelo se arrepende de ter ajudado na venda
de terras de Tenório. José Leôncio acorda com um mau pres-
sentimento. O Velho do Rio agoniza em forma de sucuri.

Capítulo 142, segunda, 27 de junho
Petruchio está com pneumonia, e Catarina sente-se

culpada. Heitor corteja Candoca. Hildegard está deci-
dida a descobrir porque Fábio não fala. Dalva con-
corda em dar um prazo para Serafim quitar os
aluguéis atrasados desde que ele siga Celso. Celso e
Candoca discutem. Marcela pede ajuda a Heitor
para desmoralizar Januário. Em troca, promete
fazer Bianca casar-se com ele. Joana se oferece para
ajudar Catarina. Calixto avisa que a situação finan-
ceira da fazenda é péssima.

Capítulo 031, segunda, 27 de junho
Cassiano fica enciumado ao ver Lara e Halley con-

versando. Cassiano diz a Lara que Céu vai confessar
toda a armação. Copola vê Átila jogando charme para
Cida e o repreende. Átila reconhece que deveria ter se
casado com Cida. Copola manda que Átila deixe Cida
em paz. Céu e Damião fazem compras. Dedina estranha
ao ver Céu e Damião de braços dados. Damião segura Cas-
siano, que fica furioso quando Céu se recusa a contar a ver-
dade a Lara. Silveirinha derrama café em Donatela quando
ela está prestes a contar para Gonçalo a armação para in-
criminar Flora. Catarina ameaça sair de casa e Leonardo a
repreende. Mariana e Domênico choram. Gonçalo manda
seguir Irene. Flora e Irene conversam com o advogado, Dr.
Machado. Flora é presa no escritório do advogado. Céu
cobre a casa de Damião com cartazes apaixonados para
Cassiano. Damião expulsa Céu de sua casa. Irene insiste
com Lara que Flora não é culpada e que tudo foi armação
de Donatela. Flora é colocada na cela.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 027, segunda, 27 de junho
Samuel fala para Ângelo que viu Clarice na rua e o

pescador vai ao encontro do irmão. Pat vai pra casa
triste e é consolada por Nadir após ser dispensada
como dublê por Andréa . Leonardo pede para Danilo
adiar a reunião com os coreanos. Moa vê a sessão de
fotos de Andréa. Samuel briga com Ângelo na rua, e
Paulo questiona os pescadores sobre o motivo do con-
flito. Marcela revisa o caso de Clarice. Rebeca reclama
com o advogado da data da audiência de guarda de Chi-
quinho. Moa recebe a intimação para a audiência e fica preo-
cupado. Samuel segue Anita na rua e acaba atropelado por
Teca, que dirigia o carro com Gustavo no banco do carona.
Anita observa a cena de longe.

RESUMO A FAVORITA
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RESUMO CARA E CORAGEM 

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA



Pranteamos a ocorrência
de novos crimes horren-
dos, que nos chocam. Não
são os últimos, infeliz-
mente. Esta constatação
parece lugar comum, após
cada tragédia cuja existên-
cia descobrimos. É “lugar
comum” porque vivemos
num mundo cheio de hu-
manos e, portanto, propí-
cio às suas atrocidades.

Estamos envoltos em eu-
femismos, onde há forças
de paz que fazem guerra.
Para combater ditaduras
antes amigas e proteger
civis, invadiram países e
bombardearam aldeias
onde civis também foram
vítimas, incluindo crian-
ças. Acostumamo-nos com
celulares furtados, fraudes
em sistema bancários e ho-
micídios diários. Há pouco
tempo, pessoas consu-
miam bebidas e petiscos
enquanto um corpo jazia
no chão do estabeleci-
mento. 

O mundo real é chato, in-
sistentemente cruzando o
batente das portas, inva-
dindo a paz dos nossos
lares e se imiscuindo nos
nossos momentos de
lazer... Tudo ocorre com
tanta naturalidade que
nem perguntamos mais
quem está dando os tiros
que deveriam atrapalhar o
nosso sono.

Em momentos graves e
nos quais a opinião pública
se mobiliza, como nesse
duplo assassinato na flo-
resta, aumenta a importân-
cia da resposta, sobre como
se pode exigir o máximo de
certos órgãos públicos e
carreiras de estado, há
muito esvaziados?

Consta que o IBAMA -
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis “per-
deu 58,7% dos servidores
em 20 anos”, como visto
no site do jornal Metrópo-
les. O INCRA também en-
frenta problemas e chegou
a suspender atividades, em
maio deste ano, como am-
plamente divulgado na im-
prensa. É de 45% o déficit
de auditores fiscais do Mi-
nistério do Trabalho, com
“redução de quase 70%
dos recursos orçamentá-
rios”, como consta no site
Rede Brasil Atual. Nos últi-
mos anos, foi descumprida
a Emenda Constitucional
80/2014, que determinava
que em 8 anos houvesse

Defensores Públicos em
todas as Comarcas do país
– algo como um para cada
magistrado (e a União e os
Estados e Distrito Federal
se humilham quando não
cumprem as regras e são
obrigadas a agir, por meio
de decisão do STF, em sede
de ADPF – Ação de Des-
cumprimento de Preceito
Fundamental).

Acaso se acredita que a
população se esqueceu da
chacina dos 4 funcionários
do Ministério do Trabalho e
Emprego, ocorrida em Unaí
– MG, em 28 de janeiro de
2004, durante fiscalização
rotineira em fazendas da
região?  O povo bem se
lembra da morte do Chico
Mendes (1998), serin-
gueiro, sindicalista e ati-
vista - que atuava na defesa
dos seringueiros. Também
não passou em branco o as-
sassinato de Dorothy Stang
(2004), que defendia o di-
reito à terra para os campo-
neses e intermediava
conflitos fundiários. Além
desses, há outros casos,
como a morte de agente do
IBAMA, em Roraima, no
ano de 2015 e a emboscada
que outros sofreram no
Maranhão, em 2020. 

São pequenos exemplos,
que se somam a tantos ou-
tros, nos vários seguimen-
tos e com inúmeras
profissões, nos diversos
entes federativos. No uni-
verso estatal e na realidade
das pessoas, revela-se o
que fizeram sucessivas ges-
tões, que negligenciaram
tanto necessidades do
povo quanto das próprias
instituições, entidades e
servidores, estruturantes
da própria organização es-
tatal. 

É como se o Estado se

mutilasse. 
Lembram-se daqueles

brinquedos que vão se des-
montando, conforme deles
se retira peças, até que a es-
trutura desabe? Pois é,
estão brincando assim,
com o Estado e, enquanto
se retiram peças humanas
e investimentos, não há
como se exigir o máximo.
Essa equação disforme in-
teressa a muitos...

Noutro foco, para que le-
gislar se normas não são
cumpridas? Quem ganha
com o engodo? Falam em
desmatamento ilegal e voz
estrangeira grita brados
conservacionistas... Mas,
para combater isso, preci-
samos de estrutura, tecno-
logia e mais fiscais, multas
e punições - se isso não de-
sagradar a nebulosos gran-
des interesses, nacionais e
estrangeiros.

Na Cúpula das Américas,
o Brasil e os EUA anuncia-
ram a criação de grupo de
trabalho para “reverter o
desmatamento na Amazô-
nia brasileira e em outro
biomas”, fato que nos deu
a esperança de que a ex-
pressão “outros biomas”
viesse a permitir também o
reflorestamento dos EUA,
que já ocuparam o topo do
ranking da perda de cober-
tura florestal. Aliás, no con-
texto, é importante
considerar que, em 2020,
os EUA foram 10 vezes
mais poluentes do que o
Brasil (“Brasil: 467 milhões
de toneladas de CO2 x Esta-
dos Unidos: 4 bilhões de
toneladas de CO2” – CNN
Brasil).

O Estado mínimo nos
deu essa desestruturação
constante e aparentemente
não percebida. Esvaziou-se
a capacidade de se fiscali-

zar os infratores ambien-
tais, de se otimizar a regu-
larização fundiária, de se
fiscalizar os que descum-
prem leis trabalhistas e,
quiçá, com trabalho es-
cravo etc. Este Estado mí-
nimo, desmontado, falido,
enfraquecido, dependente
e escravo de políticas de fi-
nanciamento e de crédito,
nos mostra “o mínimo”,
quando deveria nos dar a
excelência, o máximo e o
melhor.

Povo em solo rico não
pode aceitar “o mínimo”,
como se fosse esmola ou
favor. O Estado deve ser ex-
celente e incentivar a ini-
ciativa privada, fomentar
trabalho, emprego, saúde,
educação e acesso à justiça,
fiscalizar e punir com efeti-
vidade os infratores am-
bientais e os demais
descumpridores da lei, ao
mesmo tempo premiando
os que a cumpre, dando-
lhes paz e segurança – coi-
sas difíceis, nestes tempos.

Assusta, contudo, que
isso pareça menos impor-
tante do que o resultado de
décadas de gestões que le-
varam o Brasil a usar
50,78% do Orçamento Fe-
deral para o pagamento de
juros e amortização da Dí-
vida!

Sim, em 2021 o paga-
mento da dívida superou
mais da metade do orça-
mento. Em resumo: de
tudo o que geramos com o
pagamento dos tributos,
metade vai simplesmente
embora. Fala-se muito na
atração de investimentos,
mas não fica aqui o que
atraímos. Retorna às ori-
gens, com os lucros, en-
quanto aqui continuamos a
ouvir que não há recursos
para a saúde, para a educa-

ção, para a previdência e
para se investir nos órgãos
da estrutura orgânica do
próprio Estado e dos seus
agentes políticos. 

O Estado fraco interessa
aos países fortes. Na sua
fraqueza, como atender ao
que se propôs e fortalecer
as suas instituições poli-
ciais, modernizar as suas
Armas, cuidar de moradia,
saneamento, saúde etc e
ainda fomentar a pesquisa
e dar às mentes privilegia-
das de muitos brasileiros as
condições de elevar à ené-
sima potência o seu poder
criativo e empreendedor?
Pequenos e singelos exem-
plos temos com os projetos
do Proálcool e do Gurgel
Itaipu, modelo de carro
elétrico apresentado em
1974. 

Enterraram a pureza dos
projetos nacionais diante
das dominantes forças con-
trárias estrangeiras. Lá se
vão quase 50 anos e, hoje,
lemos que o carro elétrico
mais barato à venda no
Brasil custa mais de 140 mil
reais... O filet mignon será
servido noutras mesas,
como sempre, nos fausto-
sos banquetes, para poucos
convidados, enquanto
parte do povo luta para ter
pão para comer - e não os
utópicos croissants referi-
dos por Maria Antonieta.

Noutro artigo dissemos
que “se uma casa com 2
quartos não atende bem a
10 moradores, os atenderá
melhor se a reduzirmos
para 1 quarto? Estamos fa-
lando de um sistema pú-
blico capaz de atender a
200  milhões de brasilei-
ros”. 

Um dia entenderemos o
quanto foi desconstruído
do país e, enquanto isso,
prossegue o trabalho das
décadas de desestrutura-
ção.

A quem interessa um Es-
tado tão mínimo, que se-
quer cuide das suas
pilastras? A construção vai
se acabando aos poucos,
do madeiramento dos te-
lhados às infiltrações nas
paredes e, esse Frankens-
tein estatal, descaracteri-
zado pelo mínimo dos
mínimos na sua própria es-
trutura e essência, atende
menos e afeta a si próprio,
cada vez mais se pare-
cendo com abandonado
prédio tombado, prestes a
desabar.

Rogério Reis Devisate
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Entrou pela noite a reunião
do Comitê de Elegibilidade
(Celeg) da Petrobras que de-
cidiu que Caio Paes de An-

drade segue como o principal
nome para comandar a esta-
tal. No entanto, a avaliação
final e a decisão ocorrerão so-

mente na segunda-feira (27).
Andrade, atual secretário

de desburocratização do go-
verno federal, é o preferido

por Jair Bolsonaro para subs-
tituir José Mauro Ferreira
Coelho, que pediu demissão
na última segunda-feira (20),
no comando da companhia.

Alguns petroleiros estão
avessos à escolha, alegando
que Andrade, escolhido pelo
presidente, não está de
acordo com os requisitos es-
tabelecidos pela Lei das Esta-
tais para ocupar o cargo.

A Associação Nacional dos
Petroleiros Acionistas Mino-
ritários da Petrobras (Anape-
tro) e a Federação Única dos
Petroleiros (FUP) enviaram
uma carta ao comitê e mem-
bros do conselho da Petro-
bras e afirmaram que, "Caso o
nome seja aprovado, [a Ana-
petro] buscará os meios le-
gais, tanto nos órgãos de
controle, como a Comissão
de Valores Mobiliários,
quanto no Poder Judiciário,
para que a decisão seja re-
vista".

O marco legislativo, sancio-
nado em 2016 pelo então pre-
sidente Michel Temer (MDB),
define que os presidentes das
companhias públicas tenham
pelo menos 10 anos de expe-
riência no setor da empresa
que irão dirigir. Acontece que
Caio Paes de Andrade não
possui histórico no setor pe-
troleiro nem de energia,
tendo se formado em Comu-
nicação Social e com pós-gra-
duação em Administração.

Já seus antecedentes traba-
lhistas, apesar de se concen-
trarem na máquina pública,
como sendo presidente do
Serviço Federal de Processa-
mento de Dados (Serpro), e
atuando atualmente como
Secretário da Desburocratiza-
ção, Gestão e Governo Digital
dentro do Ministério da Eco-
nomia, Andrade não possui
nenhuma ligação ao setor de
Energia do governo. 

(YAHOO!)

Novo chefe Geral

Comitê aprova Caio Paes de Andrade 
para assumir a Petrobras

Associações de petroleiros avaliam que o executivo não preenche os requisitos para o posto.

Em anúncio feito pela
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL) nesta
sexta-feira(24), foi divul-
gado que a bandeira verde
continuará em vigor em
julho. A modalidade de co-
brança não gera acréscimo
na conta de luz dos consu-
midores. Ao final de todo
mês, a agência decide a cor
da bandeira para o mês se-
guinte.

Criado pela Aneel, o sis-
tema de bandeiras tarifárias
é aplicado na conta de luz
dos consumidores de
acordo com o custo de pro-
dução de energia no país.
Por exemplo, quando o
nível dos reservatórios está
baixo, usinas térmicas são
acionadas, diante desse ce-

nário, a agência pode acio-
nar as bandeiras amarela,
vermelha patamar 1 ou 2,
que representam custo
extra ao consumidor.

CONTA DE LUZ PODE
FICAR ATÉ 64% MAIS
CARA

A (Aneel) aprovou na
terça-feira (21) o reajuste
nos valores das bandeiras
tarifárias. A proposta apro-
vada pela Aneel estipula
uma alta de 63,7% para ban-
deira vermelha patamar 1,
59,5% para bandeira ama-
rela e 3,2% para bandeira
vermelha patamar 2. A ban-
deira verde não sofreu alte-
ração, portanto segue sem
cobrança adicional.

Sendo assim, a cada 100

kWh consumidos, a ban-
deira amarela passará de R$
1,874 para R$ 2,989, a ver-
melha patamar 1 de R$ 3,971
para R$ 6,500 e a vermelha
patamar 2 de R$ 9,492 para
R$ 9,795.

Mesmo que os valores
aprovados tenham ficado
acima aqueles colocados em
consulta pública, a Aneel de-
fende os reajustes. Segundo
a agência, a alteração foi ne-
cessária para inclusão de al-
guns parâmetros no cálculo
dos valores.

Apesar dos reajustes, a
Aneel acredita que a ban-
deira verde deverá perma-
necer em vigor até o final do
ano devido à recuperação
dos reservatórios das hidre-
létricas. (YAHOO!)

Boa notícia
Conta de luz não terá cobrança extra em julho

A Aneel divulgou que a bandeira verde continuará em vigor em julho.

O Brasil registrou 72.049
novos casos de Covid-19
nas últimas 24 horas, o que
eleva o total de infecções
confirmadas no país a
31.962.782, conforme
dados divulgados pelo Mi-
nistério da Saúde nesta
quinta-feira.

O país também registrou
365 novas mortes no pe-
ríodo, atingindo 669.895
óbitos por Covid-19 desde
o início da pandemia.

Os Estados de Tocantins
e Mato Grosso do Sul não
informaram seus dados
nas últimas 24 horas, se-
gundo o ministério.

O Brasil vem registrando

aumentos nos números de
casos e de óbitos de Covid-
19 nas últimas semanas,
uma vez que as medidas de
contenção, como uso de
máscara e distanciamento
social, foram praticamente
abandonadas pelo país.

A média móvel de mor-
tes subiu para 150, em
comparação com 105 há
um mês, segundo os dados
da pasta.

Nesta semana, o Minis-
tério da Saúde anunciou a
liberação da aplicação da
quarta dose de vacinas
contra Covid-19 para pes-
soas com mais de 40 anos.
(REUTERS)

Brasil registra 72.049 novos casos de
Covid e mais 365 mortes, diz ministério
A média móvel de mortes subiu para 150, em comparação 

com 105 há um mês, segundo os dados da pasta.

Pós-pandemia

Petrobras - Executivos do setor alegam que Caio Paes de Andrade não possui histórico no setor petroleiro nem
de energia, tendo se formado em Comunicação Social e com pós-graduação em Administraçã

Conta de luz continua sem cobrança extra, mesmo com ameaça de aumento em 64%.
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Há muito venho defendendo
a lisura das urnas eletrônicas.
Não coaduno, ao menos en-
quanto não provado em con-
trário, com discursos da
insegurança do nosso sistema
de votação eletrônica, por con-
seguinte a possibilidade de
fraudes eleitorais.
A verdade é que em todos

estes anos em que o Brasil pas-
sou adotar o sistema de vota-
ção eletrônica nunca houve
uma denúncia, minimamente
séria, que levasse a conclusão
de que as urnas são vulnerá-
veis ou votos nela digitados
pelo eleitor não fossem para o
real candidato que desejara. 
Não menos verdade, que a

desconfiança na sua eficiência
passou a alcançar grande parte
do eleitorado e dos candida-
tos, sejam estes vencedores ou
derrotados no pleito eleitoral
que participara.
Os discursos de alguns re-

presentantes do povo, assim
como as falas do Presidente da
República, fizeram aumentar o
ar de incredulidade na efetivi-
dade das urnas, não restam
dúvidas.
A resistência de alguns Mi-

nistros da mais alta corte com
os votos auditáveis e a rejeição
da PEC135/19 (que tornava ob-
rigatório o voto impresso) não

esvaziou as desconfianças da
segurança das urnas eletrôni-
cas.
O TSE, na figura do então

Presidente, Ministro Luís Ro-
berto Barroso, eleitoral convi-
dou técnicos das Forças
Aramadas para uma Comissão
de Transparência das Elei-
ções. 
Porém, pelo que se tem noti-

ciado pela imprensa, as suges-
tões dos Técnicos das Forças
Armadas não foram acatadas,
tendo o atual Presidente, Mi-
nistro Fachin, em triste frase
de efeito, dito, em discurso,
que “Quem trada de eleições
são forças desarmadas”, o que
deixou transparecer uma pro-

vocação àquela importante
instituição da República, que
foram “convidadas” no intuito
de contribuir em Comissão
para Transparência da Elei-
ções, trazendo segurança para
o eleitorado.  
Destaca-se, conforme publi-

cado no Jornal da USP, em ar-
tigo intitulado Cientistas
explicam como as urnas ele-
trônicas podem ser mais segu-
ras, os seguintes parágrafos
dali extraídos: “Se você acre-
dita que essa discussão sobre a
necessidade do voto impresso
é recente e só veio à tona nas
vésperas das eleições de 2018,
caiu em mais uma notícia
falsa. No meio científico, o de-

bate sobre a segurança das
urnas existe desde 1996 e ga-
nhou força a partir da realiza-
ção dos testes públicos de
segurança e da realização de
eventos que acontecem desde
2013, quando Gazziro organi-
zou o 1º Fórum Nacional de Se-
gurança em Urnas Eletrônicas
no ICMC . Desde aquele mo-
mento, os cientistas alertam
para as diversas vulnerabilida-
des encontradas no sistema
eleitoral brasileiro.”
“Não estou dizendo que a

urna já foi fraudada. Durante
todos esses anos eu nunca vi
provas convincentes deste
tipo de fraude no Brasil, o que
não quer dizer que não
houve. Este é exatamente o
problema: a urna sofre de
uma falta de transparência
muito séria. É tão mal conce-
bida que a sua segurança não
pode ser comprovada”, es-
creve o professor Jeroen van
de Graaf, do departamento de
Computação da Universidade
Federal de Minas Gerais, no
livro O mito da urna eletrô-
nica – desvendando a (in)se-
gurança da urna eletrônica.”
(https://jornal.usp.br/atuali-
dades/cientistas-explicam-
como-as-urnas-eletronicas-p
odem-ser-mais-seguras/) 
Agora, nesta terça-feira (21),

o atual Presidente do TSE de-
terminou a instauração de um
processo administrativo a fim
de acompanhar os procedi-
mentos de fiscalização e audi-
toria do sistema eletrônico de
votação deste ano. Segundo
informação do G1, “A instaura-
ção do processo foi uma rea-
ção a dois ofícios enviados na
véspera a Fachin pelos minis-
tros da Defesa e da Justiça,
Paulo Sérgio Nogueira e An-
derson Torres, respectiva-
mente”
Independente de quem as-

siste a razão, daqueles que,
como eu, acreditam na credi-
bilidade das urnas eletrônicas
ou de posicionamentos con-
trários, fato é que o que está
em jogo é algo seríssimo, ou
seja, a insuspeição do maior
espetáculo da democracia - as
eleições - na qual cada indivi-
duo do povo possa ter a cer-
teza que ao escolher seu
representante nas casas legis-
lativas e no poder executivo
seu voto não esteja sendo ma-
culado por possíveis fraudes.
Todas estas celeumas, dúvi-

das, desconfianças e indaga-
ções, que nada ajudam para
consolidação da democracia,
teriam sido evitadas com a
aprovação do voto auditavel. 

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 
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Urna Eletrônica Segurança e a
Busca da Fiabilidade do Eleitor

O presidente da Lituânia,
Gitanas Nausèda, disse que
seu país está pronto para al-
guma forma de retaliação da
Rússia depois de proibir o
trânsito de algumas merca-
dorias sujeitas a sanções da
União Europeia em seu ter-
ritório e no enclave russo de
Kaliningrado.
“Estamos prontos e pre-

parados para algum tipo de
ação hostil do lado da Rús-
sia, desconexão do sistema
Brell ou outras ações”, disse
Nausèda, falando à Reuters
em um vídeo publicado
nesta quarta-feira (22).
O sistema Brell é uma rede

elétrica compartilhada entre
a Rússia, a Belarus e os esta-
dos bálticos.
Ele disse que não acredita

que a Rússia irá desafiar a
Lituânia militarmente por-
que seu país é membro da
Otan.
Nauseda defendeu a deci-

são de bloquear a passagem
de algumas mercadorias, di-
zendo que devem imple-
mentar o que foi decidido a
nível da União Europeia.

“Acabamos de implemen-
tar as sanções, que foram
impostas ao nível da União
Europeia, e isso não tem
nada a ver com as relações
bilaterais entre a Rússia e a
Lituânia”, disse Nauseda.
“Estamos ansiosos para

implementar as próximas

etapas das sanções, e seria
muito bom que a Comissão
Europeia explicasse o con-
teúdo das sanções às autori-
dades russas e
provavelmente removeria
algumas tensões que estão
surgindo agora”, acrescen-
tou, alertando que a esca-

lada das tensões não benefi-
ciará nenhum dos lados.
Nesta quarta-feira, o

porta-voz do Kremlin, Dmi-
try Peskov, disse que medi-
das de retaliação à proibição
de trânsito da Lituânia de
mercadorias sancionadas
pela União Europeia para a

Rússia através de Kalinin-
grado estavam sendo discu-
tidas.
Peskov não detalhou o

que essas medidas pode-
riam implicar e disse que
não há um cronograma
exato para a resposta de
Moscou.

Hostilidade russa Geral

Presidente lituano diz que país está preparado
para “ação hostil” da Rússia

Gitanas Nauseda não acredita que os russos desafiarão a Lituânia militarmente por seu país ser membro da Otan

Presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, em entrevista exclusiva à CNN



A Região dos Lagos, no litoral
norte do Rio de Janeiro, é uma das
viagens preferidas de quem quer
gastar pouco. Mas é também uma
ótima opção entre os lugares para
conhecer lindas paisagens.

É lá que está Cabo Frio, um dos
destinos mais baratos da região,
que também inclui Arraial do Cabo,
Búzios, São Pedro da Aldeia, Ara-
ruama e Saquarema.

A primeira vantagem é que, para
quem mora na Região Sudeste,
também pode ir de carro até lá.
Assim se pode economiza o valor
da passagem aérea. Mas se você é
de outra região do país, vale a pena
pegar um avião, desembarcar no
Rio e fazer o trajeto até lá de carro.

Outra vantagem é que se você for
de carro, não precisa gastar com
passeios. Todas as praias são de
fácil acesso.

Para quem viaja sem carro, as
opções também são ótimas. Algu-
mas linhas fazem a ligação de Cabo
Frio com destinos vizinhos como
Arraial do Cabo e Búzios.

O QUE FAZER EM CABO FRIO
Antes de mais nada, é preciso

dizer que Cabo Frio é surpreen-
dente. Durante muitos anos, quem
viajou para Arraial do Cabo e Bú-
zios, acabava deixando Cabo Frio
de lado.

Com isso, deixava de conhecer
alguns lugares imperdíveis dessa
cidade incrível da Região dos
Lagos, no Rio de Janeiro.

O primeiro desses lugares, que
não se pode deixar de mencionar,
é o aprazível bairro da Passagem. O
bairro é cheio de história, afinal
Cabo Frio é a sétima cidade mais
antiga do Brasil. Um charme de
lugar, de uma tranquilidade só,
que você até esquece que está
numa cidade movimentada como
Cabo Frio.

Mas o agito está logo ali. E tam-
bém a uma curta caminhada (15
minutos no máximo), é possível
chegar na Praia do Forte, a princi-
pal praia de Cabo Frio. E também
pegar um barco para a paradisíaca
Ilha do Japonês.

Mas a praia queridinha da maior
parte dos turistas é Praia das Con-
chas, considerada uma das melho-
res praias do Rio de Janeiro.

COMO CHEGAR
Depois de mais de 7 horas de carro

a partir de São Paulo, chega-se em
Cabo Frio. A viagem é longa e por
vezes o turista pensa se valeria a
pena todo esse percurso.

Para chegar em Cabo Friohá duas
alternativas saindo de São Paulo. Se-
guindo pela Dutra, após passar a di-
visa dos Estados e a Serra das Araras
(Piraí/RJ), há uma bifurcação.

O trajeto sugerido pelos aplicati-
vos, em geral, é caminho por den-
tro da cidade do Rio de Janeiro,
passando pela Linha Vermelha e
pela Ponte Rio Niterói. Esse trajeto
deve ser evitado se você estiver
passando pela cidade do Rio de Ja-
neiro no horário de pico.

Mas não é preciso atravessar a ci-
dade do Rio de Janeiro para chegar
na Região dos Lagos. Existe um ca-

minho interno, pelo Arco Metropo-
litano, que atravessa algumas cida-
des como Seropédica, Duque de
Caxias e Magé. A estrada é deserta
e está em situação ruim. Evitar via-
jar à noite.

De ônibus, há carros diretos a
partir de São Paulo ou do Rio de Ja-
neiro, com várias saídas diárias.

ONDE FICAR
Em Cabo Frio, você pode ficar

próximo do Boulevard do Canal,
mas também você pode gostar do
tranquilo bairro da Passagem.

Esse bairro é uma região histó-
rica da cidade, com casas e ruas
preservadas como eram na época
da fundação de Cabo Frio, há 400
anos.

O lugar é realmente um charme,
e a partir de 2017foi transformado
em polo gastronômico, com diver-
sas opções de bares e restaurantes.

Quem fica hospedado por lá tem
uma experiência diferente da mo-
vimentada Praia do Forte. Não que
o bairro da Passagem não tenha
agito, pois tem seus bares com mú-
sica ao vivo, mas o aspecto histó-
rico do bairro traz um clima mais
romântico e acolhedor para a via-
gem.

Outra opção, na Passagem, é o
Hotel Solar do Arco, que é um hotel
boutique com arquitetura primo-
rosa, cheio de cantinhos instagra-
máveis. O hotel é tão lindo que é
muito comum encontrar equipes
fazendo ensaios fotográficos de
moda no local.

O hotel fica numa propriedade
construída na década de 50, que
pertenceu à família real Orleans e

Bragança.
Parte da estrutura do Hotel Solar

do Arco é o famoso arco do Bairro
da Passagem, que é um ponto tu-
rístico imperdível na região. Ele faz
a ligação do Canal do Itajuru até a
Praça de São Benedito.

O QUE FAZER
Os principais destinos de pas-

seios são:
A Praia do Forte - A Praia do

Forte é a principal praia de Cabo
Frio. Bem central e com orla urba-
nizada, a praia pode ficar lotada
nos finais de semana e feriados. Se
você gosta do mar mais calmo,
fique no canto esquerdo. Se prefere
a praia mais deserta, opte pelo
canto direito.

Uma coisa que incomoda bas-
tante é o assédio de vendedores
ambulantes. Em algumas praias
eles circulam sem incomodar os
banhistas, mas em Cabo Frio é pre-
ciso ficar recusando produtos a
todo momento.

O melhor cantinho na praia é o
lado esquerdo, próximo do Forte
São Mateus. É perfeito para quem
não sabe nadar ou para crianças.

Na maré baixa, a água fica muito
cristalina e é possível caminhar
mar adentro por uma grande pis-
cina natural. Tudo isso com o cená-
rio do Forte São Mateus ao lado.

Forte São Mateus - O Forte São
Mateus é uma das mais antigas
construções coloniais do Brasil,
construído em 1616. O objetivo,
como outros fortes distribuídos
pelo país (mais de 130 fortalezas),
era proteger a cidade contra inva-
sões. O prédio foi construído com

pedra, argamassa, óleo de baleia e
cal.

Além da importância histórica, o
forte tem uma vista privilegiada
para a Praia do Forte. Se você der
sorte, na hora da sua visita pode
contar com o atendimento de pro-
fessores de história que dão plan-
tão no local para dar informações
sobre o lugar. Vale a pena ouvir um
pouco sobre a história do Forte.

A entrada é gratuita e o Forte São
Mateus funciona diariamente, das
8h às 18h.

Bem ao lado da entrada do Forte,
vale a pena conhecer uma passa-
rela de madeira com alguns miran-
tes para o Canal do Itajuru. No final
do caminho, é possível ter um
ponto de vista para a Ilha do Japo-
nês ou pegar uma embarcação até
a ilha.

Bairro da Passagem - Essa área
de origem portuguesa é o bairro de
povoação mais antigo de Cabo
Frio. A origem do bairro data de
1616 a 1660. E quase tudo tem sido
preservado como na época de sua
fundação, com várias construções
tomadas pelo patrimônio histórico
e cultural.

O lugar é super charmoso, com
vielas estreitas e casas coloniais
com janelas e portas coloridas. As
ruas lembram Paraty, mas o bairro
é bem mais compacto.

Uma curiosidade é que a proprie-
dade onde funciona o hotel, cons-
truída pela família real Orleans e
Bragança, teria fechado essa servi-
dão, que era muito utilizada pelos
pescadores locais. Dizem que, para
corrigir esse errofoi construído
esse arco para que os pescadores
pudessem continuar utilizando
essa via.

E hoje o lugar é muito frequen-
tado pelos turistas que visitam a
Passagem.

Tudo converge para o Largo São
Benedito, onde fica a Igreja de São
Benedito, construída pelos negros.
O Largo era o cenário de várias fes-
tas religiosas e manifestações da
cultura negra.

No pólo gastronômico é possível
encontrar muitos restaurantes, al-
guns com música ao vivo.

O clima é de cidade pequena,
mas aquele charme de um destino
turístico e cultural. Entre os restau-
rantes, os destaques são o Arcos do
Canal e o Galápagos.

Ilha do Japonês - A Ilha do Japo-
nês é uma pequena ilha localizada

no Canal do Itajurú e parte do Par-
que Estadual da Costa do Sol. Ela
existe desde o século XVII, mas sua
área foi crescendo com o assorea-
mento do canal.

O nome é decorrente de uma fa-
mília japonesa, os Yamagata, que
foram proprietários da ilha nos
anos 20 até 1936.

Considerando que a ilha é bem
próxima (tem gente que na maré
baixa vai caminhando pela água), o
preço é um pouco caro.

Quem faz a travessia é a Associa-
ção das Empresas de Táxi Marinho
de Cabo Frio (WhatsApp 22-99715-
3557), das 8h às 17h diariamente.

Os barcos saem conforme a de-
manda e na volta você pode aguar-
dar alguma embarcação chegar ou
ligar para chamar um barco táxi.

Praia do Peró e Praia das Conchas
- Para chegar nessas praiasé pre-
ciso ir de carro, táxi ou de ônibus
(porém depois de descer do ônibus
é preciso encarar uma boa cami-
nhada). Em Cabo Frio também tem
Uber.

As duas praias ficam uma do
lado da outra, e é possível estacio-
nar próximo de uma ou de outra. A
Praia do Peró é mais estruturada,
com várias construções e ruas as-
faltadas. Há várias vagas para esta-
cionar na rua, mas lembre-se que o
estacionamento (mesmo na rua) é
pago. Você precisa procurar um
funcionário e comprar um talão.

Na Praia das Conchas, o acesso é
mais rústico, mas também há vá-
rias vagas para estacionar. O acesso
até a praia é de apenas alguns pas-
sos, e a Praia das Conchas possui
maior quantidade de barracas de
praia.

BATE-VOLTA ATÉ ARRAIAL DO
CABO OU BÚZIOS

Como já mencionado, a vanta-
gem de ficar hospedado em Cabo
Frio é que você fica em localização
estratégica na Região dos Lagos.

Em apenas 30 minutos de carroé
possível chegar em Búzios. Arraial
do Cabo fica ainda mais próxima e,
acredite!, há quem faça a cami-
nhada a pé de Arraial do Cabo até
Cabo Frio (você passa pela Praia do
Foguete, também muito bonita).

Mesmo para quem não está de
carro, ir de ônibus também é bem
tranquilo. Os veículos circulam de
30 em 30 minutos entre as cidades.

Então é isso! Inclua Cabo Frio em
sua próxima viagem. Fica a dica!

Cabo Frio: a impressionante e surpreendente cidade turística
quase esquecida por quem vai à Região dos Lagos

Localizada no litoral Norte do Rio de Janeiro, é uma das mais preferidas viagens 
de quem quer gastar pouco e se encantar muito.

Mar azul e areia branca
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Vista aérea de Cabo Frio e de toda
a extensão da Praia do Forte.

Forte São Mateus.

Praia do Forte
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Por Ricardo Assis

Para verificar se os candi-
datos para as próximas elei-
ções municipais, aos cargos
de prefeitos e vereadores,
são fichas limpas, é muito
fácil hoje em dia, com acesso
através da internet, direta-
mente do celular. Não há ne-
cessidade de usar qualquer
tipo de intermediação de site
ou outro tipo de plataforma
digital, para acessar informa-
ções sobre qualquer candi-
dato. Parodiando ou fazendo
a devida comparação, verifi-
car a “FICHA CORRIDA CRI-
MINAL”, certidões de
antecedentes criminais ou
folha corrida, que são docu-
mentos que informam, a
vida pregressa de determi-
nado cidadão, se este possui
condenações criminais, é
muito fácil o acesso. O pri-
meiro passo é acessar os sites
do TSE - Tribunal Superior
Eleitoral – www.tse.jus.br ou
ainda o TER/AP-Tribunal Re-
gional Eleitoral do Amapá –
www.tre.ap.jus.br aonde
nestes sites, o pesquisador
eleitor, terá acesso do nome
e dados completo de todos
os candidatos.

De posse do nome do can-
didato, o eleitor poderá aces-
sar para pesquisas o próprio
site do TRE/AP ou fazer con-
sulta também no TRIBUNAL

DE JUSTIÇA  DO AMAPÁ –
TJAP , através do site
www.tjap.jus.br, colocando
o nome completo do candi-
dato, onde poderá verificar,
quais os processos judiciais
em que o postulante ao
cargo eleitoral está arrolado.
Com exceção dos processos
em estão em “segredos de
justiça” referentes às varas

de família e criminal, todos
os demais processos judi-
ciais, são públicos e qualquer
do povo pode acessar, fazer
sua análise e decidir o seu
voto e caso não encontre
qualquer coisa ou menção
nos sites da justiça, por der-
radeiro, digite o nome “alcu-
nha ou apelido” do
candidato no Google, que

trará certamente um monte
de notícias, obviamente sem
o condão da veracidade dos
sites oficiais da justiça.

O incentivo para os eleito-
res acessar os sites da justiça,
deriva do fato, para que estes
tenham acesso direto sem in-
termediários, ideólogos ou
manipuladores dasnotícias,
visto que, os processos judi-

ciais estão de forma clara e
objetiva, em que pese a es-
crita jurídica rebuscada, que,
qualquer dicionário no goo-
gle resolve. A informação
serve, para dizer, que qual-
quer do povo, pode acessar
informações dos candidatos,
por qualquer equipamento
eletrônico, como celular, ta-
blet, computador ou outros e
acessar informações reais ju-
rídicas ou não, que possam
fazer o devido convenci-
mento do eleitor, para qual
candidato, o mesmo dará o
sufrágio do seu voto! O mais
importante é “separar o joio
do trigo,” expurgar os maus
políticos, que possuem vários
processos cíveis, eleitorais e
criminais ou que devem e
não pagam o seu João da qui-
tanda ou que deram trambi-
ques em várias pessoas ou
empresas. O discernimento e
decisão de escolha é do elei-
tor e a informação verdadeira
é crucial para decidir o voto
no candidato limpo. Antes de
votar, lembre-se, dos Hospi-
tais infectos e inacabados, do
pronto Socorro sem assistên-
cia, dos decretos espúrios,
quem escondeu remédios,
quem foi omisso e conivente
com os desvios do Covidão,
do Apagão e sem emoção,
vote com a razão. Até
rimou!!!!!!!

Como bom guerreiro que
era, Luiz Ricardo Gonçalves
de Assis - o nosso querido e
jamais esquecido, Ricardo
Assis, colunista cá de casa -,
travou sua última batalha
nesse plano terreno contra
uma doença terrível. Tombou
em combate, mas não esmo-
receu na luta até o último mo-
mento.

Como bom cristão que era,
pode-se dizer que Ricardo
Assis “combateu o bom com-
bate, encerrou a carreira,
guardou a fé”. Agora, só resta
“aguardar a coroa da justiça, a
qual lhe está reservada, e que
o Senhor, justo juiz lhe dará”.

Ricardo esteve entre nós,
no plano terreno, até a última
quinta-feira, dia 23, quando
fez a passagem para a eterni-
dade. Ele se tratava de um
câncer agressivo, na cidade
de Fortaleza (CE).

O velório acontece desde às
16h deste sábado (25), na Ca-
pela Santa Maria, em Macapá.
O sepultamento está marcado
para às 10h dedomingo (26).

Amigos, familiares e clien-
tes enviaram condolências à
família, num reconhecimento
a tudo o que Ricardo Assis re-
presentou para a sociedade e
para os ideais de Justiça, Li-
berdade e Fraternidade, que
ele tanto defendeu e praticou.

“Ricardinho” como era cha-
mado pelos mais íntimos, era
o tipo de pessoa que você

aprendia a gostar na primeira
conversa. Falante, bem-hu-
morado, culto (mas humilde),
sempre ‘antenado” em tudo o
que aparecia de novidade no
mundo.

Sua paixão era o Direito, vo-
cação e ofício que defendeu
desde a juventude, quando
ingressou na Faculdade de Di-
reito da Universidade Federal
do Pará (UFPa), e onde se for-
mou com mérito. Também foi
advogado com 28 anos de
atuação no Amapá, formado
em Direito pela “Federal” de
Belém (PA), era ainda Mestre
em Direito Trabalhista e Espe-
cialista em Direito Civil.

No jornalismo (ofício e pai-
xão que herdou do pai, Eze-
quias Assis), Ricardo foi dos
mais produtivos, lidos e res-
peitados articulistas. De sua
verve jornalística saíram tex-
tos que encantavam por seu
estilo e pela defesa intransi-
gente de seus pontos de vista
em favor da sociedade e dodi-
reito das pessoas.

A partida de Ricardo Assis
vai deixar saudade e uma
enorme lacuna difícil de
preencher, devido à sua per-
sonalidade e sua forma de re-
solver as questões mais
simples ou mais complexas –
sempre com respeito, cari-
nho, dedicação e competên-
cia.

Mas ele não será lembrado
apenas por sua atuação no Di-

reito e no Jornalismo. Não!
Numa época em que o mundo
mudava das ultrapassadas
máquinas de datilografia para
a novidade dos computadores
(nos idos de 1980-90), Ri-
cardo Assis, um ainda acadê-
mico de Direito em Belém,
viajava pela região Norte (Ma-
capá, no seu roteiro de via-
gens) tentando convencer
executivos e empresários de
jornais a trocarem suas “Oli-
vetti” por computadores de

mesa. Sim, Ricardo era execu-
tivo de vendas de uma das
primeiras redes de tecnologia
da Amazônia, e custeava
parte de seus estudos com as
comissões que recebia pelas
vendas de equipamentos de
informática.

Ou seja, o avanço tecnoló-
gico da Amazônia também
teve uma parcela de contri-
buição do nosso amado Ri-
cardo Assis.

Que ele esteja em um lugar

melhor! Que descanse de sua
luta nessa vida, onde passou
breve, mas deixou uma
imensa saudade.

O Jornal A Gazeta republica
um dos últimos textos que Ri-
cardo escreveu como colu-
nista do jornal, texto que
lembra bem o momento polí-
tico em que vivemos.

O texto se refere as eleições
municipais de 2020, mas o
conselho serve para todos que
votarão em 2022.

IN MEMORIAM de Ricardo AssisHomenagem

“Deus tomou para si, combateu o bom combate; 
encerrou a carreira e guardou a fé”

CONSULTE A “FICHA CORRIDA CRIMINAL” DOS CANDIDATOS,
NOS SITES DA JUSTIÇA NA INTERNET E VOTE COM A RAZÃO!!.











Com a criação do Terri-
tório Federal do Amapá o
processo de expansão foi
ocorrendo gradualmente
em relação a zona sul da
cidade. O Buritizal é con-
siderado hoje um subcen-
tro da cidade, o processo
de ocupação desse bairro
começou timidamente no
final da década de 1950 e
1960, mas somente na dé-
cada de 1970, ocorreu a
povoação. Ao analisar o
espaço social do bairro
Buritizal, diversas indaga-
ções surgem, como as
transformações sócio-es-
paciais advindas do pro-
cesso de urbanização.
Durante toda sua história,
o bairro do Buritizal teve
um conjunto de influên-
cias a partir do cresci-
mento populacional.

Com a expansão da ci-
dade, vários moradores ti-
veram que organizar
táticas de sobrevivência,
sendo sujeitos ativos no
processo de desenvolvi-
mento da urbe maca-
paense (Fig.1). Esse foi o
caso do bairro do Buriti-
zal, que teve sua trajetória
histórica marcada por
laços de solidariedade
entre seus moradores, que
encontravam formas de
vivência e um meio de re-
sistir às dificuldades en-
contradas cotidianamente
na nascente do bairro.
Com a implantação das
comunidades Eclesiais de
Base (CEBs) como modelo
de organização pastoral
da Igreja Católica (Pimen-
tel, 2018). Os trabalhado-
res do Buritizal
encontraram no lugar não
apenas um meio para for-
talecer práticas religiosas,
mas também de questio-
nar a realidade em que vi-
viam, de articularem de
outros modos visando en-
frentar as dificuldades
diárias e lutar por melho-
rias no bairro.

É perceptível que a pro-
dução e reprodução do es-
paço social do bairro
reflete todas as dinâmicas
econômicas, as políticas
interpessoais e sociais. O
bairro é localizado no
setor Misto e segundo o
Plano Diretor, reúne em-
preendimentos de pe-
queno e médio porte, são

empreendimentos infor-
mais e cada vez mais re-
correntes.

O bairro do Buritizal em
sua estrutura social pro-
duz um espaço social di-
versificado, residindo em
seu território uma varia-
ção dos grupos sociais,
desde as classes mais ca-
rentes, passando pela
classe média, e também
uma população mais eliti-
zada em expansão. Dife-
rente dos bairros do Trem
e do Laguinho que surgi-
ram a partir de raízes cul-
turais e símbolos
marcantes. O maior sím-
bolo do Buritizal foi a or-
ganização coletiva a partir
de sua ocupação e o maior
símbolo é a caixa D’água
construída na época do
TFA, visava atender a de-
manda de abastecimento
de boa parte da cidade.

De acordo com registros
da Secretaria de Infraes-
trutura, o crescimento do
bairro foi decorrente da
área desapropriada da fa-
mília Congós pelo governo
do território. Na época, o
bairro possuía cerca so-
mente 380 hectares es-
praiados em uma
paisagem natural e uma
das mais belas da cidade,
conforme se
verificana(Fig2).Aáreado-
Buritizaleracercadaporla-

gos,ressacas do Beirol, Ta-
cacá e Lagoa dos Índios. O
relatório do governo reco-
mendava a absoluta pre-
servação das
características ambientais
da região, pois apresen-
tava elevado valor paisa-
gístico.

O bairro apresenta mor-
fologia totalmente dis-
tinta daquela que foi
concebida pela HJ COLE,
hoje usufrui avanços ex-
pressivos, se tornou um
dos bairros mais procura-
dos para compra de imó-
veis. Um dos pontos
positivos apontados pelos
moradores é a variedade

de serviços, o comércio,
além da diversidade na
oferta de equipamentos e
mobiliário público.

O Buritizal depois do
bairro central é o que
conta com o maior nú-
mero de agencias banca-
rias, o que demonstra a
dinâmica que o lugar pas-
sou a ter com os anos. É
uma zona comercial em
franca expansão. Na Ave-
nida 13 de Setembro, o co-
ração do comércio na
zona Sul, é um ponto de
destaque do bairro.

Oplanejamento previsto
pela empresa H.J Cole con-
tratada pelo governo no
ano de 1977 era do Parque
do Buritizal, elaborado na
época, mas não chegou
aserexecutado. O projeto
mostra apreocupação dos-
planejadores eminte graro-
bairro com outras áreas,
como o Jardim Marco Zero,
a ideia era preservar o con-
torno dos lagos (Fig. 3),
além de prever áreas para a
construção de conjuntos
habitacionais para classes
econômicas distintas, tal
concepção, visava proje-
tar a rede viária de ma-
neira que viesse a integrar
as zonas comerciais e resi-
dências do bairro. As duas
viasque constituem os
principais eixos de ativi-
dades do bairro, são as
Ruas, Santos Dummont e
Hildemar Maia. 

A caixa D’agua do Buri-
tizal sempre foi elemento
de atração no bairro, antes
funcionava como limita-
dor do bairro, hoje atua

como importante ponto
de atração para os investi-
mentos que ali se afirma-
ram e também como um
grande ponto referência.
O bairro Buritizal, apesar
dos diversos atrativos,
apresenta também alguns
problemas de infraestru-
tura, saneamento básico,
sinalização de transito e
índices de violência e cri-
minalidade conforme re-
latos de moradores.

Ao caminhar pelo
bairro, nota-se ausência
de calçamento adequado,
o espaço urbano ambien-
tal do bairro Buritizal, há
pouco compromisso com
ambiente natural. A maior
parte, ou  quase toda a ex-
tensão do bairro, percebe-
se que a vegetação nativa
foi removida.

O Buritizal é considerado
hoje pelos registros do
IBGE, o bairro mais popu-
loso da cidade, tem umas
maiores taxas de adensa-
mento populacional e uma
forte valorização imobiliá-
ria por conta dos investi-
mentos realizados nas duas
últimas décadas. O Buriti-
zal, a partir de fins da dé-
cada de 70, começou a
mudar suas características
de lugar “semi-rural” para
tornar-se integrado a uma
nova forma de espaciali-
dade, condizente com o
projeto de modernização
propostopelo governo ter-
ritorial. A tendência para o
futuro é o bairro se conso-
lidar ainda mais como um
dos mais atrativos da ci-
dade de Macapá.
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Origem e formação do bairro do Buritizal

Figura 1. Mapa da cidade até o final da década de 1950.
Fonte – Base cartográfica SIRGAS, 2000.
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Figura 3 – Projeto do Buritizal
Fonte: HJ COLE, 1977.

Figura 1 – Paisagem da área do Buritizal regis-
trada no Plano Diretor da HJ COLE.
Fonte: Plano Diretor HJ COLE, 1977.



Uma menina franzina, de
apenas 9 anos, grávida após ter
passado um longo tempo sendo
estuprada.

Uma reação de setores da so-
ciedade contra o aborto permi-
tido por lei e optado por ela e
pela mãe.

O caso acima, ocorrido em
Pernambuco 13 anos atrás,
gerou grande comoção pública
e foi simbólico dos diversos
traumas e violências sofridos
por vítimas de estupro e gravi-
dez na infância, antes mesmo
que seus corpos sejam capazes
de suportar uma gestação sau-
dável.

O episódio também guarda
semelhanças com o caso da ga-
rota de 11 anos que passou um
mês em um abrigo, por deter-
minação de uma juíza de Santa
Catarina, para evitar que ela in-
terrompesse uma gestação
fruto de estupro.

O ano era 2009 quando a me-
nina de Pesqueira (PE) se quei-
xou de dores e foi levada pela
mãe a uma consulta médica.

Os médicos descobriram que
ela estava grávida de gêmeos -
e, posteriormente, que ela era
vítima de estupros cometidos

pelo padrasto desde quando ela
tinha 6 anos de idade.

A gestação era de alto risco,
pela idade da menina e por seu
pequeno porte físico. Reporta-
gens da época indicam que ela
tinha 36 quilos e 1,32 metro de
altura.

A história rapidamente atraiu
a atenção da imprensa e da so-
ciedade civil, colocando a famí-
lia e a menina no centro das
atenções.

Segundo Buarque, a mãe es-
tava muito decidida pela inter-
rupção da gestação, diante do
fardo sobre sua filha.

A interrupção da gravidez foi
realizada no Centro Integrado
de Saúde Amaury de Medeiros
(Cisam), hospital de Recife li-
gado à Universidade de Per-
nambuco. O médico Olímpio de
Moraes, coordenador do cen-
tro, tem recordação parecida à
de Cristina Buarque.

"A menina tinha menstruado
uma vez só e não entendia o
que estava acontecendo, em-
bora fosse dito para ela o que
era uma gravidez”.

Mas o aborto foi duramente
criticado pela Igreja Católica,
que se mobilizou para impedi-

lo.
O então arcebispo de Olinda

e Recife, Dom José Cardoso So-
brinho, excomungou todas as
pessoas envolvidas no procedi-
mento - desde a mãe da menina
até os médicos do hospital.

Depois do aborto, a menina
voltou a viver com a mãe e a
irmã - e o padrasto foi preso.

Por conta da grande reper-
cussão do caso, conta Cristina
Buarque, o governo pernambu-
cano transferiu a família - a me-
nina com a mãe e a irmã - para
uma outra cidade, onde pudes-
sem recomeçar a vida, com
acompanhamento psicológico.

Em Santa Catarina, a menina
de 11 anos teve o aborto inicial-
mente negado pelo hospital de
Florianópolis que a atendeu,
porque a gravidez passava das
22 semanas - apesar de o Có-
digo Penal brasileiro não impor
limite de idade gestacional.

Acrise entre o governo e a
Petrobras é o retrato de um
mundo no qual o bem-estar
social sempre acaba derrotado
pelos reis do mercado. Faz
tempo que o governo brasi-
leiro perdeu a Petrobras para a
Bolsa de Nova York. Basta ve-
rificar de onde vêm as maiores
pressões para que a empresa
siga vinculando o preço dos
combustíveis à variação das
cotações internacionais.

Uma das consequências da
Lava Jato foram os processos
movidos na corte de Nova Ior-
que pelos investidores lesados
pela roubalheira generalizada.
Uma coisa impressionante. A
Enciclopédia Britânica fez o
verbete “Petrobras Scandal”,
adornado com a foto do ex-ge-
rente Pedro Barusco, aquele
que devolveu US$ 100 milhões
furtados da empresa. 

Os processos movidos por
investidores como fundos de
pensão ou até o Tesouro do Es-
tado da Carolina do Norte pu-
seram a empresa de joelhos. A
Petrobras pagou US$ 835 mi-
lhões de multa ao governo
norte-americano, mais cerca
de US$ 3 bilhões para investi-
dores lesados pela gatunagem
generalizada e vencedores de
ações na justiça novaiorquina.

Um dos maiores acionistas
da Petrobras é o The Van-
guardGroup, dono de uma car-
teira que passa dos US$ 7
trilhões e está presente nos
mais diversos segmentos da

economia mundial. O Van-
guard levou uma gorda indeni-
zação depois de um acordo
secreto na justiça da Pensilvâ-
nia, informou a própria Petro-
bras no seu site. Se a Petrobras
fosse uma empresa pública de
verdade, não poderia ignorar a
transparência e a publicidade
e jamais poderia assinar
acordo secreto com quem quer
que fosse.

Aliás, a falta de transparên-
cia e publicidade é recorrente
na empresa. No factsheet de
abril deste ano, uma espécie de
relatório sintético, a informa-
ção sobre os acionistas não po-
deria ser mais opaca. Mostra
que os estrangeiros controlam
45,18% da companhia, mas
não diz quem são, enquanto o
bloco de controle formado
pelo governo federal e o
BNDES/BNDESPar fica com
36,61%. 

Não é só o Vanguard o único
grande gestor de capitais a in-
vestir na Petrobras. O Blacks-

tone, outro trilionário priva-
teequity, também pingou suas
fichas na estatal (?) brasileira.
Em 2017 o Blackstone se uniu
com outros grupos, incluindo
brasileiros, para comprar por
US$ 6 bilhões a rede de gaso-
dutos da Petrobras no Nor-
deste. No fim de 2018, a
Petrobras anunciou a vence-
dora: a francesa Engie, que
construiu a Usina Hidroelé-
trica de Jirau, em Rondônia.
Mas o Blackstone não se deu
mal: tem 4,5% do capital da
Engie.

Em outubro de 2023 a Petro-
bras completará 70 anos. A
empresa nasceu após a grande
mobilização do “Petróleo é
nosso”, uma das poucas cau-
sas a unir de ponta a ponta o
espectro político. Eleito em
1950, Getúlio Vargas encami-
nhou ao Congresso em dezem-
bro de 1951 o projeto de lei que
criava a Petrobras. Levou 2
anos tramitando, mas tanto o
PTB da situação quanto a UDN

da oposição agiram para man-
ter o controle da petroleira nas
mãos do Estado. 

E foi assim que durante dé-
cadas e décadas a maior estatal
brasileira mexeu com nossa
autoestima, com os sonhos de
um país capaz de andar pelas
próprias pernas. Ações da Pe-
trobras eram parte da pou-
pança da classe média, o
melhor remédio para proteger
os investimentos naqueles
tempos de inflação alta nos
idos de 30, 40, 50 anos atrás. 

Mas o tempo foi passando e
a Petrobras foi perdendo seus
vínculos com os brasileiros.
Primeiro, tiraram dela o mono-
pólio da produção e distribui-
ção de petróleo e derivados.
Depois, vieram as investiga-
ções que destamparam o
bueiro fétido por onde corria o
esgoto das roubalheiras, mara-
cutaias e todo tipo de estripu-
lias. Por fim, a empresa sentou
no banco dos réus dos tribu-
nais dos Estados Unidos e teve
de pagar bilhões de dólares em
indenizações, algumas por
meio de acordos secretos que
nem o governo ou o Con-
gresso, muito menos a Lava
Jato, se dispuseram a investi-
gar ou tirar a limpo.

O governo não manda e não
voltará a mandar na Petrobras.
A empresa é um caso perdido
para nós, pagadores de impos-
tos, e para os políticos que um
dia imaginaram voltar a man-
dar na empresa. Os vínculos

foram rompidos e agora somos
nós de um lado e eles do outro.
Os preços não vão parar de
subir enquanto permanecer a
incerteza e a instabilidade da
guerra da Ucrânia e dos solu-
ços da pandemia que teima em
não ir embora. Gasolina a R$ 10
não é uma realidade distante.

Durante o governo Lula os
privateequity foram avan-
çando. Em 2006, de acordo
com José Sergio Gabrielli, ex-
presidente da Petrobras, os
estrangeiros tinham 38,9%
do capital da companhia. No
governo Temer, o então pre-
sidente Pedro Parente termi-
nou de enquadrar a
Petrobras, inaugurando a pa-
ridade de preços com o mer-
cado internacional. E agora,
no governo Bolsonaro, a in-
fluência do trilhardário
poder econômico mundial
está mostrando quem é que
manda de verdade. 

O que é preciso entender é
que os preços da gasolina, do
diesel e do gás de cozinha
continuam subindo não por
causa deste governo ou qual-
quer outro, mas porque
assim desejam os novos
donos da Petrobras, os quais
vivem o melhor dos mun-
dos: transformaram o go-
verno em rainha da
Inglaterra, sempre exposto e
sempre culpado por todas as
desgraças, enquanto a festa
rola solta na Bolsa de Nova
York.

Aborto na infância Geral

'Tinha 9 anos, não falava nem sorria': o caso de
aborto na infância que chocou o Brasil há 13 anos
Em 2009, uma menina ficou grávida de gêmeos após ser estuprada pelo padrasto, e seu aborto sofreu uma forte resistência da

Igreja, que excomungou a mãe e a equipe médica; secretária que acompanhou a menina relembra o episódio.
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Bye, bye, Petrobras
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Ilustração genérica de menina grávida, que não reflete os traços físicos
reais da vítima — Foto ILUSTRAÇÃO DE CECILIA TOMBESI-BBC



Junho chegou
rápido ele passou 
Tempo de festa 
já se esgotou 
Para onde  você for 
O arraia estará lá
Terá muita gritaria 
para aguentar 
Em um piscar de olhos
O mês já passou 
Clima de férias 
no local já reinou 
Tantos  já não querem saber de Estudar
Mas tem que conseguir a nota para passar 

É um mix de emoções
que ficam no ar 
Fica aquele pensamento a se questionar 
Será que eu vou ficar? 
Se eu me esforcei 
Este pensamento logo 
Passará 
Última semana de aula, 
como estou?
A felicidade já chegou. 
Depois de muitas batalhas
Aprender muitas coisas
Está na hora do descanso
E abraçar minhas férias querida. 

Minhas férias queridas
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As exportações de carne bovina in
natura do Brasil alcançaram 8,16 mil
toneladas ao dia até a terceira semana
de junho, contra média diária de 6,68
mil toneladas no mesmo mês com-
pleto de 2021, mostraram dados da Se-
cretaria de Comércio Exterior (Secex)
nesta segunda-feira. O desempenho

positivo ocorre mesmo diante de sus-
pensões temporárias de embarques de
alguns frigoríficos aplicadas pela China
desde abril, em um movimento de
maior rigor nas fiscalizações do país
asiático contra o coronavírus. O mer-
cado chinês é o principal importador
da proteína brasileira. 

O Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (Senar), a Embrapa
Meio Ambiente e a Associação
Brasileira de Estudos das Abelhas

(A.B.E.L.H.A.) firmaram um
acordo de cooperação técnica
para a elaboração e distribuição
de conteúdo nas áreas de apicul-
tura e meliponicultura (criação de
abelhas sem ferrão). A parceria
entre as três instituições prevê o
desenvolvimento de cursos, mi-
nicursos, e cartilhas além de ou-
tros materiais instrucionais para
acesso gratuito nas plataformas
do Senar. Os interessados pelo
tema já podem acessar materiais
audiovisuais sobre a criação de
abelhas sem ferrão que estão dis-
poníveis na Estante Virtual do
Senar. Inicialmente são cinco ví-
deos.

O governo Biden pediu à Suprema
Corte que restabeleça a ação dos pro-
dutores de carne suína contra uma
lei da Califórnia aprovada pelos elei-
tores que estabelece padrões míni-
mos para gaiolas usadas para manter
porcos reprodutores, galinhas poe-
deiras e bezerros. As empresas fize-
ram um caso plausível de que a
iniciativa de 2018, a Proposição 12,
interfere no comércio interestadual
e não beneficia nem os californianos
nem os animais que eles procuram
proteger, disseram os advogados do
Departamento de Justiça em um do-
cumento na sexta-feira.

MUNDO AGRO
Gil Reis, Consultor em Agronegócio

EUA

Milho

Reino Unido

AbelhasA Secretaria de Comércio Ex-
terior (Secex) divulgou os
dados das exportações do
agronegócio em maio, que so-
maram USD 15,1 bilhões, valor
1,7% maior em comparação ao
mês anterior e 13,5% superior a
maio/2021. No complexo soja,
o volume exportado de grãos
alcançou 10,6 milhões de tone-
ladas - diminuição de 29%
frente a maio/2021. O óleo de
soja registrou 262 mil tonela-
das em vendas externas, vo-
lume 44,6% maior contra o
mesmo mês do ano passado.
Para o farelo de soja também
foi registrado aumento no vo-

lume embarcado, 14,8% versus
maio/2021. Em relação aos pre-
ços, as toneladas dos três prin-
cipais produtos do complexo
apresentaram aumentos,
44,6%, 37,7% e 31,6% para o
óleo, grão e farelo, respectiva-
mente, frente a maio/2021.

Soja

Carne bovina

O que acontece no mundo dos que produzem os alimentos e 
a maioria do que usamos no dia a dia"
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Cerca de 10 milhões de perus são consumidos no Reino Unido a cada
Natal, mas o aumento dos custos de produção está tornando mais difícil
para os agricultores criá-los. As aves também foram duramente atingidas
pela gripe aviária este ano, com o Reino Unido enfrentando seu surto mais
longo de todos os tempos. "Definitivamente haverá uma redução na produ-
ção de perus para o Natal", disse Michael Bailey, presidente do grupo de
perus da União Nacional de Agricultores da Inglaterra e País de Gales (NFU),
à BBC.

As exportações brasileiras de milho devem alcançar um recorde de 43 mi-
lhões de toneladas em 2022 impulsionadas por uma produção histórica na
segunda safra, disse nesta terça-feira a Agroconsult, que vê mais espaço para
o cereal do país no mercado externo, com tendência positiva para os próxi-
mos anos. Em 2021, quando as lavouras foram severamente afetadas por
seca e geadas, os embarques de milho ficaram em 20,7 milhões de toneladas,
de acordo com a consultoria. A guerra na Ucrânia interrompeu embarques
do país da região do Mar Negro e afetou o comércio global, com importado-
res lutando por origens alternativas, o que também beneficia o Brasil.
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Vale tudo isso?

Você tem o hábito de
massagear o rosto durante
os cuidados faciais do dia a
dia? Já imaginou alcançar
ótimos resultados de forma
simples e descomplicada?

Além dos movimentos
que podem ser feitos com
os dedos, o uso de ferra-
mentas e gadgets pode ser
uma boa escolha para facili-
tar a prática.

Mas será que vale mesmo

a pena incluir mais esse
passo na rotina? A dermato-
logista TabataYamasaki dá
dicas sobre a técnica que
está conquistando o cora-
ção das brasileiras.

NEM 30 MINUTOS....
A boa notícia é que não é

preciso gastar 30 minutos
para garantir resultados.
"De dois a três minutos en-
tregam uma pele renovada

e hidratada", garante Ta-
bata, mas é preciso estar
atenta e realizar os movi-
mentos corretamente.

Vamos conferir?
1.Aplique o sérum por

toda a face e, com a ponta
dos dedos, faça a distribui-
ção do produto com leve
pressão;

2.Deslize os dedos em
movimento ascendente, de
dentro para fora do rosto,
na testa, bochechas, ao
redor da boca e região maxi-
lar;

3.Em seguida, fazendo
mini círculos com os dedos,
aplique leve pressão em
cada região por, ao menos,
10 segundos, deslizando
para a próxima;

4.Faça pequenas pinças
com os dedos indicador e
polegar, sempre de baixo
para cima, e aplique em
todos o rosto;

5.Pressione os dedos no
centro das sobrancelhas e
deslize-os em direção à
linha do cabelo;

6.Use os dedos indicador
e médio para pressionar
suavemente as maçãs do
rosto, começando no centro
da face e indo em direção às
têmporas;

7.Use a palma da mão e a
ponta dos dedos, massa-
geando os lados da face, co-
meçando no queixo e
caminhando até em cima da
testa. Em seguida, deslize
as mãos para baixo nova-
mente.

Conforme a dermatolo-
gista, exercícios inadequa-
dos podem trazer efeitos
colaterais como tensão cer-
vical, tensão na articulação
temporomandibular, retra-
ção gengival e até perda
óssea no maxilar ou mandí-
bula. Então, fique atenta,
ok?

OS BENEFÍCIOS
Desinchaço, melhora do

contorno e relaxamento fa-
cial são alguns dos benefí-
cios notados por quem
realiza massagens e exercí-
cios faciais, mas é preciso
rotina para ver os resulta-
dos. “O ideal é realizar dia-
riamente em casa ou pelo
menos uma vez por semana
em clínicas especializadas”,
explica Dra. Tabata.

"A massagem facial pode
ser feita pela manhã ou à
noite, e o uso de ferramen-
tas especializadas para po-
tencializar o efeito, como o
BEAR ou o IRIS da FOREO,
também são uma opção
para quem busca pratici-
dade. Indico combinar com
séruns a base de ácido hia-
lurônico para hidratar a ca-
mada cutânea”, completa a
dermatologista.

Vida e estilo Geral

Pele saudável: aprenda massagem facial simples
para relaxamento e melhora da flacidez

Além dos movimentos que podem ser feitos com os dedos, o uso de ferramentas e gadgets pode ser uma boa escolha para facilitar a prática.

Ter à mão várias bolsas de
grife originais por até R$ 500
pode parecer um sonho dis-
tante, mas já é realidade. Em-
presas como o ClosetBobags,
especializadas no aluguel de
produtos second-hand, facili-
taram o acesso a roupas e
acessórios que chegam a cus-
tar R$ 50 mil. E o melhor:
além de oferecer uma alterna-
tiva a quem adora marcas de
luxo, mas não tem condições
de frequentar as lojas dos
shoppings localizados nas
áreas mais nobres da cidade,
por exemplo, a ideia é incen-
tivar o consumo consciente,
com menos prejuízos ao meio
ambiente.

Para aqueles que podem in-
vestir uma quantia maior e
querem comprar de fato, há
ainda os brechós e e-commer-

ces que disponibilizam esses
itens-desejo por um preço
bem mais em conta, garan-
tindo também o bom estado e
a autenticidade do que está
sendo revendido. É o caso do
Gringa, criado por Fiorella-
Mattheis em março de 2020.

"Sempre fui apaixonada
pela tradição das maisons.
Acredito que a moda é uma
forma de expressão e vejo
esses produtos, especial-
mente as bolsas, como arte.
Todo o processo de criação,
da escolha dos materiais ao
trabalho dos artesãos, é muito
especial", diz a atriz e empre-
sária ao Yahoo. "Mesmo
assim, hoje, me recuso a
pagar o valor cheio se posso
ter o mesmo produto pela
metade do preço. Comecei a
pesquisar sobre moda circular

em 2018 e percebi que é
muito mais inteligente e sus-
tentável consumir assim. Até
porque são peças com muita
qualidade e que duram a vida
inteira", completa.

Outro site que se destaca no
segmento é o Etiqueta Única,
que já conta com mais de 480
mil seguidores no Instagram.
Lá, em média, a economia ao
adquirir bolsas de marcas
como Chanel, Prada e Gucci é
de aproximadamente R$ 7 mil
— com direito a crédito para as
próximas compras!

DAS MAISONS AO MAINS-
TREAM

Mas, afinal, por que esta-
mos tão obcecados por itens
de grife? Para Carmela Lo-
mando Moraes, especialista
em consumer insights do

Grupo Consumoteca, tem
tudo a ver com o trabalho de
VirgilAbloh (Louis Vuitton/Off
White) e outros designers que,
com muita ousadia e criativi-
dade, reposicionaram as prin-
cipais marcas de luxo no
mercado. "Esse conceito mais
subversivo e debochado,
como vimos recentemente
com o tênis 'destruído' da Ba-
lenciaga, dialoga muito bem
com a geração Z", avalia.

Não à toa, há tantos in-
fluencers ostentando logoti-
pos da cabeça aos pés. "A
ascensão das redes sociais fez
muitos jovens se tornarem
milionários e terem a possibi-
lidade de usar o que conside-
ram o melhor, algo que na
maioria das vezes só era viá-
vel quando estávamos em
outra fase da vida. E, para não

ficarem fora desse movi-
mento, é natural que os segui-
dores desses criadores de
conteúdo recorram a produ-
tos usados ou até falsificações
se for preciso", emenda Car-
mela.

A expert pontua ainda a di-
ferença entre os Gen Z e os
Millennials em termos de con-
sumo. "Se os mais velhos ten-
dem a ser discretos e fingir
costume ao usar itens de grife,
os mais jovens fazem questão
de mostrar a ida à loja, a reti-
rada da caixa e as combina-
ções com looks, sejam essas
peças originais ou não. Inclu-
sive, rir de si é uma caracterís-
tica dessa geração,
acostumada a transformar em
posts o que faz parte de sua
realidade para conseguir enga-
jamento", conclui. (YAHOO!)

Moda circular: ainda faz sentido pagar (muito) caro por itens de grife?
Empresasespecializadas no aluguel de produtos second-hand, facilitaram o acesso a roupas e acessórios que chegam a R$ 50 mil.

Desinchaço, melhora do contorno e relaxamento
facial são alguns dos benefícios.
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Olá meus amigos, espero que
todos estejam bem! E hoje na
minha coluna “Emdireito” do Jor-
nal “A Gazeta” o assunto é de in-
teresse de todos, busca para o
credito responsável, através de
um sistema “hibrido” do mínimo
existencial, utilizando a Lei
14.181/2021 que é marco para a
prevenção e o tratamento do “su-
perendividamento” no país. 

Essa legislação tem o condão
de, a um só tempo, criar o dever
de concessão de crédito respon-
sável por parte dos bancos e nor-
tear a implementação de políticas
públicas para intervenção,
quando o consumidor for preju-
dicado.

Em momento anterior já expli-
quei as novas regras trazidas por
esta lei que, em tese, aumentam
a proteção de pessoas que estão
“afundados” em dívidas e não
conseguem pagá-las. Podemos
citar como medidas protetivas
inovadoras a possibilidade dos
Consumidores renegociem as dí-
vidas com todos os credores ao
mesmo tempo e instituições fi-
nanceiras estão proibidas de fazer
qualquer tipo de pressão para se-
duzir clientes.

Segundo dados retirados do
Mapa de Inadimplência do Brasil,
elaborado pelo Serasa em maio de
2021, “existem no país ao menos
60 milhões de inadimplentes, to-
talizando um valor de R$ 249,6
bilhões. Ainda conforme esse es-
tudo, o valor médio de cada dí-
vida por pessoa é de R$ 3.937,98,
sendo que o setor bancário/cartão
de crédito concentra o maior nú-
mero dos débitos: 29,7%. Des-
taca-se também que 16,9% dos
inadimplentes têm mais de 60
anos, o que gera maior preocupa-
ção, pois o quadro de endivida-
mento de consumidores
hipervulneráveis tem o condão
de acarretar prejuízos financeiros
e psicológicos ainda maiores. Ve-
rifica-se que vários outros países
apresentam números alarmantes
de endividados. Os Estados Uni-
dos contam com 76,6% da sua po-
pulação endividada; o Chile, com
70%; e a França, com 50%.”

O superendividamento foi defi-
nido como a “impossibilidade
manifesta de o consumidor, pes-
soa natural, de boa-fé, pagar a to-
talidade de suas dívidas de
consumo sem comprometer seu
mínimo existencial".

Na pratica o que mudou para o
consumidor?

Em entrevista ao site Migalhas

jurídicas, o presidente do Procon
SP, Fernando Capez opinou que,
sem dúvida, a lei irá proteger o
consumidor, “haverá a possibili-
dade de recomeçarem suas vidas
sem a decretação da insolvência
civil, que seria a falência da pes-
soa física... não só a solução para
aqueles que já estão superendivi-
dados, mas, muda, também, a
prevenção para que outros não se
tornem superendividados, im-
pondo-se ao fornecedor a obriga-
ção de informar detalhadamente
todos os riscos daquele contrato
e, ainda, no caso do crédito con-
signado, de consultar a fonte pa-
gadora para proteger o
consumidor que já está compro-
metido além do razoável."

Essa nova legislação, que tem
sido chamada de lei Claudia Lima
Marques, devolve ao superendi-
vidado a possibilidade de gestão
do seu patrimônio, a dignidade
de saldar as suas dívidas e rein-
gressar no mercado de consumo,
beneficiando a todos, diz a advo-
gada especialista em direito do
consumidor Laís Bergstein.

Vejamos os principais pontos
de mudança trazidos pela lei e
postos na matéria do G1 econo-
mia, vejamos:

a.Condições mais justas de ne-
gociação para quem contrata cré-
dito

Quem contrata crédito, mas
fica totalmente impossibilitado
de honrar seus compromissos fi-
nanceiros, seja por desemprego,
doença ou qualquer outra razão
que impacte no orçamento terá
melhores condições de negocia-
ção. 

Segundo o Idec, estudos mos-
tram que na tentativa de realizar
os pagamentos desses emprésti-
mos, muitos consumidores aca-
bam fazendo outras dívidas. Com
a lei, a segurança do consumidor
é garantida desde antes da efeti-

vação de uma dívida, já que ela
proíbe propagandas de emprésti-
mos do tipo “sem consulta ao
SPC” e a falta de avaliação da si-
tuação financeira do consumidor.

b.Recuperação judicial
Será possível renegociar as dí-

vidas com todos os credores ao
mesmo tempo. A ideia é garantir
um acordo mais justo para os
consumidores, assim como é
feito quando empresas admitem
falência. A pessoa superendivi-
dada poderá pedir ao Judiciário
que seja instaurado um processo
para revisão dos contratos e apre-
sentará um plano de pagamento
com prazo máximo de cinco
anos. Se não houver acordo, o juiz
poderá determinar um plano ju-
dicial obrigatório para o consumi-
dor e seus devedores,
estabelecendo prazos, valores e
formas de pagamento, respei-
tando-se o mínimo para o consu-
midor conseguir sobreviver.

c.Garantia do 'mínimo existen-
cial'

A quantia mínima da renda de
uma pessoa para pagar despesas
básicas não poderá ser usada para
quitar as dívidas. Essa medida
impede que o consumidor con-
traia novas dívidas para pagar
contas básicas, como água e luz. 

d.Maior transparência
A nova lei determina que os

bancos estão proibidos de ocultar
os reais riscos da contratação de
um empréstimo. Parece óbvio,
mas isso nem sempre é feito.
Agora, bancos, financiadoras e
qualquer instituição que venda a
prazo são obrigados a informar os
custos totais do crédito contra-
tado. Informações como juros, ta-
rifas, taxas e encargos sobre
atraso devem ser informados pre-
viamente.

O Idec alerta: caso o banco

deixe de entregar uma cópia do
contrato com essas informações,
é uma prática ilegal e o consumi-
dor pode reivindicar seus direi-
tos.

e.Fim do assédio e pressão ao
cliente

Com a lei, se torna ilegal qual-
quer tipo de assédio ou pressão
para seduzir os consumidores,
envolvendo prêmio, por exem-
plo. Principalmente para pessoas
idosas, analfabetas ou vulnerá-
veis. Segundo o Idec, quem se
sentir pressionado durante o pro-
cesso de contratação pode dizer
não e deve denunciar o banco. A
denúncia pode ser feita ao ge-
rente ou à central de atendimento
da instituição. Se o problema não
for resolvido, a pessoa deve falar
com a ouvidoria e enviar uma re-
clamação para o Banco Central.

f. Suporte ao consumidor
Para que a lei prevaleça e seja

de fato respeitada, Banco Central
e entidades, como unidades do
Procon e da Defensoria Pública,
de todo o país, vão precisar pas-
sar por treinamentos, para regu-
lamentar as novas regras e fazer o
acolhimento correto ao consumi-
dor. Para Ione, do Idec, será pre-
ciso adotar padrões pra que a lei
seja efetiva.

g.Mais educação financeira
A mudança na lei dá mais arti-

fícios para que o consumidor se
informe e entenda exatamente
os prós e contras na hora de
pegar um empréstimo.

Portanto, podemos dizer que a
lei é um novo instrumento em
prol do consumidor, pois, em
suma, a norma determina que
bancos, financiadoras e empresas
avaliem de forma responsável se
o consumidor tem condições ou
não de fazer determinada transa-
ção e informar todas as condições
do crédito de maneira clara e os-
tensiva, permite a renegociação
de dívidas sem novos juros e
proíbe propagandas abusivas.

Espero ter conseguido esclare-
cer, a você leitor, as principais
mudanças trazidas por esta lei, e
para saber mais sobre esse e ou-
tros assuntos relacionados ao Di-
reito, acesse o site:
www.emdireito.com.br, assine a
nossa newsletter, fique ligado nas
minhas redes sociais no Insta-
gram e no Faceboook para ficar
por dentro de temas sobre o Di-
reito e inovação. 

Até domingo que vem!

Credito Responsável
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Filhos e companheiros são os que 
podem influenciar mais o voto

Pesquisa do instituto Data-
folha divulgada nesta sexta-
feira (24) pelo jornal "Folha de
S.Paulo" aponta que os filhos e
os companheiros são as cate-
gorias que mais podem in-
fluenciar os entrevistados na
escolha de um candidato na
eleição deste ano. Os outros
grupos testados foram líderes
de igreja, jornalistas e pessoas
da imprensa, pessoas que você
segue nas redes sociais e ami-
gos próximos.

Segundo o Datafolha, a
maioria dos entrevistados
afirma que seu voto não será
influenciado por outras pes-
soas. De maneira geral, 60%
rejeitam essa afirmação.

A minoria que diz se impor-
tar com a opinião de terceiros
na hora de decidir o voto dá
mais peso aos filhos e ao com-
panheiro ou companheira. Os
dois segmentos têm "muita in-
fluência" para 22% dos eleito-
res.

Para 13% dos entrevistados,
os filhos devem ter um pouco
de influência. Já para 62% não
terão nenhuma influência. Já o

companheiro ou a compa-
nheira terá um pouco de in-
fluência para 18% dos eleitores
e nenhuma influência para
59%.

Influência dos filhos no voto
Muita influência: 22%
Pouca influência: 13%
Nenhuma influência: 62%
Influencia do compa-

nheiro/companheira no voto

Muita influência: 22%
Pouca influência: 18%
Nenhuma influência: 59%
Líderes da igreja da qual o

entrevistado faz parte apare-

cem como os que terão menos
influência na eleição. Eles não
terão influência nenhuma
para 66% dos entrevistados. A
opinião deles, no entanto, terá
muita influência para 13% das
pessoas.

Influência de líderes de
igreja no voto

Muita influência: 13%
Pouca influência: 14%
Nenhuma influência: 66%
A opinião de jornalistas e

pessoas da imprensa deve ter
um peso elevado para 17% das
pessoas e um peso pequeno
para 23%. Outras 61% disse-
ram que esse grupo não terá

influência na escolha do voto.

Influência de
jornalistas/imprensa no voto

Muita influência: 17%
Pouca influência: 23%
Nenhuma influência: 61%
De acordo com o Datafolha,

a taxa de persuasão varia den-
tro de subgrupos. A ideia de
que filhos terão muita influên-
cia é maior entre homens
(25%) do que em mulheres
(21%). O mesmo ocorre com o
companheiro — 24% dos ho-
mens diz que será mais deter-
minante e 20% das mulheres.

As respostas das mulheres

apontam que opiniões exter-
nas de qualquer um dos gru-
pos terá menos impacto na
escolha delas do que dos ho-
mens.

Já a influência de líderes re-
ligiosos cresce entre evangéli-
cos, em comparação com
católicos. O pastor terá muita
influência para 18%, enquanto
o padre terá para 13%. Para
15% dos evangélicos, a opinião
do líder terá pouca influência,
um ponto abaixo dos católi-
cos. Os religiosos não terão ne-
nhuma influência para 63%
dos evangélicos e 66% dos ca-
tólicos.

Datafolha Geral

Os outros grupos testados foram líderes de igreja, jornalistas e pessoas da imprensa, 
pessoas que você segue nas redes sociais e amigos próximos.
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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

Não é de hoje que parla-
mentares acusam o presidente
Bolsonaro de não ser confiá-
vel. A política, como se sabe, é
feita de acordos e de gestos e o
presidente acostumou-se a
não honrar sua palavra com os
parlamentares de sua base de
apoio. Para ele, há sempre
uma possibilidade de inobser-
var o famoso “pacta sunt ser-
vanda” do universo político e
acusar seus credores de chan-
tagem. Essa prática conduz o
governo a sempre pagar mais
caro por seus compromissos,
porquanto, no nosso modelo
de representação, as pautas
sempre passam pelo parla-
mento e lá é o tatame daqueles
que o presidente insiste em
dar calote.

No caso do projeto de lei
que limita em 17% a alíquota
do ICMS cobrado sobre com-
bustíveis, energia e trans-
porte coletivo, o presidente
acordou, por intermédio de
suas lideranças, que compen-
saria os estados, mas, na hora
H, vetou os dispositivos que

tratavam da matéria. Os par-
lamentares que tudo fizeram
em tempo recorde, ancorados
na cláusula de compensação
das perdas, se sentiram lesa-
dos e tachados de otários pelo
presidente fanfarrão. O jogo
político é dinâmico e sur-
preendente, o presidente
brincou com todos os parla-
mentares, aliados e desafetos,

numa demonstração inequí-
voca de que não honra a faixa
de presidente. Uma pena!

Os valores éticos, diz-se co-
mumente, são as bengalas
que guiam o comportamento
humano, de suma importân-
cia para manter o sadio conví-
vio social. Quando um
presidente se desborda do
valor ético de honrar a pala-

vra sua governança está
ameaçada e entra em deriva,
porque isso impacta todo o
contexto da famosa governa-
bilidade. Nenhum gover-
nante triunfa com blefes
engendrados dentro das insti-
tuições, sobretudo nos mode-
los democráticos onde há
sempre a possibilidade de sin-
dicância dos atos dos dirigen-

tes. É essa a lição orientadora
que salta da obra monumen-
tal de Maquiavel, O Príncipe,
no que diz respeito ao valor
ético da palavra do monarca
de acordo com a situação en-
frentada.

O presidente Bolsonaro,
mais de uma vez, já disse que
não tem vocação para ser di-
rigente de um país. Seu dia a
dia, todavia, revela não só um
despreparado para o exercício
do poder, mas um homem
desprovido de qualquer valor
ético sublime que possa tra-
zer alvissaras para os gover-
nados, podendo conduzir o
país para um fim trágico, co-
locando em risco a almejada
democracia, obra do sacrifício
histórico do povo brasileiro.
Há de se reconhecer, con-
tudo, que o presidente traga
com refinado gesto a lição de
Maquiavel que diz que “a so-
berania se conquista através
da astúcia e da traição e con-
serva-se através da mentira e
do homicídio”. Que Deus nos
socorra!

O calote do presidente
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'Round 6': criador dá detalhes da segunda
temporada e dica sobre data de estreia

'The GoodDoctor: o Bom Doutor'

Hailey Bieber mostra preocupação com doença
de Justin Bieber: 'Situação assustadora'

Sandra Bullock pega fãs de surpresa com 
revelação sobre filme 'Miss Simpatia 'The GoodDoctor' é uma premiada série dos Estados Unidos 

com exibição pelo Globoplay no Brasil. 
A série "The GoodDoctor: O Bom

Doutor" coleciona milhares de fãs
no mundo inteiro. Desde que es-
treou, em 2017, o sucesso foi tama-
nho que ela já está em sua quinta
temporada. No Brasil, a produção
pode ser vista pela Globoplay e na
TV aberta, após o reality "No Li-
mite".

"The GoodDoctor: O Bom Dou-
tor" conta a história de um cirur-
gião autista, com síndrome de
Savant. No hospital onde trabalha,
o médico tem que enfrentar desa-
fios pessoais para provar para si
mesmo e para os colegas que é
capaz de ser um bom profissional.

Algumas curiosidades dos basti-
dores de "The GoodDoctor" são tão
boas quanto o enredo da série
norte-americana.

Assim como "Round 6" e "All OF
Us Are Dead", sucessos da Netflix,
"The GoodDoctor" é, original-
mente, uma série sul-coreana de
2013. Inclusive, os primeiros episó-

dios das duas versões são bastante
parecidos.

Em 2014, o ator e produtor Da-
niel Dae Kim comprou os direitos
para fazer um remake norte-ame-
ricano da série. Após receber a re-
cusa de diversas produtoras, a ABC
concordou em transmitir a série
com Daniel como produtor. Eles
também contaram com a ajuda do
criador de "House", outra série mé-
dica de sucesso mundial.

Apesar do sucesso, "The Good-
Doctor" também recebeu algumas
críticas. A série foi bastante ques-
tionada por neurodivergentes por
retratar pessoas com transtorno
autista de maneira especial, quase
como sendo um super-herói.

"Cria um super-herói autista mí-
tico que engana o público ao repre-
sentar erroneamente como o
autismo pode ser incapacitante
nesta sociedade", escreveram es-
pecialistas em uma crítica ao "The
Hollywood Reporter".

Hailey Bieber abriu o jogo sobre
a doença que o marido, Justin Bie-
ber, vem enfrentando. O cantor
precisou cancelar alguns shows de
sua turnê por causa de sequelas da
síndrome de Ramsay Hunt.

Em entrevista ao "GoodMornin-
gAmerica", a modelo explicou que
Justin está apresentando melho-
ras, mas que a situação toda a dei-
xou preocupada.

"Ele está indo muito bem... está
se sentindo muito melhor e, ob-

viamente, foi apenas uma situa-
ção muito assustadora e aleatória
de acontecer. Ele vai ficar total-
mente bem, e estou grata por ele
estar bem", disse a modelo", disse
Hailey.

Hailey Bieber também agrade-
ceu aos fãs do cantor que envia-
ram mensagens desejando
melhoras ao artista. "Cada pessoa
enviou votos de melhoras, conse-
lhos, recomendações... Tem sido
realmente incrível", pontuou.

Sandra Bullock foi a protagonista das duas franquias de Miss Simpatia, os
filmes arrecadaram mais de US$ 314 milhões nas bilheterias

O diretor de 'Round 6', Hwang Dong-hyuk, deu detalhes sobre a segunda temporada da série. Em uma
publicação, o também criador da produção ainda deu uma dica sobre a data de estreia.

Hailey Bieber abriu o coração sobre a doença de Justin Bieber. O cantor enfrenta 
sequelas da síndrome de Ramsay Hunt e teve que cancelar alguns shows para se curar.

Aos 57 anos, Sandra Bullock os-
tenta uma fortuna avaliada em
cerca de US$ 225 milhões, algo
em torno de R$ 1,1 bilhão (veja
mais fortunas de famosos). Com
uma carreira sólida e algumas co-
médias no currículo, a atriz de
"Miss Simpatia" descarta a possi-
bilidade de fazer parte do elenco
de uma possível sequência com
"Miss Simpatia 3".

"Deus, não! Não, não", disse a atriz
em resposta ao jornal "Metro UK".
Questionada sobre um uma conti-
nuação do longa, Sandra foi categó-
rica e deu uma resposta
surpreendente: "Nem o 2º deveria
ter sido feito. Fico feliz que fizemos,
porque eu conheci Regina [King]
através dele, e a adoro. Mas acho que

Miss Simpatia deveria ter parado no
primeiro filme." Vale lembrar que
Sandra Bullock foi indicada ao Globo
de Ouro pelo papel.

No entanto, a estrela hollywoo-
diana que revelou nunca ter feito
cirurgias plásticas, somente trata-
mentos estéticos que não envol-
vessem operações, contou que
adoraria assistir outra atriz no
papel de Gracie Hart, principal-
mente se fosse uma versão mini da
personagem.

"Imagine uma jovem Gracie,
com um bigode e uma monocelha.
Quero ver a vida dela aos 10, 11
anos, agindo do mesmo jeito que
conhecemos. Isso seria fofo", com-
pletou a atriz, que lançou a comé-
dia de ação 'Cidade Perdida'

Com a primeira temporada sendo
sucesso absoluto no mundo inteiro,
a segunda leva de episódios de
"Round 6" está mais do que confir-
mada. No domingo (12), o diretor e
criador da produção, Hwang Dong-
hyuk, publicou um comunicado fa-
lando sobre os novos episódios.

Na publicação, Hwang começou
falando sobre o sucesso de "Round
6". "A produção da primeira tempo-
rada de Round 6 demorou 12 anos,
mas em 12 dias ela se tornou a série

mais popular da história da Netflix".
Em seguida, ele dá algumas pistas

de como serão os episódios da se-
gunda temporada e ainda dá uma
dica de quando serão lançados, spoi-
ler: mais cedo do que imaginávamos.

"Agora, Gi-hun retorna. O Líder re-
torna. A 2ª temporada está che-
gando. O homem de terno jogando
ddakji pode retornar. Você também
vai conhecer Cheol-su, o namorado
de Young-hee... Junte-se a nós para
uma nova rodada", escreveu ele.
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Um empresário e advo-
gado de 48 anos morador de
Jurerê, em Florianópolis, foi
preso em São Paulo nesta
quinta-feira (23) a pedido da
Justiça catarinense. Ele é
suspeito de drogar e estuprar
uma jovem em 2019. Na
época, a vítima tinha 20
anos.

O advogado Osvaldo
Dunke, que faz a defesa do
empresário André LuisGalle
Dal Pra, afirmou que o sus-
peito deve passar por uma
audiência de custódia nesta
sexta-feira (24). Como o caso
está em segredo, Dunke
disse que não irá comentar o
caso. A vítima é represen-
tada pelos advogados Bruna
dos Anjos e Rudolf Rocha,
que disseram que a jovem

precisou mudar de cidade
por causa do crime.

O pedido de prisão pre-
ventiva foi feito pelo Minis-
tério Público de Santa
Catarina (MPSC). A 4ª Vara

Criminal de Florianópolis
concedeu o mandado de pri-
são depois que houve indí-
cios de que o réu tentou
coagir uma das testemu-
nhas.

O MPSC denunciou o réu
por estupro de vulnerável, já
que a vítima não pôde ofere-
cer resistência por estar dro-
gada, e por filmar e
fotografar o ato sexual sem
autorização da mulher. Se-
gundo o Código Penal, jun-
tos os crimes preveem pena
de até 15 anos de prisão.

A Polícia Civil catarinense
informou que o homem foi
preso na capital paulista e
que ele estava escondido em
um hotel. Ele foi encami-
nhado ao sistema prisional
de São Paulo e depois será
transferido para Santa Cata-
rina.

Denúncia
De acordo com o MPSC, os

crimes ocorreram em 14 de

novembro de 2019, entre
22h30 e às 6h do dia se-
guinte, em Jurerê. Além de
drogar e estuprar a vítima, o
réu filmou e fotografou os
atos sexuais ilegais com um
celular.

Para atrair a mulher, se-
gundo a denúncia, ele a con-
vidou para um jantar na casa
dele e ofereceu uma taça de
vinho a ela com a droga.
Após beber, a vítima sentiu
um mal-estar, calor, boca
seca e desorientação. Ela
também não se lembra do
que aconteceu depois, ape-
nas em flashes.

Ainda conforme a denún-
cia, o estupro, a droga colo-
cada na bebida dada à vítima
e a filmagem foram compro-
vados em laudos periciais.

Empresário de Jurerê é preso em SP suspeito 
de estupro de vulnerável

Prisão Geral

Prisão preventiva foi concedida após surgirem indícios de que ele possa ter coagido 
testemunha. Estupro ocorreu em 2019, segundo MPSC.

31 de dezembro de 2019, o
mundo se preparava para a
chegada de mais um ano,
2020. Todas as expectativas
postas no pensamento de
cada ser humano. Expecta-
tiva de um ano próspero,
cheio de conquistas e reali-
zações. Corações cheios dos
mais doces sentimentos,
tudo que se espera é um ano
maravilhoso. Vamos usar
branco, a cor da paz, a cor
que simboliza também a pu-
reza, harmonia. Vamos pular
as ondas para que tenhamos
sorte, para que soprem os
bons ventos. Aaah! Que 2020
seja um ano maravilhoso... 

Contudo, o ano de 2020
inicia-se com a notícia sobre

um vírus que aos poucos se
espalhara pelo mundo e que
estava também chegando ao
Brasil de malas e bagagem,
vindo de todos os lugares
por meios de transportes va-
riados. Ele também veio
pular o carnaval, ele queria
entrar na folia, fazer a festa.
Veio fantasiado de gripezi-
nha, ou de algo passageiro, e
lembro muito bem que no
dia 16 de março de 2020, re-
cebemos a noticia que as
aulas seriam suspensas por
apenas 15 dias, por motivo
de precaução, e que logo vol-
taríamos às atividades nor-
mais.

Porém o que se viu foi o
começo de um tempo bas-

tante difícil, com muitas in-
certezas e desespero, de in-
formações desencontradas,
e acima de tudo, de muitas
perdas, de amigos, entes
queridos, pessoas conheci-
das ou não. Presenciamos o
colapso no sistema de saúde,
a ´precariedade dos hospi-
tais públicos e o imenso es-
forço dos profissionais da
saúde para salvar vidas,
mesmo sem as condições
adequadas para essa luta. 

Que tempo difícil, angus-
tiante, ondepairava uma
pergunta diária na mente de
muitos: Quando isso vai
parar? Quando voltaremos a
normalidade? Nossa! Agora,
além do uso de máscaras,
temos que ficar em casa por
conta desse tal de lockdown.
O que faremos? Não poderei
sair, tenho que ficar prisio-
neiro em minha própria
casa? Que coisa horrível, não
tenho mais a liberdade de
sair a hora que eu quiser,
para onde eu quiser. Quando
isso vai parar?

Eu e minha família resol-
vemos seguir as orientações
responsáveis da OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde) e
ficamos em casa, porém o
que parecia ser algo enfado-
nho e triste, se tornou algo
prazeroso e profícuo e espe-
rançoso. Embora, tivésse-

mos decidido olhar este mo-
mento obscuro de forma
bem otimista, o que me
trouxe uma nova visão para
todo esse tempo difícil, foi
um texto de Garcia Lorca
que recebi da poetisa e
amiga Teia Alves, texto esse
que me fez refletir sobre o
momento que estávamos
passando e como lhe dar
com essas dificuldades.

Esse texto não só me
trouxe a reflexão sobre
aquele instante, mas tam-
bém me inspirou um outro
texto que o intitulei de “O
Amor em Tempos Difíceis” e
que expressa, por meio de
poema, todos os sentimen-
tos ruins trazidos pela pan-
demia e como o amor pode
nos ajudar a sobrepujar
todas as dificuldades e triste-
zas trazidas por momentos,
em nossas vidas, totalmente
obscuros.

Não se pode deixar de ver
que a pandemia, olhando de
forma positiva e humanista,
foi um tempo de muitas li-
ções e aprendizado, onde,
necessariamente, veio a im-
portância de se reinventar,
de levar a primavera dentro
de si, sentindo o nascer das
flores, de viajar por lugares
diversos sem sair de casa,
deixando que a imaginação
dite as regras.

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.O AMOR EM TEMPOS DIFÍCEIS

O AMOR EM TEMPOS DIFÍCEIS 

Há uma inquietude inquieta
Não por algo suficiente
Um ser liberto e delinquente
por cortes impetrados a ela.

Não lhe falta a sapiência 
Para ser liberto em terra
Sem poder soltar sua fera
Diante a tamanha iminência.

Há de usar sua eloquência 
O que nos prende nos liberta
Se olhar a alma de forma correta
Alindo ao tempo amor e paciência.

A liberdade é nosso maior anseio
Não é apenas um sonho, e sim
Uma realidade que nos espera atrás 
Dos muros de nossos devaneios.

Há portos a desembarcar
Sem poder quebrar as correntes 
Se reinventar é ser coerente 
Como as ondas sobre o mar.

Depurar pensamentos desastrosos
É elevá-los a extrema nobreza 
Novos hábitos à sua beleza
Nos atos de efeito valiosos.

O corpo se fortalece retendo alento
Imaginando a luz em mim 
Como tudo brilha no sim
Sobrepujando a dor em contenta-
mento.

Visualizo as cenas que quisera
E as vivo intensamente 
Usurpando a dor inteiramente
Me saciando no gozo da espera.

Sublima o desejo a espera
Tornando-o mais poderoso
No pensar de um amanhã gran-
dioso
A fazer ser o que antes não era.

Me privam deixando-me a espera
De tantas coisas mais, eu floresci 
Reinvento e recrio o agora
Com a primavera dentro de mim.

Jorge A. M. Maia
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O início da década de 1950, o
Rio de Janeiro, então Capital da
República, assiste grandes deba-
tes sobre a criação da Petrobras e
da definição de um modelo de
gestão do mais rico patrimônio
da humanidade depois da água.
Os demônios das xenofobias aos
“Gringos” e o medo de criação de
um gigante “meta estatal” que
poderá se transformar numa
“criatura” maior que o Brasil,
precisou de uma nova ordem mi-
diática e de anabolização das
massas pelo clamar patriótico: O
PETRÓLEO É NOSSO.

Em seu texto originário, os le-
gisladores que elaboraram e
aprovaram a Lei 2004/1953, defi-
nia em seu artigo 1º que o “mo-
nopólio da União” seria fatiado
em três grandes blocos de explo-
ração econômica:   

I – a pesquisa e a lavra das jazi-
das de petróleo e outros hidro-
carbonetos fluídos e gases raros,
existentes no território nacional;

II – a refinação do petróleo na-
cional ou estrangeiro;

III – o transporte marítimo do
petróleo bruto de origem nacio-
nal ou de derivados de petróleo
produzidos no País, e bem assim
o transporte, por meio de condu-
tos, de petróleo bruto e seus de-
rivados, assim como de gases
raros de qualquer origem.

Quando todas essas três mons-
truosas fatias de mercado foram
incorporadas a uma única em-
presa, nesse momento os con-
gressistas, há 80 anos, criaram
uma nação econômica maior do
que o próprio Estado Nacional –
a PeTrobras.

Ainda é tempo do Congresso
Nacional fatiar esse gigante e re-
construir o controle sobre a des-
tinação das jazidas e da
exploração de petróleo. O Artigo
2º, da mesma lei 2004/53, que foi
revogada e alterada pela Lei
9478/1997, contendo textual-
mente a garantia que a União
exerceria o monopólio por meio
do Conselho Nacional do Petró-
leo e da Petrobrás. 

Acontece que logo no artigo se-
guinte, deixava claro que “O
Conselho Nacional do Petróleo,
órgão autônomo, diretamente
subordinado ao Presidente da
República, tem por finalidade su-
perintender as medidas concer-
nentes ao abastecimento
nacional de petróleo”. A Nova
Lei criou mais blindagem na Pe-
trobrás, enfraqueceu a condição
de comando e controle do Estado
Nacional sobre os bens minerais
dos hidrocarbonetos e a sua es-
tratégica e importante indústria
de petróleo.

No artigo segundo da nova
norma (Lei 9478/97) a figura do
Governo Brasileiro e do Estado
Nacional são apenas “cachorros
que ladram vendo a procissão
passar. Veja que na norma de
1997, a Petrobrás se descola da

Constituição Federal, que diz do
uso dos bens minerais no “inte-
resse nacional” e se revela uma
empresa pública, pois se banque-
teia das vantagens do monopó-
lio, para a condição “de caráter
de livre competição mercado”
[...].

Se o dono dos bens minerais, a
União, não pode ser mais autori-
zar a exploração de insumos mi-
nerais sob o impositivo
constitucional definido no artigo
176, da CF/88/, que define que
somente no “interesse nacional”
esses bens devem ser concedidos
para exploração e uso,não há por
que uma empresa, com tantas
vantagens de monopólio e favo-
recimentos singulares de mer-
cado, se banquetear de lucros
gigantes em detrimento de de-
sorganização das economias fe-
derativas e do desenvolvimento
nacional. Menos Petrobras e mais
Brasil.

Os últimos dias tem-se assis-
tido um debate sobre a questão
que envolve a Petrobrás e sua

dita condição de pirâmide eco-
nômica. Passei a procurar raízes
para entender ou encontrar míni-
mas justificativas para essa em-
presa meta nacional, que age
como um Estado Transnacional
desafiando nossa constituição,
humilhando nossos poderes ea-
meaçando afetar profundamente
o bem-estar de 220.000.000 de
brasileiros.

Assim, e indo direto ao ponto,
há que se destacar alguns pontos
basilares de nossa Carta magna.
Todos em nosso Estado Nacional
estão sob a ordem dos artigos 1º
e 3º, da CF/88;

A Petrobrás, só é dona das ins-
talações e do produto da lavra
que estão nos tanques de seus
navios, nos armazenamentos de
suas refinarias e postos de distri-
buição. Todos, segundo os arti-
gos 20, Inciso V e em especial IX,
combinados com o Artigo 176
caput e § 1º, deixam claro que os
recursos minerais só podem ser
explorados no interesse nacional
e se submetendo integralmente

aos fundamentos insculpidos no
inciso III, do art. 1º: “III - a digni-
dade da pessoa humana;” e pro-
mover, conforme bem definido
no art. 4º, Incisos II, III e IV: o
combate à pobreza, promover o
desenvolvimento e bem-estar
social.

O que se pode aguardar dos
poderes republicanos é um
ato/consulta da Presidência da
Câmara dos Deputados à Advo-
cacia Geral da União (AGU) sobre
essa sanha desesperada da Petro-
bras em se anabolizar com lucros
através de aumentos e de “pari-
dades de preços” se ponderar
estes tempos de “Pandemia” e de
uma Guerra da Ucrânia, en-
quanto os gigantes capitalistas da
Petrocracia se banqueteiam da
falência e da frágil estabilidade
econômica das Nações em De-
senvolvimento.

Tempos de Guerra e ameaça
de nossa cidadania, vida dos
mais pobres e bem-estar social
de todos tornam-se “inimigos
de Estado”, que exigem ações
necessárias para manter em
equilíbrio as bases do desenvol-
vimento e, em especial, garantir
e ampliar empregos e renda no
território Nacional.

Outra falácia está no fato de
paridade ao preço planetário
gerar bilhões de reais de divi-
dendos para a União. Ora, ora, a
União cede nossas riquezas a
Petrobrás que não paga nada
pela extração desses bens, pois
com os impostos federais quase
zerados, os bens minerais que
só produzem uma safra, dei-
xam de existir. Além dos lucros
magistrais proporcionados pelo
“monopólio” a PeTrobras é a
maior poluidora no Território
Nacional e nada paga ao Brasil e
seu povo, para mitigar esses
danos e produção de doenças
urbanas em milhões de brasilei-
ros.

Mais de 75% da nossa produ-
ção de hidrocarbonetos vem do
subsolo nacional e tem seus cus-
tos em real. Quanto aos ditos im-
portadores de diesel que
ameaçam o País, está na hora do
Governo federalizar o direito a
importação desses insumos para
que cada estado encontre solu-
ções próprias inclusive com os
grandes produtores. 

Se o Congresso Nacional pode

reduzir impostos dos entes fede-
rativos como não poderá adiar o
aumento de gasolina, só porque
a Petrobras não se importa com o
Brasil, são medidas necessárias
da defesa nacional e bem-estar
social.

A Câmara dos Deputados e, ato
contínuo, o Congresso Nacional,
devem securitizar todos esses úl-
timos aumentos, via Decreto Le-
gislativo ou outras vias formais e,
ainda, construir uma “moeda de
compensação” para ser resga-
tada pela Petrobrás, depois des-
sas singularidades danosas
esmaecerem: Pandemia e Guerra
da Ucrânia. O Estado Nacional
tem que proteger sua gente, pois
sem garantir a vida e o bem-estar
não tem razão para doar nossas
riquezas na via de monopólio só
para empresas e acionistas ga-
nharem muito dinheiro.

Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de repre-
sentantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição.
Veja que a CFG/88, em seu artigo 

Art. 176. Além de definir que
“As jazidas, em lavra ou não, e
demais recursos minerais e os
potenciais de energia hidráulica
constituem propriedade distinta
do solo, para efeito de exploração
ou aproveitamento, e pertencem
à União, garantida ao concessio-
nário a propriedade do produto
da lavra” este mesmo artigo
deixa claro em seu § 3º que  “a
autorização de pesquisa será
sempre por prazo determinado, e
as autorizações e concessões pre-
vistas neste artigo não poderão
ser cedidas ou transferidas, total
ou parcialmente, sem prévia
anuência do poder concedente.

A Petrobrás só sobrevive por-
que é um monopólio verticali-
zado e único no Planeta.
Quando em 1800, o pesquisa-
dor francês Yves Saint-Hilaire
mostrava que ele ficou espan-
tado com a ação de formigas
cortadeiras que destruíam ár-
vores frondosas, além de arbus-
tos, culturas, pastos e grama,
disse a famosa frase: “Se o Bra-
sil não acabar com a saúva, a
saúva acaba com o Brasil”. A
PeTrobras tem de ser definhada
como empresa privada sem mo-
nopólio verticalizo. Ela explora,
ela pesquisa, ela transporta, ela
refina etc. etc. etc. 

Assim, parafraseando o cien-
tista francês: ou Brasil acaba com
a PeTrobras ou ela ...Como qual-
quer empresa pode ser privada, o
que o povo brasileiro, dono de
todas as riquezas em nosso terri-
tório, nãopodepermitir, é que
sejam privatizados nossos recur-
sos minerais de graça, sem a su-
perveniência do impositivo
constitucional de sua exploração
no interesse nacional, função
geopolítica e sacerdócio do bem-
social. É tempo de menos PeTro-
bras e mais Brasil.
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O que se sabe sobre o casal de
idosos morto a facadas na Zona
Sul do Rio

Segundo investigações da Po-
lícia Civil, o autor do crime seria
o oficial da Marinha de 40 anos,
Cristiano Lacerda, que foi le-
vado para o hospital sob custó-
dia policial. Ele seria namorado
do filho do casal e teria agido
motivado por ciúmes.

Um casal de idosos foi morto
a facadas na madrugada deste
sábado (25) em um condomínio
no Jardim Botânico, Zona Sul
do Rio. Segundo as investiga-

ções da Polícia Civil, o principal
suspeito é o ex-namorado do
filho do casal, que teria assassi-
nado os dois após uma crise de
ciúmes.

Os idosos foram identificados
como Geraldo Coelho, 73 anos,
e Osélia Coelho, 72 anos. Os cor-
pos deles foram levados para o
Instituto Médico-Legal, no Cen-
tro do Rio. O enterro será em
Fortaleza, onde eles moravam.

Segundo a Delegacia de Ho-
micídios da Capital, responsá-
vel pelas investigações, o autor
do crime é o militar da Marinha

Cristiano Lacerda, de 40 anos.
Cristiano é ex-namorado de Fe-
lipe Coelho, filho do casal assas-
sinado.

Quem foram as vítimas?
O casal formado por Geraldo

Coelho, 73 anos, e Osélia Coe-
lho, 72 anos, foi encontrado
sem vida em cima de um sofá-
cama, na sala do imóvel, em
um condomínio de luxo no Jar-
dim Botânico, na Zona Sul do
Rio.

Geraldo e Osélia moravam em
Fortaleza, no Ceara, e chegaram
ao Rio de Janeiro no último dia
17 de junho, para passar uns
dias na casa do filho. Eles esta-
vam com passagens compradas
para voltar para Fortaleza na
próxima terça-feira.

Quem é o suspeito?
O suspeito do crime foi iden-

tificado como sendo o oficial da
Marinha, capitão de fragata
Cristiano Lacerda, de 40 anos.
Ele é ex-namorado do professor
de inglês e influenciador digital
Felipe Coelho, filho do casal
morto.

Cristiano foi encontrado
pelos bombeiros inconsciente,
deitado dentro do baú da cama
do box, dopado. Policiais tam-
bém encontraram no aparta-

mento remédios controlados e
receitas em nome de Cristiano.
Ele estava com um ferimento
na mão.

O suspeito foi preso em fla-
grante e levado sob custódia
para o Hospital Miguel Couto,
na Gávea. Seu estado de saúde
é estável.

Qual era a relação entre o
suspeito e o filho das vítimas?

Cristiano e Felipe são ex-na-
morados. De acordo com as in-
vestigações, os dois ainda
moravam juntos no mesmo
apartamento no prédio do Jar-
dim Botânico, apesar de já esta-
rem em processo de separação.
O motivo para o fim do relacio-
namento seria uma briga em
que Cristiano teria agredido Fe-
lipe há 2 meses.

Abalado, o professor de in-
glês e influenciador digital Fe-
lipe Coelho entrou em
desespero ao chegar em casa e
encontrar os pais mortos no
sofá-cama da sala de seu apar-
tamento. Segundo testemu-
nhas, ele queria pular pela
janela do apartamento quando
viu a cena do crime.

Qual foi a motivação do
crime?

Na noite da última sexta (24),

Cristiano teve uma crise de ciú-
mes porque Felipe saiu sozinho
pra uma festa em Ipanema,
também na Zona Sul. Pra se
vingar, ele teria matado os pais
do namorado, que estavam na
casa dos dois.

Cristiano chegou a ligar pra
Felipe pedindo para que ele
voltasse para casa, alegando
que a mãe dele estaria pas-
sando mal. Quando Felipe che-
gou em casa, os pais estavam
mortos, deitados no sofá-cama
do apartamento.

Como as vítimas foram mor-
tas?

Segundo as investigações, o
casal de idosos foi morto a faca-
das.

O suspeito já foi preso?
Cristiano foi encontrado

pelos bombeiros inconsciente,
deitado dentro do baú da cama
do box, dopado. Policiais tam-
bém encontraram no aparta-
mento remédios controlados e
receitas em nome de Cristiano.
Ele estava com um ferimento
na mão.

O suspeito foi preso em fla-
grante e levado sob custódia
para o Hospital Miguel Couto,
na Gávea. Seu estado de saúde
é estável.

Assassinatos Geral

O que se sabe sobre o casal de idosos morto
a facadas na Zona Sul do Rio

Cristiano Lacerda foi preso em flagrante pelo assassinato dos pais
do namorado, Geraldo e Oselia. — Foto Reprodução-Facebook

Segundo investigações da Polícia Civil, o autor do crime seria o oficial da Marinha de 40 anos, Cristiano Lacerda, que foi levado para o
hospital sob custódia policial. Ele seria namorado do filho do casal e teria agido motivado por ciúmes.
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Com os preços de carros novos eleva-
dos, adquirir um carro usado costuma
ser uma boa opção para quem quer ou
precisa de um automóvel. Também há
quem esteja pensando em trocar por um
novo modelo, ou que esteja precisando
se desfazer de seu veículo. Seja qual for
o seu caso, saiba que alguns fatores
podem impactar o valor para cima ou
para baixo.

Sim, diferentes critérios podem fazer
com que o preço de revenda de um carro
seja maior ou menor, entre eles está a cor
do automóvel. Se você repara quando
está na rua que algumas cores são predo-
minantes, saiba que isso não é à toa.
Confira conosco as cores que agregam
valor e as que podem fazer o preço cair.

TRÊS CORES QUE AUMENTAM O
PREÇO DE UM CARRO

De maneira geral, o mercado automo-
tivo sempre investe muito em pesquisa
para encontrar formas de baratear seus
custos. Por esta razão, por exemplo, a
oferta de carros em cores sólidas é uma
tendência global.

Os valores envolvidos para a produção
de automóveis que seguem esta linha é
menor, o que reduz o custo de um carro
novo. Confira as três cores que fazem
bem ao preço de revenda de um veículo
usado.

1. AZUL

Essa pode surpreender muita gente.
Apesar de a cor azul estar numa faixa de
apenas 4% de automóveis, segundo
dados de pesquisa da Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea), ele é a cor que apresenta
menos desvalorização.

O portal especializado em automoto-
res WebMotors fez um levantamento
procurando descobrir a relação entre o
preço de um carro e sua cor. Entre todas
as categorias (Hatch, Sedã, Utilitário Es-
portivo, Picape, Minivan e Perua) o azul
obteve o melhor resultado. A média de
depreciação de um carro com esse tom
ficou em 8,47% do valor originalmente
pago.

2. BRANCO
Pois é, a cor branca é responsável por

43% dos veículos comercializados no
Brasil, segundo dados de pesquisa da
Anfavea. De acordo com o estudo condu-
zido pela associação, esse número cres-
ceu quase 300% em uma década,
representando um dado muito significa-
tivo quando se coloca lado a lado esta es-
tatística com o preço dos automóveis.

Mas, apesar da super preferência, ele
tem depreciação maior que o azul. A
única categoria em que fica à frente do
azul é a de minivans, nas demais, a
queda de valor é mais acentuada que a
de automóveis em outras tonalidades.

3. VERMELHO
Outra surpresa na lista é o vermelho.

Isto porque a cor é encontrada em 6%
dos veículos circulando no Brasil, tendo
sofrido redução na última década (em
2010, representava 9% do mercado).

Mesmo assim, o vermelho é uma cor
que impacta menos na queda do preço
original de um carro. Exceção feita no
caso das minivans, em que é a tonali-
dade com maior desvalorização, a cor do
coração fica em terceiro lugar como me-
lhor cor pensando em revenda.

TRÊS CORES QUE REDUZEM O
PREÇO DE UM CARRO

Nem vamos levar em consideração al-
gumas cores consideradas premium,
pois elas naturalmente elevam o preço
dos veículos. Também vamos excluir
desta tabela cores difíceis de encontrar

interessados mesmo quando novos,
como verde-limão, laranja e rosa, por
exemplo, já que um veículo nestas cores
certamente está entre os com maior de-
preciação.

1. CINZA
O cinza teve um acréscimo tímido,

saindo de 11% para 13% dos automóveis
que circulam pelas ruas do Brasil. Isso
tem mais relação com o fato de o branco
ser uma cor mais acessível do que des-
prezo pelo cinza.

Contudo, quando pensamos em re-
venda, veículos com a cor cinza apresen-
tam a maior depreciação. As taxas
podem chegar próximas dos 12%, como
no caso das peruas. Segundo pesquisa
conduzida pela PPG, uma das maiores
fornecedoras de tintas automotivas do
mundo, o mercado brasileiro (e sul-ame-

ricano) tem preferência por tons neutros.

2. PRATA
A cor prata caiu para o segundo lugar

na pesquisa da Anfavea de cores mais co-
mercializadas. Ao longo de uma década,
a porcentagem de veículos registrados
no Brasil com essa tonalidade passou de
36% para 22%.

A ligação mais provável, segundo os
fabricantes, é que ao ser uma tonalidade
com muita queda no valor de revenda,
os compradores optem por uma cor que
seja mais fácil de passar adiante. Sua
média de depreciação é superior a 11%.

3. PRETO
O preto já foi uma cor muito mais co-

mercializada no Brasil. Em 2010, 26%
dos carros no país tinham essa cor, nú-
mero reduzido para 12% na última pes-
quisa divulgada pela Anfavea. Essa
queda acaba por refletir também no in-
teresse de pessoas adquirirem um auto-
móvel usado nesta tonalidade.

E como em tudo, a lei da oferta e da
procura faz com que os valores sejam re-
duzidos. Vale ressalta que a pesquisa da
PPG, que citamos anteriormente, tam-
bém apontou que essa queda reflete a
mudança ocorrida na preferência dos
brasileiros na última década. O gosto de
nossos conterrâneos passou a preferir
cores claras a cores escuras. 

(MEGA CURIOSO)

Valor de revenda

Conheça 3 cores que aumentam (e 3 que diminuem) o valor de revenda do seu “possante”

De acordo com o Inmetro, entre
esses automóveis, há lançamentos re-
centes e também aqueles considerados
populares, grandes aliados para econo-
mizar na hora de abastecer

Com o preço médio da gasolina em R$
7,68, o consumo de combustível dos veí-
culos é um fator essencial na hora de ad-
quirir um veículo. Diante da diferença
entre os valores de álcool e gasolina, a es-
colha na hora do abastecimento pode
fazer toda a diferença.

No início deste mês, o Instituto Na-
cional de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro) divulgou a lista do
Programa Brasileiro de Etiquetagem
Veicular (PBEV), que informa o con-
sumo dos principais modelos de carros
do mercado brasileiro nos primeiros
meses deste ano.

Ao todo, foram avaliados 671 carros
de 33 fabricantes. Entre esses automó-
veis, há lançamentos recentes e tam-
bém aqueles considerados populares,
grandes aliados para economizar na
hora de abastecer.

As análises são feitas com base no
consumo dos automóveis nas ruas das
cidades e estradas. Além disso, o Inme-
tro também avalia o consumo energé-
tico em MJ/km (megajoules por
quilômetro).

VEJA OS 10 VEÍCULOS MAIS ECONÔ-

MICOS:
1 – Renault Kwid Zen 1.0 flex
Consumo energético: 1,36 MJ/km
Consumo na cidade: 10,8 km/l (eta-

nol) / 15,3 km/l (gasolina)
Consumo da estrada: 11 km/l (etanol)

/ 15,7 km/l (gasolina)
2 – Peugeot 208 Like 1.0
Consumo energético – 1,37 MJ/km
Consumo cidade – 10,4 km/l (etanol)

/ 14,7 km/l (gasolina)
Consumo estrada – 11,3 km/l (etanol)

/ 16,3 km/l (gasolina)
3 – Chevrolet Onix Plus LT 1.0 flex
Consumo energético – 1,38 MJ/km
Consumo cidade – 9,6 km/l (etanol) /

13,8 km/l (gasolina)
Consumo estrada – 12,5 km/l (etanol)

/ 17,6 km/l (gasolina)
4 – Chevrolet Onix 1.0 flex
Consumo energético – 1,42 MJ/km
Consumo cidade – 9,5 km/l (etanol) /

13,8 km/l (gasolina)
Consumo estrada – 12 km/l (etanol)

/16,6 km/l (gasolina)
5 – Fiat Argo Drive 1.0 flex
Consumo energético – 1,43 MJ/km
Consumo cidade – 9,8 km/l (etanol) /

14,1 km/l (gasolina)
Consumo estrada – 11 km/l (etanol) /

15,8 km/l (gasolina)
6 – Hyundai HB20 Platinum 1.0 turbo

flex

Consumo energético – 1,47 MJ/km
Consumo cidade – 9,5 km/l (etanol) /

13,7 km/l (gasolina)
Consumo estrada – 10,9 km/l (etanol)

/ 15,5 km/l (gasolina)
7 – Volkswagen Voyage 1.0 flex
Consumo energético – 1,47 MJ/km
Consumo cidade – 9,5 km/l (etanol) /

13,8 km/l (gasolina)
Consumo estrada – 10,9 km/l (etanol)

/ 15,5 km/l (gasolina)
8 – Renault Sandero S Edition 1.0 flex
Consumo energético – 1,48 MJ/km
Consumo cidade – 10 km/l (etanol) /

13,9 km/l (gasolina)
Consumo estrada – 10,2 km/l (etanol)

/ 14,7 km/l (gasolina)
9 – Volkswagen Gol 1.0 flex
Consumo energético – 1,49 MJ/km
Consumo cidade – 9,4 km/l (etanol) /

13,7 km/l (gasolina)
Consumo estrada – 10,7 km/l (etanol)

/ 15,2 km/l (gasolina)
10 – Fiat Cronos 1.3 flex
Consumo energético – 1,50 MJ/km
Consumo cidade – 9,1 km/l (etanol) /

13 km/l (gasolina
Consumo estrada – 11,2 km/l (etanol)

/ 15,9 km/l (gasolina)
ÁLCOOL OU GASOLINA?
Ao fazer um comparativo do com-

bustível mais em conta para o bolso do
consumidor, é preciso considerar o
modelo e a performance de cada veí-
culo. Mas o motorista também pode re-
correr a um cálculo simples: dividir o
preço do etanol pelo valor da gasolina.

Se a porcentagem do custo por qui-
lômetro do etanol for menor que 75%
do valor da gasolina, compensa abaste-
cer o tanque com o etanol.

De acordo com o monitoramento dos
valores de combustíveis, o valor médio
da gasolina é de R$ 7,68. Já o valor
médio do etanol é de R$ 5,85.

Logo, deve-se dividir 5,85 por 7,68,
que dá o resultado de 0,76. Ou seja,
76% do valor. Assim, no caso do estado
do Espírito Santo, onde a pesquisa foi
feita, a gasolina, mesmo mais cara, é a
melhor opção na hora de abastecer o
veículo. (FV)

Economia

Diferentes critérios podem fazer com que o preço de revenda de um carro seja maior ou menor.

A diferença de valores entre álcool e gasolina pode fazer toda a diferença na hora de abastecer.

Com gasolina "nas alturas", saiba quais
são os 10 carros mais econômicos

Fazer a revisão do carro é
uma tarefa essencial para
rodar tranquilo e não sofrer
com imprevistos na estrada.
Para evitar situações desse
tipo, é sempre importante
levar o veículo a uma oficina
para checagem de vários
itens.

Geralmente, a revisão deve
ser feita a cada seis meses ou
a cada 10 mil quilômetros, o
que ocorrer primeiro. Con-
tudo, o prazo exato consta no
manual do proprietário do
veículo, que oferece a palavra
final em quase tudo que diz
respeito ao modelo em ques-
tão. Quem compra um carro
novo deve ficar atento às revi-
sões obrigatórias, as quais são
condição para que o automó-
vel não perca a garantia de fá-

brica. O número dessas idas à
concessionária pode variar
conforme a montadora.

Vale destacar ainda que,
mesmo que o carro fique pa-
rado por muito tempo, é ne-
cessário fazer a revisão. Isso
porque, alguns itens como o
óleo do motor, possuem prazo
de validade. Já numa situação
oposta, em que o veículo pos-
sua um uso severo, como os
carros de frota ou os automó-
veis que enfrentam muita
poeira e estradas esburacadas,
a ida à oficina pode ser antes
dos seis meses ou dos 10 mil
quilômetros. Caberá ao moto-
rista ficar atento aos sinais de
problemas, como a trepidação
nos pneus, que é indício da
falta de balanceamento. 

(LUDICAR)

Quando devo fazer a revisão do meu
veículo? A reportagem explica

Geralmente, a revisão deve ser feita 
a cada seis meses ou a cada 10 mil 

quilômetros, o que ocorrer primeiro.

Cuidados com o carro

O Renault Kwid Zen 1.0 flex é o carro mais
econômico, segundo pesquisa recente.

Azul é a cor que apresenta menos desvalorização.

Em geral, a revisão deve ser feita a cada seis
meses ou a cada 10 mil quilômetros rodados.



Antes de abordar diretamente a temática
acima é importante realizar a distinção entre
Reforma Agrária e a Regularização Fundiá-
ria, nesse aspecto a definição de Reforma
Agrária está contida no § 1º, do artigo 1º, da
Lei nº. 4.504, de 30 de novembro de 1964
(Estatuto da Terra), que “considera-se Re-
forma Agrária o conjunto de medidas que
visem a promover melhor distribuição da
terra, mediante modificações no regime de
sua posse e uso, a fim de atender aos princí-
pios de justiça social e ao aumento de pro-
dutividade”, por sua vez, a Regularização
Fundiária é o processo que inclui medidas
jurídicas, urbanísticas, rurais, ambientais, e
sociais, com a finalidade de integrar assen-
tamentos irregulares ao contexto legal das
cidades e no campo, com o fito de garantir o
direito social à moradia e a produção de seus
ocupantes nesses lotes.

Desta maneira, são necessários buscar
responder questionamentos para poder
aprofundar a celeuma jurídica da Reforma
Agrária e da Regularização Fundiária na
Amazônia Legal. Neste sentido, elencam-se
os seguintes questionamentos, que serão
respondidos no corpo da matéria: i) A legis-
lação referente à Regularização Fundiária na
Amazônia Legal como um conjunto de di-
reitos e obrigações que terão seus reflexos
na Política Agraria Brasileira conseguiu ga-
rantir as posses e ocupações legitimas e as
propriedades consolidadas, ou foi mais uma
normativa desagregadora desse direito por
ações estatais? ii) A Reforma Agrária na
Amazônia Legal em sua plenitude conse-
guiu dar o retorno esperado e contemplou
os verdadeiros beneficiários que preenchem
os requisitos extrínsecos para a mesma ou
desvirtuou-se nos órgãos de terras? iii) As
terras públicas na Amazônia Legal destina-
das para Reforma Agrária e para Regulariza-
ção Fundiária em qual banco de dados
públicos um cidadão comum consegue
acessar essas informações para cumpri-
mento da lei da transparência?  vi) Ou ambas
as Políticas Públicas de Regularização Fun-
diária e da Reforma Agrária são uma política
explicita de favorecimento de um modelo
de desenvolvimento predatório e extensivo
para a Região Amazônica, em que os peque-
nos agricultores, ribeirinhos e povos indíge-
nas foram e são frequentemente vítimas de
conflitos de terra compactuados pelos ór-
gãos do Estado?

Para responder essas inquirições é neces-
sário fazer uma Digressão Normativa e His-
tórica, principalmente da análise desenhada
com base na Lei n.º 11.952/2009, que criou
o Programa Terra Legal e as alterações ad-
vindas com a Lei n.º 13.465/2017, que tratam
de terras públicas na Amazônia Legal. Vale
descrever que a lei da terra e o Estatuto da
Terra são normas de campo nacional, não
exclusiva da Amazônia Legal. 

É conveniente esclarecer que a qualifica-
ção dos beneficiários da Reforma Agrária e
da Regularização Fundiária são fruto de
uma análise muito rasa que não garante que
o beneficiário ou quem aliena terras tenham
habilitação para trabalhar com a mesma, em
que muitas das vezes, o lote é utilizado ape-
nas para especulação fundiária. Por isso que
sou favorável à uma Auditoria Fundiária na
Amazônia Legal em terras públicas destina-
das a Reforma Agrária e a Regularização
Fundiária. Já ficou comprovado que CPI
nunca chega ao patamar da judicialização,
fato já consagrado com a CPI da Ocupação
de Terras Públicas na Região Amazônica
realizado pelo Congresso Nacional com en-
cerramento em 28 de dezembro de 2001.

Há casos identificados em diversos docu-
mentos que imóveis fundiários com posses
e ocupações legitimas e propriedade conso-
lidada que foram incluídas em modelos de
criação de Assentamentos Rural Federal,
Terras Indígenas, Terras Quilombolas, Uni-
dades de Conservação de Uso Sustentável e

de Proteção Integral, Grilagens de Terras Pú-
blicas, sem Estudos Técnicos e Audiência
Pública para detectar ancianidade, bem
como a existência de registro público sem
analise da Cadeia Dominial.

Para compreensão histórica para Reforma
Agrária e da Regularização Fundiária, é im-
portante enfatizar que o primeiro órgão
criado para Povoamento da Amazônia foi a
Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia (SPVEA), no ano
de 1953, na gestão do Presidente Getúlio
Vargas, sendo extinta na década de 60, e
substituída pela Superintendência de De-
senvolvimento da Amazônia (SUDAM),
órgão que passou a ser responsável pela exe-
cução do Plano de Valorização Econômica
da Amazônia. Muitos recursos financeiros
públicos e privados foram aplicados, sem,
entretanto, alcançar o desenvolvimento al-
mejado e de integrar a Amazônia Legal com
as demais regiões. Por outro lado, é salutar
ressaltar, que sempre houve uma invisibili-
dade dessas ocupações e posses legitimas
pelo Estado, corroborado por uma consa-
grada debilidade fundiária, fruto da ausên-
cia da Governança da terra, com o
estabelecimento do latifúndio. 

Nesse sentido, na década de 50-70, essa
política de povoamento, ocasionou o sonho
de muitos terem acesso à terra para produ-
zir, gerar riqueza e renda.  Os investimentos
na região foram acelerados com a constru-
ção das Rodovias Transamazônica e Cuiabá-
Santarém. E ainda foram reservadas para
Colonização e Reforma Agrária em uma
faixa no total de dez mil quilômetros às mar-
gens das rodovias. Nestas circunstâncias,
crescia o fluxo de trabalhadores e seus fami-
liares para diferentes áreas da região. Com a
abertura de estradas federais e estaduais,
programas de assentamento rural, mecanis-
mos de incentivos, crédito e proteção que
atraíram o investimento privado, o governo,
incentivou o processo obrigatório para fins
de ocupação, vários foram os interesses que
atraíram os olhares para a região amazônica. 

Entretanto, essa política caracterizou-se
com favorecimento a monopolização das
terras devolutas, pelos grandes negociantes,
grileiros, latifundiários, fazendeiros, empre-
sários, nacionais e estrangeiros, promo-
vendo uma ampla ocupação de terras. Fato
que motivou a instituição de uma CPI na Câ-
mara sobre as terras públicas adquiridas por
estrangeiros, por Requerimento do Depu-
tado Márcio Moreira Alves em 1967, com o
propósito de apurar a venda de terras brasi-
leiras a pessoas físicas e jurídicas estrangei-
ras, e a elaboração da Lei nº. 5.709, de 7 de
outubro de 1971, que Regula a Aquisição de
Imóvel Rural por Estrangeiro Residente no
País ou Pessoa Jurídica Estrangeira Autori-
zada a Funcionar no Brasil.

Ianni (1979) relata que no período de
1964-78, os interesses dos militares estavam
aliados aos interesses da oligarquia agrária,
sendo necessário retirar os posseiros da re-
gião ou ao menos enfraquecer os movimen-
tos armados dos camponeses que lutavam
pela terra na região. É salutar, ressaltar, que
esse quadro não se alterou quanto a política
de destinação das terras públicas, em que
tendo em vista o interesse de empresas

agropecuárias pelas melhores terras da
Amazônia, os posseiros ficavam em uma
condição difícil de sustentar e lutar pela
posse de suas terras, pois as forças políticas
e institucionais das empresas forçavam os
pequenos agricultores a sair das melhores
terras. Vê-se, portanto, que a máquina esta-
tal sempre priorizou os grandes negócios
em detrimentos desses grupos de campo-
neses.

Analisando esses fatos históricos anterio-
res, verifica-se que esses processos de Re-
forma Agrária e mesmo de Regularização
Fundiária para esses grupos detentores de
menor riqueza e de força política, sempre a
prioridade era e é de primeiramente de des-
tinar as terras públicas de forma predomi-
nantemente coletiva, advindas da
necessidade de diversos documentos para
uso coletivo da terra, como Plano de Uso,
Plano de Manejo, instituição de Conselhos,
e da necessidade de Regularização Fundiá-
ria, em que esses órgãos responsáveis por
essa demanda não realizavam esses requi-
sitos normativos, impedindo dessa forma o
uso da terra por ausência de prova fundiária
e documental; e o segundo critério, por des-
tinação individual, em que são expedidos
Certidão de Reconhecimento de Ocupação
(CRO), documento inútil, ou  a Concessão de
Direito Real de Uso  (CRDU), com Cláusulas
Resolutivas de 10 anos, que impediam e im-
pedem o acesso ao licenciamento ambiental
e acesso a crédito financeiro. Mesmo com
uma CPI realizada pela Comissão Parlamen-
tar do Congresso Nacional destinada a in-
vestigar a ocupação de terras públicas na
Região Amazônica, terminada em 2001,
nada avançou, simplesmente mais papel e
tempo perdido.

Portanto, após digressão normativa e his-
tórica, com várias CPIs tratando de Terra Pú-
blicas na Amazônia Legal, é perceptível que
os anos se passaram e o modo operante per-
manece. Notório que há uma política expli-
cita de favorecimento de um modelo de
desenvolvimento predatório e extensivo
para a Região Amazônica, em que os peque-
nos agricultores, ribeirinhos, quilombolas, e
os povos indígenas, foram e são frequente-
mente vítimas de conflitos de terra. 

Os últimos modelos adotados como Polí-
tica Pública para Amazônia Legal a partir do
ano de 2006, advindo da Lei nº. 11.284, com
a implantação da Flota e da Flona, demons-
tra claramente um direcionamento, para
atendimento das grandes empresas interna-
cionais, ou nacionais, com recursos de paí-
ses europeus. Nesse modelo de Unidades de
Conservação de Uso Sustentável, toda de-
manda da madeira nobre extraída, destina-
se exclusivamente para exportação, em que
não há verticalização das cadeias produtivas
locais, para a inclusão das cadeias movelei-
ras e madeireiras, sem olvidar de atividades
ilícitas como pesquisa e exploração mineral
no interior das mesmas.

É importante enfocar, que nesses mode-
los de florestas públicas, são grandes áreas
de terras, portanto, ativos ambientais, em
que esses grupos de agricultores familiares
não são prioridades para o Estado, vivem na
invisibilidade fundiária, e que os mesmos
são impedidos de acessá-la, inclusive para

realizar atividades seculares como pesca,
caça, coleta de produtos da floresta, retirada
de madeira para manutenção de suas mora-
dias, e para criação de pequenos animais e
cercados, que são práticas sustentáveis para
consumo de suas famílias, fato que corro-
bora para o êxodo rural acentuado, em que
tem Estados na Amazônia Legal que esse ín-
dice absurdo chega a 90% de pessoas resi-
dindo na zona urbana, em que vão residir
em ambientes úmidos sem acesso ao sanea-
mento básico. A título de ilustração aconse-
lho fazer uma pesquisa se esses dados em
mestrado e doutorado tem, e que se existir
é raríssimo. A preocupação da grande maio-
ria dos pesquisadores é para a identificação
da fauna e da flora, desprezando o homem,
sem análise ou inclusão desses mecanismos
excludente aplicado pelo Estado, que prio-
riza os grandes negócios.

A Lei nº. 11.952/2009, alterada principal-
mente pela Lei n.º 13.465/2017, que é uma
normativa especial para Regularização Fun-
diária na Amazônia Legal, que implantou o
Programa Terra Legal, em que houve grande
investimento, mas os resultados não foram
satisfatórios, e nos últimos anos a Reforma
Agrária estancou no país. O principal pro-
blema não é de legislação e nem de instru-
mentos normativos, até porque a lei
simplificou bastante o procedimento para
reconhecimentos das posses e ocupações
legitimas, e trouxe segurança jurídica. 

A questão perpassa por interesses obscu-
ros, comprovado em que os processos ad-
ministrativos nos órgãos de terra não
andam, para os agricultores familiares e os
beneficiários da Reforma Agrária e da regu-
larização Fundiária, com permanência de
grandes latifundiários.  Para se ter uma com-
preensão que questão de terra, é hoje ação
da Polícia e do Ministério Público, a título de
ilustração no dia 20 deste mês, foi assinado
um Termo de Cooperação Técnica entre o
Incra e a Polícia Federal, que prevê o inter-
câmbio de informações constantes em
bases de dados mantidas pelas instituições,
a exemplo Sistema de Gestão Fundiária
(SIGEF) e do Sistema Nacional de Cadastro
Rural (SNCR), do Incra, e o Sistema de Infor-
mações Criminais, da Policia Federal. Sabe-
se que somente isso não é suficiente, se não
vier precedida de Auditória Fundiária, e o
exercício pleno da CNJ, da Corregedoria
Geral dos Tribunais de Justiça, junto aos ór-
gãos de Terras e dos Cartórios de Registros
de Imóveis, quando ao aspecto dos procedi-
mentos administrativos das concessões de
prova fundiária pelos órgãos de terra, e da
avaliação da cadeia dominial para matricula
nesses Cartórios.  

Apesar da imensidão de terras na Amazô-
nia Legal, que envolve 9 (nove) Estados, sua
população, entretanto, corresponde a
12,32% do total de habitantes do Brasil
(IBGE, 2019). Desta maneira, a situação agrá-
ria na região tornou-se complexa pela pres-
são econômica e pelos conflitos agrários
criados pelas disputas de terras pelos grilei-
ros,  fazendeiros, grupos políticos do poder,
com os pequenos agricultores, e mais recen-
temente surge a figura do Calote Fundiário
Público, em que não há Estudo Técnico e
Audiência Pública para identificar anciani-
dade, em que o próprio Estado, mantêm o
domínio dessa terra, estabelecendo meca-
nismo legal, com leis elaboradas com a par-
ticipação de organismos internacionais com
clara intenção de beneficiar as empresas in-
ternacionais, como por exemplo, a Lei nº.
11.284/06, que se destina a criação de Flo-
restas Públicas para Concessão Florestal
Onerosa, com contratos de 40 anos, e cul-
minando com ilicitudes, por existir pesquisa
e exploração mineral nessas áreas, e norma-
tivas para exploração mineral em Assenta-
mentos Rurais Federais e de Unidade de
Conservação, que tem beneficiários nessas
terras.
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Aquele dia era mais um dia como
outro qualquer. Logo na primeira
consulta, atendi uma jovem mulher
de uma beleza incomum na casa
dos 25 anos, porém sem brilho.

Era extremamente formal, não
permitia que a entrevista médica
fluísse com naturalidade, evitando
responder perguntas que conside-
rava pessoais demais.

Para contornar essa dificuldade,
solicitei que fizesse exames o mais
breve possível para afastar comple-
tamente doença cardíaca, motivo
de sua preocupação.

O exame físico e os sintomas
apontavam para transtorno de an-
siedade generalizada e do pânico
com manifestações cardiovascula-
res. Aliás, a partir das primeiras im-
pressões, eu já lhe antecipara que
sua “doença” pudesse se tratar de
natureza psicossomática pela
abundância de queixas sistêmicas,
algo que ela mesma fez pouco caso,
haja vista que dissera que “não
tinha problemas pessoais”.

No retorno, nenhuma não foi de-
tectada nenhuma doença. Mas, ,
ela acreditava que estivesse “muito
doente”. Então, perguntou-me: “e
agora?”.

“O seu problema deve ser
oriundo de um conflito emocio-
nal”, disse-lhe. Arregalou os olhos
e insatisfeita com o diagnóstico, rís-
pida, disse: “eu não estou louca. Se
estivesse procuraria o psiquiatra! “

Aquela consulta mesmo bem
paga estava desgastante. Suei frio,
respirei fundo e contei até dez. En-
goli seco! Ousado, disse-lhe: “per-
doe-me, não conheço ninguém que
não tenha problemas; nem
CRISTO!”

-Ponderei: “olhe, não deveria
haver segredos entre a senhora e
mim. É como o pecador ir ao con-
fessionário e dizer ao padre que

não tem pecados. Mas, não posso
passar uma corda no seu pescoço;
aqui não é Câmara de tortura!”

Baixou a cabeça.
Prossegui delicadamente, porém

firme. “Agora dona Carla, por favor,
gostaria mesmo de poder lhe aju-
dar. Veja-me como o seu confi-
dente, alguém disposto a lhe
ajudar, pois vejo que a senhora
sofre, mas estou convicto de que
seu enorme sofrimento físico é
oriundo de um distúrbio emocional
que a senhora se recusa consciente
ou inconscientemente revelar, haja
vista que a senhora não melhora
com os meus medicamentos”.

-A senhora é uma jovem mulher
bonita, sem vida. É essa imagem
apática que a senhora me passa.
Como não dei jeito no seu caso,
acho que vou ter que rasgar o meu
diploma de médico!

Abriu um tímido sorriso. Respi-
rou fundo e fez uma longa pausa
que me deixou desconcertado a
ponto de eu lhe perguntar se eu a
havia ofendido.

Seus olhos marejaram.
Como que saída de uma batalha,

ferida, recompôs-se logo.
Eu não sabia o que esperar, ape-

nas que se abrisse…
Finalmente, começou a falar.
-Ok, doutor, vamos lá; imagine o

seguinte: ponha-se no meu lugar
por um momento. Você é uma mu-
lher que sonhou muito um dia estar
casada, que esperava ter encon-
trado o amor de tua vida e aí, de re-
pente, você descobre que teu
marido está tendo um caso com a
tua MÃE há três anos. Foi o único
homem da minha vida. Está sendo
muito difícil superar isso.

O meu olhar de compaixão que

era maior do que o de surpresa a in-
centivou a continuar falando.

-Por amor, eu juro que o perdoei.
Não falei nada nem para minha
mãe que eu

já sabia que meu marido e ela me
traíam.

“Acho que minha mãe seduziu o
meu marido. Ela é jovem e alegre
na casa dos 43 anos. Casou com
meu pai muito cedo, ela mal saída
da adolescência. Sempre foi cheia
de vida, adora cantar, dançar, se di-
vertir bastante e se veste como uma
“mocinha”. Uma mulher sensual. É
uma mãe normal, mas sem muito
apego a mim, filha única”.

-Sofri muito e quando já estava
começando a aceitar essa minha
tragédia familiar, superando-a len-
tamente, num almoço familiar de
domingo, meus pais revelaram que
eu iria ganhar um irmãozinho!

-Ora, doutor, como?! Meu pai
mesmo dizia: “minha velha não dá
mais nada”. Diz que ela perdera o
apetite sexual.

-Você está entendendo isso?
-Meu pai está feliz e ela disfarça.

Meu marido jurou que se afastou
dela, depois que ele me viu arra-
sada.

-Estou tão envergonhada e com
ódio mortal de minha mãe. Tenho
vontade de acabar com essa farsa.

Continuei calado sem dizer uma
palavra sequer, a não ser, “lamento
muito”. E digo-lhe que, fazendo o
juramento de HIPÓCRATES, nunca
quis saber de detalhes sórdidos
nessa relação familiar doentia, pois
o que me interessava mesmo era
tratá-la adequadamente, encami-
nhando-a para o psicoterapeuta e
psiquiatra. De pronto, recusou.

-Você está satisfeito agora?!
-Por que eu ficaria dona Carla?!
- Agora me diga, doutor: o que

essa criança que vai nascer da bar-

riga de minha mãe será mesmo
para mim? Filho de minha mãe e
meu marido, meu meio irmão?
Meu enteado ou o quê? Nada! Estou
enlouquecendo!

Atônito, eu realmente não sabia o
que dizer…

Então, apanhou sua bolsa e es-
tendendo a sua mão para se despe-
dir, disse: “eu lhe agradeço por me
escutar. Estou aliviada. Não volta-
rei nunca mais e, por favor, não co-
mente nada com ninguém. É muita
vergonha. Pensei que coisas assim
só aconteciam com os outros”.

Apertei-lhe a mão, não a convi-
dando para que “voltasse sempre”.

Ao dizer: “passe bem, ela virou-me
as costas e foi embora para sempre”.

Porém, um dia, ao acaso, no
Shopping Center, eu reconheci
aquela bela e exuberante mulher ao
lado de quem parecia ser o seu ma-
rido. Tentava segurar a mão das
duas crianças que corriam, aproxi-
madamente, de três e quatro anos
de idade, sendo a mais velha, chu-
pando um sorvete, acompanhada
de perto pelo casal mais velho, que
parecia ser os pais da moça. Os pais
dela agiam como se fossem os pais
dessa criança mais velha, também.

Ao longe me viu, reconheceu-me
e me cumprimentou.

Ela parecia estar bem, mas não
feliz. O seu corpo apresentava mar-
cas de envelhecimento

Ora, pensei: “O que é o mais im-
portante isso tudo?”

Acostumado a grandes dramas
pessoais de saúde, poucas vezes
havia testemunhado tanta dor fí-
sica de natureza psicossomática.
Nesse caso, concluí que nem medi-
camentos alopáticos nem homeo-
páticos, tampouco “medicina
alternativa” iriam funcionar, ex-
ceto o único remédio salvador, de
fato, poderia ser a paz espiritual.

Paulo Rebelo Coluna

Médico e Poeta 
amapaulo.com.br

amapaulo@outlook.comINSUCESSO TERAPÊUTICO
(O Calcanhar de Aquiles do médico)
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Um homem de 20 anos do
estado americano de Utah,
nos Estados Unidos, encon-
trou sua mãe biológica e des-
cobriu que eles trabalhavam
no mesmo lugar. O caso
aconteceu no St. Mark’s Hos-
pital, em Salt Lake City.

Benjamin Hulleberg foi
adotado recém-nascido. Seus
pais adotivos sempre conta-
ram a verdade para ele.
Desde cedo, ele queria co-
nhecer a mãe biológica.

Os pais adotivos aprova-
vam a busca. Mas o filho, ape-
sar de escrever cartas, buscar
arquivos e pistas, não conse-
guia encontrar a mãe bioló-
gica.

Holly Shearer, que ficou
grávida na adolescência,
disse ao programa de TV
"GoodMorningAmerica", da
rede de TV ABC, que nunca
esqueceu o filho.

“Ele sempre esteve na

minha mente. Mais ainda em
feriados e no aniversário
dele. Era uma montanha-
russa de emoções. Pensei

nele o tempo todo", disse a
mãe biológica.

Ela chegou a achar Benja-
min no Facebook, mas diz

que não tinha coragem de
atrapalhar o que ela via como
um jovem rico e ocupado.

Shearer finalmente tomou

coragem de mandar uma
mensagem para Benjamin no
dia do seu aniversário de 20
anos.

"Este é um dia que eu es-
perava nos últimos 20 anos
da minha vida. Ver que final-
mente estava acontecendo
era incrível. Foi muito para
assimilar", ele disse. Benja-
min descobri que tinha um
meio-irmão e uma meia-
irmã.

Eles marcaram o encontro
em um restaurante. Foi lá
que eles conversaram e des-
cobriram que trabalhavam
no mesmo hospital - ela
como assistente da equipe
médica e ele como voluntá-
rio.

Eles já tinham estado no
mesmo ambiente várias
vezes. Hoje eles se encon-
tram regularmente nas pau-
sas do trabalho, que o filho
diz que são "incríveis".

Sonho realizado Geral

Caso aconteceu no estado americano de Utah, nos Estados Unidos.

Benjamin Hulleberg e sua mãe biológica, Holly Shearer —
Foto Divulgação-HCA Healthcare’s St. Mark’s Hospital

Após procurar mãe biológica por 20 anos, filho 
descobre que eles trabalhavam no mesmo hospital



A Polícia Rodoviário Fe-
deral (PRF) apreendeu
cerca de 37 m³ de madeira
em toras sendo transpor-
tados ilegalmente, du-
rante fiscalização na
BR-222, em Abel Figuei-
redo, sudeste do Pará.

Ao ser questionado, o
condutor do caminhão
afirmou não possuir
quaisquer documenta-
ções fiscais que autorizas-
sem o transporte da
carga, configurando
assim crime ambiental.

Diante dos fatos, a
carga foi apreendida e fi-
cará à disposição do

órgão ambiental respon-
sável. O condutor do ca-
minhão que realizava o
transporte foi encami-
nhado à Delegacia de Po-
lícia Civil de Abel
Figueiredo para a realiza-
ção dos procedimentos
cabíveis.

No primeiro semestre
de 2022, a PRF já apreen-
deu cerca de 2.000 m³ de
madeira sendo transpor-
tados ilegalmente nas ro-
dovias e estradas federais
do Pará, um aumento de
60% em relação ao
mesmo período do ano
passado.

Algo em nós, na busca pela ilu-
minação, sobrevive sob ou sobre
as forças do ego. As próprias orga-
nizações políticas comunicam a
preponderância dele, em todos
os aspectos. Talvez, o cerne sejaa-
placar o ego, na política tradicio-
nal e dividir proporcionalmente,
em direitos e deveres, o Estado.
Assim,iniciaria um processo geo-
político equitativo e evolutivo.
Aguardamos.

A ausência da proporcionali-
dade na representação política,
especialmente, na Câmara Fede-
ral é uma autenticidade nossa,
brasileira, desde o Império. Sem
a busca ou a defesa por uma re-
presentação,verdadeiramente,
proporcional – não só no sentido
populacional,mas principal-
mente no quesito territorial dos
estados brasileiros- o tal modelo
de democracia majoritáriaserá
sempre insuficiente e “egocên-
trico”.

Longe disso, pensar a Federa-
ção como expressão de interesses
territoriais relevantes, implica na
real representatividade política
dos indivíduos, por meio de
maior equidade na ocupação das
cadeiras parlamentares federais
por parte dos estados. O pressu-
posto mais esquecido é a própria
dimensão, em área territorial, dos
entes federados.  O Pará, por
exemplo, tem área total maior do
que a região sudeste inteirinha. E
seria cômico se não fosse trágico:
tem sua capital “de costas” aos
seus mais de cem
municípios.Quantos de nós
temos a mínimapresença do es-
tado, em nossos municípios,na

região norte? E quantos de nós
percebemos os excessos atuantes
da União, em nossas cidades? Um
paradoxo próprio do nosso pacto
federativo, tão em frangalhos,
quanto a sua própria existência. 

Diz-se que há sub-representa-
ção de estados, comoo de São
Paulo e sobrerrepresentação de
estados, como os da região Norte.
Convenhamos, analisar essas
equivalências sob o aspecto po-
pulacional é, por baixo, inconse-
quente. É dizer que estados
pouco populosos e “pobres”,
com IDH em posição de desvan-
tagem, provocamimpacto nega-
tivo na representação política. 

Se não tem remédio, reme-
diado está. O pacto federativo
abriga-se no artigo 1º da Lei das
leis. Desde Vargas, dão-se os re-
médios sem saber das doenças.A
fraqueza das Assembleias Legis-
lativas dos estados, sem força de
legislar, nada podem fazer. Ora,
pois, quem está na garupa não
governa as rédeas!

Ademais, as comprovações de
que se tem beneficiado algumas
regiões, em detrimento de outras,
salta aos olhos da turma de cá do
país (Norte, Nordeste e Centro-
Oeste), pelo próprio comporta-
mento e pela atuação mais densa
dos legisladores das diferentes re-
giões brasileiras. Representantes
do Sul e do Sudeste elevam os an-
seios dos votantes, às plenárias
da Câmara de Deputados, saciam
as necessidades do seu povo, por-
que os conseguem alcançar, per-
correr território, estar presente
em todos os recantos, de leste a
oeste.

O equilíbrio federativo parece
inatingível. Os entes mais popu-
losos guardam, em si, a força po-
lítica decisória. Sem queixas. A
democracia é o maior de nossos
princípios. Contudo, a represen-
tação estritamente proporcional
dos estados, em termos de popu-
lação, leva à maior concentração
de poder político e econômico a
determinadas unidades da Fede-

ração.
A consequênciaintimida e en-

fraquece número alto de estados
do país, por ficar submetido a
plano político-eleitoral de alguns
poucos. Isso é mesmo democra-
cia?Chega perto de tirania da
maioria ou, pior,impossibilidade
de veto e inviabilidade de propo-
sições da minoria amazônica, o
que nos traz, em décadas,ran-
kings de desigualdades regionais.

E por falar em região amazô-
nica, onde habitamos, comporta
estados pouco populosos, mas gi-
gantes em importância geopolí-
tica. Ignoremos esse detalhe? Por
quanto tempo? Somos do Brasil e
não somos de nós mesmos? Até
quando seremos intrusos em
nossa própria casa? Quem nos re-
presenta no Congresso Nacional
conhece de perto nossas carên-
cias? 

Qual o ponto máximode uma
discussão, para desacreditar toda
uma população de trabalhadores
de um estado e elevar a status de
discurso de autoridades falácias
de ONGs e de políticos que, se-
quer, coexistem em terra amazô-
nica? Apoiadores mundiais-
alguns sem um pé de árvore em
seu quintal- e juristas flamejam
bandeirolas,com intuito de frear,
ou exterminar, atividades econô-
micas que se apoiam em ativida-
des garimpeiras.  É guerra
econômico-social velada, amigo!
Cidades inteiras sendo paralisa-
das e até andando para trás, com
escasso apoio político e pouca se-
gurança jurídica. Pelo menos, em
intenções manifestas.

Manifestas somente em punir

a vocação econômica de estados
e municípios do Norte. O povo
padece. Tudo bem que milhares
de brasileiros ignorem a impor-
tância, ao Brasil e aos brasileiros,
daquelas atividades: a minera-
çãoe suas diversas escalas. Não
há pecado nisso. Pecado há em
manipular o povo contra si
mesmo. Jogo baixo!

Um único estado, que tem ta-
manho e carência de três, como o
Pará, traz os excessos do Poder
Federal e as mazelas da insufi-
ciente presença do governo esta-
dual. Todo o reflexo sentimos,em
nosso dia a dia, quando nos depa-
ramos com assuntos repetidos,
cujas (des)graças são anunciadas.
Outro dia, de novo: municiar
povos indígenas, dando poderes
de “vigília”. Memória curta. Al-
guém lembra do Povo Gavião, em
Rondônia, na divisa com Mato
Grosso, onde, no conflito, uns
tantos foram decapitados, outros
tantos mortos? É o que buscam
reproduzir nos estados do Norte?

De mais a mais, o federa-
lismo, que deveria ser coopera-
tivo e equilibrado,
transformou-se em um federa-
lismo competitivo e desequili-
brado - guerra fiscal, com
estados muito ricos, outros
muito pobres- e com uma forte
concentração de recursos à
União. E, daí, criou-se uma des-
confiança generalizada, por-
que,com egos exacerbados, o
processo geopolítico não
avança.PS: o único remédio ao
pacto federativo doente é o res-
gate do fortalecimento das
Constituições Estaduais.
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GeralMadeira ilegal

PRF apreende 37 m³de madeira 
ilegal, na BR-222, no PA

José Altino:
Convidada: Paula Pavarina

• COLUNA
Jornalista diário, escritor, 

aviador, fundador da União 
Sindical dos Garimpeiros da
Amazônia Legal, membro do
Conselho Superior de Minas.

zealtino@uol.com.br

No primeiro semestre de 2022, a PRF já apreendeu cerca de 2.000 m³ de madeira 
sendo transportados ilegalmente nas rodovias federais do Pará.

Em frangalhos



1. Quais os transtornos
que mais afetaram a saúde
mental da população na
pandemia? 
Muitos transtornos se tor-

naram mais frequentes com
a pandemia, com destaque
para os quadros ansiosos,
depressivos e os de estresse
pós-traumatico. Também
muitas pessoas que já so-
friam previamente com o
Transtorno Obsessivo Com-
pulsivo tiveram seu quadro
piorado, principalmente
aquelas nas quais os sinto-
mas estavam relacionados
com questões de limpeza e
contaminação 

2. O que as pessoas com
ansiedade e depressão sen-
tem? 
Os quadros ansiosos são

muito diversos e podem
ocasionar sintomas físicos
como  sensação do coração
batendo rápido,  tremores,
ficar pálido, suar muito,
ocorrendo em "crises" que
aparecem subitamente e
sem motivo aparente. Mas
também podem se apresen-
tar como preocupação ex-
cessiva, dificuldade em
controlar as próprias preo-
cupações,  insônia,  tensão
muscular , irritabilidade,
etc..
Os quadros depressivos

tendem a apresentar tris-
teza frequente, alteração de
sono, apetite, energia/dis-
posição,  perda do prazer

em atividades que antes
eram prazerosas.

3. De que forma o corona-
vírus  potencializou o sur-
gimento de doenças
psiquiátricas na popula-
ção? 
Primeiramente pelo

grande estímulo de ansie-
dade que a possibilidade de
adoecimento grave gerou
na população. Para além
disso, ainda tivemos situa-
ções críticas de pessoas per-
dendo vários entes
queridos, sem possibilidade
de vivenciar adequada-
mente o luto, sem poder
realizar os devidos rituais
de sepultamento pelo risco
de transmissão da doença.
Também houve  insegu-
rança financeira, que mui-
tos passaram por conta do
fechamento do comércio,
perda de empregos. Outra
questão foi o próprio isola-
mento social, que gerou em
muitos um sofrimento im-
portante relacionado à soli-
dão 

4. Como podemos preve-
nir de forma não medica-
mentosa o aparecimento da
doença mental neste mo-

mento difícil? 
Técnicas de atenção

plena, meditação,  controle
de respiração, prática de
atividades físicas.  Com a
gradativa redução das res-
trições que vem ocorrendo ,
a prática de atividades físi-
cas ao ar livre, inclusive,
voltou a ser uma excelente
possibilidade. Realizar psi-
coterapia também  é bas-
tante recomendável ,
sempre importante lembrar
que ela não se destina ape-
nas a pessoas que tem
algum adoecimento, qual-
quer pessoa pode realizar
para auxiliar em diversas
questões que se possa estar
passando na vida. A psico-
terapia consiste em um con-
junto de técnicas que
ajudam a lidar melhor com
os pensamentos e emoções,
sendo realizada principal-
mente por psicólogos. 

5. Como a sociedade e os
gestores podem amenizar o
sofrimento da população? 
Sobretudo combatendo o

estigma ainda muito forte-
mente relacionado aos
transtornos mentais, os
quais nada mais são do que
um adoecimento que, como

qualquer outro, é passível
de diagnóstico e trata-
mento, sendo que quanto
mais precocemente o fizer-
mos melhores são as chan-
ces de recuperação e ganho
de qualidade de vida. Tam-
bém a ampliação e consoli-
dação dos serviços de
atendimento público as
pessoas em sofrimento
mental cumpre papel fun-
damental  para promoção,
prevenção e recuperação da
saúde. 

6. Faça suas considera-
ções finais. 
Caso você esteja encon-

trando dificuldades em
lidar com seus pensamen-
tos e emoções, não tenha
medo ou vergonha em
pedir ajuda. Você pode pro-
curar um Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS),
que são unidades públicas
destinadas ao atendimento
de pessoas que encontram-
se em sofrimento mental,
para ter o adequado trata-
mento.  Lembre-se: qua-
dros ansiosos, depressivos,
traumáticos e outros são
adoecimentos como quais-
quer outros e podem ser
tratados.
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Médico Radiologista; Professor
da Unifap; Mestre em Ciências
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Hoje no #vemcomigofalardesaúde recebemos o médico
psiquiatra Rafael Luna CRM 1439 AP  RQE 946, para nos
falar sobre transtornos psiquiátricos na pandemia.

Rafael Luna 
Médico Psiquiatra (CRM-AP 1439 /RQE 946)
Residência Médica em Psiquiatria pelo
Hospital de Clínicas Gaspar Viana. 
Residência Médica em Psicoterapia pela
Universidade Federal de São Paulo.

Saiba mais sobre transtornos 
psiquiátricos na pandemia.
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O subprocurador-geral de
Justiça para Assuntos Admi-
nistrativos e Institucionais
do Ministério Público do
Amapá (MP-AP), Nicolau
Crispino, representou a pro-
curadora-geral de Justiça do
MP-AP, Ivana Franco Cei, na
sexta-feira (24), no prédio do
Hospital Universitário (HU),
da cerimônia de assinatura
do Contrato de Gestão do HU
entre Universidade Federal
do Amapá (Unifap) e Em-
presa Brasileira de Serviço
Hospitalar (EBSERH), do Mi-
nistério da Educação.

O contrato, que também
prevê a homologação do
Concurso Público e convoca-
ção de empregados para o
HU, foi assinado pelo presi-
dente e diretor da EBSERH,
generais do Exército Brasi-
leiro, Osvaldo Ferreira e
César Rocha, respectiva-
mente. Também pelo supe-
rintendente do Hospital
Universitário, médico Aljerry
Rego e pelo reitor da Univer-
sidade Federal do Amapá,
professor Júlio Sá.

De acordo com o contrato,
a Unifap cede apenas a parte
administrativa do Hospital
Universitário para a EB-
SERH. Ou seja, a empresa
fará a gestão hospitalar no
HU, mas a Universidade con-
tinua sendo a dona da uni-

dade hospitalar.
O reitor da Unifap, profes-

sor Júlio Sá, lembrou que a
entrega do prédio era uma
reivindicação antiga de dis-
centes e docentes do cole-
giado, licitado em 2013. O
professor também fez ques-
tão de agradecer a cada ator
envolvido no processo para a
materialização e entrega da
obra, incluindo o MP-AP. O
próximo passo agora é come-
çar o processo para equipar
os laboratórios. A adminis-
tração estima que o mon-
tante necessário gire em
torno de R$ 11 milhões para
equipamentos.

O subprocurador do MP-
AP parabenizou todos os en-
volvidos na efetivação do

Hospital Federal. Nicolau
Crispino, em nome da PGJ
do órgão ministerial, ressal-
tou que o Ministério Público
fará seu papel institucional
de acompanhamento, fisca-
lização e apoio ao HU, que
será essencial para a melho-
ria da Saúde do Amapá.

“O Hospital Universitário é
um avanço para a Saúde do
Amapá. Em nome da Dra.
Ivana Cei, congratulo todos
os envolvidos na efetivação
desta importante unidade
hospitalar. O MP-AP está dis-
posto a contribuir para o seu
funcionamento. Nós do Mi-
nistério Público estamos à
disposição para o que for ne-
cessário”, comentou o sub-
procurador-geral de Justiça.

Participaram da assinatura
o governador do Amapá,
Waldez Góes, o prefeito de
Macapá, Antônio Furlan, au-
toridades militares, parla-
mentares federais e
estaduais, comunidade aca-
dêmica, profissionais da
saúde, imprensa e sociedade
civil. 

FUNCIONAMENTO DO HU
Segundo o superinten-

dente do HU, a previsão é
que o hospital universitário
inicie os atendimentos à po-
pulação entre setembro e
outubro deste ano. O funcio-
namento do hospital será
realizado em quatro etapas,
com a oferta de todos os ser-
viços e atendimentos de
saúde planejados, será em
até dois anos.

Nesta primeira fase, serão
disponibilizados 25 leitos
hospitalares, 15 consultórios
médicos com atendimento
de diversas especialidades
de média e alta complexi-
dade, exames e diagnósticos
em cardiologia, ginecologia,
diagnóstico por imagem, la-
boratório de análises clíni-
cas, laboratórios de
anatomia patológica. A se-
gunda fase de implantação,
prevista para iniciar em
março de 2023, adicionará
mais 32 leitos (sendo 7 leitos

clínicos e 25 cirúrgicos), 5
salas cirúrgicas, reabilitação
física e 19 poltronas para he-
modiálise.

A terceira fase iniciará em
setembro do ano que vem e,
ao final dela, em fevereiro de
2024, o HU contará com 152
leitos (sendo 20 leitos UTI
adulto, 10 UTI pediátrico e 10
leitos UCO), medicina nu-
clear e ampliação dos exa-
mes diagnósticos. Na última
fase de implantação, o HU
estará com a capacidade
total de funcionamento, com
212 leitos, urgência e emer-
gência obstétrica e exames
diagnósticos em obstetrícia.

A estimativa é que o HU
realize mais de 2.300 inter-
nações anuais e oferte aten-
dimentos em diversas
especialidades médicas
como clínica geral, cardiolo-
gia, gastroenterologia, obs-
tetrícia, pneumologia,
neurologia, oftalmologia, in-
fectologia, ortopedia, geria-
tria, além da assistência em
enfermagem, fisioterapia,
nutrição, fonoaudiologia, te-
rapia ocupacional, psicolo-
gia e serviço social. Serão
mais de 17.500 consultas
mensais, 600 cirurgias por
mês, um quadro de 1.800
funcionários e custos anuais
de manutenção e custeio em
torno de R$ 52 mi.

A coordenadora dos Centros de
Apoio Operacional (CGCAO) do Minis-
tério Público do Amapá (MP-AP), pro-
curadora de Justiça Judith Teles,
representou a procuradora-geral de
Justiça do MP-AP, Ivana Cei, na sexta-
feira (24), nas inaugurações o Centro
de Referência a Assistência Social
(Cras) Amor e a reforma do Centro de
Artes e Esportes Unificados (CEU) das
Artes, no bairro Infraero II, na zona
norte da capital amapaense. Os espa-
ços foram inaugurados pela Prefeitura
Municipal de Macapá. O Cras e CEU
foram revitalizados e destinados à as-
sistência social e atividades de es-
porte, cultura e lazer.

De acordo com o prefeito de Ma-
capá, Antônio Furlan, os espaços am-
pliam o uso do Sistema Único de
Assistência Social (Suas) e garantem
aos usuários o acesso aos direitos so-
ciais.

"Estamos em uma área muito im-
portante da cidade, com grande den-
sidade populacional e contamos com
várias intervenções, como a inaugura-
ção do Cras Amor e CEU das Artes,
que servem como forma de entregar o
que a população precisa, cuidado, ca-

rinho, respeito, dignidade e amor.", fri-
sou o prefeito.

Os trabalhos foram executados pela
Secretaria Municipal de Obras e Infra-
estrutura Urbana (Semob) e custeados
com o Tesouro Municipal mais
emenda parlamentar do deputado fe-
deral, Acácio Favacho, no valor de R
$250 mil.

Estiverem presentes nas inaugura-
ções: deputados Federais, deputados
estaduais, vereadores, secretários

municipais, imprensa e sociedade
civil.

Na oportunidade, a procuradora de
Justiça Judith Teles parabenizou, em
nome da PGJ Ivana Cei, o prefeito de
Macapá, Antônio Furlan, pela inicia-
tiva e convidou os agentes públicos
presentes a somar esforços para traba-
lhar em favor da sociedade.

"O trabalho feito pelo CRAS e CEU
das Artes é de extrema relevância para
a sociedade. Assim como os projetos

que executamos no MP-AP, Para que
essas ações sejam implementadas, é
necessário o diálogo entre a comuni-
dade e instituições. Em nome da Dra.
Ivana Cei, parabenizo o prefeito pelas
entregas destes espaços à sociedade e
convido todos os presentes para jun-
tar forças ao Ministério Público em
nossas iniciativas em favor da popula-
ção", pontuou a procuradora de Jus-
tiça.

CRAS AMOR
Com a entrega do centro de assis-

tência, a estimativa de atendimento
será de 600 pessoas por semana, pre-
vista pela Secretaria Municipal de As-
sistência Social (Semas). O
quantitativo leva em consideração o
ponto estratégico, dando suporte a vá-
rios bairros da zona norte da capital.

‘’O novo espaço do Cras Amor foi re-
vitalizado para ampliação dos atendi-
mentos de assistência. Com a entrega
da obra, estarão disponíveis serviços
de CadÚnico, emissão da carteira de
benefícios para pessoa com deficiên-
cia e idosos, além da entrega de cestas
básicas e kits bebê para famílias em
vulnerabilidade social’’, explica o se-

cretário municipal de Assistência So-
cial, Gracinildo Nunes.

O Cras Amor atenderá principal-
mente famílias em situação de vulne-
rabilidade, risco social, condições de
abuso, alcoolismo e desemprego, que
necessitam de proteção básica, assis-
tência social e psicológica, além de ca-
dastramento em programas de renda.

CEU DAS ARTES
Inaugurado em dezembro de 2014,

o centro proporciona ações esportivas
e de lazer. A modernização foi direcio-
nada às salas de atendimento, coorde-
nação e multiuso, banheiros,
biblioteca e auditório, além da revita-
lização do playground, skate park e a
quadra poliesportiva.

De maneira permanente, o CEU das
Artes atende projetos sociais de ca-
poeira, dança e futebol. Atualmente,
54 atletas de karatê do Projeto Bus-
hido treinam no espaço e em parceria
com Governo do Estado, o local é polo
do projeto Amapá Jovem.

Aberto para todos os públicos, o
local recebe a comunidade dos bairros
Infraero II, Açaí, Ilha Redonda, Mo-
rada das Palmeiras, Brasil Novo e re-
dondezas.

MP-AP participa da assinatura do contrato de gestão do Hospital 
Universitário entre Unifap e Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar

Ministério Público do Amapá participa das inaugurações
do Cras Amor e do CEU das Artes, em Macapá

Infraestrutura urbana

Espaços, localizados na zona Norte da capital, são centros para difusão da assistência social, esporte, cultura e lazer.

Contrato prevê a homologação do concurso público realizado e a convocação dos novos servidores para o HU.

A procuradora de Justiça Judith Teles
representou o MP-AP na cerimônia.

O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos
e Institucionais do MP-AP, Nicolau Crispino (ao centro).

Apoio à saúde pública



Visitei o centro de saúde Pa-
paleo Paes, acompanhado de
meu amigo Sebastião Maga-
lhães. Ele falou sobreo serviço
ofertado em cada sala e expli-
cou a maneira como as pessoas
são atendidas.

Sebastião informou que há
um serviço de acompanha-
mento telefônico que contacta,
especialmente, as pessoas que
deixam de procurar a sequência
do tratamento iniciado.

Informou que, embora não di-
recionado para um público em
especial, a maioria dos pacien-
tes está na melhor idade, ou
seja, são pessoas idosas, aquelas
que já viveram mais, trabalha-
ram mais e, em sua maioria,
contribuíram mais para a socie-
dade.

Lembrei da luta para trazer o
Hospital Universitário e o Hos-
pital de Amor e pensei, com ale-
gria, que trazer referências
ajuda a melhorar os serviços
prestados em nosso Estado. 

Apesar dos que me sucede-
ram não terem dado sequencia
ao meu trabalho, a elevação do
nível de atenção e do atendi-
mento prestado em centros de
excelência como o Hospital de
Amor – cuja primeira, das três
fases está em funcionamento,
ainda;faz com que as demais
instituições sintam a necessi-
dade de melhorarem. 

E não apenas isso, também, o
cidadão percebe que tem direito
de receber muito mais do que
lhe está sendo oferecido na
saúde pública do Amapá.

Fiquei encantado com o entu-
siasmo de Sebastião com o ser-
viço oferecido aos pacientes e,
também, com o próprio centro,
que oferece atendimento huma-
nizado e personalizado. Um
oásis na caótica oferta de saúde
pública do Amapá.

Sebastião enfatizou que há
uma atenção personalizada, que
inicia com os registros para
identificar a origem e dados pes-
soais dos pacientes. Os registros
permitem que uma central tele-
fônica, ou call center, tenha ele-

mentos para localizar aqueles
que deixam de dar sequência ao
tratamento iniciado.

Sabemos que interrupção do
tratamento iniciado pode agra-
var a doença quando há inter-
rupção de medicamentos,
especialmente, antibióticos,
cuja suspensão pode gerar vírus

resistentes ou até ultra resisten-
tes, gerando perigo de morte ao
paciente e às demais pessoas. 

Não tinha melhor maneira de
homenagear Papaleo, no centro
ao qual deram o seu nome, do
que oferecer um diferencial de
humanidade próprio da pessoa
que ele foi em vida. 

Sebastião sabe disso. Sabe
que seu trabalho e dos demais
colegas está em patamar supe-
rior aos demais na saúde pú-
blica do Amapá. E isso é fácil de
perceber em seu rosto feliz. O
rosto que expressa sorriso se-
melhante ao do saudoso Dr. Pa-
paléo Paes que dá nome ao
centro; era o melhor amigo de
Sebastião e ser humano que tive
a honra de ser também amigo. 

Obrigado Sebastião, obrigado
equipe do centro de saúde Papa-
léo Paes. Vocês nos fazem ter es-
perança de que o serviço
público de saúde do Amapá
pode ser muito melhor.

Advogado ex-procurador geral do
estado ex-deputado federal atual

delegado da Polícia Federal
reategui1@yahoo.com.br

O CENTRO PAPALÉO PAES É UM OÁSIS DENTRO DO 
CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA DO AMAPÁ

Conheça mais sobre o trabalho que desenvolvi, como parlamentar, na página
/DepMarcosReategui do facebook. Contribuições e questionamentos serão

recebidos através do e-mail reategui1@yahoo.com.br
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Serra Gaúcha terá resort com
maior piscina com borda infinita do
mundo.

Além dos vinhos, delícias gastro-
nômicas e belas paisagens, Bento
Gonçalves terá mais um destaque a
partir de 2025: um hotel de alto luxo
com um parque temático, que pro-

mete ter a maior piscina com borda
infinita e cascata do mundo – tudo
isso em meio às belezas naturais e
culturais do Vale dos Vinhedos.

O empreendimento é da Wynd-
hamHotels& Resorts, está orçado em
R$ 300 milhões e ocupará uma área
de 60 mil m². O Wyndham Bento

Gonçalves Resort & Spa Bewine terá
421 quartos e tem previsão de ser
construído em três anos. Além da
super piscina com borda infinita, a
acomodação também terá um eleva-
dor inclinado com atrações holográ-
ficas, spa, academia, centro de
eventos, heliponto e lobby bar.

O Wyndham Bento Gonçalves con-
tará com um parque em que a temá-

tica será o vinho. Os criadores pro-
metem sensações olfativas, de pala-
dar e tato, além de atrações como a
“maior adega vertical do mundo” e
um museu com tecnologias imersi-
vas, como a 7D. Ou seja: uma vez em
Bento Gonçalves, será possível co-
nhecer não somente a região, mas
outros diversos destinos do mundo
que têm o vinho como protagonista.

Excelente opção gastronômica em
Gramado, o PALACE CAFÉ COLO-
NIAL oferece uma proposta de imer-

são nos sabores, tradições e mesa
farta dos imigrantes alemães e italia-
nos, que fizeram desta região uma
extensão de sua cultura e história.

Em Gramado o café não é apenas
uma refeição, mas sim um momento
para reunir a família e os amigos no
entorno da mesa, com receitas clás-
sicas e ingredientes típicos da culi-
nária da Serra Gaúcha, trazendo uma
experiência deliciosamente única no
Brasil.

O PALACE CAFÉ COLONIAL está
funcionando diariamente das 11h às
22h.

WhatsApp: (54) 99138-9154
Rod. RS 115 Km 38, 38700 | Três Pi-

nheiros | Gramado | RS (junto ao Sky
Palace Hotel).

A Serra Gaúcha, que atrai milhares
de turistas de todo país e do exte-
rior, ganhou em 06 dezembro de
2013 o Parques da Serra Bondinhos
Aéreos. Localizado numa região de
rara beleza, entre montanhas e
vales, no município de Canela/RS, o
local apresenta uma rica e diversifi-
cada fauna e flora e promete sur-
preender o público com um
moderno equipamento turístico – os
Bondinhos Aéreos. São 840 metros
de percurso suspenso onde os visi-
tantes vão poder contemplar as
belas paisagens e ver bem de perto e
do alto a Cascata do Caracol em 3 es-
tações diferentes.

Os bondinhos do parque são equi-
pados com tecnologia suíça Ro-
wema, a mesma tecnologia utilizada
nos Alpes Suíços e que é referência
em qualidade, conforto e segurança.
Cada uma das cabines possui capa-
cidade para até 08 pessoas sentadas,
oferecendo segurança e disponibili-
zando uma bela visão panorâmica
do local. Os visitantes que acessam

o parque e que adquirem o ingresso
possuem estacionamento gratuito e
encontram uma das mais deslum-
brantes vistas do Brasil, a Cascata do
Caracol. Para um bom aproveita-
mento do passeio, sugere-se perma-
necer entre 1h a 1h30. Assim, todos
os atrativos poderão ser aproveita-
dos e sua experiência será inesque-
cível. 

Em julho de 2018 o parque inau-
gurou outra atração, inédita na
América Latina: o Eagle. Ideal para
quem gosta de aventura e contato
com a natureza, o equipamento de
tecnologia norte-americana, con-
siste em um tipo de tirolesa, com
uma cadeira para até duas pessoas,
simulando o voo de uma águia, a ca-
deira irá se deslocar a 180 metros de
distância presa por cabos de aço a
uma altura de 21 metros, mas com
um desnível de 45 metros em rela-
ção ao local de saída, onde se poderá
observar a Cascata do Caracol e a
vista do vale por um ângulo dife-
rente.

BONDINHOS AÉREOS DA CASCATA DO CARACOL

SERRA GAÚCHA APRESENTA PROJETO DO HOTEL DE ALTO LUXO COM MAIOR
ADEGA VERTICAL E MAIOR PISCINA COM BORDA INFINITA DO MUNDO 

CAFÉ COLONIAL DA REDE DE HOTÉIS SKY
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Com a segunda inauguração,
que aconteceu no ano de 1948, o
Cineteatro Territorial foi dotado
de aparelhagem técnica de última
geração, tanto para teatro, como
também máquinas de projeção de
cinema falado. Os projetores de ci-
nema ZeissIkon de 35 milímetros
foram adquiridos na Alemanha e
instalados no Cineteatro Territo-
rial. Outros projetores de 16 milí-
metros, Paillard e Léo, também
foram adquiridos para atenderem
a necessidade dos outros três mu-
nicípios, Mazagão, Amapá e Oia-
poque. 

A essas alturas, na capital, já
havia infraestrutura suficiente
para atender os artistas, tanto em
relação ao possante edifício tea-
tral, como também demais visi-
tantes, visto que, em 1948, havia
nesse perímetro urbano: o próprio
Cineteatro Territorial, reinaugu-
rado em 1948 (cultura); o Hotel
Macapá, de 07 de setembro de
1945, que depois, passou a ser de-
nominado de Novo Hotel (acomo-
dação); a casa do Governador de
1945 (administração); Rádio Difu-
sora de Macapá, de 23 de julho de

1946 (comunicação); Escola Barão
do Rio Branco (educação); e Praça
Barão do Rio Branco (esporte e
lazer), que seria inaugurada em
primeiro de janeiro de 1950.

E foi a partir desse novo con-
texto urbano que, com sua política
cultural, o Governador Janary
Gentil Nunes alcançou êxito em se
tratando de trazer para o Território
vários artistas reconhecidos na-
cionalmente. Atores e atrizes fa-

mosos como: Procópio Ferreira e
Bibi Ferreira, Luiz Gonzaga, Dalva
de Oliveira e Trio Iraquitam, entre
outros, esses artistas estiveram
em Macapá e se apresentaram no
Cineteatro Territorial. Nessa
época, também foi trazido para
Macapá pelo Governo do Estado, a
famosa peça “As Mãos de Eurí-
dice” de Pedro Bloch com o ator
Rodolfo Mayer, que era conside-
rado um dos monstros sagrados
do teatro brasileiro daquela época.
O monólogo “As Mãos de Eurí-

dice”, fez grande sucesso no Brasil
e no exterior. 

Em janeiro de 1950, no Cinetea-
tro Territorial em Macapá, aconte-
cia a apresentação de Lucy Silva e
suas amiguinhas, que eram crian-
ças artistas amapaenses, como se
pode observar na terceira página
do Jornal Amapá, Ano 5, número
252, de 7 de janeiro de 1950: “Com
um programa de variedades, onde
se observa o desenvolvimento ar-
tístico da criança amapaense, a
troupe recebeu bastantes aplau-
sos, podendo-se dizer que, to-
mando-se em consideração a
idade dos pequenos artistas, o es-
petáculo foi bom”.

A equipe de Lucy e suas amigui-
nhas, se apresentou no Cineteatro
do Trem Esporte Clube, que tam-
bém era um espaço teatral da ci-
dade de Macapá, o que podemos
confirmar de acordo com o Jornal
Amapá, Ano 5, número 253, de 14
de janeiro de 1950, na coluna “Di-
versões”: “Teve a população do
bairro da Fortaleza, domingo úl-
timo, oportunidade de assistir ao
espetáculo de Lucy Silva e suas
amiguinhas, que se exibiram no
Cine-teatro Trem, na sede do
Trem Esporte Clube.

Morreu, nesta quarta-feira
(22), o cantor e compositor Paulo
Diniz, autor de músicas como
"Pingos de Amor" e "Bahia Co-
migo" (veja vídeo acima). Per-
nambucano de Pesqueira, no
Agreste, o artista faleceu em
casa, no bairro de Boa Viagem,
na Zona Sul do Recife.

De acordo com a produção de
Paulo Diniz, a morte ocorreu por
volta das 7h, por causas natu-
rais. O velório e enterro serão
restritos para amigos e familia-
res e estão previstos para ocorrer
na quinta-feira, às 10h. O local
não foi divulgado.

Paulo Lira de Oliveira, nome
de batismo de Paulo Diniz, dei-
xou uma filha, duas enteadas e a
esposa, Iluminata Rangel, além
de três netos e dois bisnetos. Ele
nasceu em Pesqueira, no dia 24
de janeiro de 1940.

O artista fez sucesso principal-
mente nos anos 1970, época em
que morava no Rio de Janeiro, e
onde compôs e lançou alguns de
suas obras mais conhecidas.
"Pingos de Amor", lançada em
1971, chegou a ser regravada por

diversos artistas, incluindo Paula
Toller, do Kid Abelha, em 2000.

Paulo Diniz tinha 56 anos de
carreira. Mudou-se para o Rio de
Janeiro nos anos 1960, para tra-
balhar no rádio. Seu maior su-
cesso, "Pingos de Amor", foi
composto em parceria com o
compositor Odibar, um grande
parceiro de sua carreira.

Com Odibar, ele também com-
pôs "Um Chope para Distrair"
(1971) e "Ponha um Arco-íris na
sua Moringa" (1970). O primeiro
sucesso de Paulo Diniz foi "O
Chorão" (Edson Mello e Luiz

Keller, 1966). Um ano depois, ele
lançou a canção "O Chorão no
Dentista" (1967), em alusão à pri-
meira.

O produtor musical Saulo
Aleixo, que trabalhava com
Paulo Diniz, disse que, na última
fase da vida, o artista ainda com-
punha e tinha projetos não lan-
çados. Já na pandemia, ele
chegou a tentar aprovar projetos
na prefeitura do Recife e go-
verno do estado, por meio da Lei
Aldir Blanc, mas eles não foram
aprovados.

"Ele tinha dado uma pausa na

carreira em 2016, mas estava
compondo, tem coisa gravada.
Só não sabemos como vai ser,
ainda, porque a família é quem
vai decidir sobre isso. Ele tinha
muita vontade de trabalhar, mas
a pandemia deu uma afastada
geral, até porque não podíamos
ir com frequência à casa dele nos
reunir, para evitar que ele pe-
gasse Covid", afirmou.

Desde 2020, Paulo Diniz to-
cava um projeto em conjunto
com a cantora e compositora
pernambucana Cristina Amaral,
que se diz uma grande fã. No
fim de maio, ela lançou uma
versão de "Pingos de Amor" e,
no início de junho, um clipe da
canção.

A ideia era gravar canções de
Paulo Diniz com ele e, posterior-
mente, lançar o álbum "Cristina
Amaral canta Paulo Diniz". Ela,
que é natural de Sertânia, no
Sertão de Pernambuco, passou a
adolescência ouvindo Paulo
Diniz e considera o artista uma
grande parte de sua história.

"A gente se juntava, em
grupo, e cantava Paulo Diniz,

fazia farra. Eu tinha sonho de
conhecer Paulo Diniz, e conse-
gui em alguns programas na
Globo, mas não tinha tanta
aproximação. No início da pan-
demia, procurei ele e falei sobre
o projeto. Ele foi muito legal,
aceitou, adorou a ideia. Ligava
para mim e dizia 'Cristininha
está aí?'. Estou muito triste
mesmo, já chorei para caramba,
porque sempre escuto a voz
dele", afirmou.

Cristina Amaral contou que,
com a pandemia, ficou mais di-
fícil tirar o projeto do papel, e o
sonho de gravar uma canção
com Paulo Diniz não vai se rea-
lizar. No dia anterior à morte
dele, ela conversou com Zeca
Baleiro e o convidou para gra-
var "Um Chope para Distrair".

"Eu vou dar continuidade ao
projeto, mas queria que fosse
com ele em vida. Eu tinha tanta
esperança de que ele ia viver
muito mais que podia ter gra-
vado antes com ele, mas não fiz.
A gente sempre tem essa espe-
rança, mesmo diante dos pro-
blemas de saúde", declarou.

Paulo Diniz, autor de 'Pingos de Amor',
morre aos 82 anos

Luto na música

Artista morreu em casa, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desta quarta-feira (22).

Geral

CINETEATRO NO ESPAÇO URBANO
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Cantor e compositor Paulo Diniz em foto de arquivo — Foto Max Levay-Divulgação
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O Google liberou nesta
quinta-feira (23) no Brasil
uma ferramenta que mostra
os nomes de quem paga por
propaganda política em suas
plataformas, como o You-
Tube, e em sites parceiros
que usam o sistema de publi-
cidade AdSense.

O Relatório de Transparên-
cia de Anúncios Políticos,
como é chamado, apresenta
todos os anúncios que men-
cionam partidos políticos e
candidatos a cargos de nível
federal no Brasil – ele pode ser
acessado neste link.

A página era um dos com-
promissos previstos pelo
Google em um acordo fir-
mado em fevereiro com o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE)
para combater a desinforma-
ção sobre eleições na internet.

Ela será atualizada constan-
temente e, no momento,

reúne mais de 1.500 anúncios
políticos criados desde no-
vembro de 2021, quando o

Google mudou suas regras
sobre conteúdo político.

Desde então, qualquer inte-

ressado em veicular esse tipo
de anúncio nos serviços da
empresa precisa passar por

um processo de verificação.
No relatório, é possível bus-

car anúncios políticos por
autor (partido ou candidato,
por exemplo), estado em que
eles foram exibidos, número
de exibições, valor pago apro-
ximadamente e formato
(texto, gráfico ou vídeo).

Quando a página de um
anúncio é aberta, a ferra-
menta exibe o conteúdo da
campanha e informa em que
período ela foi veiculada,
qual o valor investido por ela
e qual foi a segmentação,
isto é, para qual público ela
foi destinada.

O Brasil se tornou o nono
país a receber o relatório do
Google sobre anúncios polí-
ticos – ele também está dis-
ponível na Austrália, nos
Estados Unidos, na Índia, em
Israel, na Nova Zelândia, no
Reino Unido e em Taiwan.

Eleições 2022 Geral

Relatório de Transparência de Anúncios Políticos reúne anúncios que mencionam partidos políticos e 
candidatos a cargos de nível federal, e era um dos compromissos previstos no acordo da empresa com o TSE.

Google lança no Brasil relatório que mostra quem
paga por anúncios políticos em suas plataformas

COLUNA •

"Poemas da Arca do Velho"
Itaguaraci Macedo: Químico e poeta

rivmacedo@ymail.com

Página do Relatório de Transparência de Anúncios Políticos
criado pelo Google — Foto Divulgação-Google

Pois que teus olhos fos-
sem um imenso mar!
Eu vou te amar
Vou navegar
E em cada vaga
me embeber
E naufragar!

Porém se a bruma muito
além vagar!
Eu vou te olhar
A navegar
E em cada espuma
Que o mar verter
Vou me afogar!

Se a vaga solta me tentar
deter,
Vou protestar
Me rebelar
E em cada gesto
Um gesto vago
A contestar!

Pois que teus olhos fos-
sem um infindo mar!
Eu vou tentar
Ultrapassar

De ponta a ponta
E conhecer
o teu olhar!

Porém se incerto um
gesto eu exitar,
Vou me odiar
e vou me ver
e finalmente,
me abater
e me abalar...

Se o tempo cego me ten-
tar parar,
Eu vou gritar
E mergulhar
No corpo teu
E finalmente
Me exilar!

Então teu corpo vai me
acomodar,
E eu vou te amar,
me transportar
e em cada bruma
me envolver
me aquietar...

INCERTEZA



O Juizado da Infância e Ju-
ventude - Área Cível e Admi-
nistrativa da Comarca de
Macapá realizou, na manhã
de sexta-feira (24), mais uma
edição do Curso de Prepara-
ção para a Adoção. A capaci-
tação teve como um de seus
principais objetivos orientar,
informar e esclarecer os pre-
tendentes à adoção no que
concerne aos aspectos jurídi-
cos e psicossociais para pro-

moção de uma nova cultura
de adoção centrada no me-
lhor interesse das crianças e
adolescentes.

O curso tem em média 40
participantes e tem como
público-alvo os requerentes
à habilitação e inscrição no
Sistema Nacional de Adoção
e Acolhimento (SNA) que
distribuíram o pedido na co-
marca onde residem e aguar-
davam uma edição

presencial do curso.
De acordo com a titular do

Juizado, juíza Stella Si-
monne Ramos, nesta turma
mais de 20 casais são de Ma-
capá, em processo de ado-
ção, mas também há casais
de Santana e até de Porto
Grande. “Este curso é só
uma parte do processo de
adoção, uma exigência legal
para que eles se preparem,
embora muitos casais e ou-
tras pessoas que desejam
adotar já estejam com as
crianças há anos e buscam
regularizar a situação”, es-
clareceu a magistrada.

“O curso é feito duas vezes
por ano e os temas adoção e
infância têm seus pontos es-
pinhosos”, ressalta a juíza.
“O curso é uma preparação
que visa ajudar essas famí-
lias a não terem que enfren-
tar uma adoção trabalhosa
que possa trazer muito dis-
sabor”, complementou a ti-
tular do Juizado da Infância

e da Juventude – Área Cível e
Administrativa de Macapá,
juíza Stella Ramos.

O conteúdo, variado e
denso, enfoca os aspectos le-
gais, sociais e psicológicos da
adoção. Neste curso, é feita
uma abordagem técnica do
que consiste no processo de
adoção, os diversos perfis de
adoção, entre outros pontos
importantes. O objetivo tam-
bém é seguir habilitando
pretendentes à adoção, em
conformidade com o art.
197-C §1º do Estatuto da
Criança e do Adolescente
(Lei 8.069/1990 e suas altera-
ções).

O casal Carmelo Marinno e
IgracyMarinno participou do
curso fazendo um relato
sobre sua experiência com
adoção. Segundo Carmelo,
“é preciso ter amor, mas o
amor cristão, de querer o
bem da outra pessoa mais do
que o seu, pelas crianças”.

“Temos que pensar no

bem da criança e nossa prio-
ridade sempre foi ele, a
criança”, garantiu, ao que
acrescentou: “ele também
tem suas obrigações, mas só
de crescer, estudar, se com-
portar e se esforçar”.

SOBRE O SNA
O sistema SNA – Sistema

Nacional de Adoção e Aco-
lhimento foi desenvolvido
pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e tem abran-
gência em todo o território
nacional, ampliando as pos-
sibilidades de adoção entre
os pretendentes e
crianças/adolescentes.

Uma vez habilitado pela
Vara da Infância e Juven-
tude, o pretendente é inse-
rido no sistema SNA e sua
inscrição será válida em todo
o território nacional (caso
opte por adotar em outros
Estados pela procura nacio-
nal). O sistema fará uma pro-
cura da criança/adolescente

Juizado da Infância e da Juventude de Macapá realiza primeira 
edição, de 2022, do Curso de Preparação para a Adoção

Equipe do TJAP ensina jovens da região de Pedra Branca
do Amapari a tratar conflitos

Conciliação Itinerante

Sessenta jovens de Pedra Branca do Amapari participam do Curso de Conciliação de Conflitos ofertado pela Justiça do Amapá.

A capacitação teve como um de seus principais objetivos orientar, informar e esclarecer os pretendentes à adoção.

Adoção
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“É a primeira vez que par-
ticipo de um curso sobre
conciliação de conflitos, o
que é uma realidade de
minha cidade: brigas entre
jovens. Pretendo, por meio
do conhecimento que será
repassado aqui no curso, ten-
tar ajudar as pessoas”, decla-
rou Sabrina da Silva Mendes
Passos, de 19 anos, estudante
da escola Estadual Maria He-
lena Cordeiro, durante o
curso de conciliação promo-
vido pelo Tribunal de Justiça
do Amapá, na Comarca de
Pedra Branca do Amapari.

60 jovens do município de
Pedra Branca do Amapari
participam do Curso de Con-
ciliação de Conflitos ofertado
pela Justiça do Amapá aos in-
tegrantes do Programa
Amapá Jovem. A capacita-
ção, que busca disseminar a
política da conciliação e me-
diação no município e foi ini-
ciada na quarta-feira (22),
segue até hoje (sexta-feira,
dia 24), no horário das 18 às
20 horas no Plenário do
Fórum da Comarca do muni-
cípio. São monitores e bolsis-

tas do programa Amapá
Jovem da região de Pedra
Branca que vivem essa pri-
meira experiência de conci-
liação.

“Estamos cumprindo uma
agenda feita entre Governo
do Estado e Tribunal de Jus-
tiça do Amapá com assina-
tura do Termo de
Cooperação 003/2021, que
trouxe a possibilidade de ca-
pacitar esses jovens estudan-
tes, agora integrantes do

programa da prática Aluno
Conciliador que é feita pelo
TJAP”, ressaltou a supervi-
sora do Programa de Media-
ção Escolar e Social do TJAP,
Euzinete Bentes.

Alessandro da Silva San-
tos, de 25 anos morador da
comunidade Tucano 2, faz
parte do Amapá Jovem de
Pedra Branca e sabe da im-
portância dos conteúdos que
o curso traz a cada jovem.
“Esse conhecimento sobre

conciliação nos dá uma opor-
tunidade de mudarmos para
melhor a vida de amigos, co-
nhecidos e até nossos fami-
liares. É uma ajuda na
formação de jovens para se
tornarem adultos melhores”,
completou.

“Para vir para cá tive que
enfrentar um conflito e esses
problemas vivemos diaria-
mente, principalmente para
quem está a frente do Amapá
Jovem, pois às vezes as ideias

entre as pessoas não batem.
Mas tem que existir o diá-
logo”, declarou Wagner San-
tos Azevedo, coordenador do
Programa Amapá Jovem em
Pedra Branca.

Durante o curso foram exi-
bidos vídeos explicativos
sobre o que é conflito, que
surge muitas vezes por meio
de choques de interesses ou
de sentimentos que se
opõem e conceitos que per-
meiam toda esta dinâmica,
como: contestação e desen-
tendimento, concórdia e re-
conciliação; harmonia e
acordo.

“De todas as comarcas que
já passamos, como Bailique,
Cutias e Itaubal, a adesão
dos jovens em Pedra Branca
está sendo surpreendente. O
curso é algo que fala de
todos nós, a conciliação e
mediação não são inventa-
dos, são o que vivemos no
dia a dia. A identificação
desses jovens com o curso é
imediata, pois fala de emo-
ção, sentimentos, familia-
res, amizade e trabalho”,
concluiu Euzinete Bentes.

Participantes do Curso de Preparação para a Adoção.

Jovens participantes do curso de conciliação promovido
pelo TJAP em Pedra Branca do Amapari.



56 Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 26 e 27 de junho de 2022

O que é ser livre? Normal-
mente, para alguns, ser livre é
poder fazer o que bem entende.
Sair para fazer manifestações, al-
guns aproveitam essa liberdade
para roubar, matar, saquear, mas
isso é liberdade mesmo? Veja-
mos de que liberdade Paulo fala
Gl 5.1 (ἐλευθερίᾳ): “Cristo nos li-
bertou para que nós sejamos
realmente livres. Por isso, conti-
nuem firmes como pessoas li-
vres e não se tornem escravos
novamente.” 

Essa liberdade “Eleutheria”,
“Lutero a chama de liberdade da
consciência, pois Cristo nos liber-
tou não para uma liberdade polí-
tica ou uma liberdade carnal, mas
para uma liberdade religiosa, teo-
lógica ou espiritual, isto é, para
tornar a consciência nossa livre e
alegre, sem receio da ira vindoura
(Mt 3.7). Essa é a mais autêntica li-
berdade; ela é imensurável (não
pode ser medida). Consequente-
mente, a liberdade pela qual esta-
mos livres da ira de Deus para
sempre é maior que céus terra e
toda a criação.” 

O nosso texto fala sobre esse
assunto. Por isso, baseados em
Gl 5.1,13-25: Cristo nos libertou
para que nós sejamos realmente
livres. Por isso, continuem fir-
mes como pessoas livres e não se
tornem escravos novamente...
Porém vocês, irmãos, foram cha-
mados para serem livres. Mas
não deixem que essa liberdade
se torne uma desculpa para per-
mitir que a natureza humana do-
mine vocês. Pelo contrário, que
o amor faça com que vocês sir-
vam uns aos outros. Pois a lei in-
teira se resume em um
mandamento só: “Ame os outros
como você ama a você mesmo.”
Mas, se vocês agem como ani-
mais selvagens, ferindo e preju-
dicando uns aos outros, então
cuidado para não acabarem se
matando! Quero dizer a vocês o
seguinte: deixem que o Espírito
de Deus dirija a vida de vocês e
não obedeçam aos desejos da
natureza humana. Porque o que
a nossa natureza humana quer é
contra o que o Espírito quer, e o
que o Espírito quer é contra o
que a natureza humana quer. Os
dois são inimigos, e por isso
vocês não podem fazer o que
vocês querem. Porém, se é o Es-
pírito de Deus que guia vocês,
então vocês não estão debaixo
da lei. As coisas que a natureza
humana produz são bem-conhe-
cidas. Elas são: a imoralidade se-
xual, a impureza, as ações
indecentes, a adoração de ído-
los, as feitiçarias, as inimizades,
as brigas, as ciumeiras, os aces-
sos de raiva, a ambição egoísta, a
desunião, as divisões, as invejas,
as bebedeiras, as farras e outras
coisas parecidas com essas. Re-
pito o que já disse: os que fazem
essas coisas não receberão o
Reino de Deus. Mas o Espírito de
Deus produz o amor, a alegria, a
paz, a paciência, a delicadeza, a
bondade, a fidelidade, a humil-
dade e o domínio próprio. E con-
tra essas coisas não existe lei. As
pessoas que pertencem a Cristo
Jesus crucificaram a natureza
humana delas, junto com todas
as paixões e desejos dessa natu-

reza. Que o Espírito de Deus, que
nos deu a vida, controle também
a nossa vida! Nós não devemos
ser orgulhosos, nem provocar
ninguém, nem ter inveja uns dos
outros.”

Pensando no texto podemos e
quero te convidar a meditar
sobre o tema: Somos livres.
Grave esta frase: A verdadeira li-
berdade, consiste em viver como
devemos não como queremos.
Na prática significa dizer que
onde o Espírito Santo está, ali
existe a verdadeira liberdade,
caso contrário só existe prisão, e
desprezo por tudo que é sa-
grado.  

Tão logo, estar agarrado e sub-
misso ao Senhor Jesus significa
ser livre verdadeiramente, veja-
mos o que Paulo nos fala a res-
peito em 2 Coríntios 3.17-18:
“Aqui a palavra “Senhor” quer
dizer o Espírito. E onde o Espírito
do Senhor está presente, aí existe
liberdade. Portanto, todos nós,
com o rosto descoberto, refleti-
mos a glória que vem do Senhor.
Essa glória vai ficando cada vez
mais brilhante e vai nos tornando
cada vez mais parecidos com o
Senhor, que é o Espírito.” E esse o
instrumento de libertação usado
por Deus encarnado em Cristo ao
dizer em Mt 20.28 (λύτρον (li-
tron)– meio de libertação, res-
gate): Porque até o Filho do
Homem não veio para ser ser-
vido, mas para servir e dar a sua
vida para salvar muita gente. 

Neste sentido o Apóstolo
Paulo tem dois objetivos em
mente:

1) Deixar claro aos gálatas que
Cristo os libertou da escravidão
do pecado, e que ele fez isso por
graça pura. Sem merecimento de
qualquer um da época, ou do pre-
sente tempo. Deus Salva porque
escolheu libertar quem estava pri-
sioneiro e hoje somos livres, liber-
tos para amar, acolher quem faz
parte de nossa vida Gálatas 5.14b:
“Ame os outros como você ama a
você mesmo.” 

Por isso, Paulo alerta aos gála-
tas para que não voltem para a
condição de escravos. Havia um
perigo real? Sim, pois os judai-
zantes (pessoas que julgavam ter
que seguir toda a lei e costumes
pelos judeus com seus montões
de regras, afim de serem aceitos
por Deus), esses homens maldo-
sos estavam anunciando entre
eles a necessidade do cumpri-
mento de leis; Tudo contrário ao
evangelho. O evangelho ensina

que para ser livre é amar e seguir
os ensinos de Cristo, e não de ho-
mens.

2) Deixar claro aos gálatas que
a liberdade que Cristo lhes con-
quistou produz frutos de uma
nova vida. Por isso, Paulo lhes
mostra que, somente em Cristo,
eles terão forças para viverem
essa nova vida em liberdade. 

Para: Mas o Espírito de Deus
produz o amor, a alegria, a paz, a
paciência, a delicadeza, a bon-
dade, a fidelidade, a humildade
e o domínio próprio. E contra
essas coisas não existe lei.  As
pessoas que pertencem a Cristo
Jesus crucificaram a natureza
humana delas, junto com todas
as paixões e desejos dessa natu-
reza. (Galatas 5.22-24).

Essa nossa vida só obtida em
Jesus. Ninguém de nós nasceu
espiritualmente livre. Ao contrá-
rio, nascemos escravos: Do pe-
cado, do diabo, da morte e do
inferno. Quando fomos chama-
dos à liberdade? No nosso ba-
tismo. No nosso batismo Cristo
nos libertou. Será que vivemos
como pessoas livres, ou como
escravos? Quando vivemos
como escravos? É preciso que te-
nhamos um juízo autocritico.

Em primeiro lugar, vivemos
como escravos quando quere-
mos conquistar o favor de Deus
mediante nossas obras, foi assim
no passado e é hoje ainda. Os gá-
latas estavam vivendo esta ten-
tação, semelhante a que nós
vivemos. Eles estavam sofrendo
a influência dos judaizantes que,
por um lado, reconheciam a obra
salvadora de Deus em Cristo,
mas, por outro lado, insistiam na
necessidade do cumprimento
das leis cerimoniais: guardar o
sábado, circuncidar, deixar de
comer alguns alimentos, etc...
Eles acreditavam que essas coi-
sas contribuíam para a sua salva-
ção. Em outras palavras,
acreditavam que a obra salva-
dora de Deus em Cristo não era
suficiente. Infelizmente hoje
também muitas ditas igreja ensi-
nam isso tudo e acrescentam
mais algumas regras. 

Em segundo lugar, vivemos
como escravos quando nós per-
mitimos que a natureza pecami-
nosa domine sobre nós. Quando
a natureza pecaminosa domina
sobre nós, o que ela produz?
Imoralidade sexual, impureza,
ações indecentes, adoração de
ídolos, feitiçarias, inimizades,
brigas, ciumeiras, acessos de

raiva, ambição egoísta, desu-
nião, divisões, invejas, bebedei-
ras, farras e coisas parecidas.

Vamos citar um exemplo. Eu
estou no culto. O pastor fala
sobre os desafios de começar a
construção do templo, pois  di-
gamos que ainda a igreja não
tenha uma sede própria e en-
quanto estou no culto sentado
no banco tenho certeza que
quero fazer tudo isso, e mais um
pouco. Eu me sinto motivado e
resolvo dar uma oferta significa-
tiva. Mal tomei esta decisão e a
minha carne se manifesta e le-
vanta inúmeros questionamen-
tos, problemas, dificuldades
para impedir que eu oferte. Eis a
luta do velho homem contra o
novo homem.

Vamos citar um outro exem-
plo: No fim da jornada de traba-
lho, meus colegas me convidam
para uma rodada de cerveja no
bar. Eu sei que ali vão beber de-
mais, contar piadas sujas e se
não me cuidar, vou também pas-
sar da medida. O Espírito me diz:
Não vai! Você sabe qual é o espí-
rito que reina ali. Mas os convi-
tes, as gozações e chateações por
parte dos colegas aumentam e
você também facilmente irá ser
e será tentado por mais compor-
tado e contido que seja a proce-
der do mesmo modo. A luta é
grande. 

É por isso que o Apóstolo Tiago
diz em Tiago 1.25: O evangelho é
a lei perfeita que dá liberdade às
pessoas. Se alguém examina bem
essa lei e não a esquece, mas a põe
em prática, Deus vai abençoar
tudo o que essa pessoa fizer. 

Por isso também Paulo diz:
"Deixem que o Espírito de Deus
dirija a vida de vocês e não obede-
çam aos desejos da natureza hu-
mana”. (Galatas 5.16). A palavra
de Deus é muito clara quando
afirma que os que satisfazem os
desejos da carne não receberão o
reino de Deus; ou seja, serão con-
denados eternamente. Uma vez
livres por Cristo é para Cristo que
você vive, esqueçamos os dese-
jos, pecaminosos frutos do pe-
cado e vivamos os frutos do
Espírito sem olhar para trás, é
como Jesus lembra  aos discípulos
o que olha para trás não serve
para o serviço, e este olhar para
trás é não aceita que em Jesus
realmente ele tem nova vida. 

É por isso que um Cristão por
e em amor ao próximo é livre, é
tão livre que sente no coração
que nada o pode impedir de aju-

dar, amar ao necessitado, mas
também em amor ao próximo é
tão escravo e prisioneiro que
nunca poderá deixar de ouvi-lo
e ajudá-lo. 

Tudo isso porque Cristo
pagou o preço da nossa liber-
dade com seu sofrimento, morte
e ressurreição. Ele nos libertou
da morte, do pecado e do poder
do diabo e nos reconciliou com
Deus, cumprindo a lei em nosso
lugar. Essa liberdade só desfruta
quem confia e crê que somos li-
bertos pelo Sangue de Jesus,
conforme 1 Pedro 1.19-21: “Vocês
foram libertados pelo precioso
sangue de Cristo, que era como
um cordeiro sem defeito nem
mancha. Ele foi escolhido por
Deus antes da criação do mundo
e foi revelado nestes últimos
tempos em benefício de vocês.
21Por meio dele vocês creem em
Deus, que o ressuscitou e lhe
deu glória. Assim a fé e a espe-
rança que vocês têm estão firma-
das em Deus.”

Deste modo Jesus perdoou
todos os nossos pecados e nos
deu uma nova vida, esta nova
vida nós a vivemos em liberdade.
É por isso que Paulo diz: "Para a li-
berdade foi que Cristo nos liber-
tou" (Gálatas 5.1). Como pessoas
livres em Cristo, Deus nos ajuda a
não usar a nossa liberdade para
dar ocasião ao pecado, mas para
servir uns aos outros em amor.
Neste amor tenha certeza que
mesmo nos momentos difíceis
NUNCA Jesus te deixará sozinho.
Veja, no batismo, ele nos libertou
das garras do diabo. Na palavra e
na santa ceia ele nos ajuda a viver
essa liberdade para a qual fomos
conquistados.

A nova vida em liberdade que
Cristo nos conquistou nos possi-
bilita a viver em amor, alegria,
paz, paciência, delicadeza, bon-
dade, fidelidade, humildade, do-
mínio próprio. Quando nós
estamos unidos com Cristo
Jesus, a nossa natureza pecami-
nosa está crucificada, junto com
todos os seus desejos e paixões.

Sabendo que Jesus me livrou
das garras do diabo o que fazer
agora: Agora que somos livres
em Cristo e que temos essa liber-
dade fortalecida em nós pela Pa-
lavra e Sacramentos, queremos
nos dedicar a servir a Deus.
Como? Vamos nos envolver na
missão da sua igreja. Contar tudo
isso para as pessoas da nossa
casa, trabalho, escola, amigos,
inimigos. Jesus me libertou e li-
bertou você. Todos precisam
saber sobre essa Liberdade para
receber as bênçãos da vida
eterna que Jesus dá. Agora
então, posso ofertar com alegria,
generosidade, regularidade, se-
gundo as nossas posses, para o
avanço e progresso do Evange-
lho aqui e no mundo. Vamos
também usar a liberdade que
Cristo nos deu para dar um bom
exemplo de vida cristã, estando
sempre atentos para não usar a
nossa liberdade para o erro, mas
para servir a Deus e ao próximo.

E assim com o Salmista dizer,
Salmo 16.5: Tu, ó Senhor Deus,
és tudo o que tenho. O meu fu-
turo está nas tuas mãos; tu diri-
ges a minha vida.  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 MoçambiqueSOMOS LIVRES



Quero falar da beleza, da sin-
geleza, da amável pureza de se
encantar com libélulas, beija-
flores e bromélias em meio a
jardins em que camélias dei-
xam, não perfumes, mas, lem-
branças de leituras distantes
espalhadas em prateleiras de
estantes e gavetas no itinerário
flutuante de leitores ávidos por
embrenhar-se em narrativas de
outrora.

A beleza das belas nasce da
luz traduzida de dentro de seus
olhares onde a esperança é res-
plandecente, pois impregnada
com a fé de que o futuro lhe es-
tende um tapete de flores para
caminhar sem dores em um
abraço dançante, esvoaçante,
seja qual for o quadrante ou o
trajeto narrado em contos dis-
persos de relatos diferencia-
dos.

Quero falar da beleza e jor-
ram na ponta dos dedos ter-
mos ilusórios e encantatórios
disparados ora com verdades,
ora com generosas bondades a
esfumaçar a face oculta do tra-
jeto em que transcorre a tem-

porada terrestre dos viajores
incógnitos a espalhar subsídios
e arestas para viabilizar a per-
cepção da beleza que a visão
pura e simples não oferece.

O fato é que recebi rosas.

Rosas de todas as cores cultiva-
das com amores. Amores que
não percebi. O fato é que o per-
fume ficou nas mãos de quem
as entregou e a gratidão se-
meou nas memórias felizes

que jamais esqueci. 
As noivas são sempre belas

porque o encanto delas vem da
crença profética de que aquele
amor será a realização de pro-
messas e sonhos...

Em seu julgamento mais impor-
tante sobre armas em mais de uma
década, a Suprema Corte dos Esta-
dos Unidos derrubou uma lei de
Nova York que restringia o porte de
armas nas ruas à população civil.

Exatamente um mês depois do
massacre em uma escola primária
no Texas, que matou 19 crianças e
levou republicanos e democratas no
Congresso a trabalharem juntos por
uma legislação mais restritiva ao
acesso a armamentos no país, o tri-
bunal resolveu expandir os direitos
às armas.

Em nome dos seis juízes que com-
põem a atual supermaioria conser-
vadora da Suprema Corte, o juiz
Clarence Thomas escreveu que a
Constituição americana garante aos
cidadãos do país o direito de portar
armas de fogo que ele qualificou
como "comumente usadas" em pú-
blico (como pistolas) para defesa
pessoal.

Assim, o tribunal decidiu que
uma lei de Nova York que exigia que
os residentes provassem uma
"causa adequada" para poder portar
armas em público viola a Constitui-
ção dos EUA.

"O direito constitucional de portar
armas em público para autodefesa
não é um direito de segunda classe,
sujeito a um conjunto de regras to-
talmente diferente das outras ga-

rantias", escreveu o juiz Clarence
Thomas na opinião da maioria.
"Não conhecemos nenhum outro
direito constitucional que um indi-
víduo possa exercer somente depois
de demonstrar aos funcionários do
governo alguma necessidade espe-
cial para isso."

A decisão, que compromete regu-
lamentações semelhantes em esta-
dos como Califórnia e Nova Jersey,
deve permitir que mais pessoas car-
reguem armas legalmente. Cerca de
um quarto dos americanos vive em
estados que podem ser afetados se
suas próprias regras, parecidas com
as de Nova York, forem desafiadas.

Os três juízes liberais da Corte -
Elena Kagan, Sonia Sotomayor e

Stephen Breyer - fizeram um voto
de dissenso, ou seja, discordaram da
opinião da maioria. Eles argumenta-
ram que a corte não poderia ignorar
a epidemia de massacres que o país
enfrenta ao decidir sobre a Segunda
Emenda da constituição do país - a
que garante o direito a armas aos
americanos.

Em sua discordância, o juiz
Breyer observou que a violência ar-
mada tirou um número significativo
de vidas nos EUA em 2022.

"Desde o início deste ano, já
houve 277 tiroteios em massa rela-
tados - uma média de mais de um
por dia", escreveu Breyer, em nome
da minoria.

Na sequência, ele listou alguns

dos casos mais dramáticos já viven-
ciados no país: "jornais relatam ti-
roteios em massa em um espaço de
entretenimento na Filadélfia, Pen-
silvânia (3 mortos e 11 feridos); uma
escola primária em Uvalde, Texas
(21 mortos); um supermercado em
Buffalo, Nova York (10 mortos e 3
feridos); spa em Atlanta, Geórgia (8
mortos); uma rua movimentada de
Dayton, Ohio (9 mortos e 17 feri-
dos); uma boate em Orlando, Fló-
rida (50 mortos e 53 feridos); uma
igreja em Charleston, Carolina do
Sul (9 mortos); um cinema em Au-
rora, Colorado (12 mortos e 50 feri-
dos); uma escola primária em
Newtown, Connecticut (26 mor-
tos); e muitos, muitos mais".

Thomas, no entanto, rechaçou a
ideia de que preocupações com a
segurança pública fossem motivo
suficiente para justificar controles
de armas. Ao contrário, disse que o
governo tinha que provar "que sua
regulamentação de armas de fogo
faz parte da tradição histórica" do
país no tema.

'Um faroeste selvagem'
Os EUA vivem, no entanto, um

clima de luto e de trauma diante do
volume de vítimas recentes de ati-
radores em série.

Esta semana, antes da decisão da
Suprema Corte, o Senado dos EUA
anunciou medidas para uma nova

legislação que restringe o acesso a
armas de fogo. Os parlamentares
têm tentado construir apoio biparti-
dário às regras, apesar das profun-
das divisões que o assunto provoca
entre democratas, mais pró restri-
ções, e republicanos, que tendem a
rechaçar qualquer limitação.

O presidente dos EUA, Joe Biden,
disse estar "profundamente decep-
cionado" com a decisão do tribu-
nal, que, segundo ele, "contradiz
tanto o bom senso quanto a Cons-
tituição, e deveria incomodar a
todos".

O prefeito de Nova York, Eric
Adams, disse que revisaria outras
maneiras de restringir o acesso a
armas, como apertar o processo de
solicitação de compra de armas de
fogo e analisar proibições em deter-
minados locais.

"Não podemos permitir que Nova
York se torne um faroeste selva-
gem", acrescentou.

A Associação Nacional de Rifles
(NRA, na sigla em inglês), por outro
lado, comemorou o julgamento.

O lobby de armas apoiou os dois
autores da ação que desafiaram a lei
de Nova York: Robert Nash e Bran-
don Koch são dois nova-iorquinos
que solicitaram uma permissão de
porte que lhes foram negados, ape-
sar de ambos terem licenças para
posse de armas recreativas.

Em meio a luto por massacres no país, decisão do mais alto tribunal americano deve aumentar 
o número de pessoas que portam armas nas ruas legalmente

Por que a Suprema Corte decidiu relaxar 
o porte de armas nos EUA

57Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 26 e 27 de junho de 2022

Protesto pedindo controle de armas nos EUA —
Foto Getty Images-Via BBC
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No Chile GERAL

Um casal foi preso na úl-
tima quinta-feira (23) em
Araçariguama, interior de
São Paulo, acusado de agre-
dir e torturar dois garotos,
de 14 e 11 anos, filhos da mu-
lher e enteados do homem.

Segundo informações do
G1, eles eram investigados
desde maio, quando a polí-
cia local recebeu a denúncia
sobre os maus-tratos contra
os meninos.

A mãe, de 35 anos, e o pa-
drasto, de 48, confessaram o
crime após a detenção. Eles
relataram que agrediam as
vítimas com cinto, man-
gueira e até pedaços de ma-
deira.

O padrasto relatou que os
ataques eram considerados
“castigos” para quando os
jovens desobedeciam. Um
deles era deixado sem co-

mida nestas ocasiões.
Já a mãe afirmou que agia

quando perdia a paciência
com os garotos. Ela é mãe de
outros quatro filhos.

GAROTOS PASSARAM
POR AVALIAÇÃO MÉDICA

Os meninos foram avalia-
dos por um médico da ci-
dade, que verificou diversas
marcas, cicatrizes e hemato-
mas pelos corpos. Após as
agressões, eles não eram le-
vados para o hospital, rece-
bendo apenas uma pomada
para passar nas feridas.

O padrasto das vítimas foi
levado à cadeia transitória
de São Roque, enquanto a
mãe foi conduzida à cadeia
feminina de Votorantim.
Não foi revelado o destino
dos garotos. 

(EXTRA)

Um funcionário recebeu a
transferência de 281 milhões
de pesos chilenos por en-
gano;após receber o mon-
tante, o funcionário pediu
demissão e desapareceu;a
empresa entrou com uma
ação na Justiça contra o ex-
funcionário por 'apropriação
indevida'.

No Chile, um ex-funcioná-
rio de uma fábrica de alimen-
tos recebeu a transferência
de 281 milhões de pesos chi-
lenos, cerca de R$ 1,6 milhão
na cotação atual, por engano.
Em seguida, ele pediu demis-
são, sacou o valor e desapare-
ceu.

De acordo com o jornal ar-
gentino Clarín, o depósito foi
feito pelo setor de recursos
humanos da empresa, que é
uma das maiores produtoras

de frios da região.

ENTENDA O CASO
Após a transferência, a fá-

brica solicitou que o ex-fun-

cionário voltasse para a agên-
cia bancária para fazer o es-
torno do dinheiro, mas ele
não compareceu.

Depois de vários dias sem
dar notícias, o advogado do
ex-funcionário foi à empresa
para informar que seu cliente
não estava convencido sobre
a necessidade de devolver o
dinheiro, já que não havia co-
metido erro.

Em seguida, o ex-trabalha-
dor pediu demissão e desapa-
receu. Foi quando a fábrica
decidiu abrir um processo
denunciando o ex-funcioná-
rio por ‘apropriação indé-
bita’.

Um caso similar, mas com
valor inferior, aconteceu re-
centemente no Brasil. No
final de 2021, a rede de televi-
são Globo realizou um depó-
sito de R$ 318 mil na conta de
um homem que nada tinha a
ver uma questão trabalhista
na qual estava envolvida.

O cidadão, que não sumiu
do mapa, decidiu comprar a
casa própria com o dinheiro
recebido. A Globo entrou na
Justiça para recuperar o
valor. Recentemente, o
homem desistiu de entrar
com uma ação de contra-ata-
que com a emissora. 

(YAHOO!)

Funcionário recebe R$ 1,6 milhão por 
engano, pede demissão e foge
O depósito foi feito pelo setor de recursos humanos da empresa.

Casal foi preso no interior de São Paulo; mãe 
e padrasto confessaram o crime.

Mãe e padrasto são presos por agredir e
torturar garotos de 14 e 11 anos em SP

Tortura
Desmonetizado no Youtube, Gabriel Monteiro cria

serviço próprio de 'TV por assinatura'

Investigado pelo Conse-
lho de Ética da Câmara do
Rio, o vereador Gabriel
Monteiro criou uma espécie
de TV por assinatura pró-
pria para continuar a fatu-
rar na internet com os
vídeos que produz. A ini-
ciativa foi tomada depois
que houve um movimento
nas redes sociais para que
marcas de grandes empre-
sas deixassem de moneti-
zar o conteúdo do ex-PM e
youtuber. Relator do pro-
cesso que corre no Conse-
lho de Ética, Chico Alencar
(PSOL) afirma que, apesar
de a Câmara ter aprovado
uma emenda à Lei Orgânica
proibindo a monetizacão
de vídeos com base na ati-
vidade parlamentar, uma
das produções de Monteiro
mostra uma fiscalização em
uma unidade de saúde na
condição de vereador.

A "Gabriel Monteiro TV"
oferece três alternativas de
assinatura, a partir de con-
tribuições que podem va-
riar de R$ 30 a R$ 1 mil por
mês, segundo informações
disponíveis no site do ser-
viço. Nesta quinta-feira, ao
depor por cerca de três
horas ao Conselho de Ética,
Monteiro foi questionado
sobre a natureza da página,
mas preferiu permanecer
calado sobre o tema.

— Ele não respondeu,
orientado por advogados,
sobre a "Gabriel Monteiro
TV". Mas um dos vídeos
traz o Gabriel em uma uni-
dade de Saúde, mostrando
sua atuação — disse Chico
Alencar, admitindo, porém,
que o site não faz parte das
peças do processo, embora

possa compor o contexto
final que vai se basear o re-
latório do Conselho.

O relator lembrou que a
investigação não toma
como base o Código Penal,
e sim uma infração ético-
disciplinar a partir da con-
duta de Gabriel em parte de
seus vídeos. São alvos do
Conselho três gravações en-
volvendo menores de
idade: uma com uma me-
nina que vendia balas no
sinal; outra em que o verea-
dor leva uma criança para
cortar o cabelo; e as ima-
gens de sexo com uma ado-
lescente, que vazaram e
viralizaram na internet.

No mesmo depoimento
prestado nesta quinta, se-
gundo Chico Alencar, Mon-
teiro alegou que gravava as
relações sexuais que manti-
nha para comprovar que
eram consensuais e evitar
acusações de estupro. Após
ser ouvido no Conselho de

Ética, o vereador deixou a
Casa sem dar declarações.

— Ele disse que filmava as
relações íntimas e consen-
suais para se precaver sobre
possíveis denúncias de es-
tupro. E não via problema
ético por (ser algo para) au-
toproteção — afirmou Chico
Alencar ao término da ses-
são.

No depoimento, Gabriel
Monteiro reiterou que des-
conhecia que a adolescente
com quem mantém rela-
ções sexuais em um vídeo
que viralizou na Internet
era menor. Segundo ele, a
garota teria mentido a pró-
pria idade.

Ao todo, doze testemu-
nhas foram ouvidas, sendo
oito pela acusação e quatro
pela defesa. A previsão é
que o caso chegue ao plená-
rio, que pode decidir ou não
pela cassação do mandato,
em meados de agosto.
(YAHOO!)

A iniciativa foi tomada depois de movimento nas redes sociais para 
que grandes empresas deixassem de monetizar o conteúdo dele.

Online

No chile, o ex-funcionário de uma fábrica de alimentos recebeu 281
milhões de pesos chilenos por engano, pediu demissão e fugiu.

O ex-PM e youtuber, atualmente vereador Gabriel Monteiro.

Casal foi preso por agredir garotos.



O homem se apresentava como
Viktor Muller Ferreira e havia se can-
didatado a um posto de estágio não
remunerado na instituição, respon-
sável por investigar, entre outras
acusações, possíveis crimes de
guerra cometidos na Guerra da
Ucrânia.

Ele foi deportado de volta ao Bra-
sil e, segundo a PF (Polícia Federal),
está sob custódia e será processado
por uso de documentos falsos.

As autoridades holandesas dizem
que seu nome verdadeiro é Sergey
VladimirovichCherkasov e ele é um
espião do GRU — a inteligência mili-
tar russa.

O homem teria passado anos
construindo uma identidade falsa,
antes de se candidatar à vaga no TPI
em Haia.

O Serviço de Segurança e Inteli-
gência Geral da Holanda (AIVD, na
sigla em inglês) informou que se ele
tivesse conseguido assumir o cargo
e se infiltrar na organização, poderia
ter causado danos reais.

O episódio ocorreu em abril, mas
só foi divulgado agora

"A ameaça representada por este
oficial de inteligência é considerada
potencialmente muito alta", afirmou
o órgão, em comunicado.

Para quem o conhecia, Viktor
Muller Ferreira era um brasileiro in-
teressado em assuntos internacio-
nais. Mas, na realidade, disse o
AIVD, é um tipo particular de espião
russo conhecido como "ilegal".

Essa é a forma pela qual a inteli-
gência russa diferencia esses oficiais
de espiões "legais" que se disfarçam
de diplomatas. Muitos países usam
espiões fingindo ser pessoas co-
muns, mas a Rússia há muito tempo
se especializou em um tipo de
agente ilegal disfarçado que assume
uma nacionalidade totalmente dife-
rente da sua de origem. Esses es-
piões fingem ser americanos,
britânicos, canadenses ou — no caso
de Ferreira — brasileiros para permi-
tir que se movimentem em círculos
nos quais os russos seriam recebidos
com suspeita e, portanto, teriam
mais dificuldade em operar.

O AIVD publicou um documento
que se acredita ter sido escrito por
Cherkasov por volta de 2010, no qual
ele descreve sua identidade falsa,
provavelmente para ajudá-lo a me-
morizar seu próprio disfarce.

"Sou Viktor Muller Ferreira", co-
meça.

A descoberta de tal documento
indica um notável grau de desleixo
por parte do espião.

A HISTÓRIA DE VIKTOR
Ao longo de quatro páginas, ele

discorre sobre a história de sua famí-
lia. Diz ter nascido em 4 de abril de
1989, em Niterói (RJ) e vivido anos
no exterior com uma tia, após sua
mãe morrer de pneumonia. Ele não
seria fluente em português, o que se
nota pelos seguidos erros gramati-
cais.

No relato, o homem diz que foi
abandonado pelo pai. Teria sido,
assim, criado pela mãe, que fazia
apresentações de música. Quando
ela ficou doente, uma tia que não
morava no Brasil o levou para morar
com ela.

Segundo o documento, quando
ainda estava no Brasil, diz se lembrar
da ponte Presidente Costa e Silva,
conhecida como Rio-Niterói, e, por
isso, teria aversão ao cheiro de peixe.

Depois da morte da tia, ele teria
procurado o pai no Rio de Janeiro e,
embora tenham se encontrado,
frustrou-se com a conversa que tive-
ram.

Dali, diz ter ido para Brasília, onde
"em paralelo com a restauração da
cidadania" teve aulas particulares de
português. Sobre a capital, ele lista
lugares que gostava de frequentar,
como o restaurante A Tribo — que
existe de fato. "Esse restaurante faz
a melhor feijoada da cidade."

"Meu pai se mostrou uma pessoa
muito amigável e aberta, mas para
minha surpresa descobri que eu o
culpava pelas mortes de minha mãe
e minha tia e todas as dificuldades e
humilhações que tive que sofrer na
vida", diz um trecho do documento.

Ele também fez referência a ter
que ir à Irlanda para o funeral de seu
pai.

Pode levar de cinco a 10 anos para
um agente ilegal ser treinado e cons-
truir seu disfarce. Considerando os
desafios, acredita-se que não haja
muitos em operação — talvez menos

de 30 do GRU, de acordo com esti-
mativas do Ocidente.

O TPI é há muito tempo alvo da
inteligência russa, e acredita-se que
Ferreira começou a se movimentar
para conseguir um estágio na insti-
tuição no final do ano passado. A
importância do tribunal cresceu
desde que a Rússia lançou sua inva-
são da Ucrânia. Em 3 de março, o
promotor do TPI abriu uma investi-
gação sobre crimes de guerra e cri-
mes contra a humanidade na
Ucrânia.

O ICC oferece cerca de 200 está-
gios não remunerados que dão aos
candidatos a oportunidade de "ga-
nhar exposição ao ambiente de tra-
balho diário do ICC e colocar seus
conhecimentos e experiências em
prática sob a supervisão de profis-
sionais".

A posição lhe daria acesso a infor-
mações valiosas.

"Se o oficial de inteligência tivesse
conseguido começar a trabalhar
com o TPI, ele poderia reunir inteli-
gência e procurar (ou recrutar) fon-
tes e providenciar acesso aos
sistemas digitais do TPI", disse o
AIVD em um comunicado.

"Dessa forma, ele poderia dar uma
contribuição significativa para a in-
teligência que o GRU está buscando.
Ele também pode ter sido capaz de
influenciar os processos criminais
do TPI."

Candidatar-se a um posto no TPI
era um risco para um espião disfar-
çado, mas seus chefes em Moscou
devem ter achado que isso valia a
pena. "Ilegais" são notoriamente di-
fíceis de serem encontrados — acre-
dita-se que sua identidade real não
tenha sido descoberta pelo TPI — e
as autoridades holandesas não dis-
seram como ele foi identificado.

A INVESTIGAÇÃO
Perfis de redes sociais analisados

pela BBC e que se acredita serem de
Ferreira revelam uma extensa lista
de amigos — incluindo vários estu-
dantes internacionais de duas insti-
tuições que ele parece ter
frequentado — a Universidade Johns
Hopkins, nos EUA, e o Trinity Col-
lege, em Dublin, Irlanda. Uma vez
formados, esses amigos passaram a
trabalhar em diferentes locais, desde
o banco de investimento Goldman
Sachs até thinktanks e agências re-
guladoras federais em Washington
DC. Não há indícios de que eles sou-
bessem de que o homem seria um
espião russo.

"Ele tinha um sotaque que não
consegui identificar. Mas não era
russo", disse um de seus professores
à BBC. Acredita-se que Ferreira
tenha se candidatado ao TPI em se-
tembro de 2020, mas a revisão da
candidatura pode ter sido adiada de-
vido à pandemia de covid-19.

"O Brasil está sub-representado na
ICC, então essa pode ser minha
chance!", disse Ferreira em determi-
nado momento.

Um perfil diz que Ferreira se
mudou para a capital dos Estados
Unidos, Washington DC, em agosto
de 2018 e um registro mostra que ele
se formou na Johns Hopkins em
2020.

Postagens nas mídias sociais reve-
lam uma mistura eclética de visões,
incluindo algumas que são leve-
mente críticas à Rússia, o que pode
ser interpretado como uma tentativa
de continuar a construir seu dis-
farce.

Em um desses posts, ele publicou
um relatório do grupo de investiga-
ção Bellingcat sobre a descoberta de
identidades online usadas pelo GRU,
um movimento bastante incomum
para alguém que agora é acusado de
ser um agente secreto do GRU.

Com seu disfarce agora desco-
berto, porém, seu futuro como um
espião disfarçado estará acabado.
(BBC)

O espião russo que se fingia de brasileiro para se
infiltrar no Tribunal Penal Internacional

Na surdina Geral
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Um espião russo que fingia ser brasileiro tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, segundo o Serviço de Inteligência holandês.

Homem se apresentava como Viktor Muller Ferreira e  era 
responsável por investigar, entre outras acusações, possíveis crimes
de guerra cometidos na Guerra da Ucrânia.



Programação da Prefeitura valorizou as pessoas idosas 
e chamou a atenção para o combate à violência

Calçoene

Após adesão ao Selo Unicef, a Prefeitura
Municipal de Calçoene realizou nessa se-
mana, o 1º Fórum Comunitário sobre o pro-
jeto, para apresentar as ações do município
que visam fortalecer as políticas públicas
para infância e adolescência.

O evento iniciou às 8h da manhã, com cre-
denciamento, fala das autoridades e apre-
sentação cultural da Escola de Capoeira
Tradição e Fundamento. A programação
continuou durante a tarde, com a formação
dos grupos e apresentação das propostas
para compor o Plano de Ação Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

O Fórum aconteceu na Câmara Municipal
de Calçoene e contou com a presença de vá-
rias autoridades, entre elas, o prefeito Rei-
naldo Barros e o capitão Cecílio,
comandante do Batalhão da Polícia Militar
do município, o vereador Toninho Barata e
demais secretários.

“A adesão do município ao Selo Unicef e a
realização do nosso primeiro Fórum confir-
mam o compromisso de nossa gestão de ga-
rantir fortalecimento das ações que
melhorem o atendimento e garantam os di-
reitos das nossas crianças e adolescentes”,
destacou o prefeito Reinaldo Barros.

Nessa sexta-feira, 24,
a Prefeitura Municipal
de Calçoene, através da
Secretaria de Saúde,
em parceria com a UBS
Gilmar Ramos, reali-
zoua programação
Junho Violeta, um en-
contro foi voltado para
as pessoas idosas, abor-
dando o tema “Violên-
cia Contra a Pessoa
Idosa”.

O evento contou com
a participação de enfer-

meiras e assistentes so-
ciais que proferiram
palestras sobre o as-
sunto abordado. 

Houve ainda a oferta
de aferição de pressão
arterial, glicemia e
orientações, seguida da
distribuição de café da
manhã e brincadeiras
para a descontração
dos idosos, realizadas
pelos agentes comuni-
tários de saúde, além
da entrega de brindes.

Os idosos participaram de palestras, jogos lúdicos, café da manhã e distribuição de brindes.

Prefeitura de Calçoene realiza o 1º Fórum 
Comunitário do Selo Unicef

Políticas públicas

Junho Violeta

A Prefeitura de Calçoene,
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Mobili-
dade Urbana, avança com
os serviços de terraplana-
gem nas vias do município.

A frente de trabalho está
sendo realizada na rua Edi-
carlos do Amaral, no bairro
da CEA.

O trabalho terá continui-
dade pelas ruas do municí-
pio, como destacou o
secretário de Infraestru-
tura, Rogério Matias:

“Estamos cumprindo o
cronograma de ações de-
senvolvido para o verão
em nosso município”,
disse.

Prefeitura de Calçoene avança com 
serviços de melhorias das vias públicas

Recuperação de ruas e avenidas da cidade garante mobilidade urbana aos munícipes.

Infraestrutura

Ações do município visam fortalecer as políticas públicas para infância e adolescência.
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Obras de recuperação de ruas da cidade.

Programação chamou a atenção para
a violência contra a pessoa idosa.

Crianças fizeram apresentação de
capoeira durante o evento.





Tartarugalzinho

O aumento salarial já co-
meça a valer para o paga-
mento de junho, e será
aplicado aos servidores efe-
tivos da administração pú-
blica municipal.

O acréscimo, concedido
após aprovação por unani-
midade na Câmara de Verea-
dores, beneficiará
merendeiras, motoristas,
profissionais da saúde e
todas as demais categorias
da PMT, e movimentará a
economia tartarugalense.

Para o prefeito Bruno Mi-
neiro, “é a primeira vez que
o reajuste é concedido para
repor perdas salariais decor-
rentes da inflação, cujo valor
ano passado foi de 10,06%”.

“Mesmo em tempos de
crise econômica, desde o iní-
cio de gestão temos dialo-
gado com as categorias,
buscando sempre melhorias
e valorização que atinge o
pessoal, porque pra nós tão
importante quanto desen-
volver a cidade é preciso

também trabalhar para valo-
rizar as pessoas, e é isso que
temos feito, é nessa política
de valorização que alcança-
mos grandes marcos, como a
regularização do pagamento
de progressões e promoções
dos servidores da educação,
do plano de cargos e carrei-
ras dos servidores da saúde,
e hoje comemoramos mais
essa vitória, com o reajuste
salarial sendo realidade”,
destacou o prefeito Bruno
Mineiro.

Prefeitura lança programa social que oferta cursos
profissionalizantes e bolsa remunerada aos jovens

Valorização do servidor

Prefeito Bruno Mineiro sanciona lei que concede reajuste
salarial de 10,06% aos servidores efetivos da Prefeitura

Qualificar

O aumento salarial já começa a valer para o pagamento de junhoe será aplicado aos servidores efetivos da administração pública municipal.

O programa Qualificar ofertará cursos profissionalizantes a
jovens de 16 a 21 anos e uma bolsa de R$ 250,00.

No final de semanaa Prefeitura 
deu continuidade à programação 

de valorização da cultura

Quadrilha na roça

Com a temática Tia Ra-
quel no Sertão, a Escola Ra-
quel da Paz homenageou a
cultura e história nordes-
tina para abrilhantar a
noite, com direito a quadri-
lha com muitos lampiões e
marias bonitas dançantes.

A escola Itaubal levou a
temática Arrastapé da Es-
colinha do Itaubal, e ale-
grou todos os presentes.

Houve venda de comidas
típicas, bingo, e o retorno
da tradicional quadrilha Pi-
ranhas dos Sem Terras, que
retornou trazendo muita
diversão.

Em parceria com a Secult
(GEA), ocorreu a terceira
edição do Festival do Açaí,

na comunidade quilombola
São Tomé do Aporema. O
festival movimentou o tu-
rismo e contou com progra-
mação que valorizou a
cultura regional.

Os foliões dançaram e se
divertiram com shows para
todos os gostos, além de
exposição e venda de arte-
sanato, concurso de funk,
quadrilha junina. O pre-
feito Bruno Mineiro e o
vice Javã prestigiaram o
evento.

As festas movimentam a
economia, geram renda aos
artesãos e pequenos co-
merciantes, estimulam o
turismo na região e resga-
tama identidade cultural.

Na cidade, aconteceu o arraial junino 
promovido pelas escolas municipais Raquel

da Paz e Itaubal, na praça Saturnino.

A Prefeitura Municipal de
Tartarugalzinho (PMT), por
meio da Secretaria Munici-
pal de Ação Social, Trabalho
e Cidadania (SEMASTC), lan-
çou o programa Qualificar,
que ofertará cursos profis-
sionalizantes aos jovens de
16 a 21 anos, com bolsa re-
munerada de R$ 250,00.

O lançamento contou
com ampla participação do
público e autoridades.

Os cursos serão ofertados
em parceria com institui-

ções, e visa qualificar os jo-
vens para o mercado de tra-
balho. Dentre os critérios
de participação do projeto,
cujo edital foi lançado no
site da PMT, os jovens
devem estar estudando e
não ser beneficiário de ne-
nhum outro programa so-
cial. As vagas serão
destinadas 50% para jovens
da zona rural e 50% zona
urbana.

Para o prefeito Bruno Mi-
neiro “esse projeto atende a

uma demanda dos jovens
que participaram das plená-
rias de construção do Plano
Plurianual, ano passado, e
pediam cursos de capacita-
ção”.

O auxílio financeiro é um
incentivo que ajudará em
despesas pessoais do curso.

“Agradeço ao empenho
da equipe da SEMASTC,
que não mediu esforços
para elaboração das diretri-
zes do programa”, finalizou
o prefeito.
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Prefeito Bruno Mineiro exibe texto da Lei sancionada por ele.

Programa social vai beneficiar jovens com bolsa remunerada e qualificação.

Crianças participaram dos festejos juninos.



A Prefeitura de Laranjal
do Jari, por meio da Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Urbano e
Infraestrutura, Trans-
porte, Meio Ambiente e
Turismo segue execu-
tando serviços de recupe-
ração de ruas nos pontos
atingidos pela enchente.

Os trabalhos estão
sendo feitos em toda ex-
tensão na Av.Tancredo
Neves, que foi pratica-
mente destruída pela
água durante a cheia do
rio Jari.

A recuperação está
sendo feita com asfalto
quente trazido de Ma-
capá, fruto da parceria ce-
lebrada pela Prefeitura de
Laranjal do Jari com a Se-
cretaria de Estado de
Transportes.

“A recuperação de ruas
sempre foi uma priori-
dade da atual gestão.
Tudo para melhorar e ga-
rantir qualidade de vida à
população e à infraestru-
tura da nossa cidade”,
frisa o prefeito Márcio
Serrão.

Palestra marca mês de combate e conscientização
de erradicação do trabalho infantil em Laranjal

A Prefeitura de La-
ranjal do Jari, através
do Serviço de Convi-
vência e Fortaleci-
mento de Vinculo
(SCFV), aborda a te-
mática que está sendo
desenvolvida e traba-
lhada neste mês de
junho, que é o mês de
combate e conscienti-
zação da erradicação
do trabalho infantil.

Como parte da pro-
gramação alusiva ao
mês, no dia 20, houve
rodada de conversa
sobre “Prevenção e er-
radicação do trabalho
infantil”, com realiza-
ção da Secretaria de
Assistência Social,
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e
o Conselho Tutelar e

Prefeitura de Laranjal.
Na ocasião houve

palestra proferida pelo
assistente Social do
Tribunal de Justiça do
Amapá, Antônio Hor-
têncio. O evento con-
tou com a presença de
servidores das Secreta-
rias de Assistência So-
cial, Educação, Saúde,
conselheiros tutelares
e convidados.

Prefeitura de Laranjal executa serviços
de recuperação de ruas da cidade

Rodada de conversa

Manutenção de vias

Os serviços atingem as vias que foram atingidas pela enchente dos últimos dias.

O assistente social Antônio Hortêncio, do Tribunal de Justiça do Amapá, proferiu palestra sobre o tema.

LARANJAL DO JARI
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Reconhecimento

Prefeitura entrega certificados
aos soldados do Exército por sua

colaboração durante as cheias
Cerimônia de entrega aconteceu na quadra da 

Escola Municipal Zélia Conceição.
Em reconheci-

mento ao importante
trabalho das forças
militares do Exército
Brasileiro em Laranjal
do Jari, a Prefeitura
do município reali-
zou cerimônia de en-
trega de certificados
de agradecimento aos
militares.

O evento aconteceu
no dia 17 de Junho, na
quadra da Escola Mu-
nicipal Zélia Concei-

ção.
A cerimônia contou

com a presença do
vice-prefeito de La-
ranjal do Jari, Irmão
Tadeu, e desoldados
do Exército, que rece-
beram a honraria em
reconhecimento à va-
liosa colaboração e
ajuda que garantiram
o atendimento de
qualidade prestado à
população nas cheias
do rio Jari.

Militares do Exército receberam certificados de reconhecimento
pelos serviços prestados ao município de Laranjal do Jari.

Rodada de conversa abordou a conscientização
sobre erradicação do trabalho infantil.

Equipes da Prefeitura durante trabalho de recuperação de ruas.



A Prefeitura de Oia-
poque, através da Se-
cretaria Municipal de

Assistência Social
(SMADS), por meio da
equipe do programa

Auxílio Brasil, esteve
no período de 13 a 17 de
junho, nas aldeias indí-
genas do município,
realizando a atualiza-
ção cadastral e busca
ativa das famílias em
situação de vulnerabi-
lidade social ou que
ainda não estão cadas-
tradas no Cadastro
Único do programa de
transferência de rendas
Auxílio Brasil, do Go-

verno Federal.
De acordo com a

coordenação da
equipe, essa é uma
ação importante para
evitar o bloqueio do
benefício.As aldeias
que receberam a visita
da equipe foram a
Santa Isabel, Espírito
Santo, Açaizal, Japiim,
Benoá e Jondef.

“Com as alterações
advindas com o Auxílio

Brasil, sabemos que
muitas famílias pos-
suem apenas essa fonte
de renda. Por isso esta-
mos sempre alertando
aos assistidos sobre a
necessidade de faze-
rem esse procedimento
de atualizaçãopara ga-
rantirem a continui-
dade do benefício”,
destaca Eliete Santos,
Coordenadora do Pro-
grama Auxílio Brasil.

Secretaria do Meio Ambiente realiza
fiscalização e monitoramento em

área ocupada no bairro Infraero

A Secretaria Municipal
do Meio Ambiente (SEM-
MAM), por meio do De-
partamento de
Fiscalização e Monitora-
mento, com apoio da
Guarda Civil Municipal
(GCM), esteve realizando
uma intervenção na área
ocupada denominada
“Nova Conquista”, que é
uma extensão da ocupa-
ção Belo Monte, no bairro
Infraero.

“In loco”, constatou-se
que 80% da vegetação na-
tural da área foi desma-
tada pelos moradores do
local, uma perda perma-
nente para a fauna e a
flora.

A equipe SEMMAM
anotou as coordenadas
geográficas para localizar,
de maneira técnica, qual

área pertence ao municí-
pio.

“A fiscalização e moni-
toramento nessa área está
sendo realizada periodi-
camente a fim de coibir
esses danos ambientais.
Infelizmente constata-
mos pessoas cometendo
esse crime, evadindo-se
mata à dentro, deixando
para trás as ferramentas
utilizadas“, comentou o
diretor do Departamento,
Marcos Barbosa.

O comandante da GCM,
Yuri Almeida, destacou
que sua equipe “está à
disposição da SEMMAM e
outras pastas na manu-
tenção da segurança e
proteção do cidadão, in-
clusive ajudando na pre-
servação do meio
ambiente”.

Equipe da Prefeitura de Oiapoque realiza atualização 
cadastral do programa Auxílio Brasil nas aldeias

Assistência em ação

Meio ambiente

Com apoio da Guarda Municipal, fiscais da SEMMAM
fizeram intervenção na área e constataram desmatamento.

Servidores da Secretaria de Saúde participam de 
capacitação com foco na atualização vacinal

Capacitação

A ação é importante para evitar o bloqueio do benefício a que têm direito as famílias em vulnerabilidade.

Foram abordados temas relacionados à COVID-19, e técnicas 
de aplicação de acordo com normas do MS.

Oiapoque

Os profissionais da
Secretaria Municipal de
Saúde (SEMSA) passa-
ram por uma capacita-
ção sobre as vacinas
que compõe o calendá-
rio vacinal e o bom fun-
cionamento das salas
de vacina no município
de Oiapoque.

Na oportunidade,
foram abordados temas
relacionados às vacinas
contra COVID-19, além
de atualizações sobre as
técnicas de aplicação
de vacina de acordo
com o protocolo doMi-
nistério da Saúde (MS) e

do Programa Nacional
de Imunização (PNI).

Na ocasião, a SEMSA-
também recebeu os
novos colaboradores
enviados pela Superin-
tendência de Vigilância
em Saúde (SVS), para
reforçar as próximas
campanhas vacinais
(contra sarampo e in-
fluenza), sendo: 5 buro-
cratas, 3 técnicos em
enfermagem e 1 enfer-
meiro.

“Por estarmos ainda
em surto de sarampo
no estado do Amapá,
foi dada bastante ên-

fase na vacina contra o
sarampo. Enfatizamos
a importância de cada
vacina, além de abordar
sobre as doenças que
cada vacina protege.
Portanto, esse mo-
mento de aprendiza-
gem é muito
importante para os nos-
sos profissionais. Desde
já agradecemos à
SVSpor estar nos dando
esse reforço com esses
oito profissionais, que
estarão em campo co-
nosco”, ressaltou a se-
cretária de Saúde, Kait
Dayana.
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Equipe fez intervenção na área ocupada denominada 'Nova
Conquista', uma extensão do Belo Monte (no bairro Infraero).

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde passaram por capacitação.

Equipes da Prefeitura de Oiapoque fizeram
atualização cadastral e busca ativa nas aldeias.



65 Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 26 e 27 de junho de 2022

Costumo afirmar aos meus estima-
dos leitores e às minhas queridas lei-
toras que reagir ao desânimo gera boa
disposição! Do contrário, o que nos
resta? Deitar e morrer?! Jamais!

A Alma carece de constante estí-
mulo à prática das Boas Obras. Por
que dizer aos jovens que não alimen-
tem a Esperança? Se o nobre idea-
lismo não sobreviver, o que lhes
sobrará? Um campo aberto para o es-
morecimento. Todos percebem que,
num mundo globalizado, o mal que
acontece lá (onde quer que seja esse
lá) poderá atingir-nos bem aqui.
Vejam o caso da economia mundial
com o baque sofrido em 2008 (e da
pandemia em 2020), de que poucos
suspeitavam e cujos reflexos se es-
tendem até hoje. Inacreditável, não
é? Por isso, necessário se faz surgir
algo além do presente estágio do co-
nhecimento terrestre: ligarmo-nos ao
Governo Ideal, que começa no Céu.
Foi o próprio Cristo Quem assegurou
tal realidade nestes Versículos de
Jesus Infalíveis:

18 Em verdade, em verdade vos
digo: Tudo quanto ligardes na Terra
será ligado no Céu; e tudo quanto
desligardes na Terra será desligado
no Céu.

19 Ainda vos digo mais: Se dois de
vós concordarem na Terra acerca de
qualquer coisa que pedirem, isso lhes
será feito por meu Pai, que está nos
Céus.

20 Porque, onde houver dois ou
mais reunidos em meu nome, aí esta-
rei no meio deles (Evangelho de
Jesus, segundo Mateus, 18:18 a 20).

É imprescindível aplicarmos, em

todas as circunstâncias, a Espirituali-
dade Ecumênica antes de tudo.
Trata-se de tema que, um dia, a cau-
telosa Ciência abordará sem precon-
ceitos. A intuição, já escrevi, é a
inteligência de Deus em nós. 

Pensamento de Albert Einstein
(1879-1955): “Acredito em intuição e
inspiração. (...) Às vezes tenho cer-
teza de que estou certo sem saber o
motivo. Quando o eclipse de 1919
confirmou minha intuição, não fiquei
nem um pouco surpreso. Na verdade,
eu teria ficado surpreso se tivesse
sido de outra forma. A imaginação é
mais importante que o conheci-
mento. O conhecimento é limitado,
enquanto a imaginação abraça o
mundo inteiro, estimulando o pro-
gresso, dando origem à evolução. É,
estritamente falando, um fator real na
pesquisa científica”.

Muita vez, o que a razão demora a
captar a intuição mais rapidamente
alcança, incluídas as soluções de nos-
sos maiores infortúnios! 

Há quem diga que “a Esperança é a
última que morre”. Mas nós, aqui na
Religião do Terceiro Milênio, ratifica-
mos, com eloquência, que a Espe-
rança não se extingue jamais,
porquanto ela é Jesus, o Cristo Ecu-
mênico, o Sublime Estadista!

Conforme registrei no terceiro vo-
lume das Sagradas Diretrizes Espiri-
tuais da Religião de Deus, do Cristo e
do Espírito Santo (1991):

A existência da Religião do Amor
Universal é a manifestação da crença
inderrotável em dias melhores, ple-
nos de dignidade para o Espírito
Eterno do ser humano. (...) Desistir
do Bem por causa das adversidades?
Por quê? Deixemos as amarguras de

lado, joguemos nossos complexos no
lixo. Se os que nos antecederam, ven-
cendo as piores dificuldades que
sempre aparecem desafiantes no ca-
minho do progresso, tivessem capitu-
lado, onde estaríamos?! No tempo das
cavernas. Por isso, não esmorecemos.
Pelo contrário, nosso dever é não
jogar a toalha. Aí, os fatos realmente
mudam e o milagre, que de um clique
se deseja, concretiza-se: o do traba-
lho, alimentado pela Fé Realizante.

De mais a mais, em correspondên-
cia de 18 de abril de 1816, Thomas Jef-
ferson (1743-1826), principal autor da
declaração de independência dos Es-
tados Unidos, alerta-nos sobre o pe-
rigo de sofrer por antecipação:
“Quanto nos custaram os males que
nunca aconteceram!

Levantar, pois, a cabeça e ir em
frente, sem temores, é a atitude dos
que, com Boa Vontade, acreditam
“num Brasil melhor e numa humani-
dade mais feliz”. Todo dia é dia de re-
novar nosso destino. 

“Se o mundo faz vencedores, Jesus
faz invencíveis”, concluiu, esplendi-
damente inspirado, o poeta vassou-
rense Casimiro Cunha (Espírito), em
seu poema Grãos de Luz.

Sigamos firmes com o Cristo de
Deus, o Grande Amigo que não aban-
dona amigo no meio do caminho. Ele
nos convida a avançar além do Além:
“Sê fiel até à morte, e Eu te darei a
coroa da vida” (Apocalipse, 2:10).

Porquanto, Jesus é a Bússola de
nossa mais legítima Esperança. Sem
Ele, isto é, a Fé Realizante e a Cari-
dade Divina, viveremos perdidos nos
mares procelosos da vida humana. 

José de Paiva Netto • 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.

Uma estudante, de 15
anos, encontrou uma ba-
rata em um sanduíche
servido em uma escola
pública do Distrito Fede-
ral, na manhã desta
quinta-feira (23). O caso
aconteceu no Centro de
Ensino Educacional
(CED) 3, em Sobradinho.

De acordo com alguns
estudantes, uma aluna
passou mal após comer o
lanche. A direção da es-
cola informou que se
trata de um 'caso isolado'
e que já tomou as provi-
dências. "O inseto não foi
encontrado no meio do

recheio, ela estava presa
à massa do pão. Com isso,
a equipe gestora isolou o
lote de pães para recolhi-

mento", diz o texto (veja
íntegra da nota abaixo).

A estudante que encon-
trou o inseto no sanduí-

che conta que pegou o
pão e ao dar a penúltima
mordida sentiu algo esta-
nho. Quando tirou o lan-
che da boca viu a barata.

"Eu me assustei, por-
que nunca tinha aconte-
cido isso. Fui na
assistência e a mulher
disse que já tinha vindo
no pão e aí joguei no
lixo", conta a adoles-
cente.

Em seguida, ela foi até
o diretor e ele perguntou
onde estava o pão. A ado-
lescente pegou da lixeira
e mostrou para o do-
cente. "Ele olhou e disse

que ia conversar com o
pessoal da cantina e que
ia devolver os pães".

O CED 3 de Sobradinho
é uma das escolas com
gestão compartilhada
entre as secretarias de
Educação e Segurança
Pública no DF. Procurada
pela reportagem, a Polícia
Militar informou que a
gestão dos Colégios Cí-
vico Militares é feita de
forma compartilhada,
"cabendo a PMDF so-
mente a esfera discipli-
nar, não respondendo
questões alheias à sua
competência".

Contaminação Geral

Estudante encontra barata em sanduíche
servido em escola pública do DF

Reagir ao desânimo gera 
boa disposição

Caso aconteceu no Centro de Ensino Educacional (CED) 3, em Sobradinho. Segundo outros alunos, uma adolescente 
passou mal após comer lanche; direção da escola informou que se trata de 'caso isolado' e que já tomou providências.

Barata encontrada em massa de pão servido em escola
do DF — Foto Arquivo pessoal



Paula Pavarina •

Primeiro, condena!
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a associações, cooperativas e 
federações de garimpeiros do Pará.
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Uma decisão da FINA sobre atle-
tas trans reacendeu o debate sobre
o que diz a fisiologia do esporte a
respeito do tema.

Segundo a nova determinação,
apenas atletas trans que fizeram a
transição antes dos 12 anos – pe-
ríodo em que começa a puberdade
– podem competir com mulheres
cis, com um nível de testosterona
de 2.5 nmol/L no sangue.

Para quem não se aplica a essa
regra, será criada uma nova catego-
ria, separada, para que possam com-
petir. As regras, no entanto, não se
aplicam a homens trans, que conti-
nuam competindo sem restrições.

Em entrevista à CNN Rádio, no
CNN No Plural+, o professor de en-
docrinologia da Universidade São
Camilo, Leonardo Alvares, expli-
cou que, até esta regra, as associa-
ções seguiam as orientações do
Comitê Olímpico Internacional
(COI).

No entanto, o próprio COI reco-
mendou que cada federação, den-
tro da sua categoria esportiva, crise
suas próprias regulamentações

para indivíduos trans.
“É interessante porque essa

orientação começa a mostrar uma
necessidade de individualizar os
esportes, cada um vai ter uma es-
pecificidade, levando em conta as-
pectos físicos diferentes das
modalidades.”

Ao mesmo tempo, porém, o en-

docrinologista acredita que a orien-
tação estabelecida pela FINA é pre-
coce.

“Dentro da fisiologia do esporte,
temos engatinhado nos estudos re-
lacionados a indivíduos transgêne-
ros submetidos à hormonioterapia
e ao bloqueio puberal”, disse.

Leonardo Alvares explica que os

dados atualizados dão conta de que
“a massa muscular de mulheres
trans, que desenvolveram a puber-
dade masculina e depois iniciaram
a hormonioterapia, tem queda,
mas não chega a se comparar aos
níveis de uma mulher cis.”

Isso significa, portanto, que há
um “nível intermediário” de atletas
trans – tanto no que diz respeito à
massa muscular, quanto à força e
também à capacidade cardiopul-
monar.

“Do ponto de vista científico,
mulheres trans tem capacidades
esportivas intermediárias”, não
chegam ao nível de um homem cis,
mas também não estão no mesmo
patamar de mulheres cis.

Por outro lado, o próprio especia-
lista traz um outro fator, de que, ge-
ralmente, uma equipe
multidisciplinar faz a avaliação de
uma criança e adolescente que
pode ser trans – e isso não é sim-
ples.

“Essa avaliação é muito difícil, ao
final da adolescência, até 85% dos
transgêneros na verdade não serão

trans na vida adulta e não será feita
a transição, o ponto de corte de
idade a partir de 12 anos preocupa
do ponto de vista médico porque
antecipa a decisão importante e
pode trazer consequências a longo
prazo”, ponderou.

O acesso a crianças e adolescen-
tes a serviços de saúde antes dessa
idade “é muito difícil”, segundo
ele.

A idade para o tratamento com
hormônios no Brasil, por exemplo,
é 18 anos – o que já deixaria atletas
mulheres trans brasileiras de fora
da regra da FINA.

É por causa de todas essas nuan-
ces, que o médico defende que pro-
fissionais de bioética e de direitos
humanos devem ser incluídos na
decisão: “O ser humano tem que
ser visto sob diversos aspectos.”

“Do ponto de vista de pesquisa,
todos os profissionais de saúde que
trabalham com esporte têm a obri-
gação de desenvolver mais estudos
para embasar a tomada de decisões
das federações esportivas”, com-
pletou.

O professor de endocrinologia Leonardo Alves classificou a decisão como precoce e explicou o que diz a ciência, até o momento

Proibição Geral

Entenda a nova regra que restringe mulheres 
trans das competições de natação

Tem coisa que falar atrai e
fazer condena. Auto de infra-
ção de órgão ambiental.
Menos é mais. É penalidade
que supera quaisquer outras
da face da Terra. E o sujeito
que recebeu
a“condenação”fica sem jeito
de manter as esperanças. 

Respiremos, nem todas as
infrações previstas no Decreto
nº 6.514/2008 configuram cri-
mes ambientais da Lei
nº9.605/1998. O ato, ao
mesmo tempo, tem que confi-
gurar um tipo penal (crime) e
um tipo infracional (infração
administrativa). Valei-nos!
Tem saída? Pode ter, é quase
como procurar agulha em pa-
lheiro, mas tem. A autoridade
administrativa, em qualquer
processo, tem tempo determi-
nado para dar ciência ao infra-
tor e para cobrá-lo. Significa
dizer que existe a prescrição
no processo administrativo
ambiental. 

Pois então, foi aí que o le-
gislador anteviu uma forma
de, se a Administração Pú-
blica não agir dentro daquele
período, dentro de um deter-
minado prazo, ela perde o di-
reito de punir o infrator. E,
acreditemos, isso é muito
comum na prática, mas passa
despercebido. Dizendo de
outra forma, se a Administra-
ção ficar parada, inerte, inicia
a tal prescrição!Isso. Em
geral, o tempo não para, e, no
processo administrativo, só
“para” seo infrator ou seu re-

presentante tomaram conhe-
cimento de que houve autua-
ção. 

A notícia da sanção pelo re-
cebimento do auto de infra-
ção contra infrator é farra do
boi. Assina quem puder ou
estiver por ali...sem comentá-
rios. Voltemos:tem situações
em que, se o infrator não for
localizado, deveria o órgão
ambiental seguir um rito cro-
nológico, até chegarao aviso
por edital. São cuidados do
órgão, para que não ocorra
perda do direito de punir por
decurso de tempo.

Todavia, sabemos que em
terra de cego, quem tem um
olho...finge que não viu o de-
curso do prazo. Aí, repise-
mos, é de grande relevância o
órgão ambiental esgotar
todos os meios, antes de no-
tificar por edital, uma vez que
essa via é medida última e ex-
cepcional de autuação ou de
decisão administrativa, de-
vendo ser esgotada toda e
qualquer forma de tentativa

de localização do autuado e
aí, não localizado, abre-se a
possibilidade da notificação
por edital. 

Quando a Administração
Pública pretende punir, antes
de lavrar o auto de infração,
no processo administrativo
federal, ela deve correr contra
um prazo, que, em regra, é de
5 anos, contados da identifi-
cação do fato ou, se a infra-
ção for continuada, da data
em que estiver cessada a in-
fração.

Em se tratando de meio
ambiente, pouca coisa não
equivale a crime. Daí, se
constituir crime, o prazo é
contado lá pelo artigo 109, do
Código Penal. Então, esses
prazos se alteram, não é ape-
nas de 5 anos, pode ser de 4
anos, de 8 anos. Temos “po-
réns” também, têm infrações
que prescrevem em 3 anos ou
4 anos e o órgão ambiental
computa 5 anos. Bonito!!!

A fim de não perder seu
precioso prazo, a Administra-

ção Pública precisa, com zelo
e responsabilidade, exigidos
de todos os viventes,inter-
romper o andamento do
prazo para punir e, assim, ne-
cessita agir, por qualquer ato
inequívoco que importe na
apuração do fato, ou seja,
juntada de relatório de fisca-
lização, oitiva de testemu-
nhas, produção de provas,
laudo pericial, manifestação
do agente autuante...

“Prestenção”: meros des-
pachos, reiterações de pedi-
dos, encaminhamentos
internos de um setor a outro
não interrompem o transcor-
rer do prazo, dentro do qual a
Administração Pública pode
punir. Precisa praticaratos
realmente capazes de apurar
o fato.  Esse prazo é contado
pelo art. 109, do CP. Outro
ponto de atenção: o ofereci-
mento de defesa administra-
tiva não é ato inequívoco que
importe na apuração do fato,
interrompendo a perda do
prazo pela Administração Pú-
blica.

Geralmente, o que acon-
tece: o autuado é cientificado
do auto de infração e o ato
dele receber o auto de infra-
ção interrompe a prescrição
da pretensão punitiva e inicia
a contagem de outra modali-
dade de prescrição. Ahã!O
fato de o autuado – prefiro re-
ferir-me como administrado-
ir lá e oferecer a defesa admi-
nistrativa não é um ato que
importe na apuração do fato-

por não ter sido praticado
pela Administração Pública,
ou seja, com defesa ou sem
defesa, o processo vai ser jul-
gado. E aí? Sentemo-nos e es-
peremos.

Os anos passam, o órgão
ambiental faz um ou dois
despachos internos, faz um
parecer para analisar o pe-
dido do administrado, que, a
essa altura, já teve outra mo-
dalidade de prescrição. Ló-
gico que, entre nós, o órgão
ambiental dificilmente vai
dar a mão à palmatória de
que passou do tempo, pres-
creveu. 

Mas daí passa mais um
tempo, vem o órgão ambien-
tal com parecer analisando
matéria de direito, de mérito,
combatendo os pontosda de-
fesa, julgando, por assim
dizer, o processo e dando
ciência ao administrado da
decisão da imposição de pe-
nalidade de multa, que geral-
mente é astronômica. O
lombo dessa turma de admi-
nistrados é grosso, amigo,
pode descer o sarrafo! 

O susto seguinte é dívida
ativa e, depois, o ajuizamen-
toda execução fiscal,que, por
“segurança”,fará bloqueio de
bens, para garantia do juízo.
A defesado administrado
DEVE recolhera cópia inte-
gral do processo administra-
tivo. A esperança pode estar
em linhas e vírgulas, que
valem milhões, porque com
essa turma não se brinca.



Hoje, a Ilha Redonda, a
maior do Arquipélago das
Cagarras, é das fragatas e
dos atobás. Mas, no pas-
sado, já foi dos índios que
habitavam o litoral ca-
rioca.

Um sítio arqueológico
foi descoberto em meio à
Mata Atlântica pelas
equipes do Ilhas do Rio,
que há 10 anos estuda o
Monumento Natural
(Mona) Cagarras, prote-
gido por lei federal. Cerâ-
micas dos povos
tupi-guarani estão até
hoje espalhadas pelo ar-
quipélago, hoje quase de-
sabitado.

“É uma espécie de te-
souro”, disse Leonardo
Waisman, arqueólogo do
Museu Nacional e do
Ilhas do Rio. “São peda-
ços de vasilhas, provavel-

mente vasilhas muito
grandes, que as popula-
ções indígenas que domi-
navam toda essa costa
antes do século 16 tra-
ziam para cá”, emendou.

As Cagarras abrigam

atualmente mais de 600
espécies de animais e
plantas, algumas raras,
endêmicas e inéditas
para a ciência. Os pesqui-
sadores estimam haver,
só na Ilha Redonda, cinco

mil fragatas — fazendo do
Mona um dos maiores ni-
nhais da espécie do
Atlântico do Sul.

A Redonda fica a 9 km
da Praia de Ipanema e
não tem nenhuma área

plana, muito menos
praias. O desembarque
tem que ser a nado, e
todo o material precisa
ser rebocado dentro de
bombonas — cestos que
podem ser tampados —
para que não molhe.

Em terra firme, tudo é
inclinado. Em vários tre-
chos é necessário usar
cordas de escalada. Tam-
bém é preciso ter cuidado
com o cocô das aves, que
deixam o chão escorrega-
dio e tingem a ilha de
branco — as manchas são
vistas até do continente.

Júlia Luz, coordena-
dora da pesquisa de ma-
míferos terrestres,
conseguiu capturar um
“morcego bioindicador”.
“Essa espécie é um sinal
de uma área bem preser-
vada”, explicou.

Pesquisadores encontram cerâmica indígena 
e espécies raras nas Cagarras

Achado ancestral Geral

RJ1 pernoitou na Ilha Redonda, a maior do arquipélago, para acompanhar o trabalho dos biólogos.
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Cada vez mais as organiza-
ções estão buscando formas
de se diferenciarem a partir
de sua imagem e investindo
em responsabilidade social.
No entanto, muitas empresas,
igrejas e ONGS em geral ainda
não sabem direcionar seus
projetos sociais sem partir de
um caráter assistencialista.

O Instituto de Prevenção
do Câncer Joel Magalhães, foi
fundado em 21 de abril de
2010, da intuição e idealismo
de um grupo de cidadãos om-
breados por mim. No princi-
pio íamos ser mais uma
Instituição filantrópica e de-
pendente do poder público.
Graças a nossa visão e o apoio
do Hospital do Amor, trans-
formamos o IJOMA numa ins-
tituição de prevenção. Somos
uma das poucas instituições
que trabalham com câncer no
Brasil,  que conseguiu fugir
daquela visão paternalista,
que olha somente o doente e
suas necessidades.

O cenário caótico no qual se
encontra o tratamento onco-
lógico no Amapá nos fez sair
da zona de conforto e nos fez
ver de perto aquilo que pode
ser chamado de verdadeiro
descaso e desrespeito com o
ser humano. O cenário que se
vê, lembra mais um cenário
de hospitais de guerra do que
unidades de saúde pública.

Os relatos emocionados das

famílias, o olhar perdido e
sem esperança de pacientes,
o estado de abandono dos
prédios, o odor de ambientes
inadequados, as lágrimas der-
ramadas e aquelas que já res-
secaram, a tristeza de uma
população que há tempos não
consegue entender como é

possível receber um trata-
mento assim, já eram uma
realidade viva para o Instituto
desde 2010. 

O Ijoma nasceu para denun-
ciar essa situação, apoiar os
pacientes para garantir acesso
a medicamentos e exames,
com atendimento psicológico,

odontológico e social. Nosso
trabalho conseguir dar um
pouco de voz aos pacientes
oncológicos. É nele que eles
tem o seu mensageiro. E foi
nossa mensagem que ecoou
pelo Amapá e pelo Brasil.

É drama da vida real
mesmo. E é evidente que o

Brasil ainda não viu isso. Que
o Governo Federal não sabe
de tamanha desgraça. Que os
responsáveis pelo SUS não
identificaram ainda a profun-
didade que o problema alcan-
çou. Pois se eles já sabem e
nada fizeram, estamos vi-
vendo no pior dos mundos.

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.

O IJOMA E A HISTÓRIA DAS ONGS NO AMAPÁ

Cerâmica indígena no alto da Ilha Redonda,
nas Cagarras — Foto Reprodução-TV Globo

Quando a dor de um é a dor de todos, 
o direito de um torna-se o direito de todos.

(Roberto Saviano)
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Roselaine da Silva, de 27
anos, está desempregada e é
mãe três filhos, que estudam na
rede pública de São Paulo. Ela
conta que os mais velhos, de 8
e 10 anos, frequentemente che-
gam com fome da escola por-
que, apesar de receberem
merenda, “lá tem muita criança
para pouca comida", diz.

“Voltam para casa às 18h30,
pedindo mais. Não tenho muito
o que fazer: peço ajuda para os
vizinhos e faço um bolinho de
chuva no lugar do jantar. Rezo
para o dia seguinte ser melhor”,
afirma.

Este tipo de situação pode ser
explicado, segundo especialis-
tas, pela crise econômica e
pelos baixos valores distribuí-
dos no Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).

“Com o aumento da pobreza
e da inflação, as famílias não
estão mais conseguindo com-
prar comida. E o fato de a infla-
ção não ser considerada [nos

cálculos] do PNAE agrava a si-
tuação”, afirma Tati Andrade,
especialista em saúde do
Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef), ao analisar
a importância das escolas no
combate à fome e dos progra-

mas de auxílio à alimentação
escolar, como o PNAE.

Quem estabelece anual-
mente quais as quantias trans-
feridas aos estados e
municípios é o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), órgão que é palco
do escândalo que levou à pri-
são do ex-ministro Milton Ri-
beiro, investigado por
corrupção passiva, prevarica-
ção, advocacia administrativa
e tráfico de influência por su-
posto envolvimento em um es-
quema na liberação de verbas
do MEC.

Neste caso da alimentação es-
colar, como há um valor fixo
pago por estudante matricu-
lado, existe uma menor aber-
tura para lobby e influências
políticas na distribuição das
verbas, afirma Ursula Peres,
professora da EACH/USP e es-
pecialista em finanças públicas.
As críticas feitas por estudiosos,
aqui, são outras: valores defasa-

dos e baixo orçamento.
Desde 2010, o governo fede-

ral não compensa as perdas da
inflação quando repassa os va-
lores do PNAE, mostram estu-
dos publicados em outubro de
2021 pelo Observatório da Ali-
mentação Escolar (ÓAÊ) em
parceria com a Associação Na-
cional de Pesquisa em Finan-
ciamento da Educação
(Fineduca).

Ou seja: os itens da merenda
vão ficando cada vez mais
caros, mas essa alta não é
acompanhada pela verba dis-
tribuída para a compra das re-
feições.

De acordo com a pesquisa -
cujos apontamentos foram re-
forçados pelas instituições
neste mês, em uma carta aos
pré-candidatos à Presidência -
, os valores (por aluno) deve-
riam ser atualizados.

A ÓAÊ e a Fineduca propõem
um reajuste no orçamento de
2023, já que, neste ano, o go-

verno federal e o Congresso
Nacional reservaram R$ 3,96
bilhões para o PNAE, parcela
ainda menor do que os R$ 4,4
bilhões aprovados em 2021 (va-
lores corrigidos pelo IPCA de
janeiro).

Procurados pela reportagem,
o MEC e o FNDE não se pro-
nunciaram até a última atuali-
zação deste texto.

A Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo afir-
mou que a denúncia de falta de
fornecimento de alimentos é
"infundada" e que uma nutri-
cionista enviada à escola ates-
tou na quinta-feira que "foi
realizado o abastecimento
geral de feira, pães, carnes e
não perecíveis". Já a Secretaria
Estadual disse que fornece ali-
mentação para 3,5 milhões de
estudantes e que, somando o
PNAE e os complementos do
governo do estado em 2021,
houve investimento de R$ 1,03
bilhão na área.

Merenda escolar Geral

Palco de escândalo no MEC, FNDE não compensa
inflação ao repassar verba de merenda

Estudo mostra que valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) estão defasados. G1 ouviu mães e educadores 
que relatam a dificuldade de alimentar as crianças e a falta de itens básicos nas refeições de colégios públicos.

COLUNA •

Criança não é mãe

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.

Em maio de 2022, uma
menina de 11 anos, vítima de
estupro, foi impedida pela
justiça de Santa Catarina de
realizar um aborto legal e es-
tava sendo mantida em um
abrigo a fim de evitar que o
procedimento fosse efe-
tuado. De acordo com a re-
portagem especial publicada
no dia 20 de junho pelo veí-
culo The Intercept Brasil, a
criança e sua mãe procura-
ram o Hospital Universitário
da Universidade Federal de
Santa Catarina, em Florianó-
polis, para tentar realizar o
aborto legal dois dias após a
descoberta e confirmação da
gravidez. No hospital, o
aborto foi negado. A justifi-
cativa seria que, segundo as
normas internas do hospital,
o procedimento só poderia
ser realizado até 20 semanas
de gestação e a menina já es-
tava na vigésima segunda,
então, por conta disso, seria
necessária uma autorização
judicial. 

Como se a negativa do
hospital já não fosse sufi-
cientemente alarmante, a
conduta da justiça de Santa
Catarina demonstrou uma
série de violências institu-
cionais e psicológicas contra
uma criança que já havia
manifestado explicitamente
o desejo de não manter a

gravidez. Enquanto a mãe
tentava conseguir a autori-
zação judicial para a filha
realizar o aborto, a menina
foi levada para um abrigo se-
gundo determinação da pro-
motora e da juíza
responsáveis pelo caso. A in-
vestigação do The Intercept
Brasil revelou que o isola-
mento da menina, que a
princípio foi justificado
como uma medida para ga-
rantir a segurança da in-
fante, logo se confirmou
como uma tentativa de asse-
gurar que a vítima não fosse
capaz de realizar o aborto:
“Situação que deve ser ava-
liada como forma não só de
protegê-la, mas de proteger
o bebê em gestação, se hou-
ver viabilidade de vida ex-

trauterina”, afirmou a juíza
no documento de autoriza-
ção da medida protetiva. 

Em um vídeo da audiência
judicial, a promotora e a
juíza do caso insistem inten-
sivamente para que a
criança mantenha a gravi-
dez. Em diversos momen-
tos, ambas tentam
convencer a menina de
manter o feto por “uma ou
duas semanas” para que ele
pudesse ser retirado com
vida e colocado posterior-
mente para adoção. De
forma cruel e errônea, a pro-
motora chega a afirmar que
se a menina realizasse o
aborto, o “bebê” sairia com
vida e ela teria que vê-lo
morrer: “A gente mantinha
mais uma ou duas semanas

apenas na tua barriga, por-
que, para ele ter a chance de
sobreviver mais (...) Em vez
de deixar ele morrer – por-
que já é um bebê, já é uma
criança –, em vez de a gente
tirar da tua barriga e ver ele
morrendo e agonizando”. A
fala completamente equivo-
cada da promotora, pois o
aborto é realizado de forma
que o feto saia do útero já
sem batimentos cardíacos,
escancara uma tática vio-
lenta de pressão psicológica
que tinha como objetivo
convencer uma menina de 11
anos a desistir do seu direito
legal de interromper a gravi-
dez. 

Durante toda a audiência
era nítido o completo desin-
teresse da juíza e da promo-
tora em permitir que a
criança tivesse acesso ao
procedimento de aborto
legal. Outras falas como
“quer escolher o nome do
bebê?” e “você acha que o
pai do bebê concordaria pra
entrega para adoção?” evi-
denciaram que, por mais
que a possibilidade do
aborto fosse mencionada,
predominou a defesa da
continuidade da gestação.
Ainda que laudos médicos
afirmassem veementemente
que a gravidez representava
um risco para a vida da me-

nina e que seu organismo
não estava desenvolvido
plenamente para receber
uma gestação, a justiça de
Santa Catarina preferiu ga-
rantir a segurança de um
feto do que prezar pelo bem-
estar da criança que tinha
sido vítima de estupro.

No dia em que a reporta-
gem foi publicada pelo site
The Intercept Brasil, a me-
nina já estava indo para a
29ª semana de gravidez.
Uma gestação varia, em
média, de 37 a 42 semanas.
Na última terça-feira, dia 21
de junho, depois de mais de
40 dias, a menina foi libe-
rada do abrigo, mas a possi-
bilidade de realizar o aborto
legal ainda é incerta. O trata-
mento cruel das autoridades
responsáveis pelo caso com
uma menina de 11 anos es-
cancara como, no Brasil,
mesmo nos casos em que o
aborto é garantido por lei,
seu acesso ainda é dificul-
tado por uma trajetória de
violências institucionais e
completa insensibilidade
daqueles envolvidos no pro-
cesso. Diante do horror
deste caso, é sempre válido
ressaltar: criança não é mãe,
estuprador não é pai e o ca-
minho para obter o direito
ao aborto legal não deveria
ser tão degradante. 

Roselaine e os filhos, David, Rakelly
e Laysla — Foto Arquivo pessoal
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Um homem, não identificado, foi
preso na quarta-feira (22), por sus-
peita de estuprar a própria filha que
tem Síndrome de Down, em Itape-
curu-Mirim, cidade localizada a 108
km de São Luís.

A prisão foi realizada após uma de-
terminação judicial. O caso foi desco-
berto após uma denúncia feita pela
mãe da criança.

Segundo a mulher, o suspeito
aproveitou um momento em que es-
tava sozinha com a criança para co-
meter o estupro. O homem pediu que
a menina tirasse a roupa para tomar
banho e em seguida, acariciou as par-
tes íntimas da vítima.

De acordo com o delegado Samuel
Morita, após o recolhimento de pro-
vas e depoimentos de testemunhas,
foi solicitado ao Poder Judiciário a
prisão do suspeito.

Ele foi ouvido na Delegacia Espe-
cial da Mulher, em Itapecuru-Mirim,
e em seguida, foi encaminhado para
o Sistema Prisional do Maranhão,
onde vai permanecer a disposição da
justiça.
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Este artigo é escrito em ho-
menagem a um dos incentiva-
dores de minha carreira, o
amigo Ricardo Assis, que agora
repousa na morada do Pai. A
vida é curta para ser pequena. 

Sabemos que no dia a dia
muitos brasileiros acabam
tendo que ter 02 (dois) empre-
gos para manter o seu próprio
sustento e de sua família, o que
chamamos de atividades conco-
mitantes. 

Atividade concomitante, em
resumo, pode ser conceituada
como aquela em que o segurado
do INSS trabalha em 02 lugares
de forma simultânea. Para dei-
xar mais fácil a compreensão
imagine que: Maria é professora
de língua portuguesa em 2 esco-
las diferentes, com carteira de
Trabalho e Previdência Social
devidamente registrada em
ambas. 

Maria tem 2 salários de contri-
buição no mês, que serão efe-
tuados por seus empregadores
que são seus responsáveis pre-
videnciários.  Os casos mais co-
muns ocorrem entre médicos,
dentistas, professores e empre-
gados que também possuem
uma atividade extra. O caso do
médico, por exemplo, pode ser
contratado com CTPS assinada
em uma clínica e possuir a sua
própria clínica onde realiza seus
atendimentos como contri-
buinte individual.

A grande dúvida que fica é:
como será a aposentadoria do

segurado que possui atividades
concomitantes? Vamos lá, antes
é necessário compreender o
PBC (período básico de cálculo)
que é a média das contribui-
ções, desde julho de 1994
(plano real) que são devida-
mente atualizados, até o mês
que antecede seu pedido de
aposentadoria. Vamos a um
exemplo: João que é professor
recebe R$ 3.000,00 (três mil
reais) esse valor servirá como
base do PBC e do desconto pre-
videnciário.

Quando o segurado tem ativi-
dades concomitantes, onde
existirão 2 ou mais salários de
contribuição para um mesmo
mês (competência) os valores
serão somados, limitados ao
teto do INSS que em 2022 é de
R$ 7.087,22. Tal previsão vem

estabelecida inclusive no artigo
225 da Instrução Normativa
128/2022 que assim determina:
“O salário de benefício do segu-
rado que contribui em razão de
atividades concomitantes será
calculado com base na soma
dos salários de contribuição das
atividades exercidas no período
básico de cálculo”.

Joana é médica e trabalha em
um hospital privado (CLT) e re-
cebe R$ 4.000,00 reais por mês
e também possui uma clínica
particular onde recebe R$
3.000,00 por mês (R$4.000 ,00
+ R$ 3.000,00 = R$ 7.000,00)
como se pode ver, joana tem um
PBC de R$ 7.000,00 e lem-
brando que o teto do INSS é de
R$ 7.087,22. A aposentadoria da
Joana será calculada com a
soma de todos os seus salários

de contribuição e será realizada
a média aritmética das contri-
buições.

A revisão funciona da se-
guinte forma: antes da Lei
13.846/2019 o cálculo do salário
de contribuição das atividades
concomitantes do segurado era
realizado de outra forma, mais
prejudicial: as duas atividades
eram divididas em categorias,
sendo a primaria aquela que o
segurado tinha maior tempo de
contribuição, sendo que seus
rendimentos eram integrais
para o cálculo do salário de con-
tribuição, já a atividade conco-
mitante era considera
secundária e nesta atividade se-
cundária eram consideradas
apenas um percentual da média
dos salários e contribuição, com
proporção aos anos trabalhados
e o tempo de contribuição ne-
cessário para a aposentadoria ao
final fazia que seu salário de
contribuição reduzisse. 

Com o advento da lei
13.846/2019 com vigência a con-
tar de 18/06/2019, os rendimen-
tos das atividades
concomitantes começaram a ser
somados integralmente, antes
da vigência da lei era necessário
ajuizar uma ação de revisão,
visto que o cálculo anterior feria
o princípio da isonomia.

A questão chegou ao Superior
Tribunal de Justiça, que resol-
veu por meio do tema 1.070. A
questão a ser analisada era: 

“Possibilidade, ou não, de

sempre se somar as contribui-
ções previdenciárias para inte-
grar o salário-de-contribuição,
nos casos de atividades conco-
mitantes (artigo 32 da Lei n.
8.213/91), após o advento da Lei
9.876/99, que extinguiu as esca-
las de salário-base”.

Neste caso, os Ministros que-
riam discutir se a soma das con-
tribuições de atividades
concomitantes poderia ser para
todo o período a partir da Lei
9.876/1999.

E o STJ assim determinou:
Após o advento da Lei 9.876/99,
e para fins de cálculo do benefí-
cio de aposentadoria, no caso
do exercício de atividades con-
comitantes pelo segurado, o sa-
lário-de-contribuição deverá ser
composto da soma de todas as
contribuições previdenciárias
por ele vertidas ao sistema, res-
peitado o teto previdenciário“.

Nesse rumo, a partir da vigên-
cia da Lei 9.876/1999, foi defi-
nido que as atividades
concomitantes deverão ser so-
madas para chegar ao salário de
contribuição total da competên-
cia (mês), assim como é feito
hoje.

E a pergunta que não quer
calar: quem tem direito a revi-
são? Quem se aposentou entre
29/11/1999 e 17/06/2019, que
tenha atividades concomitantes
entre 29/11/1999 e 17/06/2019 e
que tenha recebido a primeira
parcela de aposentadoria em
menos de 10 anos.

Augusto César Almeida da Silva •

Trabalhou em 2 lugares ao mesmo tempo? 
Conheça a revisão das atividades concomitantes

-Tema 1070 STJ

Instagram: augustoalmeida01
COLUNA Advogado Especialista em Direito 

Previdenciario; Coordenador do
Instituto Brasileiro de Direito 

Previdenciário no Amapá; Mestrando
em Educação Superior e políticas Pú-
blicas pela Universidade Federal do

Ceará;Coordenador da Pós Graduação
em Direito Previdenciário pela Escola

Superior da Advocacia.

Pai é preso suspeito de estuprar a filha com Síndrome
de Down em Itapecuru-Mirim-MA

Estupro de vulnerável Geral

Homem preso não foi identificado

Segundo a mãe da criança, o suspeito aproveitou um momento em que estava sozinha com a menina para cometer o estupro.



Joana era sonhadora acredi-
tava que sua profissão era a
mais maravilhosa do mundo.
Não imaginava as aventuras
que iria vivenciar, e o grande
aprendizado que iria adquirir
com as experiências que em
nenhumoutro lugar poderia
conquistar.

Desde ao sair de casa ela já
se abastecia de imaginação,
seu universo crescerá tão des-
proporcionalmente que ela
mesma não havia tido a noção
de como tudo em sua vida
mudara.

Joana era obstinada e não
deixava que nada a atrapa-
lhasse sua vida, era tão com-
pleta que ao imaginar que algo
poderia dar errado, logo mu-
dava a estratégia e tirava o que
poderia atrapalhar de seu ca-
minho.

Sua profissão era muito
charmosa se fosse vista real-
mente na perspectiva de
Joana. Havia muitas maneiras
para trabalhar e alcançar os
objetivos predeterminados, o
que poucos conseguiam ver
na perspectiva dela.

Sua força de vontade era in-
vejada por muitos, pois ela
pouco reclamava e pouco li-
gava para aqueles que além de
não trabalhar como deveriam
ainda usavam seu tempo para

criticar quem o fazia. Ela era
muito ética, não deixava se
abater por fofocas que em sua
profissão é um mar sem fim,
quando pensa que acabou o
rabo da fofoca só estava enro-
lado.

Sua maior arma eram seus
instrumentos de trabalho sua
voz, sua criatividade, sua per-
sistência, paciência e tudo o
que sua bolsa conseguisse car-
regar. E a bolsa de Joana não
era pequena parecia uma mala
cheia de coisas para que no
momento certo ela pudesse
usar.

Será que ela tinha bola de
cristal tudo que fazia reluzia e
isso a colocava em situações
difíceis de entender por que
para ela tudo estava maravi-
lhoso, porém aos olhos dos
outros o seu brilho ofuscava a
maldade que muitos aprecia-
vam em plantar e colher.

Como Joana era forte sua
profissão era desafiante e real-
mente um dos pré-requisitos
era a força física, mental, espi-
ritual, humor tinha que ser
brabo de forte, porque encarar
a profissão que ela escolheu
deveria ser praticamente um

circo completo. Aliás tinha
que ter um estômago prepa-
rado para lidar com tantos
friozinhos que a esperava.

Joana era uma romântica ao
se tratar de sua profissão, fan-
tasiava várias situações, mal
sabia ela o que a estava espe-
rando. Muitos desafios que
aparentemente eram fáceis de
resolver e rápido no desenro-
lar da situação a fizeram sofrer
de alguns delírios fantasiosos,
pena que muitas vezes foram
apenas delírios e a resolução
quase sempre demoraram
para obter resultados.

Contudo em nuances apai-
xonadas de sua profissão ela
nunca, desistiu mesmo
quando seus medos, pensa-
mentos cenis de outros vie-
ram atacar sua integridade
Joana jamais desistira. Como
citado ela era forte, sua força
vinha de onde menos espe-
rava, suas armas para comba-
ter seus inimigos que não
eram poucos vinham de sua
coragem, determinação, fé,
credibilidade, esperança,
amor, de seus pincéis, apaga-
dor, livros, e sua verdadeira
paixão os alunos. 

Joana se tornou Professora e
aproveitou tudo o que podia e
transformou a fantasia em ar-
gumentos para sua vida ficar
cheia de alegria, com isso
viveu um universo e compar-
tilhou com muitos pois quem
a conhecia aprendia muitas
coisas com ela.

Ela foi feliz, não morreu
não, continua trabalhando,
mas agora um pouco cansada
e esperando a tão sonhada
aposentadoria. Sem fantasias
pura realidade.

Joana personagem fictícia,
mas tão real quanto a história.
Em tempos de sofrimento é
bom lembrar que somos fortes
e podemos vencer seja qual
for o mal.

POR  Elielma Neri

TIA LICA
• COLUNA

Pura Realidade
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Alguns (ou muitos) quilos a
mais? Taxas altas de colesterol?
Quem enfrenta esse tipo de de-
safio quase tem que se satisfa-
zer com uma dieta de restrições
– e conheço gente que não pode
mais ver peito de frango gre-
lhado com salada... No entanto,
se depender da Sociedade
Norte-Americana de Nutrição
(ANS em inglês), em poucos
anos uma revolução mudará os
parâmetros da alimentação. No
encontro anual da entidade,
realizado entre 14 e 16 de junho,
a grande vedete das discussões
foi a nutrição de precisão.
Como o nome diz, trata-se de
um novo campo de pesquisa
cujo objetivo é criar dietas sob
medida, que funcionem de
acordo com as características e
circunstâncias vividas por cada
indivíduo.

Os mais otimistas talvez já es-
tejam salivando com a perspec-
tiva de não terem que
abandonar seus quitutes prefe-
ridos, mas ainda há um longo
caminho pela frente. Ele co-
meça com o projeto “Allofus”

(“Todos nós”), que pretende
montar um enorme banco de
dados sobre um milhão de ame-
ricanos. Para participar, basta
ter 18 anos e concordar em
compartilhar informações mé-
dicas, responder a questioná-
rios e fornecer amostras de
sangue, urina e saliva para exa-
mes laboratoriais e de DNA. Os
cientistas querem aprender não
apenas sobre a biologia dessas
pessoas, mas também sobre seu

estilo de vida e o ambiente no
qual vivem. O motivo? Quanto
maior a diversidade do mate-
rial, mais perto estarão de for-
mular tratamentos
personalizados.

A iniciativa é da agência go-
vernamental de pesquisa bio-
médica dos EUA
(NationalInstitutesof Health),
cuja meta é tornar a medicina
de precisão – que leva em
conta todo o ambiente no qual

o indivíduo está inserido –
uma realidade para a popula-
ção. O primeiro grande movi-
mento será na área da nutrição
e, com o volume de dados do
banco biológico que está sendo
criado, o passo seguinte será de-
senvolver algoritmos que ma-
peiem padrões dietéticos e
prevejam respostas individuais
aos alimentos.

“A nutrição será vista como a
soma de biologia, comporta-
mento, influências sociais e
meio ambiente. Poderá se
transformar num grande passo
no combate à obesidade, um
dos maiores fatores de risco
para as doenças cardiovascula-
res e o diabetes”, enfatizou o
médico Bruce Lee, professor da
City Universityof NY (CUNY).

Essa é a beleza do deeplear-
ning: com uma grande quanti-
dade de dados processados por
algoritmos, os computadores
aprendem sozinhos e são capa-
zes de realizar previsões de
forma progressiva. “Vamos usar
todos os tipos de biomarcado-
res e daremos sequência a um

estudo de três fases sobre desa-
fios alimentares e intervenções
de precisão. Serão recomenda-
ções individualizadas para mo-
derar ou otimizar esses
biomarcadores”, afirmou Holly
Nicastro, coordenadora do pro-
grama. A primeira etapa con-
tará com 10 mil participantes,
além de todos os que integram
o “Allofus”, para mapear sua
dieta e as respostas fisiológicas;
na segunda, serão avaliadas
três intervenções de curta dura-
ção em comunidades; por fim,
os ajustes nutricionais serão
feitos em domicílios. O início
está previsto para 2023. Nesse
admirável mundo da ciência,
um novo estudo com 6 mil
adultos mostrou que os genes
ligados à percepção do sabor
desempenham papel relevante
nas escolhas alimentares que
fazemos. Exemplificando, uma
pessoa pode descartar certos
tipos de comida devido a seu
perfil genético e, sabendo dessa
particularidade, poderia incor-
porá-los à dieta com temperos
que diminuíssem a rejeição.

Cuidando da saúde Geral

Vem aí a nutrição de precisão
O objetivo é criar dietas sob medida, que funcionem de acordo com as características e circunstâncias vividas por cada indivíduo

Nutrição de precisão, objetivo é criar dietas sob medida,
de acordo com as características de cada indivíduo 
— Foto Carlos Silva para Pixabay
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Recebendo os parabéns pelo Prêmio Nacional do Mérito da 
Advocacia Brasileira o conceituado advogado Cícero Bordalo 

Júnior. Honraria concedida pelo conselho federal da OAB do Brasil.

Sexta-feira (24), aconteceu o Forrozão do Grupo 
BETRAL liderado pelo empresário Otaciano Júnior.

Acompanhe momentos da festa.
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Nesta segunda 27 tem festa para Adila
Rosa. Felicidades e vida longa.

Amanhã 27 quem recebe os parabéns de amigos e familiares pela passagem de
mais um aniversário é a empresária Silvia Dantas Designer. Felicidades.


