
Novos avanços ainda são necessários para 
frear a violência contra as mulheres

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

Juizado da Infância e da 
Juventude realiza inspeção
em centros socioeducativos

Fiscalização 

Mais de 23 milhões
de brasileiros estão
aptos a votar

Eleitores aptos 

Marcos Ribas, presidente do Podemos no
Amapá, será o 1º suplente de Rayssa Furlan
ao Senado Federal. Gonçalo Borges, do
MDB, ficou com a 2ª suplência. Marqui-
nhos Ribas já avisou, em alto e bom som,
que se houver qualquer tipo de retaliação
ou provocação do grupo de Davi, promete
explodir uma bomba, maior que Hiroshima
e Nagasaki, fazendo voar pedaços do gordi-
nho para tudo quanto é lado. O recado está
dado, quem viver verá. 

O conflito mais recente começou de-
pois que Israel matou um líder do
grupo Jihad Islâmica em Gaza.

Votação será realizada no dia 2 de
outubro

Israelenses e palestinos se enfrentam com
ataques aéreos e foguetes pelo segundo dia

Guerra na Faixa de Gaza
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Agregador semanal 
confirma Bolsonaro 
líder em SP

Estudo que agrega as pesquisas
eleitorais estaduais para presi-
dente realizado pela Potencial In-
teligência para o Diário do Poder
aponta que o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) ultrapassou o candi-
dato do PT, Lula, em São Paulo
pela primeira vez desde o início
do acompanhamento, há sete se-
manas. Candidato à reeleição,
Bolsonaro tem 40,1% contra
36,2% de Lula, segundo o Paraná
Pesquisa desta semana em São
Paulo.
Média

Na região Sudeste o petista
ainda lidera, mas a diferença
entre os candidatos diminuiu e é
a menor desde o início do estudo:
39% a 36,3%.
Outro 
lado

No Goiás o movimento foi inverso
e a média semanal aponta liderança
de Lula no estado, mas Bolsonaro
ainda lidera no Centro-Oeste.
Aproximou 
geral

Dados
A análise da Potencial considera

uma base total de mais de 37 mil en-
trevistas realizadas em cerca de mil
municípios até a última sexta (5).

Memória 
vive

O memorial a Aureliano, enge-
nheiro da turma de 1953, foi inaugu-
rado em abril no Centro Histórico e
Cultural da Federal de Itajubá.

Patrono da idéia
O autógrafo foi obtido por Luiz

Gonzaga Salomon, engenheiro Ele-
tricista, Mecânico e Civil pela Unifei,
de Itajubá, e idealizador do memo-
rial.

A opção de Ciro Gomes por “chapa
pura” do PDT a presidente com Ana
Paula Matos faz lembrar 2018. Mas
há quatro anos a vice era a senadora
Kátia Abreu, aquela que surrupiou
pasta para impedir posse no Senado.

Preocupar pode
Levantamento do instituto Ras-

mussen nos EUA, divulgado dia 3,
aponta que a “integridade eleitoral”
é a sexta maior preocupação entre
eleitores americanos. Impressionan-
tes de 83% se dizem apreensivos
com o tema.

Parecidos 
e diferentes

Poder absoluto

Três caras

O vai-e-volta do PT do Rio de Ja-
neiro com a candidatura de Marcelo
Freixo (PSB) lembra muito o caso do
ex-futuro-pré-candidato Reguffe, no
Distrito Federal. A diferença é que o
União Brasil do DF não cedeu.

A decisão do ministro Ricardo Le-
wandowski de devolver ao lulista
Eurípedes Júnior o comando do Pros
determina que o TSE tem poder para
decidir sobre assuntos internos de
partidos políticos. Tempos muito es-
tranhos, como sempre afirma o mi-
nistro aposentado Marco Aurélio.

A Xinhua News, versão em inglês do
jornal do partido comunista chinês, pu-
blicou charge que chama a presidente da
Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, de “três
caras”; preocupada só com “interesses
próprios”.

Missão cara-de-pau
A comissão da Câmara que vai à

Copa faz lembrar que, em 2011, a As-
sembléia Legislativa gaúcha enviou
comitiva para visitar a África do Sul,
sede em 2010, de olho na preparação
para a Copa no Brasil.

Campanha
O STF continua um parceiraço do

Rede, partido de dois deputados que
sempre consegue o que deseja. Nesta
sexta, a ministra Cármen Lúcia deu
prazo de cinco dias para Bolsonaro ex-
plicar alegações sobre algo que nem
sequer ocorreu: a festa de Sete de Se-
tembro em Copacabana.

Último autógrafo 
de Jô foi para Aureliano, 
in memoriam

Aquele que pode ter sido o último
autografo do humorista Jô Soares,
em 24 de julho passado, foi dedicado
in memoriam ao ex-vice-presidente
Aureliano Chaves. A foto foi para o
museu do político mineiro em Ita-
jubá (MG), cidade onde fez facul-
dade. Quando vice, Aureliano fez
declaração corajosa, contrariando o
presidente João Figueiredo, e inspi-
rou um dos personagens de Jô, com
o bordão “Vice não é nada. Tirando
Aureliano, que fala, o resto, ó!...” Na
foto autografada, Jô encarna o per-
sonagem.

Primeira 
pessoa

Jô Soares lembrou o episódio em
célebre entrevista à revista Playboy,
em 1986, e contou que Aureliano te-
lefonou a ele, para agradecer.

Diferentes e parecidos

A data certa

Pensando bem...
...o vereador petista que invadiu igreja

precisa aproveitar o suspeito encontro
com o Papa Francisco para pedir descul-
pas.

Temos a tradição, no Maranhão,
de celebrar a Independência no dia
28 de julho. A explicação é que foi
nessa data, em 1823, que o Estado
aderiu ao novo Império, pelas
mãos de Lord Cochrane. O Mara-
nhão queria ser fiel ao Reino de
Portugal e continuar colônia. E aí,
num golpe de filme de capa e es-
pada, esse inglês veio e nos salvou
obrigando-nos a ser Brasil.

Permitam-me discordar. Apesar
do que Cochrane fez aqui — botou
a cidade a saque — e do muito mal
que disse do Brasil, dom Pedro
deu-lhe o título de Marquês do
Maranhão. Passei ao largo de sua
lápide na Abadia de Westminster.

A História é outra, bem outra.
Aqui no Maranhão, em 1821, che-
gou a notícia das Cortes Constitu-
cionais Portuguesas. O
Governador Capitão Bernardo Sil-

veira da Fonseca seguiu o que pa-
recia ser o poder estabelecido —
mais ou menos o que fez D. João
VI. Afinal, as notícias chegavam de
Lisboa antes das reações a elas
chegarem do Rio. Bernardo era
bom administrador e abriu nossa
primeira tipografia — para elogiá-
lo, não era besta. O Padre Tezinho,
um dos redatores de O Concilia-
dor, foi eleito deputado (conto bai-
xinho que, quando chegou lá, já
tinha sido fechada a assembleia e
ele voltou dando vivas ao Impera-
dor). Em meados de novembro de
1822 chegaram as notícias da ade-
são de Parnaíba e da conclusão das
Cortes. Houve abaixo-assinado de
apoio ao Imperador — pelo menos
alguém se deu ao trabalho de es-
crever ao jornal dizendo que não
tinha assinado embaixo.

De Fortaleza veio Manuel de

Sousa Martins, filho de D. Bárbara
de Alencar, do Cariri, e de José Pe-
reira Filgueiras. Foram apoiados
por inúmeros maranhenses,
menos organizados, mas conhece-
dores dos locais. Do lado do gover-
nador, funcionário militar
português, veio, de Oeiras, o Fidié.
As tropas se encontraram em
Campo Maior, no Jenipapo. Um de
meus avoengos participou dessa
batalha, segundo meu avô As-
suéro, e deixou na família a me-
mória desses momentos de
coragem simples, do desafio de
peito aberto às armas portuguesas,
da ansiedade da preparação da ba-
talha. O português ganhou a bata-
lha, mas ali perdeu a guerra, pois
ficou sem o trem de mantimentos.

As guerras da Independência,
como conta Vieira da Silva em sua
História da Independência, fize-

ram com que, antes de São Luís,
Tutóia e Itapecuru aderissem a um
Brasil separado de Portugal. Não
foi fácil. Mas, partindo de todo o
interior, nós, maranhenses, toma-
mos parte nos diversos encontros
que se sucederam. Em junho, em
São Luís, a Junta Governativa se
resolve pelo Império, mas chega
guarnição portuguesa, e ela engole
a adesão.

Acontece então o golpe do pi-
rata Cochrane, que, com um sim-
ples navio e um patacho, toma a
cidade e exige sua rendição. Faz,
então, a adesão de 28 de julho.
Mas a guerra, já perto do fim,
continua. Cercado em Caxias, o
Fidié se rende só no dia 31 de
julho. Assim, o nosso Pirajá, de 2
de julho na Bahia, é a cidade de
Caxias, 31 de julho, com a rendi-
ção de Fidié.

Por outro lado, aqui na capital, o
pirata pirateou. Fez primeiro saque
aos maranhenses e ao Maranhão:
assumiu as propriedades dos por-
tugueses não residentes e até a dí-
vida dos brasileiros com os
portugueses ausentes. No ano se-
guinte voltou com mais gosto,
menos risco e mais cupidez, ras-
pou tudo, até alianças. Exigiu res-
gate, saqueou a cidade e zarpou
para a Inglaterra.

E nós aqui a comemorar a ade-
são regida por esse mercenário em
vez de honrar a vitória feita pelos
valentes, cearenses, piauienses e
maranhenses, que enfrentaram as
armas para assegurar nossa inde-
pendência!

31 de julho: para mim, este é o
dia, esta é a data dos fatos a serem
honrados. Abaixo o feriado de 28
de julho!

Artigo
José Sarney: advogado, político e escritor 

brasileiro, 31.º Presidente do Brasil de 1985 a 1990, 
ex-presidente do senado por quatro mandatos e

Membro da Academia Brasileira de Letras
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Circula diariamente de segunda a segunda
nos 16 municípios do Estado do Amapá.

De segunda a sábado R$1,50

Tema proibido
Candidato a governador, Anderson

Ferreira (PL) não se espantou com os
xingamentos contra Bolsonaro na con-
venção do PSB de Pernambuco, com
palavrões. E ironizou: “Chamaram o
presidente de tudo, menos de ladrão”.
Ele diz que ladroagem é tema proibido
em eventos pró-Lula.

No Nordeste, Lula perdeu dois
pontos e Bolsonaro cresceu 1,6%:
53,4% a 25,8%. No Centro Oeste, o
presidente lidera 38,2% a 36,3%.
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Campanha de vacinação

No inquérito policial que envolve o deputado Alberto Negrão, familiares e
assessores, tendo a PF como investigador e Rivaldo Valente, do TRE, ou MP
como relator ou juiz, ofereceu acordo de persecução criminal para 5 pessoas.

Rayssa Furlan: suplentes confirmados

Ministra do TSE, Maria Claudia Buc-
chianeri ordenou que as redes sociais
retirem do ar trechos de vídeos em que,
no entendimento dela, o ex-presidente
Lula (PT) aparece pedindo votos. Como
a campanha eleitoral só começa oficial-
mente no dia 16, o petista ainda não
pode pedir votos explicitamente. A de-
cisão da ministra acontece após um pe-
dido do PDT (Partido Democrático
Trabalhista), que acionou o TSE acu-
sando o candidato à Presidência da Re-
pública de campanha antecipada.

Participação obrigatória 

Propaganda antecipada

Representação contra Clécio 

Candidatos a presidente, gover-
nador e prefeito poderão ser obri-
gados a participar de debates nas
emissoras de rádio e televisão.
Proposta com esse objetivo foi
apresentada pelo senador Ales-
sandro Vieira (PSDB-SE). O sena-
dor defende que os debates são
importantes para garantir um pro-
cesso eleitoral transparente e
igualitário.

Sem empréstimos 

Diploma de vereador anulado 

O PSD foi ao Tribunal Regional Elei-
toral com mais uma representação
contra Clécio Luís, candidato a gover-
nador do Amapá pelo Solidariedade.
A acusação agora foi suposta propa-
ganda eleitoral antecipada e irregular,
consistente na colocação de adesivos
no bairro do Trem. O desembargador
João Lages proibiu que seja feito o uso
de adesivo em veículos, com a utiliza-
ção do número do partido e da expres-
são “TÔ COM CLÉCIO”, a contar da
data da intimação, sob pena de aplica-
ção de multa diária no valor de R$2
mil.

Propaganda eleitoral 

Projeto Olho Vivo

Os maiores bancos priva-
dos do país decidiram não
conceder crédito consig-
nado aos beneficiários do
Auxílio Brasil. Bradesco,
Itaú, Santander, Nubank,
BMG, entre outros, pula-
ram fora da jogada.O ministro Mauro Campbell

Marques, do TSE, negou provi-
mento ao Agravo Regimental no
Recurso Eleitoral Nº 0600132-
96.2020.6.03.0007 e, com isso, re-
ferendou a decisão unânime do
TRE/AP, de outubro de 2021, que
indeferiu o Registro de Candida-
tura de Wilbyson Haroldo Ferreira
Batista (Rede-AP) e, consequente-
mente, declarou nulo o diploma
de vereador eleito nas Eleições
2020, pelo município de Laranjal
do Jari. A medida é resultado do

trabalho do Ministério Público
Eleitoral (MP Eleitoral).

O MP-AP reuniu com o Co-
mando-Geral da Polícia Militar
do Amapá para discutir o Pro-
cedimento Administrativo que
dispõe sobre o controle externo
da atividade da PM no processo
de investigação das mortes de
civis em intervenção polícia na
reunião foi debatido a aplica-
ção do projeto de segurança
pública “Olho Vivo”. A inicia-
tiva consiste no uso do sistema
"bodycams", que são câmeras
portáteis que gravam automa-

ticamente as atividades poli-
ciais durante o turno de serviço
e fornecem a localização por
GPS.

Marcos Ribas, presidente do
Podemos no Amapá, será o 1º
suplente de Rayssa Furlan ao
Senado Federal. Gonçalo Bor-
ges, do MDB, ficou com a 2ª su-
plência. Marquinhos Ribas já
avisou, em alto e bom som, que
se houver qualquer tipo de reta-
liação ou provocação do grupo
de Davi, promete explodir uma
bomba, maior que Hiroshima e
Nagasaki, fazendo voar pedaços
do gordinho para tudo quanto é
lado. O recado está dado, quem
viver verá.

Será aberta nesta segunda feira, 8, a Campanha Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite para crianças menores de cinco anos. Simultanea-
mente haverá uma multivacinação para atualização do cartão para meno-
res de 15 anos. Por iniciativa do Ministério da Saúde.

A propaganda eleitoral começa no
dia 16, mas os programas do horário
eleitoral gratuito em emissoras de
televisão e rádio só serão veiculados
a partir do dia 26 deste mês. Os últi-
mos programas deverão ir ao ar no
dia 29 de setembro, três dias antes
da votação em primeiro turno. Nas
emissoras de rádio, as inserções
serão divididas em dois blocos, das
7h às 7h25 e das 12h às 12h25, sem-
pre de segunda-feira a sábado.

Acordo de persecução 



A Lei Maria da Penha (Lei
nº 11.340) foi promulgada
em 7 de agosto de 2006. Por
meio dela, a violência do-
méstica contra a mulher pas-
sou a ser considerada crime.
A Lei ainda aponta as formas
de evitar, enfrentar e punir a
agressão e indica a responsa-
bilidade que cada órgão pú-
blico tem para ajudar a
mulher que está sofrendo a
violência.

Com a Lei Maria da Penha,
o juiz e a autoridade policial
passaram a ter poderes para
conceder as medidas proteti-
vas de urgência. A legislação
é um importante marco jurí-
dico na defesa dos direitos
das mulheres, já que antes
quando a mulher procurava
a delegacia para noticiar
algum caso de violência, ela
era mandada de volta para
casa.

A lei também indica a res-
ponsabilidade que cada
órgão público tem para aju-
dar a mulher que está so-
frendo a violência. Com a Lei
Maria da Penha, o juiz e a au-
toridade policial - em situa-
ções especificas previstas
em lei -, passaram a ter pode-
res para conceder as medi-
das protetivas de urgência. A
partir da lei, a violência do-
méstica praticada contra a
mulher deixou de ser consi-
derada como de menor po-
tencial ofensivo.

Além de aumentar a puni-
ção, a lei criou os Juizados de
Violência Doméstica e Fami-
liar contra a Mulher e prevê
medidas de assistência à ví-
tima de violência doméstica
e familiar, incluindo medi-
das protetivas de urgência,
como o afastamento do
agressor do lar. Além da vio-
lência física, o texto trata da
violência psicológica, moral,
sexual e patrimonial. Ainda
prevê medidas pedagógicas
e preventivas contra a vio-
lência e de reabilitação do
agressor.

Apesar dos avanços trazi-
dos por essa importante me-
dida, elas continuam sendo
alvo de barbaridades e per-
dendo suas vidas em muitos
casos. É necessário que haja
novos avanços em termos de
conscientização da socie-
dade e proteção desse pú-
blico.

De acordo com o Anuário
Brasileiro de Segurança Pú-
blica de 2022, publicado na
última terça-feira (2), houve
um acréscimo significativo
de 23 mil novas chamadas de
emergência para o número
190 das polícias militares so-
licitando atendimento para
casos de violência doméstica
entre 2020 e 2021, com varia-
ção de 4% de um ano para o
outro. Isso significa que ao
menos uma pessoa ligou, por

minuto, em 2021, denun-
ciando agressões desse tipo.

Os dados indicam que
uma mulher é vítima de fe-
minicídio a cada 7 horas, o
que significa dizer que, ao
menos 3 mulheres morrem
por dia no Brasil por serem
mulheres.

No mesmo período, houve
uma queda de 3,8% na taxa,
por 100 mil mulheres, dos
homicídios femininos. No
caso dos feminicídios, tipifi-
cação incluída pela Lei
13.104/2015 enquanto quali-
ficadora do crime de homicí-
dio, a queda foi de 1,7% na
taxa entre os dois anos. 

Mesmo com a variação, os
números ainda assustam:
nos últimos dois anos, 2.695
mulheres foram mortas pela
condição de serem mulheres
– 1.354 em 2020 e 1.341 em
2021.No caso do Amapá,
apenas17,1% dos casos do
total de homicídios de mu-
lheres foram classificados
como feminicídio. Isso de-
monstra que as autoridades
policiais possuem mais faci-
lidade em classificar um ho-
micídio de uma mulher
enquanto feminicídio,
quando este ocorre no con-
texto doméstico, com indí-
cios de autoria conhecida: o
companheiro ou ex-compa-
nheiro.

A taxa de feminicídios por
100 mil mulheres, em 2021,
foi de 0,9 no Amapá, pouco
abaixo da taxa nacional, que
ficou em 1,2 feminicídios por
100 mil mulheres. 

O documento também
aponta que as mortes violen-
tas intencionais vitimizam
mais jovens, com prevalên-
cia das mortes ao longo de
sua vida reprodutiva. Se-
gundo pesquisas, o rompi-
mento da relação é, muitas
vezes, a forma que a mulher
busca de interromper a vio-
lência, mas acaba sendo
também o momento em que
ela fica mais vulnerável, re-
fletindo no crescimento da
violência.

De acordo com o Anuário,
o principal instrumento em-
pregado nos feminicídios
são armas brancas (50%), se-
guido de armas de fogo
(29,2%); em sentido inverso,
o principal instrumento nos
demais homicídios de mu-
lheres são armas de fogo
(65%), seguido de armas
brancas (22,1%).

As residências continuam
sendo, desde sempre, o local
em que as mulheres são mais
vítimas de feminicídio.
65,6% do total de crimes co-
metidos foi realizado na resi-
dência; no caso das demais
mortes violentas, o principal
local foi a via pública
(37,0%).

Casos no Amapá
Há 2 anos, a família da em-

presária Ana Kátia Silva,
morta em um crime tratado
como feminicídio, convive
com a saudade e o dia a dia
na luta por justiça. Kátia foi
baleada no dia 8 de julho de
2020, na frente da casa de
um dos filhos, na Zona Sul de
Macapá. O processo penal
tem como réu um policial
civil com quem ela estaria se
relacionando. A Justiça deci-
diu em junho que ele vai a
júri popular.

A defesa de Leandro Frei-
tas declara desde o início
que o disparo não foi efe-
tuado por ele. A morte da
empresária causou grande
repercussão e as manifesta-
ções feitas pela família tam-
bém.

Mais recentemente, no iní-
cio de julho deste ano, a po-
lícia prendeu um
adolescente de 17 anos por
ato infracional análogo a fe-
minicídio contra sua bisavó,
de 77 anos. O caso aconteceu
na região da Pedreira, inte-
rior de Macapá. Segundo as
investigações, ela foi morta
por uma pancada na cabeça.

Em junho, uma menina de
14 anos foi morta a facadas
pelo ex-namorado de 20
anos, no município de Tarta-

rugalzinho. Wyllian Sousa de
Oliveira cometeu o crime
porque ela estava grávida e
não concordou com a reali-
zação de um aborto.

Já no mês de maio, uma
mulher foi esfaqueada e seu
filho de apenas 1 ano e 8
meses sofreu uma fratura no
rosto após serem atacados
pelo pai da criança, após
uma briga no bairro do
Muca, na capital amapaense.

Esses e outros tantos cri-
mes de violência apontam
para uma realidade assusta-
dora enfrentada pelas mu-
lheres amapaenses. O
cenário se estende ainda por
todo o país e mundo.

Denúncia
O Ministério da Mulher, da

Família e dos Direitos Huma-
nos tem um canal de denún-
cias e acolhida para
situações de violência contra
a mulher: a Central de Aten-
dimento à Mulher, pelo nú-
mero180. O serviço registra e
encaminha as denúncias aos
órgãos competentes. A liga-

ção é gratuita, funciona 24
horas por dia, todos os dias
da semana, atende todo o
território nacional e também
pode ser acessado em outros
países.

O serviço também fornece
informações sobre os direi-
tos da mulher, como os lo-
cais de atendimento mais
próximos e apropriados para
cada caso, tais como: Casa da
Mulher Brasileira, Centros de
Referências, Delegacias de
Atendimento à Mulher, De-
fensorias Públicas, Núcleos
Integrados de Atendimento
às Mulheres, entre outros.

Este mês é marcado pela
campanha “Agosto Lilás”,
marcado por ações de busca
pelo fim da violência contra
a mulher. Durante todo esse
período, ações e campanhas
são realizadas nas esferas
municipal, estadual e federal
com esse objetivo.

Maria da Penha
Maria da Penha Fernandez

foi vítima de tentativas de fe-
minicídio praticadas pelo
marido. Ela ficou paraplégica
devido ao tiro que levou en-
quanto dormia. Depois de
passar por várias cirurgias,
ela voltou para casa, onde o
agressor a esperava para
uma nova tentativa de assas-
sinato.

Ela procurou a Justiça,
mas foi desacreditada e ne-
gligenciada pelas leis que
não consideravam a especifi-
cidade da violência prati-
cada em relação às
mulheres. Ela teve o pro-
cesso engavetado por anos,
até que em 2006 conseguiu
aprovar a legislação que ga-
rante os direitos às mulheres
vítimas de violência e a lei
acabou levando o nome
dela.

Violência contra a mulher

Hoje completa 16 anos de Lei Maria da Penha
Geral

Novos avanços ainda são necessários para frear a violência contra as mulheres
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Mulheres continuam sendo vítimas de violência.



O banco Bradesco informou
nesta quinta-feira (4) que re-
gistrou lucro líquido contábil
de R$ 7,075 bilhões no se-
gundo trimestre, uma alta de
18,4% comparado ao apurado
no mesmo período do ano
passado (R$ 5,974 bilhões).

Houve alta de 0,9% em rela-
ção aos primeiros três meses
do ano, quando o banco re-
portou ganhos de R$ 7,009 bi-
lhões.

Já o lucro líquido recorrente
(que desconsidera efeitos ex-
traordinários) foi de R$ 7,041
bilhões, o que representa uma
alta de 11,4% na comparação
com o mesmo período de 2021
(R$ 6,319 bilhões). Comparado
ao trimestre de 2022, a alta foi
de 3,2%.

"A performance em relação

aos períodos anteriores é re-
sultado do desempenho da
margem financeira com clien-
tes, das receitas de prestação
de serviços e do resultado de
seguros, que no agregado ab-
sorveram o impacto das maio-
res despesas com PDD e da
redução da margem com mer-
cado", disse o Bradesco em co-
municado.

Mesmo com recuo de 1,5%
nas despesas operacionais, o
que representa redução de
quase R$ 200 milhões, o
banco registrou queda de
4,1% de sua margem finan-
ceira total, para R$ 16,361 bi-
lhões.

Segundo o Bradesco, o mo-
vimento das despesas opera-
cionais está relacionado ao
"aumento do volume de ne-

gócios, investimentos na va-
lorização da marca com pro-
paganda e publicidade e
ampliação de nossos negócios
digitais".

Mas houve aumento da
PDD (provisão para devedores
duvidosos), de R$ 3,487 bi-
lhões para R$ 5,313 bilhões
entre o segundo trimestre de
2021 e de 2022. Trata-se de um
aumento de 52,4%. Em rela-
ção ao trimestre anterior, a
PDD aumentou 9,9%.

Por outro lado, a carteira de
crédito registrou avanço de
18% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, che-
gando a R$ 855 bilhões. A base
total de usuários do Bradesco
registrou aumento de 6% no
intervalo e atingiu a marca de
75,5 milhões de clientes.

"Dos créditos totais libera-
dos no segundo trimestre de
2022 (R$ 85 bilhões), 33% ou
R$ 28 bilhões foram por meio
dos canais digitais, com desta-
que para o crédito consignado
no segmento de Pessoas Físi-
cas. Um crescimento de 40%
em comparação aos R$ 20 bi-
lhões do 2T21", diz o banco.

Já o Retorno sobre Patrimô-
nio Médio (ROAE trimestral)
foi a 20,9%, favorecido pelo
crescimento do faturamento e
pelo resultado financeiro.

O dólar opera instável
nesta sexta-feira (5), após a
divulgação dos dados sobre
emprego nos Estados Uni-
dos mostraram que o mer-
cado de trabalho no país
segue forte e com os inves-
tidores monitorando o ce-
nário político doméstico e
as incertezas fiscais.

Às 12h21, a moeda norte-

americana caía 0,19%, ven-
dida a R$ 5,2127. Mais cedo,
subiu forte e chegou a R$
5,2777.

A queda do dólar era in-
fluenciada por ingressos de
recursos de investidores es-
trangeiros, em meio a vi-
sões de maior atratividade
da renda fixa e da bolsa um
dia depois de o mercado

avaliar que o Banco Central
pode já ter encerrado o ciclo
de aperto monetário.

Na quinta-feira, o dólar
fechou em queda de 1,06%,
a R$ 5,2219. Com o resul-
tado, passou a acumular
alta de 0,92% no mês e na
semana. No ano, tem desva-
lorização de 6,33% frente ao
real.

Dolar passa a cair diante do Real, após 
salto por relatório de emprego

Em queda Economia

Bradesco registra lucro líquido de R$ 7,075
bilhões no segundo trimestre de 2022

Lucros em alta

No mesmo período do ano passado, banco reportou ganhos de R$ 5,974 bilhões.
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Na quinta-feira, a moeda norte-americana fechou em queda de 1,06%, a R$ 5,2219.

Bolsonaro sanciona lei que 
autoriza governo a doar bens 
durante a campanha eleitoral

Doações permitidas 

Projeto que deu origem à lei foi aprovado pelo Congresso, e a sanção foi pu-
blicada no 'Diário Oficial'. Texto modifica Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou nesta
sexta-feira (5) a lei que per-
mite ao governo federal
doar bens a entidades pri-
vadas e públicas durante o
ano de 2022, inclusive du-
rante a campanha eleitoral.

A sanção foi publicada na
edição desta sexta do "Diá-
rio Oficial da União" e tem
origem em um projeto
aprovado pelo Congresso
Nacional no mês passado,
em votação relâmpago.

O texto modificou a Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2022, que já per-
mitia a doação de bens pela
administração pública no
prazo de até três meses
antes das eleições.

Agora, com a aprovação
do projeto e a sanção da lei
por Bolsonaro, a exceção foi
ampliada para todo o ano
sem que a conduta confi-
gure crime eleitoral.

A lei sancionada
O texto sancionado per-

mite a doação de bens, va-
lores ou benefícios por
parte da administração pú-
blica a entidades privadas e
públicas durante 2022
desde que com encargo
para o donatário, ou seja, o
beneficiário da doação
arque com os custos para a
manutenção e funciona-
mento do bem recebido.

A nova lei deixa expresso
que essas doações não

serão consideradas des-
cumprimento da legislação
eleitoral (Lei 9.504 de
1997), que proíbe, expressa-
mente, "a distribuição gra-
tuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Ad-
ministração Pública" em
todo o ano eleitoral.

Execução de recursos
Bolsonaro também san-

cionou trecho da lei que li-
bera o governo para
modificar o objeto e a loca-
lidade para execução de re-
cursos já contratados. A
mudança na lei permite que
recursos alocados em um
município sejam destina-
dos a outro local, o que
pode virar moeda de troca
em ano eleitoral.

Outro trecho sancionou
permite pagamento a for-
necedores diferentes da-
queles previstos nas
respectivas notas de empe-
nho. Empenho orçamentá-
rio é a etapa em que o
governo reserva o dinheiro
que será pago quando o
bem for entregue ou o ser-
viço concluído.

Com a mudança na lei,
em caso de desistência do
fornecedor original ou res-
cisão de contrato, a despesa
poderá ser paga para um
credor diferente do indi-
cado na respectiva nota de
empenho, desde que seja
vantajoso para a adminis-
tração pública.



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

2019, presidente do Conselho 
Nacional da Amazônia Legal.
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O vice-presidente Hamil-
ton Mourão (Republicanos)
comentoua carta Em Defesa

da Democracia e da Justiça.
Para o general, “há certo pâ-
nico que não é justificado”

acerca dos limites da demo-
cracia. Mourão também
saiu em defesa do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL).

“Se critica muito a pessoa
do presidente [Jair Bolso-
naro], mas o presidente em
nenhum momento buscou
fazer alguma mudança que
levasse a um desabamento
do nosso sistema”, falou.

Na fala, Mourão pontuou
que as falas do presidente
voltadas ao sistema eleito-
ral são uma “retórica forte.
“É só isso aí, uma retórica.
As ações jamais foram nesse
sentido. Então, eu acho que
é um pânico desnecessá-
rio”, disse.

Divulgado na terça-feira
(26/7), o documento “Carta
aos Brasileiros e Brasileiras
em Defesa do Estado Demo-
crático de Direito” foi elabo-
rado com o intuito de
defender a democracia e as
urnas eletrônicas. Sem citar
nomes, o documento afirma
que o Brasil “está passando
por um momento de
imenso perigo para a nor-
malidade democrática,
risco às instituições da Re-
pública e insinuações de de-
sacato ao resultado das
eleições”.

Alexandre de Moraes no TSE
Durante a conversa com

jornalistas, na chegada ao
Palácio do Planalto, o vice-
presidente também comen-
tou a posse do ministro
Alexandre de Moraes para a
presidência do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), no
próximo 16 de agosto.

Mourão disse que espera
que o magistrado se “com-
porte de acordo com as re-
gras”.

“Ele é o juiz e não tem
VAR, tá? Então, ele tem que
ser bem circunspecto e
bem atento às coisas que
tem que fazer. Eu vou evi-
tar críticas diretas ao mi-
nistro do Supremo”,
continuou.

o vice-presidente Hamilton
Mourão (Republicanos) disse
que espera que o ministro
Alexandre de Moraes siga as
regras quando se tornar presi-
dente do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral). O magistrado
foi eleito para o cargo em
junho e assumirá em 16 de
agosto, sendo responsável
pelo comando da corrida elei-
toral.

“Eu espero que ele [Mo-
raes] se comporte de acordo
com as regras. Ele não tem o
VAR  [árbitro assistente de
vídeo, da sigla em inglês Vi-
deoAssistant Referee]. Ele é o
juiz e não tem VAR. Tem que
ser bem circunspecto e bem
atento em todas as coisas que
tem que fazer”, afirmou Mou-
rão ao conversar com jornalis-

tas na entrada do Palácio do
Planalto.

O vice-presidente não quis
fazer críticas diretas a Moraes,
mas o provocou ao fazer ques-
tionamentos sobre o inquérito
das fake news. O ministro é o
responsável pela relatoria da
investigação sobre informa-
ções falsas contra membros
do Supremo Tribunal Federal.

“Eu critico é a questão, por
exemplo, desse inquérito que
eu julgo que está totalmente
errado. A pessoa ser responsá-
vel pelo inquérito, denunciar
e julgar quando ele também é
um dos ofendidos no inqué-
rito. Então, eu acho meio
complicado isso aí. Acho que
isso é poder demais e o poder
demais ele corrompe”, co-
mentou.

Recado 
Mourão manda recado para Moraes: "Se

comporte de acordo com as regras"
Vice-presidente fez questionamentos sobre

as ações do ministro do TSE

O vice-presidente Hamilton
Mourão (Republicanos) comen-
tou, na manhã desta quinta-feira
(4/8), a anulação do julgamento
do caso da Boate Kiss, em Santa
Maria, Rio Grande do Sul. Para o
general, que é pré-candidato ao
Senado pelo estado, apesar de
ter sido uma decisão “tecnica-
mente correta”, ela foi “moral-
mente” incorreta.

“[É um] tema controverso,
pois de acordo com os juristas é
correta tecnicamente, mas não
moralmente, pois não há dúvida
sobre a realidade dos fatos ocor-
ridos” disse Mourão ao Metrópo-
les.

A 1ª Câmara Criminal do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande
do Sul (TJ-RS), decidiu anular, na
quarta-feira (3/8), o júri que con-
denou os quatro réus processa-
dos pela tragédia. Com a
decisão, as prisões foram revo-
gadas e um novo júri deve ser
marcado. Dos três desembarga-
dores da Corte, dois votaram a
favor das nulidades.

A defesa argumentou que o
juiz responsável pela decisão e
que definiu as penas, Orlando
Faccini Neto, agiu de forma par-
cial, que houve excesso de lin-
guagem e quebra da paridade de
armas entre acusação e defesas
no uso de uma maquete digital
pelo Ministério Público.

Os quatro acusados pela tragé-
dia da Boate Kiss em Santa Maria
(RS), que aconteceu em 27 de ja-
neiro de 2013, e deixou 242 pes-
soas mortas e outras 636 feridas,
foram soltos algumas horas após
a decisão, por volta das 23h de

quarta-feira.
Tragédia em boate, em 2013
Casa noturna tradicional de

Santa Maria, cidade de quase
300 mil habitantes no interior do
Rio Grande do Sul, a Boate Kiss
recebeu centenas de jovens em
27 de janeiro de 2013. Estavam
previstos dois shows ao vivo.

O primeiro foi de uma banda
de rock e aconteceu normal-
mente. Depois, foi a vez da Gu-
rizada Fandangueira. A casa
tinha capacidade oficial para
690 pessoas e estava superlo-
tada: tinha entre 800 e mil
pessoas.

O guitarrista da banda, Ro-
drigo Lemos, relatou desde o
início que o fogo começou de-
pois que um sinalizador foi
aceso. Ele disse que os colegas
de banda logo tentaram apagar
o incêndio, mas que o extintor
não teria funcionado. Um dos
integrantes da banda, o gai-
teiro Danilo Jaques, morreu no
local.

Naquela trágica noite, as faís-
cas do sinalizador atingiram o
teto revestido de uma espuma
que servia como isolamento
acústico. Em pouco tempo, o
fogo se espalhou pela pista de
dança e logo tomou todo o inte-
rior da boate. De acordo com os
bombeiros, a fumaça altamente
tóxica e de cheiro forte provocou
pânico. Aí começou a tragédia.

Ainda sem saberem do que se
tratava, seguranças tentaram
impedir a saída antes do paga-
mento.

Houve empurra-empurra en-
quanto os clientes tentavam dei-
xar a casa. Muitos que não
conseguiram desmaiaram into-
xicados pela fumaça. Outros
procuraram os banheiros para
escapar ou buscar uma entrada
de ar e acabaram morrendo.

Segundo peritos, o sistema de
ar-condicionado ajudou a espa-
lhar a fumaça. Além disso, um
curto-circuito provocado pelo
incêndio causou uma explosã

Caso Kiss
Mourão diz que anulação do júri da 

Kiss não é correta “moralmente”
A Justiça decidiu anular, na quarta-feira, o júri que condenou os quatro 

réus processados pela tragédia. Ao todo, 242 pessoas morreram

“Pânico injustificado”, diz Mourão sobre
carta pela democracia



O jornalista é, antes de
tudo, um cético. Começo pa-
rafraseando a conhecida
frase de Euclides da Cunha
sobre o sertanejo. Na natu-
reza do jornalista está o ceti-
cismo, a incredulidade, tal
como São Tomé. A ingenui-
dade, a credulidade, são pe-
cados no jornalismo.  A
priori, dúvida. Não pode
aceitar um fato à primeira
vista, como se fosse uma
questão de fé. Corre o risco
de ser usado. Digo isso para
me justificar: não é  má-von-
tade com as pesquisas; é
uma questão de racionali-
dade, em que a dúvida é o
melhor aliado. Tudo isso
para dizer que não consigo
me basear em  pesquisas.
Primeiro, porque elas já me
enganaram, há menos de
quatro anos. Se eu permitir
que me enganem de novo, a
culpa é minha.

Estamos em agosto. No
agosto de 2018, a pesquisa
mais conhecida mostrava
que Bolsonaro tinha a maior
rejeição entre os candidatos;
Witzel no Rio, Ibaneis no DF,
Zema em Minas, eram aza-
rões; Dilma estava eleita se-
nadora pelos mineiros. Não
sei por que milagre, o mais

rejeitado dos candidatos
acabou Presidente da Repú-
blica. Agora vejo pesquisas
que entrevistam 2 mil, num
universo de 156 milhões de
eleitores. Quer dizer, a agên-
cia de pesquisa tem que des-
cobrir 2 mil entrevistados em
que cada um deles repre-
sente 78 mil eleitores. Expli-

cam que é por um critério de
amostragem. Para mim, é
um milagre da ciência esta-
tística. A propósito, aconse-
lho ler o “Como Mentir com
Estatística”, de DarrellHuff,
lançado em 1954 e ainda
hoje recomendado - por Bill
Gates.

Vejo investidores, ban-

queiros, empresários, fa-
zendo planejamento para o
ano que vem com base em
pesquisas eleitorais. Per-
gunto se as pesquisas de
mercado têm fornecido a
eles caminhos seguros para
apostarem no futuro. As pes-
quisas falam em margem de
erro. Não consigo entender a

matemática que dá um des-
conto de 5% ou 2% na psiquê
do entrevistado. Não ima-
gino que as agências estejam
movidas pela intenção de
apresentar um resultado de
sua preferência ou interesse.
Apenas imagino como o mé-
todo é carente de certezas.
Para antecipar resultado
eleitoral. Prefiro o boca de
urna. Tampouco consigo me
convencer que alguém que
era do PT dois meses antes
da eleição, tenha votado em
Bolsonaro na hora de acionar
o teclado da urna.

O mais difícil é acreditar
que políticos estejam usando
as pesquisas como réguas da
sua programação de campa-
nha. Só os ingênuos ou neó-
fitos. Não o veterano político
dotado, por natureza, de um
instinto para povo, de um
sexto sentido que lhe faz
sentir o que o povo quer.
Seria um populista, um de-
magogo? Provavelmente
não. Pode ser um democrata,
que sabe que o poder emana
do povo e ausculta o que o
povo quer, nos gritos, nas
falas, nos gestos, nas vaias,
nas ruas. No ceticismo jorna-
lístico, vale o que vejo e não
o que está escrito. 

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 PESQUISAS E RUAS
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Seguindo o movimento de
outras entidades, a Coalizão
Brasil Clima, Florestas e Agri-
cultura, um grupo que reúne
300 representantes do setor
privado, academia e sociedade
civil, elaborou uma carta em
defesa da democracia e do pro-
cesso eleitoral no Brasil.

A documento será enviado
ao Supremo Tribunal Federal
(STF), ministérios, integrantes
do Congresso Nacional, repre-
sentações diplomáticas, diz o
grupo.

Na carta, a instituição afirma
o Brasil tem em seu alicerce
"eleições limpas, onde se ma-
nifesta a vontade popular". E
que é por meio desse caminho
que o país pode melhorar, ama-
durecer e ser reconhecido pela
comunidade internacional.

O documento diz ainda que o
diálogo entre pessoas que di-
vergem de opiniões e o res-
peito pelo resultado das
eleições é fundamental para
obter o futuro desejado para o
Brasil.

A Coalizão Brasil Clima, Flo-
restas e Agricultura pontua

ainda que, em 37 anos de de-
mocracia, o Brasil obteve insti-
tuições sólidas e que "o
processo eleitoral é inquestio-
nável e imprescindível para
toda e qualquer discussão que
vise a prosperidade do país."

O grupo apresenta também
propostas que acreditam que

devem ser abordadas nas elei-
ções, voltadas para o combate
ao desmatamento e à perda de
recursos naturais; a produção
de alimentos e o combate à
fome; e a geração de emprego e
renda.

Confira a carta completa:

A Coalizão Brasil Clima, Flo-
restas e Agricultura posiciona-
se, em diversas ocasiões, em
prol de uma agenda que ala-
vanque o desenvolvimento
sustentável, a economia de
baixo carbono, o combate ao
desmatamento e às mudanças
climáticas, entre tantos assun-
tos de uma pauta cada vez
mais ampla e transversal.
Desta vez, no entanto, nosso
movimento vem a público em
apoio a uma bandeira sem a
qual nenhuma das demais é
possível: a defesa da democra-
cia.

Nos últimos 37 anos, o Brasil
dedicou-se a edificar um re-
gime cidadão, de instituições
sólidas e calcado no respeito à
lei e no equilíbrio de direitos e
deveres. Em seu alicerce estão
eleições limpas, onde se mani-
festa a vontade popular. É
sobre elas que se pavimenta o
caminho para um país melhor,
mais maduro, melhor concei-
tuado na comunidade interna-
cional, mais apto a liderar o
debate e a implementação de
agendas urgentes e que provo-

cam mobilização crescente no
mundo inteiro, como a da sus-
tentabilidade e das mudanças
climáticas.

O futuro que queremos de-
pende do diálogo entre diver-
gentes e do respeito ao
resultado das eleições. Este
deve ser um ponto pacífico
entre todos os atores que se
dispõem a representar a socie-
dade brasileira à frente de um
Estado democrático de Direito.

A Coalizão Brasil divulgou
recentemente suas propostas
aos candidatos para as próxi-
mas eleições. Nossas contribui-
ções giram em torno de três
eixos: o combate ao desmata-
mento e à perda de recursos
naturais; a produção de ali-
mentos e o combate à fome; e a
geração de emprego e renda. E
ressaltamos que o processo
eleitoral é inquestionável e im-
prescindível para toda e qual-
quer discussão que vise à
prosperidade do país.

Sem democracia não há de-
senvolvimento e sustentabili-
dade. Sem sustentabilidade
não há futuro possível.

Em defesa de 'eleições limpas', grupo ligado ao agronegócio
enviará carta a STF, Congresso e ministérios

Eleições limpas Geral

Em defesa de 'eleições limpas', grupo ligado ao agronegócio
enviará carta ao STF, ao Congresso e ministérios 
— Foto Reprodução-TV TEM

Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura diz que o processo eleitoral é inquestionável e imprescindível 
para toda e qualquer discussão que vise a prosperidade do país.



Evangélicos do Amapá não apoiarão candidatos de esquerda REFLEXÃO

Série Educação para a Cartilha
de Cidadania Cristã. Tema 06: “A
política e os evangélicos brasilei-
ros”. Parceria: Conselho Estadual
de Pastores do Amapá (e-mail: con-
selhodepastores.ap@gmail.com),
com a Editora www.ossemeado-
res.com.br de Brasília. Reserve seu
exemplar pelo Zap (96) 99110-5167:
a) Lição nº 06: “A política e os
evangélicos brasileiros”; b) Sumá-
rio: 1. Quando os evangélicos che-
garam ao Brasil?; 2. Por que no
início os evangélicos não se envol-
viam em política no Brasil?; 3. Século
XX - Os evangélicos começam a des-
pertar para a política; 4. A Constitui-
ção Federal de 1988 e os evangélicos;
5. O papel importante dos Neopente-
costais; 6. A evolução da Bancada
Evangélica Federal; 7. Século XXI - As
conquistas significativas; 8. Eleições
2018 - O papel decisivo na eleição do
Presidente Bolsonaro. Resumo: O Bra-
sil ainda continua sendo um país de
matriz católica. Desde o descobri-
mento, no ano de 1500, até a Consti-
tuição Federal de 1891, o catolicismo
foi a religião oficial brasileira. A liber-
dade religiosa somente se estabeleceu
no país com o Decreto Republicano nº
190-A, de 1890. Então foram 390 anos
de hegemonia monorreligiosa.  

FICA A DICA

Legislação para líderes ecle-
siásticos: Adquira o Livro
“Constituição Federal comenta
à luz da Bíblia”. Lá Você encon-
tra: Dica 041. Sobre os três
poderes: Diz a Bíblia, em Isaías
33.22- “Porque o Senhor é o
nosso Juiz; o Senhor é o nosso
legislador; o Senhor é o nosso
rei, ele nos salvará”. De acordo
com os estudiosos, a separação
ou tripartição dos três poderes
é uma teoria desenvolvida por
Charles de Montesquieu, na
obra “O espírito das leis”, em
1748. Porém, Isaías, há setecen-
tos anos antes de Cristo, deli-
neou claramente, em seu livro,
a existência das três funções do
poder. Em Romanos 1.20 diz:
“Porque os atributos invisíveis
de Deus, assim o seu eterno
poder, como também a sua
própria divindade, claramente
se reconhecem, desde o princí-
pio do mundo, sendo percebi-
dos por meio das coisas que
foram criadas. Tais homens
são, por isso, indesculpáveis;”.
Assim, depreendemos que as
coisas materiais são sombra
das coisas espirituais. De sorte
que o art. 2º da CF: “São pode-
res da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legisla-
tivo, o Executivo e o Judiciá-
rio.” possui inspiração
totalmente bíblica.

LIDERANÇAS

DESTAQUES DA SEMANA

ESPECIAL
Quem é quem: Gedielson de

Souza Oliveira. Destacado Pastor
e Teólogo da Assembleia de Deus
– A Pioneira do Amapá, nasceu
em Macapá/AP em 31.03.1979.
Filho do famoso e saudoso Pas-
tor Neri Ferreira de Oliveira com
Osvaldina de Souza Oliveira. É
casado com a Pastora Milena Oli-
veira, com a qual tem um casal
de filhos.

Gedielson Oliveira é licenciado
e bacharel em História pela Uni-
versidade Federal – Unifap, for-
mado em teologia, área em que é
Mestre e está se doutorando pela
FAETAD – Faculdade de Educa-
ção Teológica das Assembleias
de Deus no Brasil. É professor
nas principais escolas teológicas
de Macapá.

Evangélico desde criança,
cresceu ministerialmente desen-
volvendo várias atividades no
âmbito do protestantismo pente-
costal tucuju. Em 2017, ano das
celebrações do Centenário da

chegada dos evangélicos no
Amapá, atuou como adjunto do
Pastor Besaliel Rodrigues na
Coordenação da Comissão de
Memória e História da igreja ani-
versariante AD – A Pioneira Cen-
tenária, a qual produziu diversas
publicações, dentre elas “A Bíblia
do Centenário”, editada pela So-
ciedade Bíblica do Brasil – SBB.
Amém.

NEWS: 1. Convenção do PSC-
Amapá escolhe Drª Ester Fede-
ral – nº 2030 e Besaliel Estadual
– nº 20.700: Casal de pastores-
advogados lançou candidatura
na Convenção do PSC – Partido
Social Cristão, que aconteceu
no dia 04.08, 5ª feira, às 18h,
na Faculdade FCA, localizada
na Rua Hildemar Maia, Bairro
do Buritizal, próximo ao SBT.
Você é Convidado Especial
para apoiar este projeto cívico-
cristão; 2. Veja no YouTube o
“Açaí com Notícias”: Principal
quadro de notícias evangélicas
do Estado do Amapá. Assista,
dê o seu like, comente e com-
partilhe. Ajude-nos a chegar a
1.000 – mil inscritos. Prêmio:
Vinte litros de Açaí, do grosso;
3. Blog: Leia e compartilhe com
todos o https://besalielrodri-
gues.blogspot.com/. Agora,

tudo desta coluna estará lá
também. Acesse e comparti-
lhe; 4. Ebook da Constituição
Federal comenta à luz da Bíblia
já está disponível na internet:
Aproveite a promoção. Você
pode adquirir nos seguintes
sites: a)
https://eempresarial.com.br/loj
a/constituicao-federal-comen-
tada-a-luz-da-bibliaebook/; b)
https://go.hotmart.com/X7082
8602D?dp=1.
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O período eleitoral é a época em 
que mais se manifesta o “espírito 

da ingratidão”.

Jaime Nunes é o candidato ao 
governo do Estado com melhor trânsito

entre os líderes eclesiásticos.

email: besaliel.ap@bol.com.br

01. O “espírito da ingratidão”: Salmos
106.13-14. “Mas logo se esqueceram do que
ele tinha feito e não esperaram para saber
o seu plano...”. Você já ouviu falar na ex-
pressão “espírito de ingratidão”? Esta frase
informa sobre aquele tipo de pessoa que
você algum dia a ajudou em momento ne-
cessário e, agora, ela te dá às costas quando
você precisa de algum apoio dela. A ingra-
tidão é silenciosa e mais comum do que
você pensa. Acontece o tempo todo, pois a
maioria das pessoas não zela do próprio
caráter. Mas, siga o seguinte conselho:
Quando você sofrer atos de ingratidão ad-
vindos de alguém que você um dia serviu,
não discuta, não reivindique retribuição.
Não, pois a melhor postura é continuar
avançando na vida e continuar com a vida
dirigida por Deus.

02. Partido PSC do Amapá homologa
candidaturas de Besaliel Estadual – nº
20.700 e Drª. Ester Federal – nº 2030: O
Partido Social Cristão – PSC/AP, presidido
no Estado pela Pastora Ivone Chagas, rea-
lizou na tarde do último dia 04.08.22, no
Auditório da Faculdade Cristã do Amapá –
FCA, nos termos da legislação eleitoral bra-
sileira, sua Convenção Partidária, para es-
colha dos candidatos ao pleito deste ano.
Um dos destaques do evento foi a homo-
logação da candidatura do Casal de Pasto-
res Advogados Besaliel e Ester, presidentes
do Conselho Estadual de Pastores do
Amapá. Ele, Besaliel, disputará uma vaga
de deputado estadual com o nº 20.700.
Ela, Drª. Ester, disputará vaga de deputada
federal com o número 2030. O referido
Casal está bem cotado para a vitória, pois

estão buscando o apoio do número má-
ximo de igrejas, ministérios e agremiações
pastorais em todos os municípios do Es-
tado do Amapá. De acordo com Besaliel, “a
campanha em busca de votos é muito di-
fícil, pois enfrentaremos candidatos pode-
rosos, que possuem muito dinheiro para
gastar com os eleitores. Estamos concor-
rendo pela fé, esperando que o eleitorado
compreenda que o Amapá precisa de mu-
danças, de renovação.”. A Drª. Ester acres-
centou: “Vamos torcer para que o
eleitorado não se venda e resolva votar
com mais responsabilidade este ano”, ar-
rematou. 

03. Você conhece o SEPAL – Servindo aos
Pastores e Líderes - https://sepal.org.br/? É
uma missão internacional, estabelecida no
Brasil desde 1963. Nosso sonho é ver uma
igreja saudável, ao alcance de todo brasi-
leiro, que possa levar o evangelho de Jesus
Cristo ao mundo todo. Estamos empenha-
dos em causar impacto em líderes e igrejas,
encorajando-os e desafiando-os a desen-
volver ministérios saudáveis. A SEPAL faz
parte da Aliança Global OC, uma missão in-
terdenominacional na sua estrutura e inte-
reclesiástica no seu ministério.

04. Próximo domingo é Dia dos Pais:
Todo segundo domingo de agosto, cele-
bra-se no Brasil o Dia dos Pais. Criado para
homenagear a figura paterna que é tão im-
portante na criação de um filho. Uma das
datas mais comemoradas no mundo todo,
assim como o Dia das Mães.

05. Disque-denúncia eleitoral: Atenção!
O MP-AP – Ministério Público do Estado do
Amapá está divulgando para todo o povo

o WhatsApp (96) 99184-6549 para que
Você Eleitor faça denúncias contra candi-
datos que estiverem querendo comprar
voto ou fazendo alguma coisa errada.
Então, utilize seu celular para filmar, gra-
var áudios, tirar fotos de coisas erradas que
forem feitas pelos candidatos. Depois,
envie para esse Zap informado e pronto. Os
Promotores Eleitorais irão analisar se
houve algum desrespeito à lei para pode-
rem instaurar processo judicial contra
aquele candidato infrator.

06. Igrejas evangélicas do Estado do
Amapá não apoiarão candidatos de es-
querda: Seria uma contradição, um pecado
bíblico cometido pelas lideranças eclesiás-
ticas, pois, os esquerdistas são pessoas que
defendem valores totalmente contrários à
palavra de Deus. Mas, em período eleito-
ral, os progressistas se acalmam, se vestem
de pele de ovelha, distribuem sorrisos, pa-
lavras bonitas e tratam bem os evangélicos
somente para conquistar seus votos. De-
pois de eleitos, viram o “satanás” e voltam
a defender o aborto, a liberação das drogas,
a pedofilia, ideologia de gênero nas esco-
las, socialismo, censura aos cristãos, a pu-
blicação de livros inadequados para
crianças etc. Nenhum cristão verdadeiro
deve apoiar essas agendas políticas anti-
cristãs. Cuidado, não se engane. Se eles se
elegerem você será culpado do empodera-
mento destes inimigos da Obra de Deus.

07. Jaime Nunes lidera pesquisas eleito-
rais para o governo do Amapá: Todos o Es-
tado do Amapá vibrou com as primeiras
pesquisas de intenção de votos: Jaime está
em 1º lugar. Amém!

Oremos pelo Brasil e pelo Amapá, 
para que não caiamos mais em 

governos de esquerda.



MACAPÁ

Por meio do programa
Peixe na Mesa, a Prefeitura
de Macapá já escavou 33 tan-
ques de piscicultura em co-
munidades da capital,
visando o incentivo ao de-
senvolvimento da atividade
econômica. A iniciativa be-
neficiou 12 produtores rurais
desde sua criação, em 2021.

A escavação dos tanques é
realizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura
(Semag), que após acionada,
visita o terreno em questão
para avaliar as condições ne-
cessárias para o serviço e
também buscar informações
para emitir a licença ambien-
tal junto à Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentá-
vel e Postura Urbana
(Semam).

Após isso, a equipe retorna
ao local para executar a esca-
vação e dar suporte técnico
em relação à criação e ma-
nejo do pescado, tanto para
armazenamento quanto para

venda. O acompanhamento
continua mesmo após a fina-
lização do serviço e o produ-
tor ainda pode ser incluído
na lista de participantes da
Feira Agricultura e Arte – co-
mércio itinerante que acon-
tece no primeiro sábado de
cada mês.

“Estamos presentes desde
a escavação dos tanques até
que o pescado chegue ao
consumidor final. Nossa

equipe dá todo o suporte ne-
cessário para que o pequeno
produtor esteja preparado
para crescer no mercado. É
um programa que beneficia e
muito nossa Macapá”,
afirma o secretário munici-
pal de Agricultura, Rai-
mundo Costa.

Até o momento, já foram
beneficiados moradores das
comunidades Ilha Redonda,
São Pedro dos Bois, KM 20 e

39 da BR-156, Corre Água,
Campina Grande e bairro Co-
ração. De acordo com a
Semag, está prevista para os
próximos meses a escavação
de outros 24 tanques para
atender seis profissionais da
área.

O professor e piscicultor
Marcelo Corrêa, 51 anos, tra-
balha com a criação das es-
pécies tambaqui,
pirapitinga, pirarucu e
piauçu há cerca de quatro
anos. Ele já tinha três tan-
ques em seu terreno no
ramal São Pedro dos Bois e
foi beneficiado pelo Municí-
pio com mais duas estrutu-
ras. Para ele, o programa é
soluciona a necessidade de
alguns custos da criação de
peixes.

“Esse projeto é de suma
importância para incentivar
os produtores que tem a
terra, água, energia elétrica e
vontade de trabalhar, mas
que só não tem dinheiro para
pagar uma máquina para es-

cavar. Agora, vamos aumen-
tar a produção”, contou Cor-
rêa.

Veja como solicitar a esca-
vação de tanques

Para fazer parte do pro-
grama Peixe na Mesa, o pis-
cicultor interessado deve
solicitar uma licença am-
biental, através da plata-
forma 1DOC, no site da
Prefeitura de Macapá. Além
disso, também há a opção de
fazer o pedido presencial-
mente, no horário de 8h às
14h, no prédio da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
(Semam), localizado na Rua
Raimundo Ozanan, nº 23,
bairro Central (em frente à
Praça Floriano Peixoto).

Após obter o licencia-
mento, o piscicultor pode so-
licitar a instalação do tanque
no prédio da Semag, locali-
zada na Rua Manoel Eudoxio
Pereira, nº 2438, bairro
Trem, que funciona de 8h às
14h.

Em sua 14ª edição sendo
realizada neste sábado (6), a
Feira Agricultura e Arte, pro-
movida pela Prefeitura de Ma-
capá, tem resultado no
fomento da economia local e a
profissionalização de peque-
nos empreendedores como a
professora aposentada, Ân-
gela Nunes, 65 anos, que deci-
diu investir na produção de
licores após participar do pro-
jeto assim que foi lançado, em
2021.

“Eu vim e as pessoas
foram gostando e eu fui in-
vestindo nisso. Uma amiga
tinha me dado essa ideia, eu
peguei a receita e foi só su-
cesso. Antes eu fazia por
hobby e agora eu aumentei
minhas vendas de 3 litros
para 20 no mês por causa da
feira”, conta.

Sozinha, ngela produz lico-
res de jenipapo, carambola,
manjericão e hortelã com ár-
vores e plantas de seu próprio
sítio, localizado no bairro
Goiabal, zona oeste da cidade.
Para ela, é gratificante ter en-
contrado uma outra paixão na

terceira idade.
“Todo dia Deus mostra um

caminho e eu vou fundo. Eu
acho que é uma redescoberta
porque eu nunca pensei em
fazer isso da minha vida”,
acrescenta a produtora.

Além dos licores do “Sítio
da ngela”, a Feira Agricultura e
Arte dispõe de outros produ-
tos como frutas, legumes e

verduras, farinhas, castanhas,
plantas ornamentais e medici-
nais, artesanato e pães. Além
disso, o Programa Peixe na
Mesa também participa com a
venda das espécies Pirapitinga
e Tambaqui a R$ 15 o quilo.

“É a primeira vez que estou
participando e é muito impor-
tante porque a gente vive das
feiras por conta do movi-

mento e por causa de que ou-
tras pessoas conhecem o
nosso trabalho. Então, mesmo
que eu não faça muitas vendas
no dia, sempre acabo rece-
bendo encomendas”, afirma a
artesã Juliana Martins, 38
anos.

Durante a programação, a
equipe da Secretaria Munici-
pal de Agricultura (Semag)

cortou um bolo personali-
zado em homenagem ao Dia
do Agricultor, celebrado no
último dia 28 de julho. O
evento segue até às 14h
deste sábado, na praça Nossa
Senhora da Conceição,
bairro do Trem, na zona sul.

“Esse é um projeto de su-
cesso da Prefeitura de Macapá.
Todo mês temos essa movi-
mentação maior em algum
canto da cidade. É mais renda
para os agricultores e mais
produtos de qualidade para a
população que está sempre
prestigiando”, diz o secretário
municipal de Agricultura, Rai-
mundo Costa.

Feira Agricultura e Arte
Realizada no primeiro sá-

bado de cada mês pela Prefei-
tura de Macapá desde maio
de 2021, a Feira Agricultura e
Arte tem prestigiado cerca de
70 produtores, agricultores e
artesãos da capital. Ao longo
das edições anteriores, o co-
mércio itinerante injetou
mais de R$ 220 mil na econo-
mia da capital.

Prefeitura de Macapá escavou mais de 30 tanques para
desenvolvimento da piscicultura na capital

PRODUÇÃO RURAL

MAIS RENDA

‘Aumentei minhas vendas de 3 litros para 20 no mês’, diz produtora
de licores sobre participação na Feira Agricultura e Arte

Serviço faz parte do programa Peixe na Mesa e já beneficiou 12 produtores rurais.

Projeto da Prefeitura de Macapá incentiva o crescimento econômico de empreendedores familiares.
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Ângela Nunes, 65 anos, produz e comercializa
licores na Feira Agricultura e Arte, em Macapá

Mais de 30 tanques de piscicultura já foram
escavados pela Prefeitura de Macapá



Os 163 anos da morte dos mártires Phụng e Quí
No dia 31 de julho, Dom Jo-

seph TrầnVănToản, Bispo de
LongXuyen chefe da Comissão
Episcopal de Evangelização da
Conferência Episcopal do
Vietnã presidiu uma Missa es-
pecial para comemorar os 163
anos da morte dos mártires
Emmanuel Lê VănPhụng e
Peter ĐoànCông Quí. A cerimô-
nia, que foi realizada na Igreja
de Chau Doc, e contou com a
presença de 20 sacerdotes e
muitos peregrinos. Antes da
celebração eucarística, os sa-
cerdotes levavam em procissão
as relíquias dos Santos.

Ao falar sobre os mártires
Phụng e Quí', Dom Toản expli-
cou que estes homens ainda
hoje são um exemplo brilhante
para todos, tendo nos mos-
trado como caminhar juntos
para servir as comunidades lo-
cais em meio às perseguições
religiosas. 

Emmanuel Lê VănPhụng e
Peter ĐoànCôngQuí

Os dois mártires se encontra-

ram pela primeira vez em 1858
na Paróquia DauNuoc, Provín-
cia de An Giang. O Padre Quí,
da paróquia Bung, tinha 32
anos de idade, enquanto que
Phụng, um leigo e pai de nove
filhos, tinha 62 anos. “Phụng",

disse o bispo, "usava sua casa
para funções religiosas e para
esconder missionários estran-
geiros e padres nativos durante
os anos de perseguição".

Após este encontro, os dois
homens se uniram para servir

à comunidade e entraram no
mistério pascal de Cristo. Após
10 dias de missão na paróquia
de DauNuoc, em 1859, o Padre
Quí e 32 católicos foram presos
enquanto se encontravam na
casa de Phụng. Este último foi

estrangulado até a morte e Quí
foi decapitado. Ambos foram
beatificados em 1909 pelo Papa
Pio X e canonizados em 1988
pelo Papa João Paulo II.

"Vivendo a dignidade de
cristãos e cumprindo a missão
como discípulos de Cristo,
confiamos no amor e na provi-
dência de Deus Pai e na bon-
dade de nossos irmãos e
irmãs", assim afirmou o Bispo
Toản, dirigindo-se aos peregri-
nos das províncias de An Giang
e Kien Giang e da cidade de
Can Tho. O bispo de Long-
Xuyen concluiu seu discurso
convidando os fiéis a partici-
par regularmente da missa e da
adoração eucarística e, se-
guindo o exemplo dos dois
mártires, símbolo de comunhão
num espírito de responsabili-
dade compartilhada, para pro-
mover relações amistosas com
os grupos mais desfavoreci-
dos, os vulneráveis e margina-
lizados e os seguidores de
outras religiões.

Vietnã

A Igreja do Delta do Mekong do Sul convida os católicos a viver o espírito da sinodalidade, 
seguindo os exemplos dos mártires do século XIX

Religiosidade 
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Era uma vez um corvo
que gostava muito de juntar
moedas de ouro. Vivia so-
brevoando os lugares e cada
vez que encontrava uma
moeda bicava-a e a levava
para sua casa, guardando-a
dentro de um grande vaso.
Seus amigos diziam-lhe:
“Para que um corvo precisa
de moedas de ouro? Apro-
veite seus voos para coisas
mais interessantes”. Mas o
corvo dizia que elas valiam
muito e que precisava delas.
O vaso já estava quase
cheio. Um belo dia, resolveu
contá-las, mas grande foi a
sua surpresa quando, ao
tentar tirá-las, descobriu
que seu bico não conseguia
entrar na boca do vaso. Fora
mesmo inútil juntar aquelas
moedas porque agora não
poderia usá-las.

Essa foi só uma histori-
nha. Se o corvo fosse inteli-
gente, bastaria quebrar o
vaso para conseguir as tão
suadas moedas. Contudo
fica o questionamento dos
amigos: para que um corvo
precisa de moedas de ouro?

O assunto principal do
evangelho de Lucas, deste
18º domingo do Tempo
Comum, é o alerta de Jesus
sobre “todo tipo de ganân-
cia”, como se a vida de uma
pessoa dependesse da abun-
dância dos bens. As rique-
zas acumuladas não
garantem uma vida mais

longa ou mais feliz. Nin-
guém conhece a hora da
própria morte. Teremos que
deixar tudo. Seria muito
melhor trabalhar para ser
ricos diante de Deus que
juntar tesouros para nós
mesmos, porque nada pode-
remos carregar deste
mundo. Na parábola, Jesus
chamou o rico de “louco”,
não porque tinha acumula-
dos tantos bens, mas porque
se deixou surpreender por
algo que, estultamente,
tinha excluído de seus pla-
nos: a morte. Apesar de ser-
mos conhecedores do fim
inevitável da nossa vida,
sempre imaginamos poder
escapar, preferimos fingir
que conosco será diferente.
Jesus não quer nos ame-
drontar. Ele quer nos ajudar

a não perder o tempo com o
acúmulo de bens passagei-
ros e a dar um sentido
grande à nossa vida, aos
nossos afazeres, ao jeito de
usar das coisas deste
mundo. Sabemos muito
bem o que significa ser ricos
diante dos homens, mas o
que significa ser ricos
“diante de Deus”? Encontra-
remos a resposta no evange-
lho do próximo domingo.

Podemos, porém, já adian-
tar alguma coisa. Com cer-
teza já devem ter ouvido
falar daquela que chamamos
de “Doutrina Social da
Igreja” (DSI). Essa doutrina é
o conjunto das orientações
que a Igreja deu, ao longo da
sua história milenar, sobre as
diferentes questões sociais
ao passo que se apresenta-

vam e, portanto, pediam um
posicionamento dos pasto-
res. Podemos encontrar os
ensinamentos mais organi-
zados nas Encíclicas Sociais
dos Papas, a partir de Papa
Leão XIII até Papa Francisco
com a “Fratelli Tutti”. Con-
tudo, desde os primeiros sé-
culos, com os Padres da
Igreja, muitos ensinamentos
foram dados. A abundância
de bens materiais, a riqueza
em geral, não é vista tanto
como uma bênção de Deus,
mas como uma responsabili-
dade com os demais irmãos
menos abastecidos.

A Igreja ensina que sobre
qualquer riqueza “pesa uma
hipoteca social”, ou seja, os
bens não podem servir só
para o lucro ou o capricho
individual ou de poucos,

devem ser administrados
para que todos ou, ao
menos, sempre mais pes-
soas tenham alguma vanta-
gem com aqueles bens. Esse
retorno ou finalidade social
dos bens pode acontecer de
diversas formas. A mais
imediata é a justa e digna re-
muneração dos trabalhado-
res. De fato, eles também
contribuem com a geração
da riqueza. Outro retorno
para o bem comum são os
“serviços sociais” que são
pagos com os impostos do
próprio povo e que devem
ser oferecidos a todos, ou,
com certeza, aos mais ca-
rentes.  São “serviços” pú-
blicos: o tratamento de
saúde, a educação, o trans-
porte, o saneamento básico,
a habitação, a limpeza, a se-
gurança, entre outros. A
Igreja não é contra a pro-
priedade particular, mas
cobra que seja útil e acon-
teça alguma forma de distri-
buição da renda obtida. O
pagamento dos impostos e a
honesta administração do
dinheiro público arrecadado
são formas justas de colabo-
ração para alcançar melho-
rias de vida para todos os
cidadãos. Sonegar impos-
tos, pagar propinas, desviar
verbas públicas são exem-
plos de pecados sociais gra-
víssimos porque causam
sofrimento a muitas pes-
soas.

Dom Pedro José Conti • COLUNA Bispo 
de 

Macapá
O corvo e as moedas de ouro

Igreja no Vietnã





Na assembleia, somente uma chapa, com-
posta por dez integrantes, concorreu ao pleito.
Além de Monteiro, os donos de ações ordinárias
indicaram: Carlos Piani, Marcelo Gasparino, Ma-
risete Pereira, Octavio Lopes e Vicente Falconi.
Os integrantes, indicados pelos detentores de
ações ordinárias, Daniel Ferreira, Felipe Dias e
Marcelo Freitas, foram reconduzidos. Pedro Ba-
tista Filho, foi indicado pelos donos de ações pre-
ferenciais. A composição do Conselho de
Administração foi aprovada, e a proposta apre-
sentada para fixar prazo para o mandato dos
novos conselheiros, será analisada até a assem-
bleia geral ordinária em 2025, conforme autori-
zado no Regulamento de Governança
Corporativa da Bolsa de Valores do Brasil. 

Advogada, professora, pós-graduada em finanças e com mestrado em adminis-
tração, Ana Paula, é servidora concursada da Petrobras. Iniciou sua trajetória na
gestão municipal como diretora-geral de Educação, em 2013. Na sequência, a can-
didata a vice-presidente foi chefe de gabinete da vice-prefeitura, presidente do ins-
tituto de previdência municipal, secretária das Prefeituras-Bairro, secretária de
Promoção Social e combate à pobreza, e secretária de Governo de Salvador. Em
2015, foi convidada para assumir a subsecretaria Municipal de Promoção Social, Es-
porte e Combate à Pobreza, pasta que tinha como titular o atual prefeito de Salvador
Bruno Reis.

O caso trata da transmissão, ao vivo
pelas redes sociais, realizada em agosto
de 2021, em que o presidente Bolsonaro
divulgou informações sobre o inquérito
da PF que apura a invasão aos sistemas
do TSE em 2018. Desde o episódio, o pre-
sidente afirma que a investigação não es-
tava sob sigilo. Ao decidir a questão,
Moraes disse que o questionamento da
PGR está fora do prazo. "Em quatro das
cinco oportunidades de atuação do Mi-
nistério Público, a PGR manifestou-se por
meio da vice-procuradora-geral da Repú-
blica, que, concordou com as referidas
decisões, inexistindo a interposição de
qualquer pedido de reconsideração, im-
pugnação ou recurso no prazo processual
adequado". 

O PDT escolheu a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, como candidata a vice-
presidente na chapa de Ciro Gomes nas eleições deste ano. Com isso, foi formada uma
chapa "puro sangue", quando há somente integrantes do próprio partido na disputa. Em
nota, o partido disse que Ana Paula possui experiência na gestão pública e “contribuirá
com a coordenação do plano de governo”. O partido acredita que ela “terá papel funda-
mental" na defesa do Projeto Nacional de Desenvolvimento do PDT. Ana Paula afirmou
que terá como missão representar "o povo negro e as mulheres, com uma nova matriz
de desenvolvimento econômico, com mais equidade". 

Com a órbita da Terra cada vez mais
cheia de satélites, uma agência do governo
dos Estados Unidos informou que come-
çará a revisar as regras sobre descarte de
lixo espacial e outras questões, como rea-
bastecimento de satélites e inspeção e re-
paro de espaçonaves em órbita. A
Comissão Federa de Comunicações (FCC
em Inglês), também planeja buscar "novas
maneiras de limpar detritos orbitais. Afi-
nal, existem milhares de toneladas cúbicas
de lixo no espaço". A FCC analisará "o po-
tencial para funções de remediação e re-
moção de detritos orbitais que ofereçam
perspectivas de melhoria para o ambiente
de detritos orbitais".

NOVO CONSELHO 
A Eletrobrás realizou assembleia geral extraor-

dinária de acionistas da companhia, que definiu
a composição do novo Conselho de Administra-
ção da empresa. Após a assembleia, o novo cole-
giado elegeu Wilson Ferreira Junior como
presidente da empresa e Ivan Monteiro para a pre-
sidência do conselho. Monteiro foi presidente da
Petrobras e atualmente é presidente do Conselho
de Administração do CreditSuisse no Brasil. Fer-
reira Junior retorna à presidência da Eletrobras,
que comandou de julho de 2016 a março/2021,
quando conduziu o processo de reestruturação
organizacional e financeira da empresa. Rodrigo
Limp, atual presidente da companhia, será diretor
de Regulação e Relações Institucionais. Ferreira
Junior e Limp tomarão posse até o dia 20 de se-
tembro.

CHAPA ÚNICA 

NEGADO
O ministro do Supremo Tribunal Federal

Alexandre de Moraes negou o arquiva-
mento do inquérito que apura o suposto
vazamento de informações sigilosas da
Polícia Federal. O pedido de arquivamento
foi feito pela vice-procuradora, Lindôra
Araújo, que reiterou outro pedido de ar-
quivamento do caso, requerido pelo pro-
curador-geral da República, Augusto Aras,
em fevereiro. Lindôra afirmou que a juris-
prudência do STF é clara no sentido de
que o pedido de arquivamento feito pela
procuradoria deve ser acatado automati-
camente por Moraes, relator do inquérito.
Além disso, a procuradora disse que o mi-
nistro determinou diligências após o pe-
dido de arquivamento. 

Parabenizar os amigos e leitores da Coluna que comemoram aniversário neste final
de semana: Jornalista e Bancário Ernâni Motta de Oliveira, Cirurgiã Dentista Dra.
Adriana Gato da Silva, Pedro Façanha, Lucélia Melo, Artista Plástico, Poeta e Escritor
Ray Cunha, Adriana Ayres, Cleuma Amanajás e Sarah Maria Lima. Parabéns, felicida-
des e muito sucesso para todos os aniversariantes do mês de Agosto. Tim…Tim a Vida!

NOVAS REGRAS

TRAJETÓRIA 

FORA DO PRAZO 

ESCOLHA 

CHAPA PURA
A definição do nome de Ana Paula ocorreu em reunião da Executiva Nacional do PDT

realizada na sexta-feira (5), último dia do calendário eleitoralpara a definição de chapas
pelos partidos. A candidata a vice-presidente superou outras mulheres que também
eram cotadas para formar uma chapa pura com Ciro. Ana Paula, tem atuação forte na
área social e de combate à pobreza, e na luta para acabar com a miséria no Brasil. Negra,
tem lutado contra o racismo e defendido políticas afirmativas. Se eleita, será a primeira
mulher negra a ocupar o cargo no Brasil. Ela é amiga do ex-prefeito de Salvador ACM
Neto, de quem foi secretária municipal. No pleito de 2020, elegeu-se vice-prefeita de
Salvador na chapa encabeçada por Bruno Reis (União Brasil).

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

ATUALIZAÇÃO 
A Comissão está fazendo perguntas

sobre manutenção, montagem e fabrica-
ção no espaço, o que inclui coisas como
"consertar e reabastecer satélites e montar
sistemas novos em órbita". O processo ana-
lisará os esforços para transformar mate-
riais por meio da fabricação no espaço e as
necessidades do espectro Isam. O procedi-
mento "nos ajudará a construir o registro
de que precisamos para entender comple-
tamente as tecnologias Isam emergentes,
seus requisitos de espectro (e) as implica-
ções dos detritos". A FCC disse que o Isam
tem "o potencial de construir setores intei-
ros, criar novos empregos, mitigar as mu-
danças climáticas e promover os interesses
econômicos, científicos, tecnológicos e de
segurança nacional dos Estados Unidos".

TUDO PRONTO 
Os cadernos de provas da edição deste ano do

Exame Nacional do Ensino Médio já foram mon-
tados em ambiente seguro e as mídias digitais já
estão prontas para serem enviadas para a gráfica
na próxima semana. Quem antecipou as informa-
ções foi Carlos Moreno, presidente do Inep, que
lembrou as datas de realização das provas: 13 e 20
de novembro para o público em geral e 10 e 11 de
janeiro para a população privada de liberdade. A
novidade este ano é que tanto a edição impressa
quanto a digital do Enem serão realizadas no
mesmo dia. “Com os mesmos itens e com o
mesmo tema de redação”. Nesta edição, os can-
didatos podem apresentar documentos digitais
no dia das provas, como Carteira Nacional de Ha-
bilitação Digital e o RG digital. 

EXIGÊNCIAS
Não esquecer que os protocolos contra a

covid-19 se mantêm. Entre eles, a alocação
dos estudantes nas salas de aula com distan-
ciamento; o uso de máscara por parte dos
aplicadores, fiscais e coordenadores e a hi-
gienização de ambientes. “Nós recomenda-
mos que cada participante leve o seu próprio
kit de proteção”. Segundo o presidente do
INEP, o Enem é a principal porta de entrada
para o Ensino Superior pois dá acesso a ini-
ciativas como o Fundo de Financiamento da
Educação (Fies), o Programa Universidade
Para Todos (Prouni), o Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) e a Lei de Cotas. “O Enem
ancora essas políticas públicas já consolida-
das”. 
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Broncas e castigos só pio-
ram a incontinência urinária
noturna

Normalmente somos capa-
zes de controlar nossa bexiga
- urinamos quando queremos,
no momento e local adequa-
dos - mas não nascemos
assim. Nos bebês o sistema
nervoso não está totalmente
preparado e amadurecido
para proporcionar este con-
trole consciente. Este pro-
cesso ocorre ao longo do
tempo, nos primeiros anos de
vida, de tal forma que aos
quatro anos de idade 85% das
crianças conseguem controlar
a bexiga durante o dia. O con-
trole noturno costuma ocorrer
por volta dos seis anos.

O que é enurese?
Enurese é a eliminação in-

voluntária de urina, numa
idade onde este controle já de-
veria existir. A enurese no-
turna, urinar durante o sono,
é um problema psicológico e
social bastante traumático
para a criança, que pode mo-
bilizar emocionalmente todo
o núcleo familiar. 

Ela pode ser primária,
quando a criança nunca con-
seguiu evitar a perda de urina,
ou secundária, quando ela
volta a molhar a cama após
um período de pelo menos 6
meses se fazer xixi involunta-
riamente durante o sono. Em
torno de 15% das crianças, por
volta dos sete anos de idade,
podem ainda apresentar epi-
sódios de perda noturna. Aos
10 anos, este número cai para
5%. 

A enurese noturna em geral
apresenta três aspectos im-
portantes: 

- É um sintoma que pode
ser provocado por várias dis-
funções diferentes; 

- É por vezes motivo de ati-
tudes punitivas, com agres-
sões físicas e psicológicas à
criança;

- É uma condição benigna e
transitória. 

O que causa a enurese no-
turna? 

Este sintoma pode ser pro-
vocado por várias situações,
que se dividem em três pilares
principais: 

- Distúrbios do sono: a sen-
sação de bexiga cheia/von-

tade de urinar não consegue
despertar a criança; 

- Falta de maturação do
controle neurológico da be-
xiga, ou seja, a criança ainda
não tem controle da micção; 

- Aumento da quantidade
de urina produzida pelos rins
durante a noite. 

Como lidar com a enurese?
Alguns casos dramáticos

são relatados, desde constran-
gimentos e castigos cruéis, até
surras. As crianças, mesmo
aquelas criadas em lares mais
pacíficos, costumam compa-
recer à consulta para tratar
deste problema com algum
constrangimento e, por vezes,
com sentimentos de vergonha
e humilhação. 

Por isso é que o médico que

se propõe a cuidar desses pa-
cientes deve, desde o pri-
meiro contato, demonstrar
que verdadeiramente se inte-
ressa pelo problema, sem, no
entanto manifestar pena. A
criança tem que sentir que
este profissional realmente se
importa e que vai fazer tudo
para ajudar. 

Cuidados 
Alguns cuidados podem

ajudar a controlar a enurese
noturna e já podem ser feitas
antes mesmo da consulta mé-
dica: 

- Evitar ingestão de líquidos
à noite

- Beber líquidos com fre-
quência durante o dia para
não ter sede à noite

- Incentivar a urinar regular-
mente durante o dia e levá-la
para urinar durante a noite

- Evitar cafeína, refrigeran-
tes e alimentos ricos em sal. 

Além disso, os pais devem
evitar constranger a criança.
Ela não faz de propósito! 

Tratamento e Cuidados 
Estratégias para lidar com o

xixi na cama:
- Não critique nem faça

brincadeiras por seu filho uri-
nar na cama. Também não o
puna por isso;

- Beber muita água durante
a manhã e à tarde é tão impor-
tante quanto não beber água
perto da hora de dormir. Dê
bastante líquido para o seu
filho durante o dia.  De noite,
ele estará bem hidratado, sa-
tisfeito e não precisará ingerir
tanta água;

-Treine a criança para fazer

xixi de duas em duas horas.
Avise a escola que será preciso
permitir que ela saia da classe
periodicamente para ir ao ba-
nheiro;

-Aproximadamente três
horas antes de dormir, evite
alimentos e bebidas que esti-
mulam a contração da bexiga,
como café, refrigerante de
cola, chocolate e leite;

-Mais importante do que
acordar a criança várias vezes
durante a noite para urinar,
como sugerem alguns trata-
mentos, é deixar que ela
tenha consciência do que
acontece quando ela urina na
cama. Ela vai acordar toda
molhada, terá de ir ao ba-
nheiro para terminar de fazer
xixi, trocar de roupa, ajudar a
trocar a roupa de cama e,
então, voltar a dormir.

-Evite levar seu filho para
dormir com você depois que
ele fizer xixi na cama, pois isso
pode funcionar como uma re-
compensa e acabar por condi-
cioná-lo da forma errada. Ele
entenderá que toda vez que
fizer xixi na cama poderá ir
para a sua.

A motivação de toda a famí-
lia é essencial para o sucesso
de qualquer tratamento de
enurese. O envolvimento dos
pais é tão importante quanto o
empenho da criança. Res-
peite seu filho, converse
abertamente com ele sobre o
problema, comemore as con-
quistas na evolução, quando
ele consegue ficar seco du-
rante toda a noite, e tenha
paciência, pois todo aprendi-
zado leva tempo.

Denise Morelli • Coluna  

ENTENDA PORQUE SEU FILHO FAZ XIXI NA
CAMA E APRENDA A LIDAR COM A SITUAÇÃO

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

O público de uma boate
na Tailândia teve que correr
do local para salvar suas
vidas após um incêndio
tomar conta do estabeleci-
mento nesta sexta-feira
local (5).

O pânico foi capturado em
vídeo, mostrando pessoas
fugindo da boate Mountain
B, localizada a cerca de 180
km da capital Bangkok, com
várias parcialmente cober-
tas pelas chamas.

Pelo menos 14 pessoas

morreram e 40 ficaram feri-
das, com a causa do incên-
dio ainda desconhecida e
todas as vítimas identifica-
das como cidadãos tailande-
ses até agora, de acordo com
a polícia local.

O incêndio na boate
Mountain B começou por
volta da 1h local (15h de Bra-
sília), disse Wuttipong Som-
jai, superintendente de uma
delegacia de polícia local,
em um telefonema à Reu-
ters.

Tragédia Geral

Incêndio em boate na Tailândia deixa 
14 mortos e 40 feridos

Segundo informações da polícia todas as vítimas eram tailandesas. Ainda não se sabe a causa do incidente.
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Fachada da boate tailandesa Mountain B em Chonburi
— Foto Tanat Chayaphattharitthee-REUTERS



Foi publicado na sexta-feira
(5) o edital do novo concurso
público da Educação do
Amapá. São ofertadas 1,1 mil
vagas imediatas e mais 3,8 mil
no cadastro reserva, totali-
zando 5 mil vagas, tanto para
funções de nível superior
quanto nível médio. As inscri-
ções iniciam às 14h de segunda-
feira (8) e seguem até 16h de 6
de setembro.

As oportunidades são para
professor da educação básica e
profissional, pedagogo, tradu-
tor e intérprete de libras/língua
portuguesa e cuidador, para tra-
balharem em todos os municí-
pios. A banca organizadora é a

Fundação Getúlio Vargas (FGV),
que foi contratada em julho.

Os salários ofertados variam
de R$ 2,6 mil a R$ 4,9 mil; veja
o valor por função:

•Professor (1 mil vagas ime-
diatas) - R$ 4.917,28

•Pedagogo (100 vagas imedia-
tas) - R$ 4.917,28

•Tradutor Intérprete de Li-
bras (12 vagas imediatas) - R$
3.864,62

•Cuidador (70 vagas imedia-
tas) - R$ 2.606,10

As taxas de inscrição são de
R$ 90 para as funções de nível
superior e R$ 70 para a função
de nível médio (cuidador).

As vagas são detalhadas por

município no edital, assim
como os requisitos e as descri-
ções de cada função.

O concurso foi dividido em 3
fases, mas elas são diferentes
para os cargos. Os professores,
por exemplo, deverão fazer
prova objetiva de múltipla esco-
lha e estudo de caso, enquanto
que os cuidadores vão encarar
prova objetiva de múltipla esco-
lha e redação.

As provas serão realizadas em
16 de outubro, em Macapá, e se
necessário em Santana tam-
bém.

No ato da inscrição, o candi-
dato escolhe o cargo e o muni-
cípio de lotação para o qual se
candidata. No caso do cargo de
professor, deve escolher tam-
bém a disciplina que lecionará.

Informações sobre o con-
curso público podem ser obti-
das pelo telefone 0800 2834628
e pelo e-mail concursosea-
dap22@fgv.br.

O concurso da Educação inte-
gra um pacote de oportunida-
des anunciado pelo governo
para 2022 e é o que oferta mais
postos de trabalho.

Além deste certame, a educa-
ção deve ter outros dois certa-
mes: um voltado para educação
indígena e outro para área de
apoio a educação.

Os trabalhadores que esque-
ceram ou preferiram não sacar
o abono salarial PIS/Pasep de
anos anteriores ainda podem
solicitar o dinheiro.

Esse público tem uma nova
chance até o fim do ano --
assim como os que tiveram o
abono liberado neste ano, re-
ferente ao ano-base 2020,
cujo calendário de pagamen-
tos começou no dia 8 de feve-
reiro, com possibilidade de
saque até o dia 29 de dezem-
bro.

Como sacar
Para fazer o saque do valor

"esquecido", o trabalhador
precisa fazer uma requisição
formal de reemissão.

O pedido pode ser feito:
•presencialmente, com um

documento com foto em uma
das unidades regionais do Mi-
nistério do Trabalho para
abertura de recurso adminis-
trativo (veja aqui o endereço
de um posto mais próximo),
ou

•pelo e-mail
trabalho.uf@economia.gov.br,
colocando no lugar de "uf" a
sigla do estado em que o tra-

balhador reside.
Caso a pessoa peça a ree-

missão, ela terá até dia 29/12
para sacar. E, se não sacar, so-
mente poderá fazê-lo no ca-
lendário do próximo ano,
pedindo novamente a reemis-
são.

Quem tem direito ao abono
'esquecido'?

Tem direito ao abono sala-
rial quem recebeu, em média,
até dois salários mínimos
mensais com carteira assi-
nada e exerceu atividade re-
munerada durante, pelo
menos, 30 dias naquele ano.

É preciso que o trabalhador
já estivesse inscrito no

PIS/Pasep há pelo menos 5
anos naquele ano, e com os
dados atualizados pelo em-
pregador na Relação Anual de
Informações Sociais (Rais) ou
eSocial, conforme categoria
da empresa.

O PIS é destinado aos traba-
lhadores do setor privado e é
pago na Caixa Econômica Fe-
deral. O Pasep é pago para
servidores públicos por meio
do Banco do Brasil.

Como consultar?
Os trabalhadores podem

consultar se têm direito ao
abono salarial por meio do te-
lefone 158, ou do aplicativo
Carteira de Trabalho Digital.
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Benefício

PIS/Pasep: veja como sacar 
abonos atrasados

Contratados são para atuarem nos 16 municípios. Há ainda 3,8 mil vagas previstas em cadastro reserva. 

Os trabalhadores que deixaram de sacar o abono salarial 
podem resgatar os valores até o final do ano.

Concurso da Educação do AP oferta 1,1 mil vagas em
várias áreas, com salários de até R$ 4,9 mil

Em várias áreas Geral

Inscrições para concurso da Educação
iniciam na segunda-feira (8).



São Paulo anuncia o atacante
Nahuel Bustos

Filipe Luís esbarra em placa em treino 
do Flamengo e se machuca

Filipe Luís machucou-se durante o
treino da última quinta-feira de
forma curiosa. Em lance de desaten-
ção, chocou-se contra uma placa. O
esbarrão rendeu dois pontos no su-
percílio, mas o lateral-esquerdo
levou na brincadeira.

O próprio Filipe postou uma ima-
gem do machucado e usou a se-
guinte legenda para descrever o
choque: "Treino pesado hoje
🤣🤣🤣➡➡➡🔴⚫ @flamengo 🔴⚫".

O São Paulo acertou nesta sexta-
feira a contratação do atacante argen-
tino Nahuel Bustos, que estava no
Girona, da Espanha - clube que faz
parte do conglomerado Grupo City,
que controla também o Manchester
City.

O jogador fechou por empréstimo
com o Tricolor, até o fim de junho de
2023 - mas o período pode ser esten-
dido por mais seis meses. O Tricolor
também está perto de anunciar o za-
gueiro venezuelano Nahuel Ferraresi.

O Internacional também negociou
com o jogador, mas a boa relação do
presidente do São Paulo, Julio Casa-
res, com Ferran Soriano, CEO do
Grupo City, abriu o caminho para o
time do Morumbi.

O Grupo City vê com bons olhos a
vinda do jogador para o Brasil pela vi-
trine que ele pode ter. Na última tem-
porada ele fez 45 jogos e 11 gols pelo
Girona.

As conversas com o City também
incluem o empréstimo de outro joga-
dor, o atacante venezuelano Nahuel
Ferraresi. Essa negociação ainda não
terminou.

O atacante tem 24 anos e foi reve-
lado pelo Talleres, da Argentina, em
2017. Ele teve uma rápida passagem
pelo Pachuca, do México, antes de ser
comprado pelo Grupo City. Logo de-
pois foi para o Girona, da Espanha,
onde está desde 2020.

Bustos pode atuar pelos lados do
campo, mas também possui caracte-
rísticas de ser um substituto para
Calleri, como centroavante. Ceni já
vem pedindo um reforço para o ata-
que para possíveis ausências de Cal-
leri.

Empréstimo Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 07 e 08 de agosto de 2022

Jogador argentino, vinculado ao Grupo City e que estava no Girona, da Espanha, fecha por empréstimo

Machucado 

Bordões 
Com quase 70 anos de carreira, o artista

Jô Soares eternizou vários bordões na cul-
tura brasileira. Morto aos 84 anos na madru-
gada da sexta-feira relembre algumas das
marcas registradas do humorista. “Não que-
rendo te interromper, e já interrompendo…
” - durante as entrevistas. "Não se deprecie,
mulher" - Décio, personagem de Jô Soares
em Viva o Gordo. "É o meu jeitinho" - Rochi-
nho, outro personagem de Viva o Gordo. "Só
por que eu sou pequenininho!" - persona-
gem Atlas, anão que sofria bullying por seu
tamanho. "Beijo do Gordo!" - forma como
ele se despedia do público. O nosso melhor
humorista agora compartilha a sua a alegria
na vida celestial. 

Concurso on-line 
A Câmara dos Deputados aprovou, na

quinta-feira, em Plenário, uma proposta que
estabelece novas normas para os concursos
públicos no âmbito federal. Dentre as medi-
das previstas no texto está a possibilidade
de as provas serem aplicadas parcial ou to-
talmente a distância, de maneira on-line ou
por plataforma eletrônica específica, obser-
vando "padrões legais de segurança da in-
formação", conforme determina o texto.
Além disso, a norma prevê a proibição, em

qualquer fase do concurso, de discrimina-
ção ilegítima de candidatos com base em as-
pectos como idade, sexo, estado civil,
condição física, deficiência, etnia, naturali-
dade, proveniência ou local de origem. A
oposição tentou incluir no texto que fosse
vedada a discriminação por orientação se-
xual, mas a alteração foi barrada. Após a va-
lidação dos deputados ao texto da matéria,
o projeto será encaminhado para apreciação
do Senado.

Permanente 
Enquanto os políticos se dedicam à cam-

panha eleitoral, uma reunião ministerial no
Palácio do Planalto, esta semana, deflagrou
a discussão sobre o resgate da proposta de
reajuste de imposta de renda, já aprovada
na Câmara, para garantir os recursos neces-
sários para que o Auxílio Brasil de R$ 600 se
torne permanente. O projeto, considerado a
fase dois da reforma tributária, corrige as ta-
belas de IR e prevê a taxação de lucros e di-
videndos para os 60 mil mais ricos do país.
“Muitos se esqueceram dessa proposta, mas
eu não me esqueci”, disse ao Correio o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, que já
discute com a área política — leia-se Casa
Civil e Secretaria de Governo — a estratégia
para tentar votar essa reforma assim que ter-

minar o processo eleitoral.No coração do go-
verno, espera-se que os números do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas
melhorem a partir da segunda quinzena de
agosto, depois que a população receber a
parcela do Auxílio Brasil de R$ 600 e os ou-
tros benefícios da PEC das Bondades.

Descarta
O prefeito Eduardo Paes descartou a pos-

sibilidade de mudar o Sambódromo de
lugar, em entrevista ao site "Vipei!". Em 2021,
o diretor de marketing da Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba do Rio (Liesa),
Gabriel David, chegou a comentar sobre a
ideia de que os desfiles deveriam deixar a
região central da cidade para serem realiza-
dos um local com mais estrutura. "Vamos
ficar ali, onde tem toda uma tradição, tem o
Sambódromo construído, investimento im-
portante. Não sou contra modificações e re-
novações, mas acho que o Carnaval tá muito
bem instalado", opinou Paes. "Eu adoro o
Gabriel, acho que ele é fera, mas nessa aí ele
não foi feliz, não", brincou. Também con-
cordo o santuário do samba tem uma marca
do governador Leonel Moura Brizola.  

Curtinhas 
Rosemiro Rocha fora do processo eleito-

ral, já definiu o seu candidato ao governo do
estado. Jaime Nunes (PSD). Ele me disse que
o Jaime é o único candidato que pode
mudar esse estado para ficar mais fortale-
cido na geração de emprego e economica-
mente. XXXX Josenildo Abrantes (PDT)
vem fazendo sua campanha na surdina, ou
seja, tomando o mingua quente pelas beira-
das. XXXX A população ainda não se acos-
tumou chamar Fazendinha de “Bairro” aqui
as coisas mudam sem consultar a comuni-
dade. Vou te falar! XXXX Meu abraço vai
para o empresário da construção civil mais
longevo aqui do nosso estado. Dr. Israel Rui
Serique Gato que comanda a empresa S.G
Construção Ltda. Hoje como é Dia dos Pais
lhe desejo a maior felicidade do mundo.
XXXX O empresário Valter Monte que co-
manda com muito sucesso o empreendi-
mento mais propalado pela população
“Monte Casa & Construção” vem a cada dia
modernizando sua loja que diga de passa-
gem é referendado pelos seus milhares de
clientes com um atendimento fora de série.
Por lá seus colaboradores são muito bem
treinados para conversar com o cliente. Pa-
rabenizo essa virtude do jovem empresário.
XXXX Gente por hoje é o que há, FELIZ DIA
DOS PAIS. Fiquem com Deus e a minha Pa-
droeira Virgem de Nazaré. Tchau.

Lateral brinca com choque que rendeu dois pontos no supercílio



Paulo Calandrini, professor e com-
positor, sempre encarou a música
com excelência, pois além da forma
subjetiva de expressar suas idéias,
em suas composições ele também
enfatiza a importância da com-
preensão de nossas emoções.  

Como a maior parte dos garotos de
16 anos de sua época, um dos pri-
meiros sons que o despertou para o
mundo da música foi o rock’n’roll
por influência de bandas como Bea-
tles e cantor como Elton Jhon.

Aos 18 anos em 1978 participou
em seu primeiro festival de música
em Macapá (Festival Amapaense de
Música) sendo premiado na ocasião
em terceiro lugar, seguido de várias
outras participações em festivais em
especial no festival de AUAP em
1986 onde premiou com a música
autoral “Cantiá” o primeiro lugar,
melhor letra e melhor arranjo, assim
como teve participações em outros
festivais como o “Sescanta” obtendo
também premiações.

A partir de então sempre se apre-
sentou em bares e restaurantes e
casas noturnas de Macapá, assim
como teve participações em shows
de outros cantores e compositores
amapaenses.  

Hoje, com o objetivo de mostrar
algumas de suas músicas autorais
para um público maior, principal-
mente em seu estado (Amapá), o
cantor, compositor e músico resol-
veu lançar um álbum denominado”
Terra do Meu Cantar” com canções
de modo acústico, piano, violão,
violino, violoncelo, flauta e muitos
outros.

Suas composições são ecléticas,
também inserido aí uma pitada de
regionalismo, Paulo Calandrini foi
acompanhado nesse projeto de mú-
sicos como Maestro Joaquim França
(Arranjos e Direção Musical) e Adil-
son Alcântara.

Notadamente, o incentivo à cul-
tura age como ferramenta impor-
tante para a apresentação de novos
trabalhos produzidos por composi-
tores da nossa terra.

Esse álbum traz ao público um tra-
balho que, sem dúvida, merece ser
ouvido com atenção por quem gosta
de música amapaense.

O lançamento já está disponível
nas plataformas digitais do Spotify e
Amazon Music.

Novo passo Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 07 e 08 de agosto de 2022

Paulo Calandrini lança álbum “Terra do Meu Cantar”
com composições que trazem à tona o regionalismo

Projeto conta com a participação de músicos como Maestro Joaquim e Adilson Alcântara.

Canções possuiem modo acústico, piano, violão,
violino, violoncelo, flauta e muitos outros.

Paulo Calandrini é professor e compositorNovo álbum traz o melhor da música amapaense.
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A confirmação da candida-
tura da ex-ministra Damares
Alves ao Senado pelo Distrito
Federal, na convenção do Re-
publicanos desta sexta (5), re-
cebeu a “benção” do
presidente Jair Bolsonaro e
forte apoio da primeira dama,
Michelle Bolsonaro.

Na quarta (3), Damares, o
presidente do Republicanos-
DF, Wanderley Tavares, e o
presidente do União Brasil-
DF, Manoel Arruda, estiveram
no gabinete do presidente
para articular a candidatura
avulsa ao Senado, que garante
palanque importante no DF.

“O presidente Bolsonaro fez
um gesto muito nobre ao
chancelar a candidatura da
Damares. O Republicanos e o
União Brasil se uniram nesse
projeto grandioso para Brasí-
lia, com um nome para o Se-

nado de uma mulher hon-
rada, competente, forte e com
a experiência de ministra de
estado e de assessora jurídica
e parlamentar com 24 anos de
atuação no Congresso Nacio-
nal”, destacou Wanderley Ta-
vares.

Damares havia sido consi-
derada para compor a chapa
de reeleição do governador do
DF, Ibaneis Rocha (MDB), que
acabou por fechar acordo com
o PL do casal José Roberto e
Flávia Arruda, que também é
ex-ministra do governo Bolso-
naro e será a candidata ao Se-
nado na chapa.

Apesar da chapa avulsa, a
ex-ministra dos Direitos Hu-
manos vai apoiar a campanha
de reeleição do governador
Ibaneis, enquanto Flávia Ar-
ruda será a candidata oficial
na chapa.

Candidatura avulsa

No DF, Bolsonaro apoia candidatura
“avulsa” de Damares ao Senado

Ex-ministra vai apoiar a campanha de reeleição do governador Ibaneis, enquanto Flávia Arruda será a candidata oficial na chapa

Votação será realizada no dia 2 de outubro

Ex-ministra vai apoiar a campanha de reeleição do governador Ibaneis,
enquanto Flávia Arruda será a candidata oficial na chapa

Mais de 156,45 milhões de
pessoas estão aptas a votar no
próximo dia 2 de outubro,
quando os brasileiros começa-
rão a escolher o próximo presi-
dente da República, além dos
futuros governadores, senado-
res e deputados federais, esta-
duais e distritais. Neste universo
heterogêneo de cidadãos, ao
menos 23,34 milhões de eleito-
res e eleitoras atenderão ao com-
promisso cívico por vontade
própria, já que não são obriga-
dos a votar.

A Constituição Federal esta-
belece o voto facultativo, ou
seja, opcional, para os jovens de
16 e 17 anos de idade; pessoas
com 70 anos ou mais e também
para analfabetos. Só os eleitores
que declaram não saber ler,
nem escrever, ultrapassam os
6,33 milhões de pessoas, se-
gundo dados do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). Um número
que representa cerca de 4% de
todas as pessoas em condições
legais de votar.

A diarista Maria Sônia Ri-
beiro da Silva, 50 anos, é uma
dessas pessoas. Ainda que, a
rigor, sua participação nos plei-
tos anteriores não tenha sido
exatamente espontânea. “Até
hoje, eu não sabia que não era
obrigada a votar”, reagiu a dia-
rista ao ser informada, pela re-
portagem, que, na condição de
analfabeta, não teria sofrido
sanções caso tivesse deixado
de votar em eleições passadas.
Abolido em 1881, o direito dos
analfabetos ao voto só foi resti-
tuído em 1985, por meio de
uma Emenda Constitucional
que garantiu a uma parcela da
população que, à época, era

ainda maior, o direito a ajudar
a escolher seus representantes
políticos.

“Eu votava porque achava
que era o jeito. Que perderia o
título de eleitor, pagaria multa,
caso não comparecesse. Até
falei com meu marido que, se
não fosse obrigatório, eu não
votaria mais, porque é sempre
a mesma coisa, as mesmas pro-
messas. Por outro lado, tam-
bém acho importante a gente
participar, tentarmos fazer
com que o país melhore. Tanto
que, agora, sabendo que não
sou obrigada, acho que vou re-
pensar e, talvez, continuar
indo votar”, destacou a dia-
rista, explicando que costuma
se informar sobre política pelos
telejornais e conversando com
parentes e amigos e na hora de
votar, leva consigo uma “cola”
com o número dos seus candi-
datos.

De acordo com o último
censo populacional realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), em
2010, a taxa de analfabetismo
entre a população de 15 anos ou
mais tinha caído de 13,63%, em

2000, para 9,6%, totalizando
13.933.173 em 2010. Pelos dados
disponibilizados pelo TSE, este
ano, o maior número de eleito-
res que se autodeclararam anal-
fabetos no momento do
alistamento eleitoral tem entre
70 a 74 anos de idade, supe-
rando as 730 mil pessoas.

Jovens e Idosos
Além dos analfabetos, há,

entre os dito eleitores espontâ-
neos, 815.063 pessoas com 16
anos de idade e outros 1.301.718
que já completaram 17 anos.
Juntos, os dois grupos somam
2.116.781 eleitores. Um número
cerca de 50% superior aos
1.400.617 registrados em 2018.

Já o total de eleitores e eleito-
ras com mais de 70 anos de
idade aumentou de 12,02 mi-
lhões, em 2018, para 14.893.281,
em 2022. Destes, 184.438 têm
mais de 100 anos – dentre os
quais, 45,4 mil não sabem ler ou
escrever.

Favorável à tese de que o voto
deveria deixar de ser obrigató-
rio e passar a ser facultativo
para toda a população brasi-
leira, o cientista político Anto-

nio Lavareda acredita que o
crescente número de pessoas
votando sem ser obrigadas indi-
cam um “maior nível de cons-
ciência cívica” e de interesse
pela política.

“As pesquisas têm demons-
trado que as pessoas vêm ma-
nifestando um inusual grau de
interesse pela política, mais es-
pecificamente pelo pleito deste
ano. O que pode ser um indica-
dor de que a participação elei-
toral pode vir a ser maior que
na eleição de 2018, quando a
abstenção superou os 30 mi-
lhões de eleitores”, disse Lava-
reda.

Professora e pesquisadora do
Centro de Estudos de Opinião
Pública (Cesop), da Universi-
dade Estadual de Campinas
(Unicamp), a também cientista
política Rachel Meneguello
considera que a motivação para
o voto espontâneo está asso-
ciada ao interesse pela política
e à percepção da importância
de que, em uma democracia re-
presentativa como a brasileira,
os cidadãos devem assumir a
responsabilidade de ajudar a es-
colher seus líderes políticos.

“As pesquisas mostram que,
nos últimos 20 anos, se o voto
não fosse obrigatório, não
menos que 40% dos eleitores
iriam votar. Ainda assim, o elei-
torado entende o ato de votar
como um ato cívico que faz
parte de sua vida política – a
ponto de, na redemocratização,
após a ditadura militar, [o di-
reito a] votar para presidente
em eleições diretas ter sido um
dos pontos centrais das campa-
nhas que envolveram grande
parte da população”, destacou

Rachel.
De acordo com a cientista po-

lítica, as pesquisas existentes
indicam que a maioria dos elei-
tores que votam por vontade
própria possuem maiores esco-
laridade e renda média, mas
também exigem campanhas
públicas específicas.

“O acesso à informação geral
e à informação política é um
fator central para a mobilização
política e esses grupos [no
geral] têm maior acesso, con-
tudo, dependem mais de cam-
panhas específicas. Neste ano,
por exemplo, vimos a campa-
nha do TSE destinada a estimu-
lar o envolvimento dos mais
jovens”, frisou Rachel, que
também espera uma menor
abstenção eleitoral para este
ano, mas ao contrário de Lava-
reda, defende a manutenção do
voto obrigatório para os demais
eleitores.

“Entendo o voto obrigatório
como um dever cívico muito
positivo. O eleitor deve praticar
a responsabilidade pela escolha
dos representantes que votam
por ele no Congresso, assem-
bleias ou câmaras municipais.
O que pode ser aperfeiçoado no
caso brasileiro é a organização
do sistema partidário, de forma
que os partidos de fato consi-
gam organizar a informação po-
lítica para os eleitores, pois
sabemos que a média do eleito-
ral tem dificuldades em locali-
zar-se no sistema de partidos e
definir as escolhas de deputa-
dos federais, estaduais e sena-
dores em um sistema partidário
fragmentado como é o sistema
brasileiro”, explicou. (Com in-
formações da Agência Brasil)

Eleitores aptos Eleições 2022

Mais de 23 milhões de eleitores estão aptos a votar
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Um estudante de graduação na Univer-
sidade Federal do Pará (UFPA) é suspeito
de ejacular em materiais de uma estudante
de doutorado no Laboratório de Pesquisa
em Monitoramento Ambiental Marinho
(Lapmar), no campus de Belém.

A situação teria ocorrido na noite de
quarta-feira (3) e percebida pela vítima na
quinta-feira (4). O caso foi denunciado por
duas mulheres e está sendo apurado inter-
namente pela instituição.

Já na delegacia de Polícia Civil, relatos
das vítimas apontam que as autoridades
teriam se recusado a registrar o caso como
crime.

Segundo as estudantes, o escrivão e o
delegado na unidade da Terra Firme che-
garam a rir quando tentaram dar entrada
no boletim de ocorrência, que acabou
sendo registrado como ato libidinoso.

Em nota, a Polícia Civil disse que um
procedimento será aberto para apurar a
conduta dos policiais que atuaram no caso,
registrado e sendo investigado pela Seccio-
nal Urbana do Guamá. Diligências estão
sendo realizadas para coletar maiores in-
formações sobre o ocorrido, diz a PC.

Testemunhas que também frequentam
o Lapmar afirmaram ao g1 que a estudante

atua em um prédio com acesso restrito, em
uma sala onde o suspeito passa todos os
dias até a sala menor onde ele realiza pes-
quisas. Ao chegar na quinta-feira (4) ao la-
boratório, a vítima encontrou a bolsa e
materiais de trabalho com indícios de eja-
culação.

Não seria a primeira vez que ela e outra
estudante do laboratório seriam alvo de
importunação no ambiente de pesquisa.

Há pelo menos dois meses, elas encon-
tram bilhetes com desenhos obscenos que
teriam sido feitos pelo estudante do curso
de oceanografia, que ainda não teve a

identidade revelada.
Após a estudante encontrar os materiais

sujos, houve suspeita inicial de que o local
teria sido invadido. Mas, como o acesso ao
laboratório é restrito e a entrada é feita com
biometria, a identificação do autor poderá
ser facilitada.

A UFPA informou, em nota, que um Pro-
cesso Administrativo Disciplinar (PAD) foi
aberto para apurar os fatos e que, assim,
poderá ser aplicada a penalidade de adver-
tência, repreensão, suspensão ou exclusão
ao aluno.

Ainda de acordo com a instituição,
"qualquer forma ou manifestação de vio-
lência na comunidade acadêmica é repu-
diada e as pessoas atingidas estão
recebendo assistência pela universidade".

A diretora da faculdade de Oceanogra-
fia, Sury Monteiro, disse que assim que a
instituição soube do caso foi feito contato
com a ouvidoria da universidade, que
abriu procedimento administrativo.

"Foi feito também o acolhimento psicos-
social instituição à vítima, e os fatos serão
apurados por uma comissão criada. Assim
como a universidade, nós da Faculdade de
Oceanografia também repudiamos esse
tipo de atitude", afirma a diretora.

Importunação

UFPA informou que procedimento administrativo vai apurar o caso, o que pode levar até 
a expulsão do estudante. Já polícia considerou o caso como ato libidinoso.

A Polícia Federal prendeu em fla-
grante um passageiro que invadiu a
pista do Aeroporto Internacional
Eduardo Gomes, na madrugada
desta sexta-feira (5), em Manaus. O
suspeito ainda teria tentado entrar
em uma aeronave.

De acordo com a Polícia Federal, o
homem invadiu a área restrita do
aeródromo, que é exclusiva para ma-
nobras de aeronaves.

O passageiro ainda tentou entrar
em um avião após o horário permi-
tido para o embarque, o que foi con-
siderado que ele praticou uma
tentativa de impedir ou dificultar a
navegação na pista de voos.

O homem foi preso e pode respon-
der por crime previsto no art. 261 do
Código Penal, cuja pena é de reclu-
são, de dois a cinco anos.

Após perder voo, passageiro é preso pela PF 
ao invadir pista do aeroporto de Manaus
De acordo com a Polícia Federal, o homem invadiu a área restrita do aeródromo, 

que é exclusiva para manobras de aeronaves.

Confusão

Estudante ejacula em materiais de colega de laboratório
na UFPA; vítima relata dificuldade para registrar B.O.

Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 07 e 08 de agosto de 2022

Um caminhão carregado com
milho explodiu na sexta-feira (5), no
km 1118, da BR-230, conhecida como
rodovia Transamazônica, em Itai-
tuba, sudoeste do Pará.

A explosão aconteceu no distrito
de Miritituba e não houve vítimas,
segundo a Polícia Rodoviária Federal
(PRF).

Por conta do acidente, apenas uma
das vias está liberada. Uma equipe
da PRF segue realizando ‘Siga e Pare’
à espera do guincho para a retirada
do veículo.

Imagens da explosão mostram
uma grande cortina de fumaça
saindo do caminhão tomado pelo
fogo.

Distrito de Miritituba

A explosão aconteceu no distrito de Miritituba e não houve vítimas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Caminhão carregado de milho explode na rodovia Transamazônica, no Pará

Caminhão carregado de milho explode
na rodovia Transamazônica.

Carro da Polícia Federal que atuou na ocorrência.
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Um helicóptero caiu na noite da última
sexta-feira (5) no Jaraguá, Zona Norte de
São Paulo. Duas pessoas morreram, se-
gundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu na Avenida Fer-
nando Mendes de Almeida, 2.000, na re-
gião do pico do Jaraguá, e perto de uma
chácara. Seis viaturas dos bombeiros
foram para o local.

A queda aconteceu próxima a uma torre
de alta tensão.

O modelo do helicóptero é um Agusta
109-E, prefixo PP-JMA, fabricado em 2010
e com capacidade para sete passageiros. A
operadora da empresa é a Majam, que tem
três sócios. Um deles, José de Menezes Be-
renguer Neto, é do conselho de adminis-
tração da XP.

Não havia ninguém da empresa na aero-
nave, segundo a assessoria de imprensa do
banco.

Os bombeiros encerraram os trabalhos
por volta das 21h40. "As causas da tragédia

serão investigadas pelos órgãos competen-
tes. Todas as viaturas do CB [Corpo de
Bombeiros] já deixaram as vítimas fatais e

o local aos cuidados do policiamento",
disse a corporação, no Twitter.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB)
informou que foram acionados investiga-
dores do Centro de Investigações e Preven-
ção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)
para apurar as causas do acidente.

"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas
específicas, conduzidas por pessoal quali-
ficado e credenciado que realiza a coleta e
confirmação de dados, a preservação de
indícios, a verificação inicial de danos cau-
sados à aeronave, ou pela aeronave, e o le-
vantamento de outras informações
necessárias ao processo de investigação. O
objetivo das investigações realizadas pelo
CENIPA é prevenir que novos acidentes
com características semelhantes ocorram.
A conclusão das investigações terá o
menor prazo possível, dependendo sem-
pre da complexidade de cada ocorrência e,
ainda, da necessidade de descobrir os pos-
síveis fatores contribuintes", diz o texto.

Uma grávida de 8 meses e o irmão
dela foram presos pela polícia em
Cruzeiro do Sul, interior do Acre, por
tráfico de drogas. A droga foi encon-
trada dentro de um saco de arroz que
tinha saído de Marechal Thama-
turgo, cidade vizinha, de barco.

A prisão foi feita na sexta-feira (5)
no Centro da cidade no momento
em que os irmãos recebiam o entor-
pecente em um dos portos do mu-

nícipio. Um terceiro suspeito tam-
bém foi preso na ocasião. Equipes
das polícias Civil, Militar e Federal
e o Grupo Especial de Fronteira
(Gefron-AC) participaram do fla-
grante.

A Polícia Civil divulgou que já in-
vestigava os suspeitos há algum
tempo e, na quinta (4), as equipes
policiais descobriram que os suspei-
tos iriam receber a droga nesta sexta.

A equipes montaram campana e
flagraram o casal de irmãos e o
comparsa. "Mais uma ação inte-
grada da Polícia Civil junto com as
demais forças de segurança de Cru-
zeiro do Sul. Logramos êxito em
tirar de circulação o entorpecente
que seria disseminado no municí-
pio, como também para abastecer o
comércio no Acre", detalhou o dele-
gado Heverton Carvalho.

No fim de julho, um brasileiro, um
britânico e um mexicano foram pre-
sos na Indonésia por suspeita de dis-
tribuição de cocaína, segundo
anúncio feito por GdeSugianyarDwi-
Putra, chefe da Agência Nacional de
Narcóticos de Bali, nesta sexta-feira
(5).

O Itamaraty disse não ter informa-
ções até o momento sobre o caso.

Oficiais da Agência Nacional de
Entorpecentes apreenderam 844,6

gramas de cocaína junto com outras
drogas, incluindo MDMA e maco-
nha, que estavam com os suspeitos.

O brasileiro é suspeito de fabricar
drogas para uma rede internacional
de tráfico de drogas, enquanto o bri-
tânico foi preso após a polícia rece-
ber informações de que ele seria
distribuidor dos entorpecentes na
ilha de Bali. Sugianyar afirmou que o
imigrante do México está em territó-
rio indonésio desde 2012 e que foi in-

dicado como chefe da organização.
“Ainda estamos conduzindo a in-

vestigação. A entrada da cocaína
provavelmente virá da Europa, por-
que esta rota de entrada da cocaína
é específica”, disse Sugianyar. “É
produzida na América do Sul, en-
viada para a Europa, e da Europa se
espalha para outros países, inclusive
pela Indonésia.”

Sabe-se que a rede de drogas na
qual os três homens estão suposta-
mente envolvidos tem como alvo es-
trangeiros em áreas turísticas
populares no sul de Bali. “Bali é o
destino dos turistas estrangeiros.
Mas devemos lembrar que alguns
deles também fazem parte do crime
– um deles são os entorpecentes”,
disse Sugianyar.

Ele acrescentou que os homens
serão punidos de acordo com a Lei
de Narcóticos da Indonésia, cuja
pena varia de cinco anos de prisão à
pena de morte. A punição capital é
geralmente aplicada a traficantes e
distribuidores de drogas.

Em 2015, dois brasileiros foram
executados pela polícia da Indonésia
após serem condenados por envolvi-
mento com tráfico de drogas.

Helicóptero cai na Zona Norte de SP, e duas pessoas morrem

Rede internacional

No país, traficantes e distribuidores de drogas podem receber pena de morte. 
Mexicano e britânico também foram presos.

Um dos sócios proprietários da aeronave é da XP, mas não havia ninguém da empresa no helicóptero.

Prisão ocorreu em um dos portos de Cruzeiro do Sul quando irmãos e um comparsa 
recebiam carga de Marechal Thaumaturgo.

Acidente

Grávida de 8 meses e o irmão são presos com quase 12 quilos
de drogas dentro de sacos de arroz no Acre

Tráfico

Brasileiro é preso na Indonésia por 
suspeita de distribuição de cocaína
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Brasileiro e outros dois imigrantes foram presos na Indonésia
por suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas.

Destroços do helicóptero 
que caiu no Jaraguá

Pagina 19



A embaixadora dos Esta-
dos Unidos na Organiza-
ção das Nações Unidas
(ONU), Linda Thomas-
Greenfield, disse no fim da
última semana, que a inva-
são da Ucrânia pela Rússia
deixará 40 milhões de pes-
soas em situação de inse-
gurança alimentar e que a
África subsaariana será a
mais atingida.  

Os Estados Unidos ga-
rantiram US$ 4,5 bilhões
para segurança alimentar
na cúpula do G7, dos quais
contribuíram com US$ 2,76
bilhões.

Também há planos para
que os EUA contribuam
com US$ 150 milhões para
o desenvolvimento de
novas ações de assistência
humanitária para a África,
mas o Congresso ainda
precisa aprovar os recur-
sos, ela acrescentou.

A maioria dos governos
africanos têm evitado
tomar partido no conflito
europeu e se recusaram a
se juntar às condenações e

sanções ocidentais.
Os africanos "não que-

rem ser pressionados a es-
colher um lado" em uma
repetição da Guerra Fria,

mas "precisam conhecer
os fatos", disse Linda.

Embora a energia, as
mudanças climáticas, a
pandemia e o conflito

sejam as principais causas
dos problemas globais
para o abastecimento de
alimentos, a “fonte mais
insidiosa” é a fome usada
intencionalmente como
arma de guerra, disse ela.

Moscou nega a responsa-
bilidade pela crise alimen-
tar e culpou as sanções
ocidentais por desacelerar
suas exportações de ali-
mentos e fertilizantes.

Linda refutou essa ale-
gação nesta sexta-feira,
sugerindo que a Rússia
havia deliberadamente to-
mado medidas para inter-
romper as cadeias globais
de fornecimento de ali-
mentos enquanto culpava
o Ocidente.

"Não vimos nenhuma
indicação de que a Rússia
aceitará uma solução di-
plomática" para a guerra
na Ucrânia, disse ela.

Internacional Geral

EUA: guerra na Ucrânia deixará 40 milhões de famintos na África
Não há indicação de saída diplomática, disse embaixadora dos EUA.

Embaixadora dos Estados Unidos na Organização das
Nações Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield.

Um agricultor, de 62
anos, foi preso, no fim
desta semana, suspeito de
estuprar a neta, de 11
anos. O crime ocorreu em
junho deste ano, no mu-
nicípio de Rorainópolis.

A Polícia Civil cumpriu
o mandado de prisão pre-
ventiva após uma denún-
cia no Conselho Tutelar.
Segundo a delegada regio-
nal de Rorainópolis Sué-
bia Cardoso, à época do

crime o avô ameaçava a
neta.

“Após as investigações,
relatos de testemunhas e
da própria vítima, ficou
constatado que ele co-
meteu o crime. Então,
foi solicitada a prisão
preventiva, que foi defe-
rida pela Comarca de
Rorainópolis, em razão
dele na época de crime
morar na mesma casa que
a vítima, e ameaçá-la,

assim como também po-
deria atrapalhar a investi-
gação”.

A prisão dele ocorreu
no sítio de sua proprie-
dade, localizado na zona
rural do município Rorai-
nópolis. Ele não reagiu a
prisão e foi conduzido até
a Delegacia.

Após os trâmites for-
mais, ele será apresentado
à Audiência de Custódia
na sexta-feira (05).

Rorainópolis

Agricultor é preso suspeito de estuprar a
neta de 11 anos na região Sul de Roraima

Crime ocorreu em junho deste ano e idoso foi preso nesta semana. À época do
crime, o avô ameaçava a neta, segundo a delegada Suébia Cardoso.

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva
após uma denúncia no Conselho Tutelar.

Castigos 

O vereador João Batista
de Oliveira, de Urupá (RO),
é considerado foragido da
Justiça por suspeita de
praticar importunação se-
xual, assédio e estupro
contra servidoras munici-
pais. Na época dos crimes,
o parlamentar era o presi-
dente da Câmara de Verea-
dores da cidade.

As investigações feitas
pela Polícia Civil aponta-
ram que o suspeito utili-
zava o cargo hierárquico
que possuía para coagir as
vítimas. Elas teriam rela-
tado que o parlamentar
ameaçava demiti-las para
conseguir “favores se-
xuais”.

Com o decorrer das in-
vestigações, a Justiça de-
feriu prisão preventiva

para o suspeito. No en-
tanto, de acordo com a Po-
lícia, assim que percebeu
que estava sendo investi-
gado, João Batista fugiu
para os Estados Unidos.
Ele sequer chegou a ser in-
terrogado sobre o caso.

A Polícia Civil divulgou
o nome e a imagem do
suspeito e pediu ajuda da
população com informa-
ções sobre o possível para-
deiro dele. As denúncias
podem ser feitas de forma
anônima por meio dos te-
lefones (69) 3413-2553 e
197.

A corporação informou
também que oficiou a Po-
lícia Federal para que o
nome do suspeito seja in-
cluído na lista de procura-
dos da Interpol.

Vereador suspeito de assediar e estuprar 
servidoras é considerado foragido em Rondônia

Investigações da Polícia Civil apontam que ele ameaçava 
demitir servidoras para conseguir “favores sexuais”.

Urupá

Vereador João Batista de Oliveira é suspeito de
praticar importunação sexual, assédio e estupro
contra servidoras municipais.
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Gil Reis •

A criatividade dos ativistas ambientais 
extremistas influencia órgãos públicos

COLUNA

Gil Reis: consultor em Agronegócio 
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Ignorância e má fé combatem defensivos

É preciso deixar bem claro que quais-
quer semelhanças do que ocorre nos EUA
com o que ocorre aqui no Brasil é mera
coincidência. Volto a insistir no tema ‘de-
fensivos’ para tentar impedir que meia
dúzia de ambientalistas extremistas pre-
judiquem o nosso país provocando a fa-
lência do ‘mundo rural’ através de
medidas fruto de suas próprias ignorân-
cias. As campanhas contra a produção
rural brasileiras, orquestradas por organi-
zações internacionais e colaboracionistas,
tem crescido.

O ambientalismo extremista é um vírus
que seleciona, preferencialmente, os in-
cautos. Creio que se faz necessário a im-
posição de ‘lockdown’ para os afetados
por tal virose. Tal doença é mortal e de dis-
seminação rápida usando a grande mídia
como vetor contaminante. É importante
impedir que os cidadãos decentes e ho-
nestos de nosso grande e produtivo país
sejam contaminados. Como impedir que
o ‘mundo agro’ seja destruído pela igno-
rância dos ativistas do ambientalismo ex-
tremo? Esta é a grande pergunta que deve
ser respondida por quem de direito.

Volta e meia ‘bato na mesma tecla’ –
ninguém se iluda achando que o Brasil é
uma ilha isolada em outro planeta do sis-
tema solar – influências maléficas que
atingem outros países nos atingem. Mais
uma vez trago como exemplo o que ocorre
na considerada maior economia do
mundo os EUA, nosso vizinho de ‘novo
mundo’, para tristeza do ‘velho mundo’. O
site Watts UpWithThat? Publicou em
24/07/2022 o artigo “Proibir a agricultura
moderna e altas colheitas?” com o subtí-
tulo “As políticas da EPA de Biden aumen-
tarão os preços e prejudicarão as colheitas
e o meio ambiente, em nome da salvação
de espécies”, de autoria de Paul Driessen,
consultor sênior de políticas do Commit-
tee For A ConstructiveTomorrow
(www.CFACT.org) e autor de livros, relató-
rios e artigos sobre questões de energia,
meio ambiente, clima e direitos humanos,
que transcrevo trechos:

“Em apenas sete décadas, os agriculto-
res convencionais (não orgânicos) dos Es-
tados Unidos aumentaram a
produtividade de milho por hectare em
incríveis 500% – usando cada vez menos
água, combustível, fertilizantes e pestici-
das – alimentando milhões de pessoas.
Entre as muitas razões para esse milagre
está sua capacidade de controlar ervas da-
ninhas que, de outra forma, roubariam

umidade e nutrientes dessa cultura vital
de alimentos, ração animal e combustível
(etanol).

Herbicidas de longa duração não con-
trolam apenas ervas daninhas. Eles tam-
bém promovem o plantio direto, que
ajuda os agricultores a economizar com-
bustível caro para tratores e evitar a que-
bra do solo – reduzindo assim a erosão,
retendo a umidade do solo, protegendo os
organismos do solo e retendo o dióxido de
carbono no solo (reduzindo os riscos de
“perigosas mudanças climáticas causadas
pelo homem, " alguns dizem).

Nos Estados Unidos, o segundo herbi-
cida mais utilizado depois do glifosato
(Roundup) é a atrazina, que é fundamen-
tal para controlar ervas daninhas invasivas
e difíceis de matar, impermeáveis a outros
herbicidas. A atrazina é usada em 65 mi-
lhões de acres de milho, sorgo e cana-de-
açúcar. Isso é equivalente ao Colorado ou
Oregon, em terras agrícolas espalhadas
por uma dúzia de estados do Centro-
Oeste. Também é usado em milhões de
acres de campos de golfe, gramados e can-
teiros de rodovias em todo o país.

A Agência de Proteção Ambiental dos
EUA (EPA) revisou periodicamente a ciên-
cia da atrazina – que agora compreende
mais de 7.000 estudos nos últimos 60
anos. Ele descobriu que o herbicida é se-
guro para pessoas, animais e o meio am-
biente. Mas isso não impediu o Center for
BiologicalDiversity (CBD), PesticideAction
Network (PAN) e outros grupos de fazer
campanha para que a atrazina seja banida
ou regulamentada no esquecimento. Am-
bientalistas radicais também se opõem
aos combustíveis fósseis, culturas geneti-
camente modificadas e fertilizantes e in-

seticidas artificiais. Mas eles silenciam
sobre pesticidas orgânicos “naturais” pe-
rigosos, incluindo muitos que são letais
para abelhas e peixes – e sobre cádmio e
outros metais tóxicos que podem vazar de
painéis solares despejados em aterros sa-
nitários – mesmo que todos esses produ-
tos químicos tóxicos possam acabar em
nossas hidrovias.

Em 2016, a EPA propôs, mas acabou re-
jeitando o LOC de 3,4 ppb, depois que vá-
rios agricultores e grupos científicos
apontaram os métodos de má qualidade e
a ciência ruim que a agência usou para
chegar lá. Mas neste 30 de junho – empre-
gando a ordem judicial que a própria
agência pediu – a EPA “reavaliou” sua de-
cisão. A agência alegou desonestamente
que pretendia estabelecer esse padrão ex-
tremamente baixo e apresentou sua deci-
são para comentários públicos, quase
como um fato consumado.

O LOC quase zero equivale a uma proi-
bição efetiva do uso de herbicidas à base
de atrazina – em meio à crescente escassez
internacional de grãos, aumento da fome,
aumento dos preços dos combustíveis e
fertilizantes, aumento dos mandatos para
transformar mais milho em etanol (para
substituir a gasolina “não renovável”) e
outras considerações importantes.

O padrão proposto pela EPA certamente
resultaria em significativas consequências
políticas, econômicas e agrícolas regionais
e nacionais. Certamente afetaria um seg-
mento significativo da economia dos EUA
– e se intrometeria em arenas que são da
competência dos Departamentos de Agri-
cultura e Energia dos EUA. Também pre-
judicaria as iniciativas de mitigação e
prevenção das mudanças climáticas da

própria EPA. A principal agência ambien-
tal da América parece estar dizendo à Su-
prema Corte, tente nos parar novamente.

As políticas da administração Biden já
tornaram a energia insanamente cara (até
US$ 5 o galão para regular e US$ 9 em al-
gumas cidades da Califórnia), criaram cri-
ses na cadeia de suprimentos para
fórmulas infantis e outros bens de con-
sumo essenciais e fizeram a inflação dis-
parar para 9,1% anualizada, em
comparação com 1,5. % em janeiro de
2021. Essas políticas estão prejudicando
milhões de famílias americanas. O presi-
dente acaba de voltar da Arábia Saudita,
onde implorou ao rei e ao príncipe que
produzissem mais petróleo, para que a
equipe Biden pudesse continuar restrin-
gindo a produção dos vastos recursos pe-
trolíferos dos Estados Unidos. Isso é
embaraçoso, humilhante, hipócrita e des-
trutivo.

Em meio à fome generalizada no Sri
Lanka, e mesmo na Alemanha e no Reino
Unido, devido a políticas verdes extremas,
a equipe Biden parece pensar que deve
causar ainda mais danos – e deve se curvar
mais aos extremistas. À medida que a
nação flerta com a possibilidade de reces-
são, a equipe Biden realmente arriscaria
outro Dust Bowl da Era da Depressão – que
ocorreu em parte por causa do excesso de
aragem, em meio a altas temperaturas e
secas ainda recorde décadas antes de al-
guém conceber algo feito pelo homem,
combustível fóssil? crises climáticas?”

Fico impressionado como órgãos de go-
verno, tanto lá como cá, integrado por
técnicos que no passado eram reconheci-
dos como sérios se deixem influenciar
pelos ativistas do ambientalismo extre-
mista e ONGs internacionais. Seria em
razão de ameaças ou mera covardia? Não
me aprofundarei no assunto, deixarei que
o leitor responda esta indagação. Espero
que respondam com coerência e serie-
dade.

Uma coisa deve ficar bem clara, a des-
truição do mundo rural implicará na ‘que-
bra’ da cadeia alimentar nacional, a saída
do Brasil do mercado internacional e a
nossa transformação de grande exporta-
dor de alimentos em importador. Que
todos fiquem cientes que medidas malé-
ficas contra a nossa produção de alimen-
tos provocará o desabastecimento. Faltará
alimentos nas gondolas dos supermerca-
dos e outros tradicionais pontos de ven-
das.

Gente do campo Geral

"Nós tínhamos tudo para
dar errado", conta o produ-
tor Ivan Carlos de Santana,
que cultiva café especial
com a família em Cabo
Verde (MG).

Por muitos anos, a lavoura
foi sinônimo de sofrimento
para ele. De origem bem
pobre, Ivan acompanhava o
trabalho árduo de sua mãe
na plantação de café render
muito pouco no final do

mês. E, para ajudar a criar os
irmãos, tornou-se lavrador
muito cedo: aos 11 anos de
idade.

Foi a sua mãe, Zilda Gou-
lart, que o ensinou a plantar.
As aulas ocorriam na hora
do almoço. E, naquela
época, os dois jamais pode-
riam imaginar que, anos de-
pois, se reencontrariam com
os primeiros pés de café se-
meados pelo Ivan, mas em

outra condição: como donos
da terra.

Hoje, ele e sua família co-
mandam a Fazenda Jan-
gada, produzindo grãos de
alta qualidade, que são cha-
mados de especiais por
serem feitos somente com
frutos maduros de café.

A marca leva o nome de
Café Goulart, uma homena-
gem ao legado de trabalho
da matriarca da família.

Agricultor compra fazenda que trabalhou na infância 
e muda vida da família com café especial

De origem pobre, Ivan Carlos de Santana foi trabalhar na lavoura aos 11 anos para ajudar os pais a sustentar os irmãos, na cidade mineira de Cabo
Verde. Após anos tentando fugir do café, juntou dinheiro e fundou uma marca de grãos selecionados que gera renda para toda a família.
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Com Simaria, Simone comemora 
aniversário de 8 anos do filho

Jesuita Barbosa beija muito
em dia de praia no Rio

Internada, Susana Vieira trata sequelas da
Covid no pulmão e comenta quadro de saúde

Suzana Alves recebe diagnóstico de TDAH 
e faz desabafo: 'Vou continuar lutando'

Ele e o fotógrafo Fábio Audi foram clicados enquanto curtiam 
um dia de praia no Leblon, no Rio de Janeiro.

Após rumores de que estaria vi-
vendo um romance com Alanis
Guillen, com quem contracena em
"Pantanal", e, em seguida, de que
teria reatado o namoro com o ator
e fotógrafo Fábio Audi, Jesuita
Barbosa foi visto aos beijos com
outro rapaz.

Os dois foram clicados enquanto

curtiam um dia de praia no Le-
blon, no Rio de Janeiro.

Jesuita é conhecido por seu tra-
balho no cinema e na TV, especial-
mente n remake de "Pantanal", em
que interpreta Jove. Geralmente
discreto sobre o que se refere à sua
vida pessoal, ele já declarou em
entrevistas que é bissexual.

Susana Vieira, de 79 anos, está in-
ternada no CTI de um hospital em
Copacabana, Zona Sul do Rio de Ja-
neiro, para tratar de sequelas da
Covid-19 no pulmão. A atriz, que tes-
tou positivo para a doença no dia 12
de julho, está recebendo medicação
intravenosa. Apesar disso, Susana
passa bem e tranquilizou os fãs.

"Estou bem. A Covid deixou se-
quelas no pulmão e precisei fazer
um ciclo de medicação venosa, por
isso estou internada. Como tenho
leucemia, é protocolo a internação
em CTI. Com a medicação e fisiote-
rapia, em breve, estarei em casa",
declarou a artista.

Em 2015, Susana Vieira foi diag-
nosticada com um tipo de leuce-

mia. Em maio deste ano, ela relem-
brou o diagnóstico. "Nunca tive
medo, mas eu não sou medrosa
mesmo. Só perguntei assim: 'Eu
vou morrer quando? Eu vou ficar
careca? Foram as duas perguntas
que fiz", contou em entrevista à
Julia Pinheiro.

A doença já está controlada, e
não fez Susana deixar de trabalhar.
A veterana ressaltou que ainda
quer atuar por muito tempo:
"Nunca quis deixar de trabalhar,
nunca quis me aposentar. O brasi-
leiro tem uma mania de querer se
aposentar com 60 anos. Eu, hoje,
estou com 79 anos, então o que
teria feito? Ficado em casa? Adoro
fazer televisão".
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“Eu já venci até aqui e vou continuar lutando contra tudo o que limita 
minha caminhada nesta estrada", desabafou no Instagram.

Como se sabe, a relação da dupla está estremecida desde o lançamento 
do projeto "Bar das Coleguinhas 2", em maio deste ano.

A doença já está controlada, e não fez Susana deixar de trabalhar. A
veterana ressaltou que ainda quer atuar por muito tempo.

Suzana Alves celebrou a che-
gada dos 44 anos e aproveitou a
data para falar de um assunto
sério com os seguidores. Diag-
nosticada com Transtorno do Dé-
ficit de Atenção com
Hiperatividade (TDAH) há dois
meses, a atriz disse que continua
lutando e vencendo o transtorno.

"Descobri que tenho TDAH e
que é uma condição genética. Eu
já venci até aqui e vou continuar
lutando contra tudo o que limita
minha caminhada nesta estrada",
desabafou no Instagram. Na pu-
blicação, ela destacou as princi-
pais metas para o novo ciclo que
se inicia.

"Hoje o meu maior treino é
controlar as minhas motivações e

não desistir dos meus objetivos e
sonhos, e me relacionar bem com
todas as pessoas. Sigo um dia de
cada vez", afirmou. No post, além
de contar sobre o diagnóstico de
TDAH, a artista também agrade-
ceu a todos que a acompanham:

"Só gratidão e muito amor por
tudo! Obrigada a todos que nunca
tive a oportunidade de falar obri-
gada e obrigada mais uma vez
pela minha família de perto e de
longe, e pelos meus amigos que
sempre estiveram comigo e ainda
estão! Obrigada a cada seguidor e
seguidora que me motivam para
eu nunca desistir das redes so-
ciais. Amo a vida que Deus me
deu, amo ser eu mesma e amo
cada um de vocês!".

Viva Henry! O primogênito de Si-
mone Mendes e Kaká Diniz comple-
tou 8 anos e a família celebrou a data
com uma grande festa em um buffet
localizado na Barra Funda, zona
oeste de São Paulo.

Desta vez, o tema escolhido para a
comemoração foi Jurassic Park. A
decoração, o bolo e todos os doces
foram inspirados na franquia e, con-
sequentemente, em diversos tipos
de dinossauros.

Passaram pelo evento famosos

como Camila Loures, Daniela Albu-
querque, Fabiola Gadelha e Gkay. Si-
maria, irmã da cantora e tia do
menino, também apareceu.

Como se sabe, a relação da dupla
está estremecida desde o lança-
mento do projeto "Bar das Colegui-
nhas 2", em maio deste ano. O futuro
da parceria musical entre ambas,
aliás, também é incerto no mo-
mento. Ainda assim, Simaria e os fi-
lhos foram fotografados no local
felizes e sorrindo.



•Áries: 21 de março a 19 de abril
Arianos podem experimentar certa tensão

nas parcerias, entre o que se quer fazer sozinho
e o que precisa ser feito em conjunto. Questões

de valores, tanto materiais quanto internos estarão em
pauta.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
A conjunção de Marte e Urano que ocorre

essa semana ativa os aspectos de mudanças
que já vem ocorrendo há algum tempo na vida

dos taurinos e pode-se esperar alguma notícia relacio-
nada a elas. Assuntos de casa e rotina também estão ati-
vados.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
Geminianos podem priorizar os estudos nesse

período. Cuidado com o excesso de tensão re-
presada. Dar espaço para seus hobbies criativos

ou fazer uma viagem curta podem ajudar.

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Momento de avaliar se seus valores estão de

acordo com sua essência, canceriano. Assuntos
da família e dos grupos sociais estão ativados.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
Leoninos têm a oportunidade essa semana de

se voltarem ao autocuidado. Você está expres-
sando toda a sua essência? Boa hora também
para colocar em prática seu projeto inovador no

trabalho.

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
A Lua crescendo põe luz sobre assuntos que

estavam guardados a sete chaves, virginianos.
Avalie seus princípios, suas crenças e se de fato

eles estão em concordância com a sua natureza.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Librianos podem sentir um chamado para

participar de temas ligados ao coletivo en-
quanto suas emoções estarão voltadas para a in-

dividualidade. É preciso harmonizar razão e emoção.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Como o seu eixo oposto, touro, os escor-

pianos têm ativações importantes essa se-
mana de assuntos que já estavam em

andamento. Carreira e vida profissional pedem
atenção.

•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Assuntos acadêmicos, pesquisas e tudo

relacionado à expansão da consciência
estão em pauta nesses dias, sagitariano. Na
rotina e no trabalho pode-se esperar alguns

imprevistos.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
Capricornianos podem dar atenção aos

investimentos que vêm fazendo para ga-
rantir o futuro. Tudo que envolva criativi-

dade e arrojo está favorecido.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Semana para olhar com dedicação para

suas relações, aquariano. Assuntos inusita-
dos referentes à sua casa e família podem

surgir.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Piscianos têm a oportunidade de fazerem

ajustes e movimentos relacionados aos seus há-
bitos e costumes que podem ter um impacto

mais adiante. Aproveite para ajustar o que seja necessá-
rio para ser mais saudável e ter qualidade de vida.

Horóscopo semanal 

Capítulo 115, segunda-feira, 8 de agosto
José Leôncio avisa a Guta e seus irmãos que de-

seja falar com Tenório antes de responder sobre a
possível sociedade com eles. Filó pede que Zefa
não faça Tadeu sofrer. Trindade confessa a Irma
que sente que a namorada não voltará para ele se
viajar para o Rio de Janeiro. O Velho do Rio diz a
Juma que está preocupado com Jove. Tibério re-
preende Alcides por debochar de Zaquieu. Ingrid teme
que a imagem de José Lucas possa prejudicar sua família,
mas Ibraim pensa em usar o futuro genro para obter be-
nefício político. Juma sente falta de Jove. Jove se encanta
com Miriam.

Capítulo 171, segunda-feira, 8 de agosto
Joana autoriza Teodoro a marcar uma entrevista com

os jornalistas. Calixto insiste em saber de quem Lindi-
nha gosta. Josefa fica arrasada quando Heitor pede
que ela o ensine a fazer glacê. Petruchio avisa Corné-
lio que Dinorá está oferecendo um jantar só para
mulheres. Catarina pede dinheiro ao pai e admite
que ama Petruchio. Bianca vê Edmundo em frente
à janela de seu quarto. Dinorá e Josefa acertam os
detalhes do plano para afastar Catarina de Petru-
chio. Dinorá despacha Cornélio, pois quer que Petru-
chio fique sozinho. Catarina vê Marcela e Petruchio se
beijando.

Capítulo 056, segunda-feira, 8 de agosto
Lara exige que Irene respeite a memória da mãe.

Gonçalo afirma que, se Donatela realmente os roubou,
não faz sentido ter deixado o dinheiro para Lara, a her-
deira natural dele. Alícia convida Zé Bob para a festa de Ca-
mila. Rita e Romildo se irritam com a chegada de Zé Bob.
Zé Bob conta para Camila que é seu pai, mas ela diz que não
gosta dele. Camila acusa Zé Bob de ter acabado com a sua
festa. Romildo humilha Zé Bob. Rita discute com Didu.
Flora fica furiosa e fala para Silveirinha que Lara não gosta
dela. Stela vai ao sarau na garagem de Copola. Leonardo
discute com Catarina. Greice e Dedina observam Damião,
que conversa com Stela. Leonardo assedia Stela e Copola o
expulsa do sarau. Catarina leva Leonardo para casa, apesar
dos protestos de Copola. Flora se aborrece ao saber que
Dodi não é o herdeiro de Donatela.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 064, segunda-feira, 8 de agosto
Ítalo se lembra de Clarice e fica desconcertado. Pat e

Moa interrogam Baby, o aluno de Parkour de Ítalo, no
galpão da Coragem.com. Olívia procura Duarte pela
companhia para apresentá-lo a Andréa Pratini. Ítalo,
Pat e Moa decidem o que fazer com Baby depois de
descobrir que ele é informante de Danilo. Baby é atro-
pelado ao tentar fugir, e Ítalo o ajuda.

Renan exige que Lou more com ele. Pat pede para con-
versar com Alfredo. Moa percebe um olhar diferente de
Pat e fica esperançoso. Duarte pede demissão da companhia
de dança porque não consegue conciliar a função de faz-tudo
com os compromissos de Bob Wright. Ele também não quer ser
descoberto por Andréa e resolve investir em conquistar a atriz.
Alfredo desconfia do jeito como Pat o trata quando chega em
casa. Andréa descobre que o juiz da audiência de guarda
de Chiquinho é seu amigo. Pat pede a separação para Al-
fredo.

RESUMO A FAVORITA
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RESUMO CARA E CORAGEM 

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA



Nessa semana, jornais
abordaram a existência de
centenas de pequenos aero-
portos clandestinos, na
Amazônia. Parece que se
descobriu a pólvora.

Em 2011, o site da Câmara
dos Deputados já abordava o
tema e dizia que “levanta-
mento realizado em 2008
pelo Ministério da Defesa,
por meio de satélites, apon-
tou a existência de 340 pis-
tas de pouso clandestinas
somente no estado do Ama-
zonas” (Agência Câmara de
Notícias/226429; 13.12.2011).

Na matéria, o Deputado Fe-
deral Zé Geraldo (PT-PA)
disse que algumas pistas
clandestinas poderiam ser le-
galizadas: "Nós precisamos
ter uma seleção de pistas
construídas e que podem ser-
vir à comunidade, e outras
que não servem deverão real-
mente ser extintas", disse. 

Na época, a Comissão da
Amazônia, Integração Na-
cional e de Desenvolvi-
mento Regional realizou
audiência pública para dis-
cutir o assunto e debateu a
sua legalização, sob “o argu-
mento de que são necessá-
rias à população, devido às
grandes distâncias, falta de
estradas e dificuldades de
transporte na região” 

Outra matéria do site da
Câmara dos Deputados
(Agência Câmara de Notí-
cias/226603; 13.12.2011)
expõe essa realidade: “A as-
sessora da Funai relatou que
somente na reserva Caiapó,
em São Felix do Xingu (PA),
vivem 8 mil indígenas. A al-
deia, disse, conta com 25
pistas irregulares e apenas
uma legalizada. “Em terras
indígenas, essas pistas são a
única possibilidade de levar
de serviços como educação
e saúde a esses povos”.

Para o leitor é importante
compreender que nem todas
as pistas estão a cargo de ati-
vidades antijurídicas, como
o tráfico e o garimpo ilegal.
Pensar assim simplificaria
demais a abordagem sobre
região tão imensa e hetero-
gênea. Menos clara é matéria
que diga que servem à mine-
ração, como se fossem ile-
gais todas as atividades
dessa natureza, quando é
notório que ali há poderosas
mineradoras estrangeiras e
nacionais e ninguém vai
supor que operam, há tantas
décadas, sem autorização
estatal. Como exemplo, in-
dagamos se não é mineração
o que fazem as empresas
que exploram o Ferro no
Pará, que em 2018 represen-
tou algo em torno de 10 bi-
lhões de dólares, além de
outros bilhões em Ouro,

Manganês, Níquel, Bauxita e
Silício?

Quem não mora na região
amazônica ou não a conhece
in loco tem dificuldade para
compreender como é
imensa e, na época das
cheias, de difícil circulação:
a Amazônia Legal com-
preende 59% do território
nacional, equivalente a 116
vezes o tamanho do Estado
do Rio de Janeiro ou 20
vezes o Estado de São Paulo.

Nas cheias, há rios que
sobem 8 metros – tamanho
maior que os menores pos-
tes de luz, que têm altura
mínima, padrão, de 6 me-
tros. Subindo tanto, a água
sai das calhas e se espraia
por quilômetros, pelas mar-
gens e igarapés. Não há car-
ros ou estradas que sejam
capazes de suportar tanta
água... 

Quase todas as cidades do
Estado do Amazonas “sen-
tem as consequências das
cheias” (G1, Jornal Nacional,
21.5.2022), sendo notório
que as “enchentes deixam
estradas intransitáveis na
Região Amazônica” (mesma
fonte, 17.3.2014).

Esse isolamento de re-
giões inteiras é minimizado
pelo transporte aéreo e o site
da Força Aérea Brasileira –
FAB registra que “sem aero-
portos, aviões tinham que
pousar na água”. Eram os
belos hidroaviões, que cru-
zavam a imensidão verde e
faziam a ligação entre as co-
munidades.

Nesses tempos de Pande-
mia, para propiciar o atendi-
mento humanitário e o
transporte de vacinas e re-
médios às áreas com acesso
difícil ou restrito, por via flu-

vial ou terrestre, a FUNAI
(Fundação Nacional do
Índio) obrou para que se re-
gularizasse cem pistas de
pousos e decolagens. A me-
dida decorreu de decisão da
ANAC (Agência Nacional de
Aviação Civil), que aprovou
regra liberando o uso de pis-
tas ainda não eram registra-
das pelo órgão regulador,
facilitando a prestação de
assistência à população indí-
gena e às comunidades iso-
ladas.

Algumas pistas de pouso
não passam de pequenas cla-
reiras na imensidão verde.
Não têm o glamour dos gran-
des aeroportos e em tudo di-
ferem destes. Existem por
exigência da realidade local,
que é absolutamente distinta
daquela do cotidiano das ca-
pitais de cada Estado. 

Aliás, não é somente lá
que existem conceitos e so-
luções que muitos possam
estranhar, pois as capitais e
as grandes cidades também
possuem as suas peculiari-
dades. 

Exemplo? Os quebra-
molas são proibidos no Bra-
sil, desde 1998, pelo Código
de Trânsito (art. 94). Ficam
ressalvados apenas os casos
especiais definidos pelo
órgão competente e que
devem seguir a Resolução
600/2016, que prevê duas
possibilidades, ambas com a
altura máxima de 6 a 10 cm.
A clara regra legal não resiste
à realidade das cidades e
penso que todos já enfrenta-
mos lombadas bem maiores,
que são verdadeiros obstá-
culos, a ser vencidos em 1ª
marcha e em velocidade
próxima a zero.

É evidente que a maioria

dos quebra-molas não obe-
dece a esse critério, sendo
colocados ou mantidos fora
do padrão, até por haver os
que não são construídos
pelo poder público, dentre
os quais estão os localizados
nas entradas de áreas domi-
nadas pelo tráfico ou pelos
que exercem algum tipo de
poder paralelo, que os utili-
zam como obstáculos à atua-
ção dos agentes públicos. 

Além disso, atividades clan-
destinas não ocorrem apenas
na região amazônica, havendo
até transporte clandestino nas
grandes cidades, como se vê
na matéria intitulada “Taxis-
tas são intimidados por moto-
ristas clandestinos no
Aeroporto de Guarulhos”, em
São Paulo (CNN, 11.9.2020).
Também já se falou do mesmo
problema no Aeroporto de
Confins (Região Metropolitana
de Belo Horizonte, MG; G1,
Jornal Nacional, 03.1.2015) e
na existência de aeroporto da-
queles, nas imediações de Bra-
sília (BG, 27.9.2019).

País curioso esse, no qual
as coisas surgem de tempos
em tempos e ocupam o es-
paço no noticiário, sumindo
do nada e reaparecendo
anos depois, como novi-
dade.

Ficamos a esperar solu-
ções e, enquanto isso, o
tempo passa, os governos se
sucedem e as pendências se
consolidam e se acumulam.
O “deixa pra lá” vai ocu-
pando o lugar do ótimo e o
povo e a Nação vão levando
as coisas como podem.

Fato é que as irregularida-
des não combinam com o
comando de “Ordem e Pro-
gresso” expresso na Ban-
deira Nacional. A

complacência já se consoli-
dou no estrato social e a po-
pulação vai se acostumando
com anormalidades e tanto
que, talvez, muito venha a
estranhar o dia em que as
ruas não tenham buracos, as
pessoas se sintam seguras
nas cidades e tenham óti-
mos níveis de oferta de edu-
cação e saúde.

A Constituição Federal
elegeu a eficiência como um
dos princípios da atividade
pública, em todos os níveis e
Poderes. Queremos mesmo
isso? Estamos preparados
para um país onde não se
use aplicativos para se bur-
lar a lei seca e se possa parar
“rapidinho” em vagas para
idosos ou gestantes, sem ser
multado? Será que um dia
ciclovias serão construídas
de modo a permitir que os
carros passem a mais de
1,5m da bicicleta, como
prevê o art. 201, do Código
de Trânsito? Será que os pe-
destres deixarão de atraves-
sar as ruas fora das faixas
e/ou na sombra das passare-
las?

Evidente que desejamos
que o mundo ideal se aposse
da realidade e que tudo
passe a ser bom, saudável,
empático, jurídico, correto,
certo e regular, sem o tal “jei-
tinho brasileiro” para fazer
com que a comida chegue
aos pratos e, às residências, a
água e o esgoto; que caiba
mais um dependurado nos
degraus dos lotados ônibus;
que os estudantes tenham
alimentação e material esco-
lar que os permita acompa-
nhar as exigências do mundo
contemporâneo; que o proi-
bido seja respeitado e que a
vida siga em paz.

Rogério Reis Devisate

PISTAS DE POUSO NA AMAZÔNIA.

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

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

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

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

Soberania. Membro da Academia Fluminense de
Letras e Academia Brasileira de Letras Agrarias.
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O índice de preços mundiais
da agência de alimentos das
Nações Unidas caiu nova-
mente em julho, afastando-se
ainda mais dos recordes atin-
gidos em março.  

O índice de preços de ali-
mentos da Organização das
Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação (FAO), que
acompanha as commodities
alimentares mais comerciali-
zadas globalmente, teve uma
média de 140,9 pontos no mês
passado, contra 154,3 (valor
revisado) em junho. O número
de junho havia sido calculado
anteriormente em 154,2.

O índice de julho ainda é

13,1% superior ao do ano ante-
rior, impulsionado pelo im-
pacto da invasão da Ucrânia,
clima adverso e altos custos de
produção e transporte.

"O declínio nos preços das
commodities alimentares
frente a níveis muito altos é
bem-vindo, no entanto, mui-
tas incertezas permanecem",
disse o economista-chefe da
FAO, MaximoTorero.

Uma perspectiva econômica
global sombria, a volatilidade
da moeda e os altos preços dos
fertilizantes --que podem afe-
tar a produção futura e os
meios de subsistência dos agri-
cultores-- representam sérias

pressões para a segurança ali-
mentar global, disse ele.

Os índices de preços de
óleos vegetais, açúcar, laticí-
nios, carnes e cereais registra-
ram quedas em julho. O trigo
recuou 14,5%, em parte de-
vido a um acordo firmado
para desbloquear as exporta-
ções de grãos de portos do Mar
Negro.

O índice de preços do milho
caiu 10,7% em julho, também
refletindo o acordo Rússia-
Ucrânia, bem como o au-
mento da disponibilidade
sazonal dos principais produ-
tores Argentina e Brasil, disse
a FAO.

Produção e transporte Geral

Preços de alimentos no mundo
têm nova queda em julho, diz FAO

Índice chegou a 140,9 pontos em julho, contra 154,3 do mês anterior.

A marmita passou a ser a
principal aliada do trabalha-
dor que precisa enfrentar o
avanço da inflação ou econo-
mizar para manter o orça-
mento em dia. Pesquisa da
Sodexo Benefícios e Incenti-
vos mostra que 65% dos pro-
fissionais entrevistados
costumam levar a comida
pronta de casa para o traba-
lho. Isso ocorre em meio à
alta nos preços da refeição
fora de casa – que está cus-
tando, em média, R$ 40,64.

O levantamento foi feito
com 3.931 pessoas em todo
país entre os dias 13 e 15 de
julho.

A pesquisa mostra que ou-
tros 17,22% costumam almo-
çar em restaurantes que
oferecem o prato feito, se-
guido dos que costumam
comer em restaurante por
quilo (14,68%) e em restau-
rantes à la carte (3%).

Marmita já era adotada
antes de alta da inflação

A pesquisa mostra ainda
que a opção pela marmita já
era adotada pelo trabalhador
antes do avanço da inflação –
33,15% afirmam terem o há-
bito de levar a comida pronta
de casa por considerá-la uma
refeição mais barata. Outros
25,36% dizem preferir a co-
mida caseira, seguidos de
22,82% que passaram a levar
marmita após a alta dos pre-
ços.

Já 18,67% declararam que,
mesmo com a alta dos pre-
ços, preferem comer em res-
taurante.

A pesquisa mediu também
com que frequência a opção
da marmita é utilizada na se-
mana:

•51,72%: sempre
•20,63%: de duas a três

vezes por semana
•20,27%: nunca
•7,38%: uma vez por se-

mana
•Menor adesão à marmita

é no sábado
Os trabalhadores evitam

levar marmita no sábado
(55,23%), na sexta-feira
(43,27%) e na segunda-feira
(27,04%). Já às terças-feiras
(13,43%), quartas (15,85%) e
quintas (14,83%), o índice de
trabalhadores que não levam
marmita cai consideravel-
mente.

Em relação aos finais de
semana, 43,28% afirmam
que ainda continuam fre-
quentando restaurantes,
mas não com a mesma fre-
quência de antes. Outros
40,52% declaram que não
frequentam mais restauran-

tes por não terem mais con-
dições financeiras para isso,
e 16,21% continuam frequen-
tando os estabelecimentos
normalmente.

Inflação 'encolhe' período
de uso do vale-refeição

Para Willian Tadeu Gil, di-
retor de Relações Institucio-
nais e de Responsabilidade
Corporativa da Sodexo Bene-
fícios e Incentivos, o cenário
inflacionário desafiador
atinge diretamente o setor
de alimentos e, consequen-
temente, o bolso do traba-
lhador brasileiro, que passou
a desembolsar do próprio
bolso 9 dias do orçamento
para as refeições fora de
casa.

Segundo outra pesquisa
da Sodexo, desde a chegada
da pandemia, em 2020, até
junho deste ano, a duração
média do vale-refeição tem

sido de apenas 13 dias. Em
2019, era de 18 dias. A pes-
quisa leva em conta a con-
cessão do vale-refeição por
22 dias, que é o período útil
de trabalho dos funcioná-
rios.

"Por essa razão, é impor-
tante que as empresas se
mantenham atentas ao cená-
rio atual para ajustar sempre
que necessário o valor do be-
nefício aos seus colaborado-
res a fim de cobrir os dias
úteis", diz.

Segundo Gil, no primeiro
semestre em comparação
com o mesmo período do
ano passado, empresas de
todos os portes aumenta-
ram, em média, 4,2% o valor
do crédito do vale-refeição e
em 8,82% no caso do vale-
alimentação. Em ambos os
casos, o reajuste ficou abaixo
da inflação em junho, que

acelerou para 11,89% em 12
meses.

Refeição fora de casa puxa
alta da inflação em junho

Levantamento da Ticket,
empresa do setor de benefí-
cios de refeição e alimenta-
ção da Edenred Brasil,
mostra que o valor médio
gasto em refeições fora de
casa cresceu 48,3% nos últi-
mos 10 anos – em 2013,
comer fora custava cerca de
R$ 27,40, e em 2022 esse
valor passou para a média de
R$ 40,64.

De acordo com a Ticket, o
avanço do preço médio das
refeições mostrado pela pes-
quisa poderia estar pesando
ainda mais para os trabalha-
dores, pois está abaixo das
correções inflacionárias.

De acordo com o estudo, o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
acumulado no período anali-
sado foi de 73,8%. Se corri-
gido de acordo com a inflação
oficial medida pelo IBGE, a
refeição completa estaria
custando em média R$ 47,62
no bolso dos brasileiros.

No recorte detalhado por re-
gião, a maior variação da refei-
ção fora de casa foi observada
no Nordeste. O valor subiu de
R$ 23,74 para R$ 40,28, um au-
mento de 69,6%. Já a menor
variação foi observada na re-
gião Norte, com alta de 18,6%.
Em 2013, o prato custava R$
30,45. Agora, custa R$ 36,14.

No Sudeste, passou de R$
29,85 para R$ 42,83, avanço de
43,4%; no Sul, de R$ 26,55
para R$ 36,97, aumento de
39,2%; e no Centro-Oeste, de
R$ 26,85 para R$ 34,20, alta de
27,3%.

Comportamento

65% dos trabalhadores aderem à marmita, mostra pesquisa
51,72% disseram que sempre levam para o trabalho a comida de casa e 20,63%, de duas a três vezes por semana.

Os índices de preços de óleos vegetais, açúcar, laticínios,
carnes e cereais registraram quedas em julho.

O levantamento foi feito com 3.931 pessoas em
todo país entre os dias 13 e 15 de julho.
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O Poder Judiciário, o Ministé-
rio Público e a Polícia Investiga-
tiva são responsáveis pela
persecução penal.  Por óbvio,
cada um deles exercendo suas
funções e atribuições estabele-
cidas no ordenamento jurídico
legal.

Não há poder absoluto, o
exercício das funções dos agen-
tes públicos (Promotor, Dele-
gado de Polícia, Procurador de
Justiça, Juízes ou Ministros dos
Tribunais Superiores, inclusive
do STF) são vinculadas aos dita-
mes legais, sem o que, estar-se-
ia permitindo abuso de poder,
vilipendiando à lei, com risco de
perseguições ou justiçamento. 

Edmund Burke, filósofo e ad-
vogado (Século XVIII), precei-
tuava “Quanto maior o poder,
maior o perigo do abuso.” Isabel
Allende, dois séculos depois,
disse; “Eu temo o abuso de
poder e o poder de abusar”.

Sabe-se que o magistrado, na
nobre e árdua missão de julgar
seu semelhante, traz consigo
além da ciência jurídica, sua
consciência do certo e do errado
ao interpretar as leis, o que, sem
este grau de subjetivismo,
poder-se-ia entender o direito

como uma ciência exata, subs-
tituindo os homens por compu-
tadores. 

Em contrapartida ao subjeti-
vismo, inerente ao ser humano,
do julgador, tem-se os limites de
suas funções e a exata com-
preensão dos ditames legais.
Vale dizer, em uma República
Federativa na qual, na qual a
Constituição Federal estabelece
que “Todo poder emana do
povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou direta-
mente”, a “moral” advém das
leis, do legislador, que na quali-
dade de representantes da so-
ciedade a confeccionaram, e
não da vontade pessoal do ma-
gistrado.

Marco Antônio Cícero, o
maior jurista da humanidade,

deixou a valiosa lição; “O Fun-
damento da justiça é a boa-fé,
ou seja, a sinceridade nas pala-
vras e a fidelidade nas conven-
ções”.

No Direito Brasileiro, o Minis-
tério Público é o órgão respon-
sável pela fiscalização, hoje
podendo atuar em investiga-
ções cíveis e criminais, sendo o
único competente para propor
ação penal em face de instiga-
dos. OMinistério Público é o
autor da ação penal, o Estado
Acusador. 

A citada divisão e atribuições
de funções estabelecidas pela
legislação pátria, assim como o
princípio do contraditório e da
ampla defesa, é uma garantia
para o cidadão de ter seu pro-
cesso julgado com independên-

cia, livre de paixões e ideologias
de quaisquer espécies.

Permitir que o estado acusa-
dor (MinistérioPúblico) e julga-
dor (Poder Judiciário) fossem
representados pelo mesmo
agente público (mesmo indivi-
duo), importariaem um “Poder”
absoluto que resultaria não em
Justiça, mas em Justiçamento. 

Nesta data, dia 05/08/2022,
causou estranheza a reporta-
gem publicada pelo G1, que o
Ministro Alexandre de Moraes,
eminente constitucionalista,
com obras escritas, rejeitou,
pela segunda vez, o pedido da
Procuradoria Geral da Repúbli-
capara o arquivamento do in-
quérito no qual se apurava o
vazamento de dados sigilosos
de uma investigação da Polícia
Federal pelo Presidente da Re-
pública.

Segundo a reportagem ci-
tada, sua excelência teria, como
uma das razões de decidir, es-
crito que “À luz do sistema jurí-
dico-normativo brasileiro,
diferentemente do alegado pela
ilustre Vice-Procuradora Geral
da República, não se confunde
a fase pré-processual (investiga-
tiva) com a titularidade da ação

penal pública, cuja promoção,
nos termos constitucionais, é
privativa do Ministério Público,
que, como dominus litis, deve
formar sua opinio delicti a partir
das provas obtidas na investiga-
ção; sem contudo possuir atri-
buição constitucional para
obstar ou impedir a atividade da
Polícia Judiciária”.

Faço a ressalva que não co-
nheço a integralidade dos autos
para uma analise mais acurada,
mas se por duas vezes o Estado
Acusador, representado pela
Procuradoria Geral da Repú-
blica, não vislumbrou nenhuma
conduta tipificada como crime,
é de se perguntar: Qual a razão
de dar prosseguimento à inves-
tigação criminal? 

Manter uma espada de Dâ-
mocles sobre a cabeça do repre-
sentante maior da nação, em
uma investigação sem fim, na
qual o Procurador Geral da Re-
publica e a Vice Procuradora en-
tenderam, frise-se, em duas
oportunidades, pelo arquiva-
mento, deixa transparecer,
salvo melhor juízo, um despro-
pósito ou uma perseguição, que
não acredito ser.

Tenho dito!!!

Bady Curi Neto COLUNA
Bady Curi Neto, advogado 

fundador do Escritório Bady Curi
Advocacia Empresarial, ex-juiz do
Tribunal Regional Eleitoral de

Minas Gerais (TRE-MG) e 
professor universitárioSTF e a espada de Dâmocles

Archie Battersbee, o ga-
roto de 12 anos que esteve
no centro de uma batalha
legal entre seus pais e mé-
dicos no Reino Unido,
morreu neste sábado (6).

"Um garotinho tão lindo,
e ele lutou até o fim", disse
a mãe dele, Hollie Dance.

Acompanhada pela fa-
mília do lado de fora do
Royal London Hospital, na
Inglaterra, ela disse que era
"a mãe mais orgulhosa do
mundo".

Ele estava em coma após
sofrer uma lesão cerebral.
A morte ocorreu depois
que os aparelhos que o
mantinham respirando
foram desligados.

A mãe dele e o pai, Paul
Battersbee, perderam uma
série de disputas judiciais
nas quais eles tentaram
mantê-lo em suporte de
vida, com os aparelhos
funcionando.

Archie estava internado

desde que foi encontrado
inconsciente na casa dele,
na cidade de Southend-on-
Sea, em 7 de abril. Sua mãe
diz que acredita que ele es-
tava participando de um
desafio na internet quando
ficou inconsciente. Ele
nunca acordou desde que
foi internado e especialis-

tas dizem que testes não
mostraram atividade cere-
bral discernível.

Recurso na Suprema
Corte

A família de Archie Bat-
tersbee perdeu seu recurso
na Suprema Corte do
Reino Unido, que tentava
evitar que os aparelhos

que mantinham o menino
respirando fossem desliga-
dos pelo hospital.

A Justiça britânica já
havia decidido que o hos-
pital poderia desligar os
aparelhos, mas a família
tentava evitar esse resul-
tado com mais um recurso
- que também foi negado.

Médicos do Royal Lon-
don Hospital, em Lon-
dres, onde o garoto estava
internado, disseram à Jus-
tiça que Archie sofreu
danos cerebrais devasta-
dores e que era "alta-
mente provável" que ele já
havia sofrido morte cere-
bral - e que o desliga-
mento dos aparelhos seria
a melhor opção para o me-
nino.

A decisão que autorizou
o desligamento dos apare-
lhos havia sido dada no
dia 11 de julho pelo juiz
Hayden. Ele disse, com
base nos relatórios médi-

cos, que continuar o trata-
mento seria "fútil" e que
serviria "apenas para pro-
longar sua morte, sendo
incapaz de prolongar sua
vida".

Advogados que repre-
sentam o Barts Health
NHS Trust disseram ao
juiz que Archie sofreu
uma lesão cerebral "devas-
tadora". Eles argumenta-
ram que o suporte de
Archie por aparelhos era
"um fardo", "contrário à
dignidade" e "eticamente
angustiante" para os médi-
cos que o tratavam.

Os pais de Archie argu-
mentaram que o trata-
mento deveria continuar
enquanto seu coração esti-
vesse batendo. Eles foram
apoiados pela organização
Christian Legal Center na
tentativa de conseguir na
Justiça que os aparelhos
fossem mantidos em fun-
cionamento.

Aparelhos desligados Geral

'Ele lutou até o fim': a morte de garoto em
coma após batalha judicial

A morte de Archie, de 12 anos, ocorreu depois que os aparelhos que o mantinham respirando foram desligados. A mãe dele e o pai, 
Paul Battersbee, perderam uma série de disputas judiciais nas quais eles tentaram mantê-lo no hospital, com os aparelhos funcionando.

Juíza determinou que Archie Battersbee tem morte cerebral
e que os aparelhos devem ser desligados como recomendam
os médicos — Foto Hollie Dance-PA Wire-Via BBC



Junto das cidades vizinhas, a
região é conhecida como Costa
Esmeralda, por conta da cor de
suas águas. Gaúchos e argentinos
já se tornaram fãs de carteirinha
da pequena Bombinhas e compa-
recem em peso durante a alta
temporada. Os 16 mil moradores
que a cidade tem se multiplicam
diversas vezes no verão, tor-
nando até insuportável aprovei-
tar o lugar do jeito que ele
merece. Para curtir sem se estres-
sar, espere janeiro terminar e
sinta-se mais à vontade. Se pas-
sou pela sua cabeça ir no inverno
e conhecer o lugar numa época
mais tranquila, esqueça a ideia -
além de a água ficar muito ge-
lada, muitos estabelecimentos
estarão fechados.

Sepultura e Lagoinha são algu-
mas das praias que você não
pode deixar de visitar. Com um
verde lindíssimo, essas pequeni-
nas praias são ótimas para quem
quer nadar e ver peixes sem pre-
cisar fazer nenhum esforço. Car-
dumes estão em peso por lá e
quem optar pelo snorkel poderá
desfrutar ainda mais a biodiver-
sidade da região.

Bombinhas e Bombas são as
praias mais cheias de gente, onde
ficam concentrados hotéis e res-
taurantes - com poucas ondas e o
invariável mar cristalino. A culi-
nária baseada em peixes e frutos
do mar é abundante e não decep-
ciona seus amantes mais fervoro-
sos.

O que fazer 
As opções em Bombinhas são,

em sua maioria, as mesmas que
levam os turistas até a cidade: as
praias. O lugar é tão calmo que se
tornou um refúgio para famílias
com crianças. 

Passar o dia na praia, curtindo
uma bela paisagem, fazendo
mergulho ou caminhando por
pequenas trilhas, faz parte do ro-
teiro de quem vai a Bombinhas. 

Os jovens que curtem badala-
ção também ganharam um lugar
interessante para quem prefere
um ambiente mais animado em
frente à praia: o Bora Bora.

Como Chegar
As opções em Bombinhas são,

em sua maioria, as mesmas que
levam os turistas até a cidade: as
praias. O lugar é tão calmo que se
tornou um refúgio para famílias
com crianças. 

Passar o dia na praia, curtindo
uma bela paisagem, fazendo
mergulho ou caminhando por
pequenas trilhas, faz parte do ro-

teiro de quem vai a Bombinhas. 
Os jovens que curtem badala-

ção também ganharam um lugar
interessante para quem prefere
um ambiente mais animado em
frente à praia: o Bora Bora.

Saindo do Aeroporto
Bombinhas não tem aeroporto

e o trajeto dos aeroportos próxi-
mos até a cidade não é dos mais
fáceis para quem está sem carro.
Os táxis são caros e os ônibus não
têm estrutura para quem está
com malas. As maneiras mais
simples são contratar um transfer
para fazer o translado entre a ci-
dade e o aeroporto ou utilizar os
táxis. 

Quem não liga para conforto
pode optar pela linha da Praiana
entre Balneário Camboriú e
Bombinhas. Para quem faz a via-
gem a partir de Floripa, é preciso
pegar um ônibus até Porto Belo,
e de lá para Bombinhas. Se não
quiser passar perrengue, use os
táxis.

Carro
Tanto para quem vem do norte

como para quem vem do sul, o
acesso é feito pela BR-101, até o
KM 243. Segue-se, então, pela
SC-412 até Porto Belo e Bombi-
nhas.

Ônibus 
A Rodoviária de Balneário

Camboriú é a que melhor serve
os turistas que querem conhecer
Bombinhas. Balneário fica a
42km da pequena cidade e à sua
rodoviária chegam ônibus das
empresas Catarinense, Itapemi-
rim e Pluna. Para quem vai de
ônibus, há uma outra opção, que
é chegar por Itajaí, mas as princi-
pais capitais brasileiras possuem
linhas até Balneário.

Passeios
Os pontos turísticos de Bombi-

nhas são as praias. Sua coloração
esverdeada e a limpidez atraem
turistas - não só brasileiros, como
muitos argentinos, uruguaios e
chilenos. 

Quem não gosta do mar, de
mergulho ou não quer pegar uma
cor no sol se sentirá um peixe
fora d'agua. Há pequenas atra-
ções alternativas, mas esse não é
o foco da cidade. 

Para curtir uma vista muito bo-
nita, a melhor opção é o mirante
Eco 360º. Subindo por uma pe-
quena trilha, o visitante tem a
oportunidade de se impressionar
com a paisagem belíssima do li-
toral catarinense. 

Quem gosta de fazer mergulho
sente-se em casa quando visita

Bombinhas. A Ilha do Arvoredo,
bem pertinho da cidade, é desabi-
tada, mas cheias de animais. É um
dos melhores lugares para mergu-
lho do Brasil, com uma biodiver-
sidade de causar inveja.

Mirante Eco 360º
O Mirante é uma ótima opção

para quem quer apreciar uma bela
vista. Depois de uma pequena ca-
minhada pela trilha, o visitante
pode tirar muitas fotos e observar
ilhas e cidades próximas de Bom-
binhas. O lugar também tem um
museu que preza pela preserva-
ção ambiental e uma tirolesa com
200m de extensão.

É aconselhável visitar o lugar
apenas em dias ensolarados, sem
muitas nuvens. Se chover no dia
anterior à sua visita, não vá muito
cedo, ou a trilha de acesso pode
estar fechada.

Morro do Macaco
Entre as praias de Conceição e

Canto Grande, fica o Morro do
Macaco. A subida não é difícil; são
cerca de 20 minutos em trilha
pouco íngreme. O visual é incrí-
vel, mesmo antes de chegar ao
final, e compensa o pequeno es-
forço. Em dias claros é possível
ver, além das praias da região, a
ilha de Florianópolis.

Lagoinha
A água transparente e sem

ondas, além da possibilidade de
ver peixes, torna essa a praia pre-
ferida de muitas pessoas. A faixa
de areia, no entanto, é muito pe-
quena, e a infraestrutura, pouca. 

Não é um lugar ideal para pas-
sar o dia, já que podem faltar ser-
viços e o espaço pode ser
tumultuado, mas é uma boa
opção de praia para conhecer
durante algumas horas, tirar
fotos e mergulhar entre os pei-
xes.

Praia do Ribeiro
A Praia do Ribeiro tem pouco

mais de 100m de extensão e é
uma das praias que poucas pes-
soas visitam quando estão na
cidade. Ela fica escondida entre
os costões de Bombas e Bombi-
nhas, e tem acesso por essas
praias. Além de o visual da praia
ser muito bonito, quem gosta
de praias com poucas pesssoas
e sem vendedores ambulantes
pode passar o dia por ali e irá
gostar.

Indo pela praia de Bombas, é
preciso atravessar um rio e ca-
minhar cerca de 5 minutos pela
pequena trilha. É recomendável
fazer esse caminho quando a
maré estiver baixa. 

Bombinhas é um refúgio para 
os moradores do sul de nosso país.

Costa esmeralda
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A água transparente torna essa a
praia preferida de muitas pessoas.

Sepultura é uma praia bem pequena com
uma faixa de areia também pequena.

Praia das Bombinhas
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Sepultura e Lagoinha são algumas das praias que você não pode deixar de visitar.

Uma das praias que poucas pessoas
visitam quando estão na cidade.
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Um estudo realizado
em Salvador por pesqui-
sadores da Universidade
Federal da Bahia (UFBA)
revelou que os lares che-
fiados por mulheres ne-
gras são os mais
ameaçados pela fome:
21,2% deles têm insegu-
rança alimentar mode-
rada ou grave e outros
25,6% possuem insegu-
rança alimentar leve.  

Somadas as duas cate-
gorias, os dados indicam
que preocupações em re-
lação ao acesso à comida
em quantidade e quali-
dade estão presentes em
mais da metade desses
domicílios.

Os resultados do estudo
constam de artigo cientí-
fico publicado na edição
da última semana da Re-

vista Cadernos de Saúde
Pública, editada pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz).

Os pesquisadores traba-
lharam com uma amostra
de 14.713 domicílios em
160 bairros da capital
baiana. Um questionário
com 62 perguntas foi apli-
cado de forma presencial
e online. A coleta de
dados ocorreu entre 2018
e 2020.

Gravidade
Os pesquisadores utili-

zaram a classificação da
Escala Brasileira de Inse-
gurança Alimentar (Ebia).
A situação é considerada
grave quando há ocorrên-
cia de fome ou quando a
quantidade de alimentos
para as crianças é restrita,

moderada quando os ali-
mentos para adultos são
restritos e leve quando as
pessoas não sabem se
terão acesso à comida
num futuro próximo.

Já a segurança alimen-
tar se configura quando
há acesso à alimentação
em quantidade e quali-
dade. Essa situação está
mais presente em lares
chefiados por homens
brancos. Em 74,5% deles,
não há preocupações rela-
cionadas com a comida.

A nutricionista Silvana
Oliveira, uma das pesqui-
sadoras que assina o ar-
tigo, explica que diversos
estudos comprovam que
a insegurança alimentar
se relaciona com fatores
socioeconômicos como
renda e escolaridade. Ela

pondera, no entanto, que
eles não explicam tudo e
a discriminação racial
também deve ser consi-
derada.

"As pessoas ainda têm
uma visão que o lugar da
mulher negra é no traba-
lho doméstico. São al-
guns estereótipos que
estão associados, por
exemplo, à falta de opor-
tunidades de ter melhor
renda. Mesmo que tenha
a escolaridade igual a de
uma mulher branca, a
mulher negra tende a ter
um salário menor porque
paira no imaginário so-
cial que ela tem uma
menor valoração", ana-
lisa.

Segundo Silvana, para
ter efetividade, as ações
para combater a fome
precisam estar associa-
das ao reconhecimento
da desigualdade racial e
ir além de medidas uni-
versais que desconside-
ram especificidades.

"As políticas públicas
devem incorporar a inter-
seccionalidade, que é
esse olhar para as dife-
renças dentro dos grupos
e para a interação entre
os diferentes eixos de
opressão. A desigualdade
racial afeta toda a popu-
lação negra. Mas também
existem demandas espe-
cíficas da mulher negra.
E é preciso levar em
conta essas demandas
que estão sendo coloca-
das", diz.

Desigualdade racial
Embora a pesquisa

tenha se debruçado sobre
a realidade de Salvador, a
nutricionista afirma que
os resultados dialogam
com dados que documen-
tam a desigualdade racial
no país.

Além disso, explica que
o referencial teórico foi
composto com estudos
nacionais. "Considero que
a pesquisa veio para
somar e contribui para a
discussão do quadro de
insegurança alimentar
não apenas de Salvador,
mas do Brasil", afirma.

Ao mesmo tempo, ela
observa que as caracterís-
ticas específicas da capi-
tal baiana foram levadas
em conta. Segundo dados
do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), com aproximada-
mente três milhões de ha-
bitantes, Salvador tem
80% de sua população au-
todeclarada preta ou
parda.

Dentre os 14.713 domi-
cílios que compuseram a
amostra da pesquisa, a
maioria (50,1%) tinha
como responsável uma
mulher negra, seguida de
homem negro (35,4%),
mulher branca (8,3%) e
homem branco (6,2%).
"Apesar de ter uma popu-
lação majoritariamente
negra, Salvador tem uma
desigualdade muito pro-
funda que não foi enfren-
tada", finaliza Silvana.

Desigualdade Geral

Lares de mulheres negras são mais 
afetados por insegurança alimentar

É o revela pesquisa da Universidade Federal da Bahia.

Um questionário com 62 perguntas foi aplicado de forma presencial
e online. A coleta de dados ocorreu entre 2018 e 2020.

O novo prazo para que as
prefeituras cadastrem taxis-
tas que poderão receber o be-
nefício emergencial
concedido a motoristas de
táxi, o Bem-Taxista, vai até o
dia 15 de agosto. Ele será pago
até dezembro próximo como
ajuda para compensar a ele-
vação do preço de combustí-
veis e derivados.  

O auxílio emergencial co-
meçará a ser pago no dia 16 de
agosto em seis parcelas de R$
1 mil, “observadas a quanti-
dade de taxistas elegíveis e o
limite global disponível para o
pagamento do auxílio”, infor-
mou, hoje, em Brasília, o Mi-
nistério do Trabalho.

Têm direito ao benefício

motoristas de táxi registrados
nas prefeituras, titulares de
concessões ou alvarás expe-
didos até 31 de maio.

Segundo o ministério, a

prestação das informações
caberá inteiramente às prefei-
turas (ou ao governo do Dis-
trito Federal, no caso da
capital federal), não sendo

necessária qualquer ação por
parte dos taxistas. Em caso de
dúvidas, o motorista deve en-
trar em contato com a prefei-
tura para verificar o cadastro
municipal.

Pagamento
“É importante esclarecer

que o mero cadastramento
dos taxistas não garante o pa-
gamento do Benefício Ta-
xista. Os dados enviados
pelos entes municipais e dis-
trital serão analisados pela
Dataprev (Empresa de Tecno-
logia e Informações da Previ-
dência Social) para
identificação dos profissio-
nais elegíveis”, anunciou o
ministério.

As duas primeiras parcelas
- referentes a julho e agosto -
serão pagas em 16 de agosto.
No dia 30, receberão o auxílio
taxistas das cidades cujas pre-
feituras perderem o primeiro
prazo para enviar os dados
dos trabalhadores ao go-
verno.

O motorista que estiver
com o CPF (Cadastro de Pes-
soas Físicas) pendente de re-
gularização junto à Receita
Federal não poderá receber o
valor. Além disso, o benefí-
cio não poderá ser pago cu-
mulativamente com o
auxílio caminhoneiro. Mais
informações podem ser obti-
das por meio do aplicativo
Caixa Tem.

Benefício

Prefeituras farão cadastro para o auxílio taxista
O auxílio emergencial começará a ser pago no dia 16 de agosto em seis parcelas de R$ 1 mil.

Têm direito ao benefício motoristas de táxi 
registrados nas prefeituras, titulares de 
concessões ou alvarás expedidos até 31 de maio.











Segundo dados do IBGE o
Congós é o quinto bairro
mais populoso de Macapá,
com mais de 18 mil morado-
res, dos quais 40% residem
na área de Ressaca Chico
Dias, ocupa uma área total
de 2,2 km2, a densidade de-
mográfica do bairro é de
2.662,43 hab./km2, conside-
rada alta, em relação ao Mu-
nicípio de Macapá (68,71
hab./km2) e da média nacio-
nal (23,85 hab./km2) (IBGE,
2014). No bairro havia cerca
de 4.307 domicílios particu-
lares permanentes, com-
posto por 9.206 homens e
9.430 mulheres (IBGE). O
processo de ocupação foi
acentuado após a criação da
Área de Livre Comércio de
Macapá e Santana, período
em que a cidade de Macapá
registrou os maiores índices
de crescimento populacional
da Região Norte (Tostes,
2021).

A população do bairro é
constituída em sua maioria
de amapaenses, mas existem
pessoas procedentes de ou-
tros estados, destacando-se
os estados do Pará, Piauí e
Maranhão, possui domicí-
lios, considerados regulares
(terra firme) e domicílios
precários (na área de Ressaca
Chico Dias). A Ressaca Chico
Dias tem sido um dos lugares
mais estudados e pesquisa-
dos nos últimos anos por di-
versas instituições. De
acordo com os relatos de mo-
radores mais antigos, as pri-
meiras ocupações ocorreram
nas beiradas da ressaca no
final dos anos de 1970, toda-
via, com a chegada de mi-
grantes do estado do Pará e
do Maranhão, o processo de
ocupação se intensificou ao
final dos anos de 1980, a par-
tir dos anos de 1990 houve
uma ocupação mais intensa
motivada pelos novos atrati-
vos econômicos do estado
do Amapá (Mapa 1).

O Congós se confunde com
o bairro Novo Buritizal, dada
a proximidade, é na Av.
Saúde Pimentel que começa
o bairro, indo até a 24ª Ave-
nida. A referência ao antigo
dono do lugar, Benedito Lino
do Carmo, conhecido popu-
larmente como "Seu
Congó".Seu Congó morou
por muito tempo no bairro,
vivia da agricultura e da cria-
ção de gado. Elísia Congó

(neta legítima) revelou um
pouco desta história: "O
nome do bairro era inicial-
mente chamado pelos popu-
lares de Araçás e fazia divisa
com a Fazendinha, aquela
área toda era do meu avô
Congó, ele cedia para as pes-
soas fazerem roça... e tinha
criação de gado" (Tostes,
2019).

Quem também chegou no
bairro para morar com a fa-
mília foi Dona Marizete San-
tos. Ela lembra como eram as
coisas, antes das mudanças
realizadas, vem acompa-
nhando há 29 anos esse pro-
cesso: “Era só mato e só
tinham duas casas. Aqui
tinha a fazenda do Seu Alípio
e a do Seu Moraes. Tinha
muita roça de mandioca,
mucajazeiro e o campo, so-
mente isso. Foram tendo as
ocupações informais,
criando caminhos e assim a
direção das ruas." (Tostes,
2019).

A localização do bairro fa-
vorece os deslocamentos
dentro do tecido urbano,
pois exerce influência deci-
siva na quantidade e na qua-
lidade dos deslocamentos
diários entre residência e tra-
balho, o lugar dispõe de co-
mércios, serviços e o uso
predominante é residencial.
O centro comercial do Bairro
se distribui ao longo da Rua
Claudomiro de Moraes e a

Rua Benedito Lino do
Carmo, fazendo conexão
com os Bairros Buritizal,
Novo Buritizal e Muca, pro-
porcionando uma dinâmica
comercial com o entorno, as
atividades de comércio e ser-
viços dão uma dinâmica pe-
culiar para o bairro. É
comum no final de tarde boa
parte dos moradores cami-
nharem na calçada ao longo
do canteiro da Rua Claudo-
miro de Moraes (Fig.2).

No Bairro dos Congós, a
Ressaca Chico Dias, possui
uma área de extensão de 1,23
km2, atualmente tem 2.600
domicílios, com uma média
de 5,4 moradores por domi-
cílio, abrigando uma popula-
ção de 14.040 pessoas, o que
representa a maior porção da
população do bairro. A ocu-
pação das áreas de ressaca é
um reflexo do déficit habita-
cional e da precariedade de
planejamento urbano, prin-
cipalmente em alcançar o
atendimento da população
de migrantes que buscam
nos centros urbanos condi-
ções para melhorar de vida,
mas a desigualdade social, a
pobreza ea falta de infraes-
trutura urbana acaba sendo
determinante para a ocupa-
ção de áreas úmidas por
conta da proximidade com o
centro da cidade e dos bair-
ros do subcentro.

Vários investimentos têm

sido realizados nos últimos
anos na melhoria do bairro e
no entorno, a infraestrutura
da Rua Claudomiro de Mo-
raes contribuiu para melho-
rar a vida de moradores, de
comerciantes e prestadores
de serviços. Escolas foram
construídas, postos de
saúde, unidades de saúde,
bem como a iniciativa pri-
vada passou a investir em
lojas, supermercados, postos
de gasolina, miniboxes, mais
recentemente percebe-se na
paisagem do bairro a cons-
trução de edifícios até quatro
pavimentos, pois a essência
predominante no bairro é de
residências térreas.

Conforme as pesquisas
realizadas no bairro, a renda
básica das famílias que
vivem no bairro dos Congós,
é de 0 a 3 salários mínimos,
mas conforme dados do
IBGE, verifica-se que uma
parcela dos moradores do
bairro é de classe média com
renda de 5 a 10 salários míni-
mos que residem na área de
terra firme.

Com relação a infraestru-
tura, pode-se dizer que
houve uma melhoria acen-
tuada nos últimos anos prin-
cipalmente pelos
investimentos realizados na
Rua Claudomiro de Moraes,
todavia, na Ressaca do Chico
Dias aumentou os índices de
degradação ambiental, toda
a faixa lateral foi ocupada e
aterrada, assim como em ou-
tras ressacas que foram atin-
gidas na mesma proporção.
As imagens de satélites evi-
denciam que os maiores ín-
dices de aterramento de
áreas úmidas se concentram
nessas imediações.

A mobilidade urbana no
bairro se limita a Rua Clau-
domiro de Moraes, pois
todas as transversais na sua

maioria não são pavimenta-
das. O bairro é um descam-
pado de árvores, as poucas
que existem são inadequa-
das, também no bairro con-
forme dados da Secretaria de
Saúde, predomina um bom
número de enfermidades ur-
banas relacionadas ao con-
sumo de água contaminada,
as residências possuem
poços Amazonas, não há
rede de esgotos, a maior
parte dos lotes, as fossas não
são construídas de forma
correta.

É interessante como mostra
a (Fig. 3) que a ressaca do
Chico Dias tem vários recortes
morfológicos, as ocupações
crescentes nas duas últimas
duas décadas acendem o sinal
de alerta para a degradação
ambiental desse bioma que
merece por parte do poder
público uma intervenção. A
Universidade Federal do
Amapá tem proposto diversas
alternativas para ordenar me-
lhor essa área. O livro de auto-
ria da pesquisadora, Bianca
Moro de Carvalho elucida
com maior grau de aprofun-
damento a realidade desse
bioma. 
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Mapa 1 – Localização do bairro do Congós (número 7) na cidade de Macapá.
Fonte: Caesa, 2000. Organização: Tostes, 2020. Elaboração: Dário Junior, 2020.

Fonte: Base Sirgas. Elaboração: Feijão, 2018.
Figura: Bairro dos Congós.

Fonte: Base Sirgas. Elaboração: Feijão, 2018.
Figura: Bairro dos Congós.



A Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT)
prevê que toda empresa
que tenha mais de 30 fun-
cionárias com idade
acima de 16 anos deve
fornecer um local onde as
colaboradoras possam
manter e cuidar dos fi-
lhos no período de ama-
mentação. Caso haja
creche no local de traba-
lho, a lei também garante
dois intervalos de meia
hora durante a jornada da
trabalhadora.

Mas, caso a empresa
não tenha esse local dis-
ponível, ele pode ser
substituído pelo paga-
mento do auxílio-creche,
também chamado de
reembolso creche.

Segundo a advogada
especialista em direito do
trabalhador Ingrid Raquel
Sales dos Reis, o direito
ao auxílio também se es-
tende à trabalhadora que
estiver em aviso prévio.

Pai tem direito?
Algumas empresas dis-

ponibilizam para pais,
mas não são todas. Por
isso, verifique quais as
políticas internas da sua

empresa. Também é im-
portante confirmar com o
sindicado da sua classe se
pais tem acesso ao auxí-
lio, diz Reis.

Qual o valor do benefício?
O valor varia conforme

a empresa e suas políticas
internas. Também pode
haver mudanças con-
forme acordos coletivos e
individuais feito com os
funcionários, por isso
pode ocorrer uma varia-
ção de valor de uma fun-
cionária para outra.

Por quanto tempo é
pago o auxílio-creche?

Por lei, o auxílio deve
ser de zero a seis meses,
mas pode ser estendido

até seis anos de idade da
criança.

O que fazer se a em-
presa não quiser pagar o
benefício?

Segundo a advogada,
se a empresa tiver todos
os requisitos obrigatórios
para a concessão do be-
nefício (ter mais de 30
trabalhadoras acima dos
16 anos) e mesmo assim
se negar a pagar o auxílio,
poderá sofrer punição e
ser multada.

Como solicitar?
Apresentando a certi-

dão de nascimento da
criança no setor de Re-
cursos Humanos da em-
presa.

Ele sabia que estava marcado
para morrer. Não tinha certeza do
dia e nem da hora, apenas do ato
prestes a ser consumado. O
homem era um dos símbolos do
poder naquele Brasil de 1915, o
pior dos adversários, violento e
implacável.

Aos 15 anos entrara para o Exér-
cito como voluntário da Pátria na
Guerra do Paraguai. Aos 43, co-
mandou os ximangos que derro-
taram o maragato Gumercindo
Saraiva na Batalha de Passo
Fundo, em 1894. José Gomes Pi-
nheiro Machado saiu desta bata-
lha com a patente de general de
brigada e um imenso prestígio
político que durou até ser execu-
tado. Gumercindo perdeu a ca-
beça, entregue numa caixa ao
governador gaúcho Júlio de Cas-
tilhos. Seu corpo decapitado foi
enterrado em Santa Vitória do
Palmar. Sua cabeça, jamais en-
contrada.

Pinheiro Machado, o caudilho,
era candidato a troféu, o sobrevi-
vente mais cobiçado do governo
Hermes da Fonseca, 1º presidente
da República Velha a romper o
dueto do café com leite coman-
dado pelas elites políticas de
Minas e São Paulo. Pinheiro, vice-
presidente do Senado, foi seu
principal fiador. Em 1910, derro-
taram Ruy Barbosa, talentoso não
só no domínio das letras jurídi-
cas, mas exímio na arte de fazer
política disseminando a intriga e
a discórdia. Ruy, civil, tratou de
rotular de civilista seu grupo po-
lítico e de militarista o do seu
oponente marechal.

Tendo sido eleito Hermes da
Fonseca, pela 1ª vez o Brasil assis-
tiu ao espetáculo de um presi-
dente ser massacrado pela mídia.
Ruy, um dos donos do Jornal do
Brasil, mandou instalar um painel
na sede da Avenida Central (atual

Rio Branco), no Rio, para registrar
a contagem dos votos. Passou
vergonha. Hermes ganhou com
65,35% dos votos, Ruy levou min-
guados 35,51% e logo acusou o
adversário de fraude. Ele tinha
razão, mas a fraude era intrínseca
às eleições daquele tempo. Ruy
não ganhou porque não tinha
poder. Era Pinheiro Machado
quem o detinha, sem dele com-
partilhar 1 milímetro sequer.

O militar e o caudilho não tive-
ram trégua durante os 4 anos de
governo. No 1º ano, encararam a
Revolta da Chibata liderada pelo
marinheiro gaúcho João Can-
dido. O marechal prometeu aca-
bar com os castigos corporais e
anistiar os rebeldes, mas não
cumpriu. Nova rebelião foi repri-
mida violentamente, marinhei-
ros mandados para a Ilha das
Cobras, onde muitos morreram.
João Candido sobreviveu e mor-
reu em 1969, aos 89 anos,
apoiando o regime militar que 5
anos antes depusera o presidente
João Goulart.

O governo Hermes da Fonseca
enfrentou uma epidemia de febre
amarela e inúmeras outras revol-
tas, entre elas a guerra do Contes-
tado e a Revolta de Juazeiro, na

qual os comandados do Padre Cí-
cero tomaram o poder no Ceará e
expulsaram o governador eleito
com o apoio de Pinheiro Ma-
chado.

Logo depois, estourou a 1ª
Guerra Mundial e o marechal de-
clarou a neutralidade de um Bra-
sil com sérios problemas
econômicos, a ponto de um pro-
testo contra a inflação reunir
10.000 pessoas no Largo de São
Francisco, no Rio. Era muita
gente para um Rio que não pas-
sava de 1 milhão de habitantes.

Saiu do governo desmorali-
zado. Nem a classe operária, que
prometera ajudar com casas po-
pulares e leis de redução da jor-
nada de trabalho, ficou ao seu
lado. Ruy Barbosa, aliado aos
grandes atores econômicos, ban-
queiros, industriais e fazendeiros,
carimbou a administração do ma-
rechal de incompetente, desas-
trada e corrupta. “São as ruínas
de um governo”, destilava Ruy.
Era o começo do fim de Pinheiro
Machado.

Venceslau Brás, vice de Her-
mes, ganhou a eleição de 1914,
derrotando Ruy Barbosa por larga
margem. Foram 532 mil votos
contra 47 mil dados a Ruy. Aquela

pancadaria dos últimos 4 anos
acabou com mais derrotados que
vencedores. E uma das primeiras
medidas de Venceslau foi decla-
rar guerra à Alemanha e aliar-se
aos americanos, franceses e in-
gleses.

Na biografia de Pinheiro Ma-
chado escrita por Costa Porto e
publicada em 1951, “Pinheiro Ma-
chado e seu tempo”, há o registro
de uma conversa com o cronista
João do Rio poucos dias antes da
sua morte. Nela, o senador fala da
covardia dos inimigos, sem cora-
gem de encará-lo de frente e aos
quais só restaria a alternativa de
matá-lo pelas costas. Num Rio de
Janeiro tomado pela agitação po-
lítica e a violência, tempos gover-
nados pelo ódio e a intolerância
generalizada, Pinheiro Machado,
64 anos, do alto da sua soberba se
mostrava disposto a enfrentar a
tudo e a todos.

Durante uma manifestação de
adversários políticos em frente ao
jornal O Paiz, Pinheiro salta do
carro. Impávido, abre espaço pelo
meio da multidão. Entra no pré-
dio ao lado, sede do seu partido,
conversa com correligionários,
volta à rua, entra no carro e or-
dena ao motorista, conforme re-
lato de Costa Porto: “não tão
devagar que pareça provocação,
não tão rápido que pareça medo”.

Em 8 de setembro, se cumpriu
a profecia de Pinheiro Machado a
João do Rio. Ao entrar no luxuoso
Hotel dos Estrangeiros, na praça
José de Alencar, foi apunhalado
pelas costas por Francisco Manço
de Paiva Coimbra –o matador
dizia não ser cavalo para ser
manso.

O assassino jurou ter agido por
conta própria. Condenado a 30
anos de cadeia, foi indultado pelo
presidente Getúlio Vargas em
1935. Em 1965, numa entrevista

ao Jornal do Brasil, alegou ter ma-
tado Pinheiro movido “pela pai-
xão de uma época”. Mas não era
paixão. Era o ódio a transformar
em mero detalhe o estar marcado
para morrer.

Hermes da Fonseca, sobrinho
de Deodoro, o proclamador da
República, saiu da Presidência e
foi viver na Europa sua Nair de
Teffé. Assistiu de camarote à 1ª
Guerra Mundial. Voltou em 1920
e logo constatou que o tempo não
aplacara a raiva dos seus inimi-
gos. Guardaram o ódio na gela-
deira, como diria Tancredo
Neves. Eleito presidente do Clube
Militar, o marechal acabou encur-
ralado pela acusação de conspirar
contra o governo de Epitácio Pes-
soa, atuando como patrono do le-
vante dos 18 do Forte, em 5 de
julho de 1922.

O Brasil vivia um clima de cam-
panha eleitoral e uma carta anô-
nima recheada de fake news
conta Hermes foi publicada. A
carta fora mandada publicar por
Arthur Bernardes, inimigo do
Marechal e vencedor do pleito.
Epitácio Pessoa o mandou para a
cadeia usando a carta como des-
culpa. No caminho para a prisão
no encouraçado Floriano, fun-
deado na baía da Guanabara, o
marechal Hermes teve o 1º en-
farte. Sobreviveu.

A política movida pela raiva e a
intolerância fez Epitácio mantê-
lo encarcerado por 6 meses. So-
freu todo tipo de humilhação.
Saiu da cadeia abatido e poucos
meses depois, em setembro de
1923, outro enfarte, desta vez ful-
minante, matou o marechal aos
68 anos. Era a maior patente do
Exército e o 1º militar eleito pre-
sidente pelo voto. Mas isso tam-
bém era apenas um detalhe.
(Publicado originalmente no
Poder 360)

Auxílio creche Geral

Saiba o que é, quem tem direito e como solicitar
Benefício está previsto para o caso de empresas que não tenham local onde as mães possam amamentar.
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Um piolho e uma pulga mora-
vam juntos na mesma casa.
Certo dia, eles estavam prepa-
rando mingau dentro de uma
casca de ovo. Distraído, o pe-
queno piolho caiu dentro da
casca de ovo e se queimou.
Diante da situação, a pequena
pulguinha começou a gritar
alto. Então, a pequena porta
do quarto disse, "Minha pe-
quena pulguinha, porque está
gritando?"

"Porque o piolho se queimou."
Com muita dor, a porta come-
çou a ranger. Foi aí que uma
vassoura, que estava encos-
tada num canto, falou para a
porta: "Porque você está ran-
gendo, pequena porta?".

"O piolhinho se queimou todo
e a pulguinha está chorando."

Então, a vassoura também co-
meçou a varrer descontrolada-
mente. Um carrinho de mão,
que passava pelo local, per-
guntou: "Porque está cho-
rando, minha amiga
vassoura?".

"O piolho se queimou,
a pulguinha está chorando
e a porta está rangendo de
dor."

Então, o carrinho de mão
disse, "Então, eu vou correr," e
saiu correndo igual um louco.
Então, um monte de cinzas
que corria com ele falou: "Por-
que você está correndo tam-
bém, carrinho de mão?".

"O piolho se queimou,
a pulguinha está chorando,

a porta está rangendo de dor
e a vassoura está varrendo."
Naquele instante, o monte de
cinzas falou: "Então, vou quei-
mar furiosamente"; e come-
çou a queimar com chamas
claras. Uma pequena árvore
estava perto do monte de cin-
zas e perguntou: "Monte de
cinzas, porque você está quei-
mando?".

"O piolho se queimou,
a pulguinha está chorando,
a porta está rangendo de dor,
a vassoura está varrendo
e o carrinho de mão está cor-
rendo."

A pequena árvore então falou:
"Então, vou me sacudir todi-
nha" e começou a se sacudir e
todas as suas folhas caíram.

Uma garota apareceu carre-
gando um jarro de água, viu
tudo aquilo e perguntou:
"Minha amiga árvore, porque
você está se sacudindo toda?".

"O piolho se queimou,
a pulguinha está chorando,
a porta está rangendo de dor,
a vassoura está varrendo,
o carrinho de mão está cor-
rendo
e o monte de cinzas está se
queimando."

Então a garota falou: "Então,
eu vou quebrar o meu pe-
queno jarro d'água" e ela que-
brou o seu pequeno jarro
d'água. Então, disse uma pe-
quena fonte de onde corria a
água: "Menininha, porque
você está quebrando o jarro

d'água?".

"O piolho se queimou,
a pulguinha está chorando,
a porta está rangendo de dor,
a vassoura está varrendo,
o carrinho de mão está cor-
rendo,
o monte de cinzas está quei-
mando
e a pequena árvore está sacu-
dindo."

"Oh, não!" disse a fonte,
"então, eu vou começar a cor-
rer!", e ela começou a correr
com muita força. Dessa forma,
todos se afogaram na água: a
menina, a pequena árvore, o
pequeno monte de cinzas, o
carrinho de mão, a vassoura, a
pequena porta, a pulguinha, o
piolho, todos juntos

Conto O Piolho e a Pulga
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A IFA está tentando se juntar a
uma batalha judicial iminente sobre
a Derrogação de Nitratos da Irlanda.
Isso ocorre no momento em que An
Taisce tentou contestar a aprovação
do Estado de seu 5º Programa de
Ação de Nitratos (NAP) no mês pas-
sado, que, entre outras medidas, re-
gula os níveis de lotação e o uso de
fertilizantes em fazendas irlandesas.
An Taisce afirma que a implementa-
ção do plano terá um efeito prejudi-
cial nas vias navegáveis irlandesas e
locais protegidos pelo meio am-
biente devido ao excesso de poluição
por nitrato de fontes agrícolas. En-
tende-se também que ao juntar o
caso, os agricultores e seus represen-
tantes poderão recorrer do seu des-
fecho no futuro. O caso deve ser
levado aos réus em novembro. 

McDonald's encerra teste de McPlant nos mercados dos EUA. O McDo-
nald's Corp. encerrou discretamente seu teste de 600 unidades do hambúr-
guer McPlant nos Estados Unidos, confirmou a empresa. Embora a oferta à
base de plantas permaneça no menu em alguns mercados estrangeiros, seu
futuro doméstico permanece nebuloso. A empresa não divulgou seus planos
domésticos para o McPlant, que foi introduzido em mercados estrangeiros
como Áustria, Dinamarca, Holanda, Suécia e Reino Unido e recentemente
estreou em um teste limitado, Victoria, Austrália, em julho.

Uma operação realizada na região de fronteira do Brasil com o Paraguai
encontrou mais de 2 mil bovinos em situação irregular. De acordo com o Mi-
nistério da Agricultura, foram emitidos mais de 50 autos de infração com
multas calculadas em R$ 1 milhão. A ação, chamada de Ágata Oeste 2022,
teve o objetivo de combater crimes transfronteiriços no estado do Mato
Grosso do Sul, que faz limite com o Paraguai e a Bolívia. Em nota, o Minis-
tério da Agricultura informa que a operação foi realizada durante dez dias,
entre 18 e 28 de julho.

ANP avalia restrições a matérias-primas de biodiesel, como gordura ani-
mal e óleo de palma. Algumas das mudanças nas especificações do biodiesel
usado no Brasil em debate na ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis) indicam uma restrição para a demanda de determi-
nadas matérias-primas, como gordura animal e óleo de palma, à medida que
amadurecem as discussões sobre a qualidade do produto, afirmaram inte-
grantes do setor. A redução no uso de sebo bovino -terceira matéria-prima
mais utilizada na fabricação de biodiesel no Brasil- ou no óleo de palma seria
uma alternativa para diminuir problemas na qualidade do biocombustível.

MUNDO AGRO
Gil Reis, Consultor em Agronegócio

EUA

Irlanda

Biocombustíveis

A gripe aviária altamente patogênica, ou gripe aviária, foi detectada em
uma fazenda de perus no norte da França, causando o abate de pelo menos
8.000 perus, informou o jornal francês Le Figaro na segunda-feira. Desde
novembro do ano passado, a França registrou mais de 1.300 aglomerados
de vírus de alta patogenicidade e ordenou o abate de 20 milhões de aves.
Durante o período do outono de 2020 à primavera de 2021, 500 aglomerados
de gripe aviária de alta patogenicidade foram detectados e 3,5 milhões de
aves foram abatidas no país.

França

Crimes transfronteiriços

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

Farelo de soja e milho do Brasil ganham mais espaço na China. Analistas
e consultores de mercado a alertarem para um descompasso ainda mais pro-
fundo na relação entre as duas maiores economias do mundo e impactar na
demanda chinesa pelos grãos e subprodutos americanos.As exportações
deste subproduto do Brasil para a China deverão ser intensificadas caso este
conflito entre Taiwan e China também se intensifique, porque o lado norte-
americano tem se mostrado um grande apoiador de Taiwan.



A erupção ocorrida no arqui-
pélago de Tonga em janeiro lan-
çou uma nuvem de vapor de
água na estratosfera da Terra
capaz de influenciar tempora-
riamente no clima do planeta. O
vulcão Hunga Tonga-Hunga-
Ha'apai, localizado no Oceano
Pacífico Sul, expeliu água o su-
ficiente para encher mais de 58
mil piscinas olímpicas, e o
evento foi considerado mais po-
tente que a bomba de Hiros-
hima.

O vapor originado pela explo-
são foi detectado pelo Microwa-
veLimbSounder (MLS), da
NASA, responsável por medir a
emissão gases atmosféricos.

Segundo um estudo sobre o
impacto da erupção na hidrata-
ção da atmosfera, o fenômeno
pode acabar aquecendo tempo-
rariamente a superfície da
Terra. Os pesquisadores não fi-
zeram uma projeção de qual
seria o impacto exato nos ter-
mômetros e nem do tempo
exato dessa influência no clima.

Publicado na "Geophysical-
ResearchLetters", a pesquisa
examina a quantidade de vapor
de água que o vulcão Tonga ex-
peliu para a estratosfera, ca-
mada que fica entre 12 e 53
quilômetros acima da superfí-
cie da Terra.

“Nunca vimos nada pare-
cido”, disse Luis Millán, cien-
tista atmosférico do
Laboratório de Propulsão a Jato
da Nasa no sul da Califórnia e
líder do estudo.

Imagens de antes e depois,
captadas por um satélite, mos-
tram o estrago. A erupção dei-
xou mortos no Peru e foi
sentida até no Alasca.

Evento raro
A estimativa é de que foram

lançados cerca de 146 teragra-
mas (1 teragrama equivale a um
trilhão de gramas) de vapor
d'água na estratosfera. Isso re-
presenta 10% do vapor presente
nessa camada.

Depois do evento, a equipe
do MLS começou a ver leituras
de vapor de água que estavam
fora dos gráficos padrão. “Tive-
mos que inspecionar cuidado-
samente todas as medições
para garantir que fossem con-
fiáveis”, disse Millán.

Essa magnitude só foi possí-
vel devido a formação subaquá-
tica do vulcão. A estrutura,
chamada de caldeira, é uma de-

pressão em forma de bacia, ge-
ralmente formada após a erup-
ção de magma. No caso do
Tonga, fica localizada em uma
profundidade no oceano que
possibilitou a enorme expulsão
de vapor.

Raramente uma erupção tem
essa capacidade. Durante os 18
anos em que a Nasa rastreia
esses dados, apenas duas ou-
tras tiveram a capacidade de ex-
pelir quantidade significativa
de vapor para altitudes tão
altas: o evento Kasatochi, em
2008 no Alasca; e a erupção
Calbuco, em 2015, no Chile.

No entanto, o vapor de água
de ambas as erupções anterio-
res se dissipou rapidamente, e o
que foi expelido por Tonga fi-
cará na atmosfera por vários
anos.

Efeitos
A erupção submarina causou

tsunamis e pôde ser ouvida até
nos Estados Unidos, devido ao
estrondo sônico que circulou o
globo duas vezes.

Além disso, o vapor pode in-
fluenciar a química atmosfé-
rica, aumentando reações que
podem acelerar a destruição da
camada de ozônio temporaria-
mente.

O fenômeno se soma aos efei-
tos do aumento crescente da
temperatura na Terra: recentes
relatórios do Painel Intergover-
namental sobre Mudanças Cli-
máticas (IPCC) mostram que as
temperaturas mundiais estão
subindo por causa da atividade
humana.

Depois de uma erupção é
mais comum que ocorra um
resfriamento da atmosfera,
uma vez que as cinzas expeli-
das pelos vulcões refletem a luz
solar de volta ao espaço. No
caso de Tonga, cinzas tóxicas
contaminaram as reservas de
água, as colheitas foram des-

truídas e pelo menos duas al-
deias foram varridas do mapa.

Qual o impacto das mudan-
ças climáticas?

Eventos climáticos extremos
já estão mais intensos, amea-
çando vidas e meios de subsis-
tência.

Com o aquecimento adicio-
nal, algumas regiões podem se
tornar inabitáveis, à medida
que as terras agrícolas se trans-
formam em desertos. Em ou-
tras regiões, está acontecendo o
contrário, com chuvas extremas
causando inundações históricas
— como visto recentemente na
China, Alemanha, Bélgica e Ho-
landa.

As pessoas nos países mais
pobres sofrerão mais, pois não

têm dinheiro para se adaptar às
mudanças climáticas. Muitas
cidades em países em desenvol-
vimento já têm que suportar cli-
mas muito quentes e isso só vai
piorar.

Nossos oceanos e seus habi-
tats também estão ameaçados.
A Grande Barreira de Corais na
Austrália, por exemplo, já per-
deu metade de seus corais
desde 1995 devido aos mares
mais quentes causados pela
mudança climática.

Os incêndios florestais estão
se tornando mais frequentes à
medida que as mudanças cli-
máticas aumentam a incidência
de clima quente e seco.

E à medida que o solo conge-
lado derrete em lugares como a
Sibéria, gases de efeito estufa
aprisionados por séculos serão
liberados na atmosfera, agra-
vando a mudança climática.

Em um mundo mais quente,
os animais terão mais dificul-
dade para encontrar a comida e
a água de que precisam para
viver. Por exemplo, os ursos po-
lares podem morrer à medida
que o gelo de que dependem
derrete, e os elefantes terão di-
ficuldade em encontrar os 150-
300 litros de água de que
precisam por dia.

Cientistas acreditam que pelo
menos 550 espécies podem de-
saparecer neste século, se me-
didas não forem adotadas.

Como as diferentes partes do
mundo serão afetadas?

As mudanças climáticas têm
efeitos distintos em diferentes
áreas do mundo. Alguns lugares
aquecerão mais do que outros,
alguns receberão mais chuvas e
outros enfrentarão mais secas.

Se o aumento da temperatura
não puder ser mantido dentro
de 1,5°C:

O Reino Unido e a Europa
serão vulneráveis a inundações
causadas por chuvas extremas

Os países do Oriente Médio
passarão por ondas de calor ex-
tremas e as terras agrícolas
podem se transformar em de-
serto

Nações insulares na região do
Pacífico podem desaparecer
com a elevação do mar

Muitas nações africanas
podem sofrer secas e escassez
de alimentos

As condições de seca são pro-
váveis no oeste dos EUA, en-
quanto outras áreas verão
tempestades mais intensas

A Austrália provavelmente
sofrerá extremos de calor e seca
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Diz Nasa Geral

Mais potente que bomba atômica, erupção de vulcão 
em Tonga pode aquecer temporariamente a Terra

Ocorrida em janeiro, a erupção do vulcão no Pacífico Sul expulsou uma quantidade de vapor de água para a estratosfera terrestre em proporção não registrada em 18 anos de medições deste tipo de fenômeno.

A nuvem de cinzas gerada pela erupção,
fotografada no dia seguinte ao evento.
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Olá, meus amigos, espero
que todos estejam bem!? E
hoje na minha coluna “Emdi-
reito” do Jornal “A Gazeta”
vamos explicar os direitos e
garantias fundamentais, que
estão dispostos na nossa Carta
de Direitos para proteger o ci-
dadão frente a atuação do Es-
tado.

Primeiramente, faz-se ne-
cessário relatar que “...a Cons-
tituição Federal (CF) de 1988,
conhecida como Constituição
Cidadã, é a que rege todo o or-
denamento jurídico brasileiro
hoje. Desde a independência
do Brasil em 1822, é a sétima
constituição que nosso país
tem – e a sexta desde que
somos uma República” (Poli-
tize, 2022).

A nossa CF/88 foi resultado
de “mais de 19 meses de as-
sembleia foi a Constituição Fe-
deral de 1988, apelidada de
cidadã. É uma das mais exten-
sas constituições já escritas,
com 245 artigos e mais de 1,6
mil dispositivos. Mesmo assim,
ela é considerada incompleta,
pois vários dispositivos que
dependem de regulamentação
ainda não entraram em vigor.”
(Politize, 2022).

Em seu berço esta carta
Fundamental trouxe algumas
determinações, vejamos:

•Sistema presidencialista de
governo, com eleição direta
em dois turnos para presi-
dente;

•Transformação do Poder
Judiciário em um órgão ver-
dadeiramente independente,
apto inclusive para julgar e
anular atos do Executivo e Le-
gislativo;

•Intervencionismo estatal e
nacionalismo econômico;

•Assistência social, am-
pliando os direitos dos traba-
lhadores;

•Criação de medidas provi-
sórias, que permitem ao presi-
dente da República, em
situação de emergência, de-
cretar leis que só posterior-
mente serão examinadas pelo
Congresso Nacional;

•Direito ao voto para analfa-
betos e menores entre 16 e 18
anos de idade;

•Ampla garantia de direitos
fundamentais, que são lista-

dos logo nos primeiros arti-
gos, antes da parte sobre a or-
ganização do Estado.

No conjunto, a Constituição
Federal de 1988 se caracteriza
por ser amplamente democrá-
tica e liberal – no sentido de
garantir direitos aos cidadãos.
Apesar disso, nossa Carta
atual foi e continua a ser
muito criticada por diversos
grupos, que afirmam que ela
traz muitas atribuições econô-
micas e assistenciais ao Es-
tado (Politize, 2022).

Nesse cenário, a Constitui-
ção Federal prevê inúmeros
direitos e garantias funda-
mentais que visam a proteger
o cidadão frente à atuação do
Estado, impondo limitações
ao poder público e criando de-
veres de abstenção para a au-
toridade pública e, como
consequência, a preservação
da iniciativa e da autonomia
dos cidadãos.

MAS, E OS DIREITOS FUN-
DAMENTAIS? 

Pois bem, os direitos funda-
mentais são baseados primor-
dialmente no princípio
constitucional da dignidade
da pessoa humana, são prote-
tivos e buscam garantir o mí-
nimo necessário para que o
indivíduo possa viver de
forma digna dentro de uma
sociedade administrada pelo
poder estatal. Assim, segundo

o princípio da complementa-
ridade, os direitos e as garan-
tias fundamentais são
complementares, devendo ser
analisados sempre em con-
junto como forma de extensão
um do outro. (JOTA OPINIÃO
E ANÁLISE, 2022)

Essas normas possuem ca-
racterísticas próprias, desta-
camos:

• princípio da universali-
dade – deve alcançar a todos
sem distinção;

•o da imprescritibilidade —
poderá ser exercido a qual-
quer momento;

•o da inalienabilidade — não
pode ser negociado ou trans-
ferido;

•o da relatividade — embora
fundamentais, tais direitos
não são absolutos, uma vez
que podem colidir com outros
direitos fundamentais;

•o da complementaridade —
devem sempre ser analisados
em conjunto;

•o da irrenunciabilidade —
nenhum cidadão pode abrir
mão de seus direitos e garan-
tias fundamentais;

•e o da historicidade — isso
significa que não estão alheios
aos processos históricos.

Ademais, essas garantias
fundamentais são “instru-
mentos que asseguram o exer-
cício dos direitos prescritos na

Constituição Federal, sendo
que o procedimento e o ma-
nuseio estão previstos em leis
ordinárias ou complementa-
res. Por exemplo, o remédio
do habeas corpus, previsto na
própria Constituição, que é
utilizado como instrumento
para tutelar o direito funda-
mental à liberdade de loco-
moção.” (JOTA OPINIÃO E
ANÁLISE, 2022)

Por fim, espero ter demons-
trado o quanto foi “funda-
mental a elaboração da atual
Constituição Federal para a
organização e implementação
dos direitos e garantias funda-
mentais do cidadão. A Consti-
tuição Cidadã representou um
grande avanço rumo à conse-
cução dos objetivos sociais do
Estado. É preciso, agora, pôr
em prática as normas progra-
máticas incorporadas, nor-
teando as ações políticas, a
fim de que, afinal, sejam aten-
didas as necessidades e (por
que não?) os sonhos do povo
brasileiro.” (Politize, 2022).

Para você saber mais sobre
esse tema e outros assuntos,
acesse o site: www.emdi-
reito.com.br, assine a nossa
newsletter e fique ligado nas
minhas redes sociais no Insta-
gram e no Facebook, @andre-
lobatoemdireito, assim você
fica por dentro de temas sobre
Direito. 
Até domingo que vem!

Constituição cidadã
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Israelenses e palestinos se enfrentam com ataques 
aéreos e foguetes pelo segundo dia

Aviões israelenses ata-
caram a Faixa de Gaza, e
palestinos dispararam fo-
guetes contra Israel neste
sábado (6).

Na sexta-feira, uma
operação israelense con-
tra o grupo militante Jihad
Islâmica pôs fim a mais de
um ano de relativa calma
entre os dois. Israel matou
um dos líderes do grupo
em um ataque aéreo sur-
presa durante o dia, e os
palestinos responderam
com disparos de foguetes.

Neste sábado, Israel
disse que atingiu militan-
tes da Jihad Islâmica que
se preparavam para lan-
çar foguetes. Outros bom-
bardeios atingiram três
casas, disseram testemu-
nhas.

Militantes palestinos
dispararam pelo menos

160 foguetes. As sirenes
de ataques aéreos foram
acionadas em Israel, e as

pessoas tiveram que ir
para os abrigos antiaéreos
em cidades no sul do país.

A maioria dos mísseis
foi interceptada e não
houve relatos de vítimas
graves, de acordo com o
serviço de ambulância is-
raelense.

Egito, ONU, Catar e Irã
O Egito, a ONU e o Catar

se mobilizaram para aca-
bar com os confrontos.

Já o comandante da
Guarda Revolucionária do
Irã, HosseinSalami, afir-
mou que Israel vai pagar
um preço alto pelos ata-
ques em Gaza.

Se o Hamas, o grupo mi-
litante islâmico que con-
trola Gaza, atacar Israel, o
conflito vai tomar propor-
ções muito maiores.

Os ataques israelenses
mataram 12 palestinos.
Além do líder da Jihad Is-
lâmica, outros quatro mi-

litantes do grupo foram
mortos. Entre as vítimas
fatais também há uma
criança. O número de fe-
ridos é pelo menos 84, de
acordo com o Ministério
de Saúde dos palestinos.

A Jihad Islâmica não
deu detalhes precisos
sobre quantos de seus
membros foram mortos e
não sinalizou nenhum
cessar-fogo imediato. Um
membro do grupo afir-
mou aos jornalistas que,
para eles, a hora é de re-
sistência, não de trégua.

Prisões na Cisjordânia
Durante a noite, os mi-

litares israelenses disse-
ram ter apreendido 19
militantes da Jihad Islâ-
mica em ataques na Cis-
jordânia ocupada por
Israel.

Guerra na Faixa de Gaza Geral

O conflito mais recente começou depois que Israel matou um líder do grupo Jihad Islâmica em Gaza. Os palestinos 
responderam com foguetes, e os israelenses intensificaram os ataques aéreos.

Efeito de bombardeio em Gaza em 6 de agosto
de 2022 — Foto Mohammed Salem-Reuters
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Superado o prazo das
convenções partidárias
ficou definido quem
serão os candidatos a su-
ceder o governador Wal-
dez Góes que se despede
após conquistar 4 manda-
tos. Observando os
nomes postos pelos parti-
dos e coligações, o duelo
certamente se dará entre
o ex-prefeito Clécio Luís e
o atual vice-governador
Jaime Nunes. Clécio Luís
traz na bagagem para o
debate o seu desempe-
nho como ex-prefeito da
capital em 2 mandatos
consecutivos. Jaime
Nunes, por outro lado,
traz para a mesa eleitoral
sua performance como
empresário bem sucedido
e o bordão de que não é
político profissional, num
claro apelo de contraposi-
ção ao seu principal ad-
versário.

Como dizem os narra-
dores esportivos, chegou
o momento de separar os

homens dos meninos.
Clécio Luís e Jaime Nunes
não são atores somente
de um embate político sa-
zonal. Há neles a concreta
esperança do povo ama-
paense de que o próximo
governante faça uma ges-
tão compatível com suas
aspirações. Temos garga-
los precários que o gover-
nante que sai e seus

antecessores não pude-
ram superar, sobretudo
na saúde, na segurança e
na geração de emprego e
renda. Esse são os desa-
fios que a população es-
pera que sejam
superados. Tanto Clécio
Luís quanto Jaime Nunes
precisam revelar como
pretendem superar esses
obstáculos históricos.

A verdade - como diz de
forma professoral Ivan de
Carvalho - é que “a admi-
nistração pública precisa
apresentar resultados po-
sitivos, deixar de ser a es-
trutura que presta favores
públicos e se transformar
numa máquina que realiza
serviços públicos. Para
que isso ocorra a popula-
ção terá que saber esco-
lher seus líderes, entre
aqueles que prometem o
impossível ou aqueles que
se comprometem com o
possível.” Assim, Clécio
Luís e Jaime Nunes tem
que ser sindicados em
suas propostas de go-
verno e em seus compor-
tamentos anteriores que
denotem se estão inclina-
dos a se comprometer
com um governo possível
ou articular persuasão co-
letiva prometendo um
governo impossível.

Uma boa maneira de
sindicar os protagonistas
principais desse duro

jogo eleitoral é avaliar as
alianças políticas cons-
truídas para disputar o
pleito. Nelas o eleitor en-
contrará as marcas do
compromisso de cada
candidato. A composição
dos palanques revelará se
o povo amapaense tem
alguma perspectiva de
mudança ou se dará con-
tinuidade aos projetos
políticos anteriores. A es-
perança é de que o eleitor
vista a indumentária do
compromisso cívico de
votar para melhorar a sua
vida e de seus semelhan-
tes e não faça da eleição
uma oportunidade para
satisfazer interesses me-
nores, aviltando, como diz
Mauro Werkema, o valor
do voto como arma princi-
pal da cidadania, onde há
a singular oportunidade
de julgar a conduta dos
homens públicos para o
bem coletivo.As opções,
agora, estão ao alcance
das mãos.

Nossas opções para a sucessão governamental



O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, pré-candidato do
PT à Presidência da República,
disse nesta sexta-feira (5/8) que
o fim da Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira
(CPMF), em 2007, ocorreu com o
único objetivo de prejudicar o
seu governo nos investimentos
em saúde.

O imposto incidia sobre tran-
sações financeiras e vigorou de
1997 ao dia 31 de dezembro de
2007. Durante o governo petista,
sua receita era destinada ao fi-
nanciamento do Sistema Único
de Saúde (SUS).

Lula não chegou a defender a
volta do imposto, mas disse que
sua extinção tirou, na época, R$
40 bilhões de recursos da saúde.
Ele ainda apontou a necessidade
de uma fonte de recursos especí-
fica para a saúde e a mudança de
tratamento para o setor, que, em
sua opinião, não pode ser consi-
derado um gasto para o Estado.

A criação da CPMF, em 1997,
renovou o Imposto Provisório
sobre Movimentação Financeira
(IPMF), criado em 1903, no go-
verno de Itamar Franco, cujo mi-
nistro da Fazenda era o
ex-presidente Fernando Henri-
que Cardoso (PSDB). O tributo
perdurou durante todo governo
do tucano com uma alíquota de
0,25%, até se transformar na
CPMF.

Na votação para a renovação
da CPMF em 2007, todos os se-
nadores oposicionistas, na época
filiados ao DEM e ao PSDB, vota-
ram contra a matéria, que foi re-
jeitada pelo Senado com a ajuda
de senadores do MDB.

“Eu só quero que as pessoas
que fazem críticas ao SUS lem-
brem-se que tudo que é univer-
salizado cai de qualidade se o
dinheiro não for universalizado.
Eu lembro quando a direita
nesse país resolveu, no final de
2006, acabar com a CPMF e tirar
da saúde 40 bilhões de reais. Eu
tinha assumido o compromisso
de que, se aprovada a CPMF,
todo dinheiro seria destinado ao
SUS”, disse Lula.

“Todo os estados precisavam
do SUS, todos os prefeitos preci-
savam do SUS. Mas como o obje-
tivo era me prejudicar a partir
daquele ano, nós não tivemos
mais a CPMF no SUS”, declarou
Lula, ao participar da Conferên-
cia Livre, Democrática e Popular
de Saúde, organizada pela
Frente Pela Vida, em São Ber-
nardo do Campo (SP).

Críticas a Bolsonaro
Para uma plateia de defenso-

res do SUS, Lula listou feitos do
seu governo e não poupou críti-
cas ao atual presidente Jair Bol-
sonaro (PL), seu principal
adversário nas urnas.

Segundo o petista, Bolsonaro
transformou o Ministério da
Saúde em propagador de “fake
news” e tem grande parte das
mortes na pandemia em suas
costas devido ao seu “negacio-
nismo”.

“Até as vacinas deixaram de
ser aplicadas, e não me refiro
apenas àquelas contra Covid.
Esse governo, ao invés de liderar
um grande esforço para ampliar
a cobertura vacinal, espalhou na
cabeça de muita gente uma visão
negacionista, anticientífica e an-
tivacina. Um estrago incalculá-
vel naquilo que demorou
décadas para ser construído”.

“Bolsonaro tornou o ministro

da saúde um propagador de fake
news”, disse o petista. “A irres-
ponsabilidade desse desgoverno
não tem limites. O atual presi-
dente lidou com a pandemia de
forma criminosa, e é responsável
direto por centenas de milhares
das mais de 678 mil mortes pela
Covid”, arrematou.

“Trocou ministros como se
fossem descartáveis, substi-
tuindo a gestão técnica e cientí-
fica por uma linha de comando
militar em que, como ele mesmo
disse, um manda e outro obe-
dece. Tornou o Ministério da
Saúde uma fonte espalhadora de
fake news, apregoando trata-
mentos ineficazes, a exemplo da

cloroquina”, lembrou o petista.
“Abriu as portas para lobistas

que tentaram vender vacinas su-
perfaturadas, como comprovou
a CPI do Senado. Enfraqueceu as
agências reguladoras, permi-
tindo reajustes abusivos nos pre-
ços de medicamentos e planos
de saúde, e promoveu a libera-
ção maciça de agrotóxicos proi-
bidos no mundo inteiro,
atentando contra o meio am-
biente, a saúde e os alimentos
saudáveis. Em muitas cidades,
não se consegue mais atendi-
mento na Unidade Básica de
Saúde. Falta tudo, de médicos a
remédios, inclusive os mais sim-
ples e mais usados”, finalizou.

CPMF

Lula reclama que a direita acabou com a CPMF só para prejudicá-lo
Em discurso em defesa do SUS, o petista defendeu parar de tratar o investimento em saúde como gasto

O candidato à Presidên-
cia da República pelo par-
tido Novo, Felipe D’ Ávila,
entrou com uma represen-
tação junto ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE),
nessa quinta-feira (4/8),
contra o postulante do PT,
Luiz Inácio Lula da Silva.
D’ávila acusa o petista de
propaganda eleitoral ante-
cipada.

Segundo o documento, a
suposta irregularidade
teria ocorrido em agenda
realizada na última quarta-
feira (3/8), em Teresina (PI).

O candidato argumenta à
Justiça Eleitoral que Lula
fez pedido expresso de
voto, o que é vedado pela
legislação eleitoral antes da
campanha começar.

O trecho de questiona-
mento da fala do candidato
Lula foi: “(…) Eu queria
pedir para vocês, cada mu-
lher ou cada homem do
Piauí que tem disposição
de votar em mim, que tem
disposição de votar no Wel-
lington, eu queria pedir
para vocês que no dia 2 de
outubro vote em mim, vote

no Wellington, mas pri-
meiro vote no Rafael, por-
que ele vai cuidar do povo
do Piauí”.

Assim, a alegação é de
que Lula deve ser punido,
conforme prevê a lei. Algu-
mas das sanções são mul-
tas que chegam a R$ 25 mil.
A defesa do petista afirmou
ao Metrópoles que irá se
manifestar nos autos do
processo.

A campanha eleitoral só
começa em 16 de agosto. “A
lei precisa valer para
todos”, afirmou D’Avila.
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Campanha antecipada

Felipe D’Ávila vai ao TSE contra Lula por campanha antecipada
Geral

O candidato à Presidência entrou com representação na Corte alegando que o ex-presidente 
desrespeitou a lei em agenda em Teresina (PI)

Candidato à Presidência da República
pelo partido Novo, Felipe D’ Ávila,
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Os dados mais recentes
sobre o mercado de trabalho
brasileiro revelam um cenário
que pode parecer contraditó-
rio à primeira vista: um au-
mento na proporção de
pessoas trabalhando, mas
com salários menores — além
de um recorde de trabalhado-
res sem carteira assinada.

"É um copo meio cheio ou
meio vazio, dependendo da
maneira como você ob-
serva", resume Bráulio Bor-
ges, economista-sênior da
consultoria LCA e pesquisa-
dor-associado do FGV IBRE.

A taxa de desemprego de
9,3%, registrada no trimestre
de abril a junho de 2022, é a
mais baixa para o segundo tri-
mestre desde 2015, segundo o
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Co-
mércio, construção civil,
serviços domésticos e outros
serviços estão entre as áreas
que respondem por maior
criação de ocupações.

Borges destacou que,
"olhando só o número de pes-
soas ocupadas, há sete anos
que a gente não observa o
mercado de trabalho brasi-
leiro em uma situação tão fa-
vorável". No entanto, ele
acrescentou que uma análise
mais detalhada mostra que
"não é uma situação assim tão
boa", em referência a aspectos
como a queda de 5,1% no ren-
dimento médio real (R$ 2.652)
em relação a igual período do
ano anterior.

Veja abaixo as áreas que
mais estão contratando no
Brasil — e, em seguida, en-

tenda como essa composição
ajuda a explicar a atual situa-
ção do mercado de trabalho
brasileiro.

Aumento da população
ocupada (2º tri de 2022 ante
2º tri de 2021):

Alojamento e alimentação
(23,1%, ou mais 1 milhão de
pessoas)

Serviços domésticos (18,7%,
ou mais 931 mil pessoas)

Outros serviços* (18,7%, ou
mais 805 mil pessoas)

Comércio, reparação de
veículos automotores e moto-
cicletas (14,2%, ou mais 2,4
milhões de pessoas)

Construção (11,2%, ou mais
753 mil pessoas)

Indústria geral (10,2%, ou
mais 1,2 milhão de pessoas)

Transporte, armazenagem
e correio (10%, ou mais 463
mil pessoas)

Administração pública, de-
fesa, seguridade social, edu-
cação, saúde humana e
serviços sociais (5,5%, ou
mais 893 mil pessoas)

Informação, comunicação
e atividades financeiras, imo-

biliárias, profissionais e admi-
nistrativas (5,1%, ou mais 568
mil pessoas)

É importante lembrar que
os dados de ocupação do
IBGE não consideram apenas
os empregos formais (com
carteira assinada), mas tam-
bém os trabalhos informais.
Entre os trabalhadores por
conta própria (os também
chamados autônomos), con-
sidera tanto aqueles com
CNPJ quanto sem.

'Mais emprego do que PIB'
Geralmente, os economis-

tas esperam que as movimen-
tações no mercado de
trabalho acompanhem a ati-
vidade econômica com um
certo atraso, como aponta a
pesquisadora do Ipea Maria
Andreia Lameiras.

"Em momentos em que a
economia já está em crise, o
mercado de trabalho demora
um pouco mais a entrar em
crise. E acontece também o
contrário. Momentos que a
economia vai se recuperando
primeiro, o mercado de traba-
lho vem se recuperando de-

pois", diz.
No entanto, essa regra geral

não parece se aplicar para a
atual situação. A economista
destaca a característica parti-
cular dos impactos da crise
mais recente, "vinda de um
fator de saúde" e lembra que
as restrições em resposta à
pandemia afetaram especial-
mente o setor de serviços,
que puxa muito o mercado de
trabalho no Brasil.

Agora, diz Lameiras, "tudo
aquilo que foi muito afetado
na pandemia volta a crescer
com força". "A gente tem um
aumento brutal da demanda
por serviços e a gente sabe
que o setor de serviços é o
que mais emprega no Brasil.
Então toda a demanda repri-
mida que a gente tinha, por
conta da pandemia, ela chega
no mercado de uma vez só.
Fora isso, você tem o Auxílio
Brasil, que está botando di-
nheiro na economia como um
todo."

Ela destaca os crescimen-
tos de ocupações nas áreas
de serviços prestados às fa-
mílias, inclusive de serviços
domésticos (empregada ou
diarista), recreação, lazer,
beleza e estética.

Borges, do FGV IBRE, diz
que a melhor expressão para
sintetizar o comportamento
da economia brasileira no úl-
timo ano - e principalmente
no primeiro semestre de
2022 — é que "a gente tem
mais emprego do que PIB".

Ele faz a ressalva de que as
atuais previsões para o PIB
de 2022, hoje em torno de

2%, estão maiores do que es-
tavam há alguns meses
(quando alguns analistas
chegaram a projetar que o
PIB poderia inclusive enco-
lher neste ano). "Por várias
razões: as commodities subi-
ram depois da guerra; a
gente afastou risco de apa-
gão que estava nos assom-
brando no final do ano
passado por conta da estia-
gem; a gente também tem
esse conjunto de medidas de
estímulo que o governo está
adotando, algumas com viés
claramente eleitoreiro, mas
obviamente que isso acaba
ajudando a economia".

Mesmo com esse aumento
nas previsões, no entanto,
Borges diz que os dados de
ocupação estão melhores do
que a teoria indicaria. Se-
gundo a chamada Lei de
Okun, que faz uma relação
entre a evolução da taxa de
desemprego e a dinâmica do
PIB, a taxa de desemprego
estaria mais próxima de 11%
(do que de 9%) para um PIB
de cerca de 2%, segundo os
cálculos do economista.

E o que explica isso? Em
parte, diz ele, as característi-
cas das áreas que estão pu-
xando essa melhora. "A
gente vê que o PIB brasileiro
está sendo muito puxado
neste ano e desde o final do
ano passado por alguns seg-
mentos que demandam
muita mão de obra, princi-
palmente os serviços — 'ou-
tros serviços' de um modo
geral, serviços domésticos —
e construção civil".

As 9 áreas em que brasileiros mais encontram trabalho
Emprego Geral

Proporção de pessoas ocupadas aumentou, mas salário médio real caiu. Entenda o que explica esse cenário e veja as áreas
que tiveram os maiores aumentos da população ocupada no último ano, segundo o IBGE.

Número de trabalhadores sem carteira assinada é recorde o
mais alto desde 2015 — Foto Getty Images-Via BBC

Faz um mês neste sábado
(6) que a faixa principal do 5G
foi ativada pela primeira vez
no Brasil.

Brasília foi a primeira capi-
tal a ter essa "avenida" crucial
para a circulação dos dados da
nova geração da internet
móvel. Até agora, isso foi es-
tendido para outras quatro ca-
pitais.

São elas: Porto Alegre, João
Pessoa, Belo Horizonte e São
Paulo — a última cidade a re-
ceber a novidade, na quinta-
feira passada.

Onde pega?
Para ativar o sinal, a Anatel

estipula que as operadoras de-
verão disponibilizar uma esta-
ção a cada 100 mil habitantes
nessas cidades maiores.

Mas esse número de ante-
nas ainda não é suficiente
para cobrir toda a área das ci-
dades.

Em Brasília, a estreia pre-
via um alcance de 80%.

Em São Paulo, com área
bem maior, 25%. As 1.378 es-
tações existentes na faixa
estão concentradas na região
central e Zona Sul da capital,
como se vê no mapa acima.
O cronograma da agência
prevê que, em julho de 2025,
a cidade tenha 1 antena para
cada 10 mil habitantes.

Para pegar o 5G, não basta
ter uma antena perto: é pre-
ciso ter um celular compatí-
vel. Dependendo do tipo de
conexão, pode ser necessário
trocar de chip.

Veja onde estão as antenas nas cinco capitais
que têm a faixa principal ativada

1 mês do 5G no Brasil

Cobertura ainda é escassa e acesso também depende de ter celulares compatíveis. Previsão para a 
nova geração da internet chegar a todas as cidades é só em 2029.

Prefeitura de Porto Alegre assegura que está apta a receber
5G em relação a licenciamento de antenas — Foto Jefferson
Bernardes-PMPA

Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 07 e 08 de agosto de 2022



A província aurífera do Lou-
renço está localizada no distrito
do Lourenço, no município de
Calçoene, no estado do Amapá. O
achado do ouro, nessa área no an-
tigo Contestado Franco Braileiro,
faz parte desse cenário geoeconô-
mico de alta complexidade so-
cioambiental, com a criação do
Parque Nacional Montanhas do
Tumucumaque que forma o seu
limite leste com o Garimpo do
Lourenço. Circunscrevendo toda
a área, tem-se outra Unidade de
Conservação a Floresta Estadual
do Amapá - FLOTA e, ainda, so-
brepondo-se às minas de Ouro e
Tântalo dos Garimpeiros Tradi-
cionais e empresas de mineração,
um projeto de assentamento do
Instituto Nacional de Reforma
Agrária - INCRA. Como sujeito
maior, temos uma população ur-
bana no Distrito do Lourenço que
ultrapassa os dois mil e quinhen-
tos habitantes.

Quando mergulhamos nos inú-
meros estudos e trabalhos acadê-
micos sobre a história mineral e
social do “Garimpo Tradicional
do Lourenço” pouco ou quase
nada é destacado do abandono
dessa região, que ha quase um sé-
culo, ficou em uma ilha “meta fe-
derativa” vivendo de seus
próprios esforços e de sua brava
gente. Se Deus fez o mundo,
como acreditamos, os holande-
ses dizem que eles fizeram a Ho-
landa jogando terra sobre o mar e
seus mangues de forma que po-
demos seguri nessa toada, de que
os Garimpeiros Tradicionais do
Lourenço, esde 1893, também
criaram o Lourenço.

Nas últimas décadas do século
XIX, tanto Caiena, quanto as ci-
dades de Amapá e Macapá vi-
viam em estado de muita
pobreza urbana. Em 1893, a des-
coberta de ricas minas de ouro
nessa região despertou a cobiça
francesa pela região do Contes-
tado, especialmente quando das
boas novas do achado do ouro
por dois caboclos paraenses, os
irmãos Firmino e Germano Pi-
nheiro. Para aquecer as boas
novas e o espírito de milhares de
aventureiros, um negro francês
chamado Lorentz, que produziu
1.500 quilos de ouro nos anos de
1894/95 e de cujo nome derivou a
denominação da localidade, con-
solidou essa nova corrida de Ouro
no Brasil.

Toda essa descoberta, criou
uma singularidade demográfica

que gerou grandes conflitos de
interesses nesse território, que há
muito tempo era contestado pelo
Brasil e pela França e que pela via
diplomática situava-se como um
territóprio neutro desde 1841, e
que já tinha sido palco até da ins-
talação, no ano de l885, da 1ª Re-
pública de Santa Maria de
Guanany (aportuguesada como
Cunani), por um grupo de aven-
tureiros franceses e brasileiros,
sob a presidência do agrimensor
e romancista Monsieur Jules
Gros, membro da Sociedade de
Geografia Comercial de Paris. Ins-
talado na capital francesa, lá ins-
tituiu a “Ordem de Cavalaria
Estrela de Cunani”, que obteve
muitos dividendos financeiros,
por ser uma comenda honorífica
regiamente paga, permitindo até
cunhagem de moeda própria
para a essa ridícula república, de
vida efêmera,  extinta que foi em
l887 pelo próprio governo da
França.

O Ministério Público Federal
com a ajuda de professores da
USP e da Universidade de Minas
Gerais, definiram que a comuni-
dade local do Distrito do Lopu-
renço é, por suas características,
uma Comunidade Tradicional
Garimpeira. Nasce por via conse-
quente um “paradoxo” que põe
em pólos distintos o direito de
existência de uso dos bens e ati-
vidades culturais dos Garimpei-
ros Tradicionais do Lourenço, as
novas legilações infra-constiru-
cionais e normativas que proi-
bem esses mesmos garimpeiros
tradicionais de explorarem seus
bens minerais, ouro e tantalita
que ocorrem em filões com certa
profundidade e que precisam do
uso de explosivos e de desenvol-
vimento de métodos de lavra
sub-terrânea – o que é proibido
formalmente.

Essa política de reconheci-

mento dos direitos tradicionais
do tipo “Vaga Lume” pois ora re-
conhece com clareza os direitops
desses garimpeiros tradicionais,
ora há um grande apagão, e as
instituições de Estado passam a
inviabibilizar essas atividades se-
culares, através da rejeição de
seus diretos tradicionais e consti-
tucionais.

Não é enfadonho ou de alma
piegas, relembrar que esse perso-
nagem sobreviveu por mais de
três séculos graças a uma imbri-
cada adaptação laboral ao meio
ambiente amazônico, a mecanis-
mos culturais e laços de solidarie-
dade desenvolvidos entre iguais
na penúria e no isolamento pelo
Estado. O garimpeiro tornou-se
uma figura folclórica e emblemá-
tica. Para sobreviver, se fez filho
da grande floresta e um profundo
conhecedor da geografia regional.

Todos esses atores convivem
num mesmo espaço econômico
onde a atividade de mineração é
o fator preponderante na econo-
mia local. A atividade de extração
de ouro na Vila do Lourenço (AP),
é a mais antiga e ininterrupta ati-
vidade de mineração na Amazô-
nia, que esta em operação desde
sua descoberta, em 1893. A área
da Vila do Distrito do Lourenço
cresceu além dos seus limites de-
finidos pela Légua Patrimonial de
sua criação e avançou para den-
tro dos limites das áreas dos De-
cretos de Lavra das empresas de
Mineração existentes nessa área,
em especial, a Mineração Oro e
áreas de lavra da Cooperativa de
Mineração dos Garimpeiros do
Lourenço - COOGAL.

A tentativa vitoriosa dos mine-
radores garimpeiros em escrever
na Constituição Federal de 1988,
a prioridade no direito de regula-
rizar suas minas de Ouro e outros
achados de bens minerais foi
frustrada devido às mudanças de
novas leis infraconstitucionais
que ao regulamentarem esse dis-
positivo constitucional, foram
gradativamente e a cada novo ato
de regulamentação, retirando os
direitos inscritos com muita luta,
na Carta Magna do Brasil.

Devido as peculiaridades ins-
critas nas múltiplas variedades
das atividades garimpeiras que
esbarram sempre em formaliza-
das administrativamente que di-
ficultam ou inviabilizam o acesso
aos seus direitos de conseguir re-
gularizar essa atividade que tem
suas bases formais insculpidas na
Constituição Federal no ART. 174
§ § 3º e 4º. O paradoxo do Lou-
renço que vive nas margens anta-

gônicas de ser Garimpo Tradicio-
nal e de manter seus direitos.

A falta de políticas públicas
adequadas para mitigar ou
mesmo solucionar esse com-
plexo problema que se arrasta há
mais de um Século entre a mine-
ração garimpeira e outras econo-
mias posteriormente instaladas,
exige discussões mais aprofunda-
das sobre essas ocupações, inter-
venções federativas, suas novas
realidades, análise e crítica sobre
as soluções já apresentadas, estu-
dos realizados e principalmente a
construção de políticas públicas
inovadoras com soluções capazes
de mitigarem ou mesmo elimina-
rem esses conflitos legais que
hoje beiram a tragédia socioam-
biental nas áreas de mineração
garimpeira, na Panamazônia.

As implicações e dimensões
dessas intervenções transfedera-
tiva sobre as culturas econômicas
das comunidades garimpeiras
tradicionais e esse novo boom da
participação das sociedades ime-
moriais na exploração das rique-
zas minerais no solo e subsolo de
seus territórios, caminha para
uma nova ordem social órfã do
próprio Estado que tem a obriga-
ção constitucional de proteger e
garantir o bem-estar de sua
Nação..

As sociedades tradicionais ga-
rimpeiras, uma vez definidas de
forma legal, seu legítimo espaço
territorial para o exercício susten-
tável de sua atividade mineira,
poderão também, com apoio da
ordem constitucional e normas
infraconstitucionais já estabeleci-
das e a disposição dos governos
Federal, Estaduais e Municipais,
explorarem suas minas de forma
sustentável, permitindo que
essas economias, ao longo do
tempo, produzam a substituição

da atividade de mineração, que é
não renovável, por atividades de
uso e manejo de insumos am-
bientais renováveis presentes em
nossa floresta amazônica

Temos um paradoxo que se
finca na quase espetacular falta
de cultura da grande maioria dos
agentes públicos de Estado sobre
as sociedades tradicionais garim-
peiras, suas realidades, pois na
contramão do disposto na Lei
Magna o Estado e suas autarquias
e demais agências da União Fede-
ral que reprimem e combatem os
garimpeiros quando deveriam
apoiar e promover o ordena-
mento da atividade garimpeira
tradicional,  apoio que há mais de
trezentos anos não sentimos nem
na teoria e muito menos na prá-
tica.

Os problemas ambientais e so-
ciais da atividade garimpeira não
serão resolvidos, empurrando os
garimpeiros para criminalidade,
como o Estado vem fazendo
desde 1989 quando não respeitou
a vontade do constituinte de 1988
que definiu uma base social forte
e coerente para o povo garim-
peiro tradicional desse País, nos
artigos 21 XXV, 174 e 201da CF,
fica bem claro que as sociedades
garimpeiras tradicionais tem di-
reitos e o Estado é obrigado a pro-
mover seu bem-estar social,
dando cumprimento a esses di-
reitos constitucionais.

Se a lei continuar a castigar em
demasia nossas realidades e cri-
minalizar nossas economias é
tempo de seguir os conselhos de
Padre Antônio Vieira: “Quando os
remédios não têm bastante eficá-
cia para curar a enfermidade, é
necessário curar os remédios,
para que os remédios curem os
enfermos”.
MsC. Antonio Feijão
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O mês de agosto será
marcado pela ocorrên-
cia de poucas chuvas
em boa parte do país,
com menor ocorrência
no interior da Região
Nordeste e parte das re-
giões Centro-Oeste e
Sudeste. As informa-
ções são do boletim

meteorológico para o
mês divulgado na úl-
tima sexta-feira (5) pelo
Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet).  

De acordo com o bo-
letim, a previsão para o
mês de agosto indica
registros de pouca
chuva ou abaixo da

média na região do Ma-
topiba, que engloba os
estados do Maranhão,
Tocantins, Piauí e
Bahia e também na di-
visa de Minas Gerais e
de Goiás, assim como o
leste do Mato Grosso.
Para essas regiões estão
previstos acumulados

inferiores a 80 milíme-
tros (mm) e, em algu-
mas localidades, não
devem ocorrer registro
de chuva.

A tendência de chu-
vas acima da média
está prevista para o no-
roeste da Região Norte,
costa leste do Nor-
deste, com volumes
previstos acima dos 120
mm. As chuvas acima
da média também
devem ocorrer na di-
visa dos estados de
Mato Grosso do Sul,
São Paulo e Paraná,
além da parte central
de Santa Catarina.

Agosto também pro-
mete ser um mês de
temperaturas médias
elevadas. O Inmet
aponta a incidência de
valores acima de 24°C
para o Norte, Nordeste,
norte do Mato Grosso e
centro-oeste do Mato
Grosso do Sul.

No leste da Região
Nordeste, as temperatu-
ras deverão ser mais
amenas devido à persis-
tência de dias chuvosos,
com temperaturas que
vão variar entre 24ºC e
26°C.

Para a Região Sul, as
temperaturas mais ele-
vadas ocorrerão no Pa-
raná, enquanto em
Santa Catarina e no Rio
Grande do Sul a ten-
dência é de temperatu-
ras médias entre 18°C e
20°C.

O Inmet, porém, não
descarta a possibilidade
de entrada de massas
de ar frio, que poderão
acarretar em queda das
temperaturas mínimas
e favorecer a ocorrência
de geadas em áreas ser-
ranas do Rio Grande do
Sul e de Santa Catarina,
assim como no sul de
Minas Gerais e no Vale
do Paraíba.

Previsão Geral

Agosto terá pouca ocorrência de chuva

A informação foi divulgada pelo Inmet.

A tendência de chuvas acima da média está prevista para o noroeste da Região Norte, 
costa leste do Nordeste, com volumes previstos acima dos 120 mm.
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Detroit, Estados Unidos. Campo
de Provas da General Motors.
Chove. E chove. O borbulho do V8
de 690 cv de potência se mistura
ao som das gotas d’água tocando
os mais de 5 metros de carroceria
do SUV. Aciono um botão no con-
sole. Controle de largada. Pé es-
querdo cravado no freio. Pé direito
no acelerador tocando o assoalho.
A caixa de metal de quase três to-
neladas se contorce. 

Solto o freio e agarro o volante
com as duas mãos. O utilitário em-
pina o longo capô e dispara. Em
4,4 segundos o velocímetro digital
da tela curva de OLED com nada
menos que 38 polegadas marca 62
milhas por hora – ou 100 km/h.
Meu ouvido é inundado pela trilha
que os oito canecos mandam para
as quatro saídas de escapamento.

Minha visão periférica vira um
borrão. Estou a bordo do Cadillac
Escalade-V, o mais potente (e mais
caro) automóvel produzido pela
tradicional marca norte-americana
que faz parte do conglomerado da
GM (que ainda tem Buick, Chevro-
let, GMC, Hummer, entre outras).

Se a BMW tem a Motorsport e a
Mercedes-Benz, a AMG, a Cadillac
também tem uma divisão espor-
tiva para chamar de sua: é a V-Se-
ries, criada no começo dos anos
2000 como parte do projeto de re-
vitalização e rejuvenescimento da
fabricante nos EUA. O primeiro
produto foi o famoso CTS-V (lem-
bra de Matrix Reloaded?), desen-

volvido na lendária pista de Nür-
burgring (Alemanha) e tinha mais
de 400 cv extraídos de um motor
V8 5.7 biturbo.

Ao longo dos anos a gama cres-
ceu com os cupês XLR e ATS, STS,
as novas gerações do CTS, o sedã
CT6 e, mais recentemente, os mo-
dernos CT4 e CT5. A V-Series tam-
bém criou outra alcunha,
Blackwing, para denominar uma
preparação ainda mais ostensiva
em seus carros – da mesma forma
que a BMW faz com a linha M
Competition.

A Cadillac completa 120 anos de
história em 2022 e o Escalade-V é
uma forma de comemoração: o pri-
meiro SUV a receber o tratamento
de choque da divisão esportiva é o
carro mais potente (e caro) da
marca. Para ter uma ideia, o valor
começa em U$$ 150 mil – quase R$

800 mil na conversão direta. O con-
tato foi breve no MilfordProving-
Grounds, um gigantesco "parque
de diversões" da GM nos EUA (onde
todos os carros vendidos global-
mente são testados), mas o sufi-
ciente para sentir o que o SUV de
exatos 2.820 kg é capaz de entregar.

Para chegar a esses números su-
perlativos a fabricante escala o
motor V8 6.2 sobrealimentado ofe-
recido em alguns carros V-Series,
como os CTS-V de segunda e ter-
ceira gerações, o XLR-V e, mais re-
centemente, o CT5-V Blackwing.
Mas no SUV o supercharger tem
maior capacidade e rotores exclu-
sivos projetados para ampliar a
faixa de potência do motor, com
grande produção de torque (são
90,2 kgfm a 4.440 giros) em baixas
rotações e forte potência em altas
rotações. Já os 690 cv são entre-

gues a 6.000 rpm.
A transmissão de dez marchas

também tem um ótimo comporta-
mento, com trocas na hora certa e
sem buracos – as reduzidas ou as
tiradas de pé ainda são acompa-
nhadas pelo viciantes "pipocos" do
escapamento. A Cadillac teve de
recalibrar o software do câmbio
para lidar com o expressivo tor-
que. A tração é integral, mas a ele-
trônica consegue enviar até 67%
do torque para as rodas traseiras.

Mas os brutos também sabem
tratar bem os ocupantes. Primeiro
porque SUV é dotado de suspen-
são a ar e o Magnetic Ride Control,
tecnologia que "lê" o piso, adapta
e ajusta os amortecedores em
tempo real em resposta às mudan-
ças no terreno para proporcionar o
máximo conforto – no modo es-
portivo o sistema consegue ainda
deixar o carro dois centímetros
mais perto do chão.

E isso foi comprovado na prá-
tica. Em determinada parte do
campo de provas que simula um
asfalto acidentado, o Escalade foi
sublime, sem chacoalhar e sem re-
passar as irregularidades para o
volante e até mesmo para os ocu-
pantes. Nem mesmo as grandes
rodas aro 22 (com pinças dos freios
Brembo pintadas de vermelho) são
capazes de comprometer o bem-
estar dos passageiros. Em um piso
liso, o SUV é extremamente con-
fortável...

Espaço? Há de sobra. Na versão

convencional, o Escalade tem nada
menos que 3,07 metros de entre-
eixos (que vai a 3,40 m na versão
estendida) – um Mercedes-Benz
GLS, por exemplo, tem 3,13 m.

Outro ponto que chama a aten-
ção no Escalade-V é o interior. A
começar pela tela curva de OLED
do painel de instrumentos inte-
grado com a multimídia (com na-
vegação integrada, realidade
aumentada e compatível com
Apple Carplay e Android Auto)
que, segundo a marca, tem 38 po-
legadas (isso mesmo) – só a central
tem tela de quase 17".

Bancos com massagem para os
passageiros dianteiros, 36 alto-fa-
lantes da AKG, acabamento de ma-
deira e logotipos V-Series bordados
nos encostos são mais alguns
mimos do SUV de sete lugares. Quer
se comunicar com o ocupante da
terceira fileira de bancos? A Cadillac
instalou microfones para que os
ocupantes do carro não precisem
gritar. Podem falar normalmente
que a voz sai pelos alto-falantes...

A curta volta com o Cadillac Es-
calade-V foi rápida, mas deu para
perceber que o SUV faria sucesso
no Brasil. Uma pena a GM não ter
planos de lançar a marca de luxo
por aqui. Quem sabe veremos
algum mastodonte desses rodando
no país por meio de importação in-
dependente. Enquanto isso não
acontece, basta apreciar um dos
mais rápidos utilitários full-size do
mundo.

Testamos

Cadillac Escalade-V, um SUV de 3 toneladas e
690 cv, prova que os brutos também amam

O nome Ferrari está no ima-
ginário de muitas pessoas –
até mesmos de pilotos que
defendem outras marcas. O
mais recente exemplo é de
Patricio "Pato" O'Ward, piloto
da McLaren na Indycar Se-
ries, a principal categoria de
monopostos dos Estados Uni-
dos. Em entrevista para o
canal do Youtube do ex-piloto
da Fórmula 1 (e atualmente
correndo na Indy) Romain
Grosjean, Pato deixou esca-
par que seu carro dos sonhos
na verdade é uma... Ferrari –
tradicional rival da fabricante
inglesa.

Em determinado momento
da entrevista, Grosjean per-
gunta qual carro o piloto me-
xicano compraria se ele

pudesse. O'Ward então faz a
revelação. "A McLaren vai me
odiar, mas o meu carro dos so-
nhos é uma Ferrari LaFerrari".
E continua. "Eu acho que é o
perfeito equilíbrio entre um

carro bonito e rápido", finaliza.
O esportivo híbrido dos so-

nhos de Pato foi apresentado
pela primeira vez em 2013,
mas, quase dez anos depois,
esta Ferrari que só teve 499

unidades produzidas é extre-
mamente rara e (muito) valo-
rizada. Atualmente os valores
podem chegar a US$ 5 mi-
lhões.

A LaFerrari tem 4,70 m de
comprimento, 1,99 m de lar-
gura, 1,11 m de altura e 2,65 m
de distância entre os eixos. A
distribuição de peso é de 41%
na dianteira e 59% na traseira
(onde fica o motor a combus-
tão). Falando nele, trata-se de
um V12 a gasolina de 789 cv
que trabalha em conjunto a
outro elétrico de 160 cv. No
total quase 950 cv. O torque
também garante diversão, já
que fica na casa de 91,7 kgfm
a 6.750 rpm.

Segundo a empresa, o hí-
brido tem velocidade máxima

de 350 km/h e chega a 100
km/h em apenas 3 segundos.
Para atingir os 200 km/h, são
apenas 7 segundos. Recente-
mente um brasileiro importou
de forma independente uma
unidade da LaFerrari.

Mas os carros de rua tam-
bém fazem a cabeça de outras
pessoas ligados ao automobi-
lismo. Lewis Hamilton, por
exemplo, tem duas LaFerrari
(uma cupê e uma conversí-
vel). Toto Wolf, chefe da
equipe Mercedes e de Lewis,
colocou duas Ferrari à venda.
Sebastian Vettel, quatro vezes
campeão de F1 e atual piloto
da Aston Martin, também
vendeu seus brinquedos ita-
lianos (cinco modelos dife-
rentes).

Passa no RH!

Esportivo é o carro mais potente e mais caro da divisão esportiva da marca norte-americana.

Patricio "Pato" O'Ward, que corre pela marca inglesa na Fórmula Indy, gostaria de ter a exclusiva LaFerrari.
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Piloto da McLaren diz que seu carro 
dos sonhos é uma... Ferrari!
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Ferrari LaFerrari teve apenas 499 unidades produzidas
e preço atualmente pode passar dos US$ 5 milhões.

PCadillac Escalade-V pode aparecer no Brasil,
mas só como importação independente.



Em outros artigos já publicados,
tive a preocupação de realizar a dis-
tinção entre Regularização Fundiária
e de Reforma Agrária, principalmente
pela confusão que profissionais libe-
rais fazem entre esses dois institutos
fundiários e de política pública.

A Reforma Agrária não pode ser
eterna, agora há necessidade de prio-
rizar a Regularização Fundiária, prin-
cipalmente para alicerçar as normas
do direito agrário e ambiental, espe-
cialmente quanto aplicabilidade do
Código Florestal Brasileiro (Lei
12.651/2012), no aspecto da Área de
Preservação Permanente (APP) e de
Área de Reserva Legal (ARL), maiores
causas de conflitos com auto de infra-
ção, multas e de embargos, principal-
mente na Amazônia Legal, originando
processos administrativos e judiciais
longos e que na maioria não dá resul-
tado almejado pelo acúmulo de ações,
devido principalmente ausência de
observações legais na abertura desses
processos,da ausência de capital hu-
mano para deliberar e analisar os pro-
cessos, e da competência e
incompetência para incitar os mes-
mos, fator que acabam indo para ins-
tâncias superiores e tumultuando
todo desenvolvimento econômico e
social. 

Outro aspecto preocupante em re-
lação ao Direito Agrário e ao Direito
Ambiental, é no aspecto das grilagens
de terra, que se o país tivesse promo-
vido a Reforma Agrária, correta-
mente, destinando essas terras com
critérios técnicos e com transparên-
cia, fornecendo o Título da Terra a
esses beneficiários, não haveria laran-
jas e contratos de gaveta, como ocorre
na atualidade, devido principalmente
as exigências das cláusulas resoluti-
vas.

Sabe-se que grande parte desse pro-
cesso de grilagens, tem origens, desde
Regime Sesmarial (1500-1821), Re-
gime de Posse (1821-1850), Regime da
Lei de Terras (1850-1889), e o Período
Republicano (1889 até os nossos dias).

Diante dessas complexidades,
ainda há muitos conflitos de compe-
tência administrativa e formal, que
processos que deveriam tramitar na
justiça estadual tramita na justiça fe-
deral, ou vice-versa, chega-se ao ab-
surdo da  insegurança jurídica,
quando por interesses obscuros, e
mesmo de não garantir direitos em re-
lação a ancianidade, para priorizar
empresas internacionais, abdica
desse direito os Estados em detri-
mento da União, fornecendo todas as
informações errôneas, para que ente
federal possa atuar através do órgão
de controle social e de poder de polí-
cia, contrariando  as normas nacionais
do direito agrário e ambiental.

Essas complexidades deveriam ser
facilmente solucionadas se houves-
sem interesses políticos, mecanismo
de transparência, bem como, Comitê
de Gestão de Governança de Terra
com a participação, principalmente
do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), da Corregedoria Geral do Tribu-
nal de Justiça, das Advocacias da
União e dos Estados, dos órgãos de
terras e de meio ambiente da União e

dos Estados, dos Cartórios de Registro
de Imóveis, e das representações das
cadeias produtivas.

Pelos debates na Comissão Nacio-
nal de Assuntos Fundiários da União
Brasileira dos Agraristas Universitá-
rios, há sugestão seria de duas formas
as ações dessa Governança da Terra:

i) A primeira de caráter de avaliação
de casos de títulos com dúvida acerca
da validade, da eficácia,da existência
jurídica, e também para os seus con-
sequentes registros e matriculas.Esse
Conselho, em caso de dúvida ou de
conclusão sobre grilagem (no gênero)
e nulidades, encaminharia parecer ao
Ministério Público Estadual (MPE) e
ao Ministério Público Federal (MPF),
ao Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), à Corregedoria da justiça do
respectivo Estado e ao Ministério da
Justiça;

ii) A segunda de caráter de fomento
para vencer e romper as dificuldades
burocráticas existentes Regularização
Fundiária e na Reforma Agrária,
quando houver entraves de interpre-
tação normativas e de competência
em que localmente com os órgãos ins-
tituídos da justiça, de controle social,
de terra, de meio ambiente, com a in-
clusão dos órgãos de fomento, de pes-
quisa cientifica, de extensão rural, e
das cadeias produtivas, procurariam
formas legais e administrativas para
celerizar processos sem a necessidade
de judicialização e criminalização.

Desta maneira, ao observar as esco-
lhas institucionais na Amazônia ao
longo da história percebemos um dé-
ficit no desenvolvimento das relações
jurídicas e econômicas, déficit esse
que interferiu no desenvolvimento
regional corroborando com o agrava-
mento dos problemas de distribuição
de terras, aumentando os conflitos so-
cioambientais dentro do contexto es-
pacial. Neste cenário de déficit
institucional, o fortalecimento polí-
tico-institucional da Amazônia é um
dos pressupostos para o desenvolvi-
mento socioeconômico, que precisam
com urgência de verificação, de audi-
tórias fundiárias, e de prestação de
contas.

Vale ressaltar que o significado dos

direitos de propriedade no ordena-
mento fundiário dos Estados que in-
tegram a Amazônia Legal, configura
como condição indispensável no pla-
nejamento de políticas públicas na
promoção do desenvolvimento eco-
nômico e social. 

A regularização fundiária é uma ne-
cessidade premente de todos os Esta-
dos que compõem a Amazônia Legal.
Nesse termo, a regularização fundiá-
ria emerge como uma possibilidade
de assegurar a cidadania ao ensejar
uma série de ações que tem o escopo
de proteger a posse das famílias de
agricultores, além da promoção da
qualidade de vida e da segurança ju-
rídica em relação à propriedade, res-
guardando o instituto da ancianidade
das posses e ocupações legitimas e da
propriedade consolidada, que por po-
lítica errônea e proposital tem des-
constituídos esses interesses com o
fito arrecadatório e mercantilistas.

Nesses aspectos há necessidade de
um olhar sistêmico sobre a distribui-
ção da terra nos Estados da Amazô-
nia Legal, inclusive com Auditoria
Fundiária da Reforma Agrária sobre
os beneficiários contemplados para
comprovar existências de laranjas e
de contratos de gavetas, dando des-
tinação adequada a terra com os ver-
dadeiros beneficiários que
preenchem os requisitos da Reforma
Agrária.

É notório que nos últimos anos,
governos da União, vem fazendo
acordos políticos, com políticos elei-
tos por esses Estados da Amazônia
Legal, concedendo para esses as pas-
tas fundiárias com direitos livres as
nomeações, que vem sendo utiliza-
das como manobras políticas e elei-
toreiras, sem nenhum critério
isonômico e democrático, ferindo de
morte preceitos legais quando
acesso a terra, sendo causador de ex-
propriação e apropriação ilícita.

Esse mesmo olhar será necessário
para as glebas que estão sendo trans-
feridas pela União para os Estados da
Amazônia Legal, no aspecto da regu-
larização fundiária e da destinação
final, para não ser mais um modelo de
expropriação e apropriação ilícita,

principalmente nos Estados da Ama-
zônia Legal que haja forte harmonia
institucional, inclusive em órgãos de
poder de polícia, de controle social e
de prestação de contas.

Portanto, é necessário na Amazônia
Legal, esse olhar para o novo institu-
cionalismo que tem ganhado espaço
na medida em que o estudo das insti-
tuições tem ajudado a compreender o
sucesso/fracasso de determinados
países no combate à pobreza e à desi-
gualdade social; ao mesmo tempo se
observa a configuração de uma nova
orientação orquestrada que produz
uma redução nas generalizações e nos
objetos de análise, principalmente
com formação de blocos regionais,
que passam a transacionar direta-
mente com países europeus, sobre
suas terras e suas riquezas minerais e
florestais, sem que a União e a socie-
dade, acompanhem e monitorem
esse novo modelo institucional muito
atrelado a organismos internacionais
de países europeus, desconfigurando
e desconstituindo direitos dos verda-
deiros ocupantes desses territórios,
que por interesses obscuros, arreca-
datório e mercantilista, deixam de ser
objeto desse novo modelo institucio-
nalismo para atender interesses inter-
nacionais.

Pode-se elencar para início desse
novo modelo institucionalismo da
distribuição de terras como políticas
públicas na Amazônia Legal, as con-
cessões minerarias e florestais, que
tem sido causa de exclusão social,
êxodo rural,criminalização e judicia-
lização, por não haver estudos técni-
cos, com cadastro ocupacional
territorial, para indicar ancianidade
das posses e ocupações legitimas e
de propriedade consolidada, em que
nesse novo modelo orquestrado há
predominância é para atendimento
de empresas internacionais, mesmo
processo para a mineração, que ga-
rimpeiros não conseguem anuência
para operar, fator que leva para reti-
rada de madeira e de minério de
forma ilícita, com constantes ações
da Polícia Federal, com destruição
de equipamentos e demais produtos
utilizados. 

COLUNA •

UM OLHAR PARA O NOVO INSTITUCIONALISMO
DA DISTRIBUIÇÃO DE TERRAS COMO 

POLÍTICAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA LEGAL
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Sou do tempo em que a GLOBO
punha e derrubava Presidentes da
República, ignorava o preto, pobre
e favelado, caricaturava indíge-
nas, gays e nordestinos ou seja,
consolidava uma ampla elite ex-
cludente; não valia nada, mas era
a "Vênus Platinada" a serviço da
ditadura/intervenção militar, que
sob de ferro dava unidade ao Bra-
sil à base da política do Panis et
Circensis.
Todavia, antenada com as ten-

dências mundiais contemporâ-
neas, a GLOBO mudou de lado,
porém não engana ninguém.
Quem se alia à ela é oportunista; é
fisiopatológico. A GLOBO é mani-
puladora e tendenciosa.

Curiosamente, a esquerda e a di-
reita têm algo em comum; ambas
chamam-na de GLOBOLIXO e
GLOBOSTA. Nisso, "unidas" gri-
tam em uníssono, mas por moti-
vos completamente diferentes.
Ocorre que para derrubar o go-

verno atual (algo que a GLOBO
fazia sozinha), pasme, ardilosa,
ela está mancomunada com à es-
querda que sempre odiou e foi por
ela odiada, cujo relacionamento
altamente demagógico é tempe-
rado pela onda do nefasto GLOBA-
LISMO, pai do Politicamente
Correto.
Ambas se parecem com facções

de traficantes, unidos para acabar
com o poder oficial.

Paulo Rebelo Coluna

Médico e Poeta 
amapaulo.com.br

amapaulo@outlook.com

A GLOBO & VOCÊ: NADA A VER.
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Uma das inovações do currí-
culo do novo ensino médio,
em vigor no país há pouco
mais de seis meses, o projeto
de vida traz uma mistura de
sentimentos. Enquanto alunos
comemoram a oportunidade
de ter um espaço para debater
em sala de aula carreira e fu-
turo profissional, professores
se queixam da falta de forma-
ção para dar a matéria, que é
obrigatória tanto para escolas
públicas quanto privadas.
"Estar na sala de aula com os

colegas e o professor e não
precisar decorar fórmulas ou
estudar teorias que não vou
utilizar no meu dia a dia é um
alívio. Em vez disso, posso re-
fletir sobre o que quero para a
minha vida", avalia o goia-
niense Marcelo Pereira, de 16
anos, sobre os 50 minutos que
tem toda quarta-feira entre as
aulas de geografia e matemá-
tica.
Acontece que a legislação

que determinou a implemen-
tação da disciplina não é tão
detalhada. Ela deixa, por
exemplo, a cargo das institui-
ções de ensino a definição de
como e quando o projeto de
vida será incluído na grade.
(veja mais detalhes abaixo)
Também não estipula o per-

fil do profissional que dará a
aula. Secretarias estaduais
têm escolhido entre os seus
docentes aqueles que tenham
características como dina-
mismo, empatia, habilidade
de escuta, resiliência e aber-
tura ao diálogo. Algumas redes
dizem fornecer capacitação,

mas tem professores que rela-
tam sentir falta desse preparo.
"Me sinto perdido", diz um
deles.
Nas particulares, a realidade

parece ser outra. Entre as es-
colas ouvidas pelo g1, de esta-
dos como Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul, elas dizem já
oferecer uma disciplina de
"orientação socioemocional"
em seu currículo desde antes
da obrigatoriedade, com trei-
namento específico para os
professores.
O que é o projeto de vida?
A alteração na Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação Na-
cional que institui o novo
ensino médio não traz muitos
detalhes acerca do projeto de
vida, apenas a determinação
de que deve ser aplicado no
ensino médio, considerando a
formação do estudante nos
"aspectos físicos, cognitivos e
socioemocionais".
A Base Nacional Comum

Curricular (BNCC, documento

que estipula o conteúdo e as
habilidades que devem ser de-
senvolvidas pelas escolas)
prevê o projeto de vida como
um meio de o estudante exer-
cer sua cidadania e tomar suas
decisões com “liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e
responsabilidade”.
Carga horária - Não há uma

carga horária mínima exigida
para o componente. Além
disso, a escola pode escolher
se aplica a atividade já no pri-
meiro ano ou se a distribui ao
longo dos três anos.
Avaliação - A instituição

também pode decidir se o pro-
jeto de vida valerá nota no bo-
letim ou não.
Professor - Tampouco há

uma definição sobre o perfil
do profissional que ministrará
a matéria. A escola pode desig-
nar um professor que já inte-
gra a rede de ensino ou
contratar alguém especifica-
mente para a função.
Em geral, as secretarias esta-

duais de educação, que são as
responsáveis pela oferta do
ensino médio na rede pública,
têm escolhido professores que
já fazem parte do seu corpo
docente. É o caso de ao menos
17 estados, segundo levanta-
mento do g1 feito junto às 27
unidades da federação.
A maioria encaixa a disci-

plina na grade do primeiro ano
do ensino médio, mas tem lu-
gares, como o Distrito Federal,
em que é oferecida ao longo
dos três anos.
Além disso, das 17 secreta-

rias que responderam aos
questionamentos da reporta-
gem, 14 disseram que a maté-
ria já foi implementada em
todas as suas escolas. Nos ou-
tros três estados, ainda precisa
implantar em parte da rede - e
isso ocorre por diferentes ra-
zões. Em Pernambuco, por
exemplo, falta adotar em 24
escolas indígenas, onde, se-
gundo o governo local, está
em andamento um processo
de negociação com os povos
indígenas.
'Aula é sobre o que quero

para meu futuro'
Novidade principalmente na

rede pública, a matéria tem
tido boa receptividade entre
os estudantes. Na escola em
que Kathielly Moura, de 15
anos, estuda na cidade de Ser-
rinha, na Bahia, foi o professor
de filosofia que assumiu o pro-
jeto de vida. Para ela, a deci-
são foi acertada.
"As aulas de filosofia são

mais reflexivas e o projeto de
vida, também. Meu professor

tem essa [característica] e os
alunos gostam muito das aulas
dele", diz.
'Como professor, me sinto

perdido'
Apesar da boa impressão

que o projeto de vida tem dei-
xado nos alunos, o mesmo não
acontece entre alguns profes-
sores da rede pública.
"Os alunos se envolvem por-

que é uma aula mais aberta,
não é conteudista [com foco
em conteúdo]. Mas, enquanto
eles se encontram, eu, como
professor, me sinto perdido.
Não há uma formação especí-
fica para lecionar projeto de
vida e a Secretaria de Educa-
ção deixa tudo nas nossas cos-
tas", queixa-se um professor
da rede estadual do Rio de Ja-
neiro que prefere não se iden-
tificar.
A falta de uma capacitação é

também um dos problemas
apontados pelo Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo
(Apeoesp).
"Pretender que os jovens

elaborem projetos de vida
nesse contexto de falta de es-
trutura nas escolas estaduais,
ausência de formação conti-
nuada para os professores e
diálogo verdadeiro no am-
biente escolar nos parece ape-
nas uma forma de transferir
aos alunos o ônus por todas
essas deficiências, com base
em um falso protagonismo e
um 'direito de escolha' que
não é cabível nesse contexto",
diz a entidade em nota en-
viada ao g1.

Projeto de vida Geral

Espécie de programa para ajudar os jovens a se conhecerem melhor e a tomarem decisões pessoais e profissionais, 
matéria passou a ser obrigatória no currículo das redes pública e privada.

Projeto de vida não tem carga horária mínima —
Foto TV Globo-Reprodução

Novo ensino médio: alunos comemoram; 
professores se queixam de falta de formação



Um aluno do primeiro ano do
Ensino Médio de uma escola de
Bauru (SP) conquistou medalha
de prata em sua categoria na
Olimpíada Copernicus de mate-
mática, realizada em Nova York,
além da terceira colocação mun-

dial. Ao todo, são cinco categorias
divididas pelas etapas de ensino.

Ao g1, Thiago BuzalafZopone,
de 15 anos, explicou que partici-
pou da prova na categoria 4, que
abrange alunos do 9º ano do En-
sino Fundamental ao 1º ano do

Ensino Médio. Por seu desempe-
nho, conquistou mais essas meda-
lhas para a sua coleção.

Para entrar na competição,
Thiago contou que apresentou as
duas medalhas mais recentes que
havia ganhado – uma da olim-
píada internacional Canguru e
outra da Olimpíada Brasileira de
Matemática de Escolas Públicas
(OBMEP).

Neste caso, o estudante compe-
tiu contra 200 outros participantes
de nove países, entre eles Vietnã,
Estados Unidos, Camboja, Laos,
além de outros dois do Brasil. Em
sua categoria, Thiago se orgulha ao
dizer que foi o único que voltou
para o Brasil com uma medalha.

“Me sinto feliz e honrado de
poder representar o Brasil, a sen-
sação de subir no pódio com a
bandeira é indescritível. Acertei 18
questões das 25 e ganhei medalha

de prata pela porcentagem de de-
sempenho. Também fiquei em 3º
lugar na categoria mundial”, co-
memora.

O aluno atribuiu os erros das
sete questões ao pouco tempo e
por não conseguir se aprofundar
em alguns conteúdos.

“São 90 minutos para resolver
as 25 questões de lógica. Precisei
me adequar aos conteúdos dos
norte-americanos, já que a prova
foi feita em Nova York, além de
responder em inglês. Essa troca de
conhecimentos é muito interes-
sante”, pontua.

Thiago lembrou que também
teve pouco tempo para se preparar
desde que soube que sua inscrição
foi aprovada. Tanto que precisou
estudar mesmo durantes as férias.
Mesmo assim, o tão esperado re-
sultado veio com as medalhas.

“Foi uma prova que exigiu

muito conteúdo e muita lógica.
Então, tive que correr atrás. Foi
uma das mais desafiadoras que eu
já fiz, principalmente porque eu
competia com os melhores dos
outros países. Valeu a pena o pre-
paro e investir o meu tempo das
férias”, lembra.

Apesar de já ter participado de
outras olimpíadas, Thiago comen-
tou que foi a primeira vez que essa
competição teve presença de bra-
sileiros, além de ter sido a pri-
meira vez que precisou sair do
país para competir.

O estudante contou que sempre
gostou das questões de exatas, na
qual está incluída a matemática.
Por isso, sonha com a tão esperada
aprovação em engenharia. En-
quanto isso, Thiago pretende con-
tinuar participando de olimpíadas
para aumentar ainda mais a cole-
ção de prêmios.

Aluno de Bauru conquista medalha em olimpíada 
internacional de matemática e 3ª colocação mundial

QI alto Geral

Thiago BuzalafZopone, de 15 anos, participou da prova na categoria 4 e acertou 18 das 25 questões. 
Estudante competiu contra outros 200 participantes de nove países.

Número de trabalhadores sem carteira assinada é recorde o
mais alto desde 2015 — Foto Getty Images-Via BBC
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Inicialmente, releva enfatizar, pri-
meiro, não ser quaisquer críticas ao
Ilustrado Ministério Público que é
essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrá-
tico e dos interesses sociais e indivi-
duais indisponíveis e,
invariavelmente, possui atuação
exemplar e escorreita. Segundo, im-
prescindível “desarmar” de ques-
tões políticas-ideológicas para
análise dos fatos, o caso deve ser
analisado preferencialmente com
olhar estrito-jurídico e sobretudo
acadêmico. Daí ser o caso de impor-
tância ímpar a classe dos operado-
res do Direito, estudantes e
poder-se-ia mesmo afirmar também
a todo o público do caso recente de
suposto homicídio na cidade de Foz
do Iguaçú-Paraná.

É de conhecimento geral, em es-
pecial dos operadores do Direito,
que, o Código Penal brasileiro traz
situações excepcionais de exclusão
da ilicitude. Significa dizer, o Código
Penal enumera que não há crime
quando o agente pratica o fato, em
estado de necessidade, em legitima
defesa, em estrito cumprimento do
dever legal ou no exercício regular
de direito.

O próprio Código define qual o
fato que entende como legítima de-
fesa, isto é, trata-se de legítima de-
fesa quem, usando moderadamente
dos meios necessário, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a di-
reito seu ou de outrem.

No caso, paradoxalmente, o Mi-
nistério Público do Paraná, por seus
Promotores signatários, ofertou de-
núncia contra JORGE JOSÉ DA
ROCHA GUARANHO, tido pela
mídia como bolsonarista, por ho-
micídio qualificado por motivo
fútil e meio que possa resultar pe-
rigo comum, tendo como vítima
MARCELO ALOIZIO DE ARRUDA,
Secretário de Finanças e Planeja-
mento do Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores e pro-
motor da festa alusiva aos seus 50

anos de idade, não obstante o fato
se enquadrar como legítima defesa.

Precisamente porque ao narrar a
dinâmica dos fatos, ambos os ilus-
tres Promotores de Justiça descre-
vem minuciosamente a prática da
conduta tida por delituosa e esta
encaixa como luva ao que descreve
o Código Penal como sendo a exclu-
são da ilicitude, a legítima defesa.
Daí afirmar a heterodoxia da de-
núncia, na medida em que se o fato
não é crime, não há falar em crime
de homicídio qualificado, tam-
pouco em denúncia.

A propósito, a transcrição da di-
nâmica dos fatos, segundo os Pro-
motores que ofertaram a denúncia,
os quais tiveram completo conhe-
cimento das imagens das câmeras
e transcreveram na inicial acusató-
ria, revela ter o denunciado agido
em legítima defesa. Confira-se a
parte útil da denúncia:

"Na noite de 09 de julho de 2022,
por volta das 20h50min, o denun-
ciado JORGE JOSÉ DA ROCHA
GUARANHO, em meio a uma con-
fraternização na ASSEMIB (Asso-
ciação dos Empregados da Itaipu
Binacional Brasil), [...]

Estabeleceu-se uma
rápidadiscussão entre eles, ha-
vendo o ofendido dito ‘Bolsonaro
na cadeia’, retirado um punhado de
terra de um vaso lateral e o jogado
na direção do veículo do acusado.

A companheira da vítima, PÂMELA
SUELEN SILVA, interveio, pedindo
ao denunciado que se acalmasse e
se retirasse, já que o espaço havia
sido locado para a realização da
festa. Em meio a esse diálogo,
JORGE JOSÉ DA ROCHA GUARA-
NHO exibiu, à vítima e à Pâmela, a
pistola que portava, ao que Marcelo
Arruda revelou ser policial, mo-
mento em que a esposa do acusado
pediu calma ao casal, chegando a
abrir a porta traseira do veículo
para mostrar-lhes que o filho bebê
também estava no automóvel.

O denunciado, então, deixou o local,
mas não sem antes prometer que lá re-
tornaria e acabaria com todos, não obs-
tante à fútilmotivação da querela
(preferências político-partidárias anta-
gônicas). 

Temerosa quanto ao possível re-
gresso do acusado, a vítima foi ao
próprioveículo e apanhou sua pis-
tola, após o que voltou a confrater-
nizar-se com os seus convidados. 

Ato contínuo, onze minutos
apoś, às 23h51min, JORGE JOSÉ DA
ROCHA GUARANHO chegou sozi-
nho e conduzindo o mesmo veículo
(Hyundai/Creta, de placas RHR-
2614), aos brados de ‘aqui é Bolso-
naro’, à sede da ARESF, abriu o
portão (mesmo após admoestado
pelo caseiro), havendo seu regresso
sido anunciado por WOLFGANG
VAZ NEITZEL, que ingressou cor-

rendo no quiosque. O denunciado
deparou-se com a companheira da
vítima, a investigadora de polícia
PÂMELA SUELEN SILVA, que
recém checara o fechamento do
portão (só foi encostado, pornão
haver tranca). 

O denunciado, então, desembar-
cou do automóvel com a mão na
cintura e caminhou em direção ao
quiosque, tendo Pâmela se colo-
cado de frente para ele, exibindo-
lhe o distintivo oficial de Policial
Civil. 

Ao tomar conhecimento do re-
torno do denunciado, o ofendido
MARCELO ALOIZIO DE ARRUDA,
no interior do quiosque, sacou da
sua pistola e apontou-a na direção
do acusado, o qual, por sua vez,
também o fez com a arma que por-
tava, na parte externa, ignorando
as ordens para abaixar a pistola, que
lhe eram dadas pela vítima e por Pâ-
mela.

Ainda na parte externa, JORGE
JOSÉ DA ROCHA GUARANHO, dolo-
samente e imbuído da mesma
fútilmotivação, dizendo ‘petista vai
morrer tudo’, detonou dois disparos
contra a vítima, atingindo-a no ab-
dômen e na coxa direita, o que a fez
cair. Ato contínuo, o denunciado,
correndo, ingressou no quiosque e,
extravasando todo seu animus ne-
candi, detonou mais um disparo
navítimajá caída, sem, contudo, al-
vejá-la, por força da intervenção de
Pâmela. 

Ao receber um empurrão de Pâ-
mela, JORGE JOSÉ DA ROCHA GUA-
RANHO desequilibrou-se, ocasião
em que, em movimento camba-
leante, foi alvejado por disparos de-
tonados pela vítima, que – mesmo
sentada e ofuscada pelas mesas e
cadeiras dispostas à sua frente – ati-
rava em legítima defesa própria, de
sua esposa e da dezena de convida-
dos que ainda remanesciam na
festa, os quais tiveram suas vidas
expostas à situação de perigo
comum produzida deliberadamente
pelo tiroteio iniciado pelo denun-

ciado. 
Desse tresloucado agir, resulta-

ram na vítima, MARCELO ALOIZIO
DE ARRUDA, os ferimentos descri-
tos no laudo de necropsia de mov.
82.65, que foram a causa determi-
nante da sua morte (“choque hipo-
volêmico por lesões
intra-abdominais por projetil de
arma de fogo”).”

Nesse contexto, o Ministério Pú-
blico ao narrar a prática da conduta
tida por delituosa descreve exata-
mente a legítima defesa! Isto é,
quem, usando moderadamente dos
meios necessário, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a di-
reito seu. 

A uma, constata-se a exclusão do
dolo: o acusado se tivesse o dolo de
matar, o teria feito quando foi hos-
tilizado pela vítima e demonstrou
que estava armado com uma pis-
tola. Não o fez! Foi embora.

A duas, a vítima, por sua vez,
MARCELO ALOIZIO DE ARRUDA,
ao tomar conhecimento do retorno
do denunciado JORGE JOSÉ DA
ROCHA GUARANHO, no interior do
quiosque, sacou da sua pistola e
apontou-a na direção do acusado, o
qual, por sua vez, também o fez
com a arma que portava, na parte
externa, ignorando as ordens para
abaixar a pistola, que lhe eram
dadas pela vítima e por Pâmela.

Note-se o ponto fulcral: a vítima
MARCELO ARRUDA, ao tomar co-
nhecimento do retorno do denun-
ciado JORGE GUARANHO, sacou da
sua pistola e apontou-a na direção
do acusado, JORGE GUARANHO, o
qual, por sua vez, também o fez
com a arma que portava. Trata-se,
portanto, de legítima defesa a di-
reito seu! 

O denunciado JORGE GUARA-
NHO ao ver que a vítima MARCELO
ARRUDA apontava uma pistola em
sua direção, por sua vez, também o
fez com a arma que portava. Inusi-
tado é quem traz a baila os fatos, o
próprio Ministério Público na peça
da denúncia.

COLUNA •

BOLSONARISTA AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA AO MATAR SECRETÁRIO
DO DIRETÓRIO DO PT, SEGUNDO O PRÓPRIO MP DO PARANÁ.

Hercílio de Azevedo Aquino 
Advogado –

OAB/DF 33.148
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O que é a esclerose múltipla?
É uma doença autoimune, ou

seja, o sistema imune do corpo se
volta contra ele mesmo. Nesse
caso, o ataque acontece contra a
bainha de mielina, um revesti-
mento protetor gorduroso dos
nervos, e com a destruição dessa
estrutura ocorre o processo de
desmielinização, ocasionando a
lentidãoda transmissão dos sinais
ou até mesmo impossibilitando-
os.

No Brasil, estima-se que exis-
tam 40 mil casos com uma média
de 15 casos para cada 100 mil ha-
bitantes.

Quais as principais causas de
esclerose múltipla?

Entende-se que não há uma
causa específica que desencadeia
a doença, mas existem alguns fa-
tores que podem estar associa-
dos. Dentre eles, o contato com
certos vírus, como herpesvírus ou
retrovírus. 

Outro ponto a ser levado em
consideração é o fator hereditá-
rio, uma vez que parentes de pri-
meiro grau de pessoas que têm
esclerose múltipla possuem
maior probabilidade de desenvol-
ver a doença. 

Somado a esses tópicos, baixos
níveis de vitamina D também pa-
recem estar relacionados ao
maior risco do quadro de escle-
rose. 

Causas:
•Infecções Virais;
•Baixos níveis de vitamina D;
•Tabagismo;
•Obesidade;
•Exposição a solventes orgâni-

cos.

Como são os sintomas da escle-
rose múltipla?

Os sintomas da esclerose múlti-
pla dependem do tipo de fibra
nervosa danificada e do tempo de
doença. Podem atingir as fibras
denominadassensoriais, as quais
são responsáveis pelas sensações;
ou as motoras, responsáveis pelos
movimentos. 

Quando a doença está no início,
os sintomas mais comuns são:
dormência, formigamento, ar-
dência em membros, tronco e/ou
rosto, menor percepção ao toque
e perda de força ou de coordena-
ção motora fina. 

Constata-se, de igual modo,
que a visão turva ou embaçada
também pode ser um sinal da
doença, principalmente na região
central da visão. Por fim, sinto-
mas como tontura, vertigem, fa-
diga, dificuldade de caminhar
(alteração de marcha e equilíbrio)
e aumento da temperatura corpo-
ral também podem ser constata-

dos.
Ainda neste sentido,ocorrendo

a progressão do quadro, au-
menta-se a probabilidade de
ocorreruma piora dos movimen-
tos, os quais se tornam trêmulos,
de modo que o paciente não con-
siga realizá-los de forma eficiente.
Desse modo, pode haver como
consequência a paralisia com-
pleta ou incompleta, bem como a
contração involuntária de múscu-
los (espasticidade). 

Além disso, o controle da mic-
ção pode ser prejudicado, resul-
tando na necessidade urgente e
frequente de urinar, incontinên-
cia urinária ou até mesmo reten-
ção urinária, na qual a bexiga não
é esvaziada completamente. 

Assim, ressalta-se queesses fa-
tores aumentam o risco de o pa-
ciente desenvolver infecções do
trato urinário. Podendo, também,
apresentar dificuldade para defe-
car (constipação) ou incontinên-
cia fecal, a depender do quadro.

Outras variações apresentadas
estão relacionadas à depressão e
às alterações de memória e de lin-
guagem.

Sintomas comuns:
•Redução da visão com dor nos

olhos;

•Visão dupla;
•Dormencia, formigamento, in-

coordenação;
•Fraqueza nos membros e dese-

quilíbrio para andar;
•Dificuldade ou perda no con-

trole da urina e intestino;
•Problemas de memória.

Quais os padrões de apresenta-
ção da esclerose múltipla?

A esclerose múltipla tem os
chamados padrões de piora dos
sintomas e remissões com perío-
dos de melhora.

Padrões:
•Remitente-recorrente (85% dos

casos);
•Secundária progressiva;
•Primária progressiva.
Geralmente, nos primeiros

anos, os períodos de recuperação
são completos e sem sequelas.
Com o passar dos anos as seque-
las costumam se tornar mais fre-
quentes.

Como é feito o diagnóstico de
esclerose múltipla?

Inicialmente, deve haver a sus-
peição clínica pelo médico, reali-
zando então uma boa entrevista
clínica, investigando todos os
pontos dos sintomas: quais são,

quando começaram, fatores de
melhora e piora, padrão de sinto-
mas, entre outros. 

Outro ponto de suma importân-
cia,na avaliação clínica, é o exame
físico, no qual que deve ser reali-
zado o exame neurológico do pa-
ciente e o teste de fundo de olho.

Associado a anamnese e ao
exame físico, exames de imagem
como a ressonância magnética
são importantes para identificar
as zonas de lesão nervosa.

Além disso, pode ser feita uma
punção lombar ou testes senso-
riais específicos para avaliar a res-
posta cerebral aos estímulos. 

Qual o tratamento adequado
para esclerose múltipla?

Atualmente, os tratamentos
existentes não sãoconsiderados
totalmente eficazes. Porém,ame-
nizam os sintomas evitando orá-
pido avanço da doença. 

Os principais tratamentos são:
•Corticoides;
•Troca de plasma (plasmaferese);
•Imunoglobulinas;
•Transplante de células tronco;
•Medicamentos imunobiológi-

cos.

Adaptado de Hospital Albert
Einstein

A esclerose múltipla
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O Ministério Público do
Amapá (MP-AP), por meio
da 2ª Promotoria de Justiça
do Tribunal do Júri de Ma-
capá, se reuniu na quinta-
feira (4), com o
Comando-Geral da Polícia
Militar do Amapá (PM/AP).
O encontro realizado no
Quartel da PM/AP teve como
objetivo discutir o Procedi-
mento Administrativo nº
5187/2020, que dispõe sobre
o controle externo da ativi-
dade da PM no processo de
investigação das mortes de
civis em intervenção poli-
cial.

Na ocasião, a titular da 2ª
Promotoria de Justiça do
Tribunal do Júri, promotora
de Justiça Klisiomar Dias, e
o coronel Aldinei Almeida,
que representou a coman-
dante da PM/AP, coronel He-
liane Braga, na reunião,
debateram a aplicação do
projeto de segurança pú-
blica “Olho Vivo”. A inicia-
tiva consiste no uso do
sistema "bodycams", que

são câmeras portáteis que
gravam automaticamente as
atividades policiais durante
o turno de serviço e forne-
cem a localização por GPS.

Projeto “Olho Vivo”
Em junho deste ano, a pro-

motora de Justiça participou
virtualmente de um encon-
tro organizado pelo Conse-

lho Nacional do Ministério
Público (CNMP), para a apre-
sentação do projeto de segu-
rança. Na oportunidade,
foram apresentados dados
favoráveis sobre a iniciativa:
o “Olho Vivo” possui uma
experiência positiva com a
Polícia Militar do Estado de
São Paulo (PMESP), e possi-
bilitou a redução da letali-

dade e da vitimização poli-
cial no Estado.

De acordo com a titular da
Promotoria do Tribunal do
Júri, a intenção é promover a
apresentação do projeto ao
Estado do Amapá, com pa-
lestra do coronel da PMESP,
Robson Cabanas, para a ado-
ção de políticas públicas que
fomentem a utilização desse

sistema durante as ocorrên-
cias, que favorecem uma
maior visibilidade no con-
trole externo da atividade
policial e na execução das in-
vestigações.

“Nosso objetivo é adotar
exemplos e boas práticas de
outros estados para dimi-
nuir essa atuação letal e, ao
mesmo tempo, padronizar a
atuação da Polícia Militar
quando há intervenção, di-
minuindo de forma drástica
essas mortes, bem como
fortalecendo o aparato da
segurança pública. Além
disso, todo esse sistema po-
derá servir como objeto de
prova em investigações",
ressaltou Klisiomar Dias.

A titular da 2ª Promotoria
de Justiça do Tribunal do
Júri irá agendar reuniões
junto à Secretaria de Estado
da Justiça e Segurança Pú-
blica (SEJUSP) para prosse-
guimento do procedimento
e para a troca compartilhada
de experiências com o Es-
tado de São Paulo.

Durante a última semana,
a Coordenação-Geral dos
Centros de Apoio Operacio-
nal (CGCAO) do Ministério
Público do Amapá (MP-AP)
realizou, na Procuradoria-
Geral de Justiça – Promotor
Haroldo Franco, a 5ª Reu-
nião de Estudos e Aperfei-
çoamento. O objetivo foi
promover uma roda de con-
versa de apresentação dos
projetos estratégicos execu-
tados pelos Centros de Apoio
Operacional do MP-AP, além
de intensificar a integração
com a CGCAO.

A reunião foi conduzida
pela coordenadora-geral do
CGCAO, procuradora de Jus-
tiça Judith Teles, que falou
sobre a importância de bus-
car coordenar as políticas
institucionais do MP-AP, nas
diversas áreas de atuação, e
promover a socialização e in-
tegração com as equipes téc-
nicas dos Centros de Apoio
Operacional da instituição.

De acordo com a assessora

da CGCAO, Wilma Zuriel
Maschke, o intuito é execu-
tar reuniões mensais de es-
tudo e aperfeiçoamento
contínuo para os CAOs do
MP-AP, conforme o calendá-
rio apresentado no 1º encon-
tro da Coordenação sobre a

temática, realizado em 31 de
março.

A roda de conversa abor-
dou a necessidade de aperfei-
çoamento e padronização das
gestões internas dos grupos,
conforme o Ato Normativo nº
01/2020-PGJ, que dispõe

sobre as atribuições e compe-
tências dos Centros de Apoio
Operacional do Ministério Pú-
blico. Além de possibilitar um
momento de troca de expe-
riências e de integralização,
cada equipe apresentou os
projetos que estão em execu-

ção em seu Centro de Apoio
Operacional.

"A realização de reuniões
mensais como esta são muito
importantes para analisar e
articular de forma estratégica
sobre os planejamentos que
vêm sendo realizados.
Mesmo com todas as dificul-
dades, entendemos que esses
encontros são essenciais para
o aperfeiçoamento desses
projetos", frisou a coordena-
dora-geral.

Na ocasião, estiveram pre-
sentes os servidores da
CGCAO: Wilma Zuriel Mas-
chke e Antonia Cristiane San-
tos; e os seis Centros de
Apoio Operacional do MP-AP,
entre eles: CAO-Cidadania:
Carlos Picanço; CAO-Crimi-
nal: Vânia Monteiro; CAO-
Educação: Izete Collares;
Cao-Eleitoral: Leoberto Mar-
tins e João de Deus Souza;
CAO-Tributário: PryscillaSar-
ges e Nicolly Pessoa; CAO-
Moralidade Administrativa:
Italo Viana Soares.

MP-AP e Polícia Militar debatem projeto 
que utiliza câmeras em ações policiais

Coordenação dos Centros de Apoio Operacional do MP-AP 
realiza 5ª Reunião de Estudo e Aperfeiçoamento

Reunião

O objetivo foi promover uma roda de conversa de apresentação dos projetos estratégicos executados pelas instituições.

A iniciativa consiste no uso do sistema "bodycams", que são câmeras portáteis que gravam automaticamente as atividades 
policiais durante o turno de serviço e fornecem a localização por GPS.

O intuito é executar reuniões mensais de estudo e
aperfeiçoamento contínuo para os CAOs do MP-AP.

O encontro teve como objetivo discutir 
o controle externo da atividade da PM.

Segurança Pública
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“Os extremos do cotidiano
em uma antologia anima-
lesca”

O que separa o homem do
animal? A civilidade da bar-
bárie? Somos realmente tão
racionais quanto pensamos
ou dizemos ser? Cada uma
dessas perguntas constrói a
premissa de “Relatos Selva-
gens’’, um thriller argentino
que, através de seis histórias,
entrega, com um humor
ácido e provocativo, refle-
xões fortíssimas sobre a natu-
reza humana ao apresentar
personagens completamente
rendidas ao seu lado mais ex-
tremo, algumas por motivos

bastante compreensíveis, ou-
tras nem tanto.

Para explorar uma antolo-
gia tão fundamentada nos li-
mites da reatividade
humana, a temática que une
cada núcleo narrativo não
poderia ser outra que não a
vingança. É através de ciclos
de injustiça e da tentativa de
produzir justiça com as pró-
prias mãos que as narrativas
progridem, atravessadas
tanto pelo suspense, quanto
pelas doses de ironia. 

Cada desfecho se revela, no
mínimo, inimaginável. Ao
final de cada história sobra
uma curiosidade imensa para

ver mais desse envolvente
jogo de gato e rato, o que é
ainda mais surpreendente, já
que se trata de um filme
longo, com 2h de duração; os
blocos são bem amarrados e
possuem um ritmo muito
instigante, que só elevam a
atenção do espectador.

Nada disso seria possível
sem a precisão técnica da di-
reção e roteiro assinados pelo
cineasta argentino DamiánS-
zifron, pontos chave para vi-
vificar cada uma das
situações e trazer a elas toda
a atmosfera opressiva, e por
vezes até sufocante, que um
bom suspense precisa. Ob-
viamente, qualquer excesso
narrativo de elementos mais
crus e grotescos poderia dei-
xar a progressão do filme
muito pesada, por isso, talvez
um dos aspectos mais positi-
vos do roteiro tenha sido
equilibrar as sequencias mais
ferozes com o humor.

Outro ponto fortíssimo que
consubstancia cada um dos
relatos é a presença de atua-
ções marcantes. Com desta-
que a Ricardo Darín, veterano

do cinema argentino que en-
carna brilhantemente um
homem cansado das agruras
de um governo corrupto, e
Érica Rivas, que personifica
as angústias de uma noiva
enfurecida com uma intensi-
dade muito crível. Claro que
o resto do elenco trouxe per-
sonagens muito concisas,
mas as de Darín e Rivas são
simplesmente brilhantes,
fora que compõem dois dos
arcos mais interessantes do
conjunto, e quanto ao con-
teúdo deles, há que se ter um
certo cuidado.

Discorrer exageradamente
sobre o teor das narrativas
pode, facilmente, se transfor-
mar num spoiler. Esse é o
tipo de filme que, quanto
menos informações você
tiver antes de assistir, me-
lhor. O que se pode dizer são
alguns elementos soltos,
trago aqui alguns do primeiro
episódio – que, inclusive,
apesar de muito curto, já in-
troduz brilhantemente o pa-
drão das subsequências – que
se passa em um avião de voo
comercial, em que os passa-

geiros descobrem uma coin-
cidência tão assustadora
quanto impossível. Assim,
entre estresses cotidianos,
brigas de trânsito, traições
amorosas e encontros inespe-
rados, o longa mergulha no
ínfimo do descontrole hu-
mano, com uma maestria as-
sertiva. 

Não seria exagero algum
colocá-lo como uma obra-
prima do cinema latino-ame-
ricano. O filme coloca o
espectador cara a cara com o
pior da humanidade e, por
conseguinte, de si mesmo; é
como um espelho em que se
reflete o próprio ego, ira e
sede por justiça; ironica-
mente, ao invés de infligir in-
comodo, acaba por
surpreender e divertir em
proporções inexplicáveis. In-
dicado ao Oscar de melhor
filme estrangeiro em 2014,
‘’Relatos Selvagens’’ está dis-
ponível na HBO Max e trans-
mite a energia caótica mais
interessante que se pode
imaginar. É eletrizante, cô-
mico e, acima de tudo, hu-
mano.

Relatos Selvagens
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Agosto de 2022 – Pessoas es-
peciais merecem ser celebradas
e, claro, presenteadas, especial-
mente nas datas comemorati-
vas dedicadas a elas. É por isso
que o Boticário preparou uma
seleção inovadora de kits pre-
senteáveis para surpreender e
emocionar neste Dia dos Pais.
São 39 kits com o conceito Tec-
nologia&Conexão: Meu mundo
é o seu mundo – pensados para
aumentar a conexão entre pai e
filho a partir do compartilha-
mento de experiências. Entre as
opções, itens de perfumaria de
clássicos do portfólio – sendo 14
deles edições limitadas com be-
nefício para complementar o
presente, que pode ser selecio-
nado no Mais Presente Boticá-
rio. A plataforma da categoria
de presenteáveis é inédita e foi
pensada para que o presen-
teado escolha mais um pre-
sente entre diferentes
categorias disponíveis: cuida-
dos pessoais, gastronomia&be-
bidas, fitness, memórias e
entretenimento – ou seja, é um
presente e tanto para surpreen-

der todos os perfis de pais na
data. A disponibilidade de-
pende da região e pode ser ve-
rificada a partir do cadastro. 

Entre os destaques deste ano,
Kit Arbo com dois desodorantes
de colônia: ArboBotanic Deso-
dorante Colônia, que traz o re-
vigorante acorde ENERGY
composto por Sálvia – ingre-
diente comprovado pela neuro-
ciência por despertar a
sensação de energia que a natu-
reza proporciona e o clássico
Arbo Desodorante Colônia, com

notas exclusivas captadas no ar
da montanha, para quem busca
se desconectar da rotina,
unindo o cítrico e o natural para
um residual calmante e revigo-
rante. A fragrância, que faz su-
cesso entre os consumidores,
traz uma combinação única do
frescor da Menta com Notas
Verdes e Sândalo, perfeita para
homens cuja natureza é a liber-
dade. O kit com a dupla de fra-
grâncias Arbo conta, ainda,
com uma embalagem diferen-
ciada no formato de maleta,

que é um presente à parte para
o presenteado desfrutar.

O Kit Egeo é outro destaque e
reúne três itens: Egeo Original
Desodorante Colônia, que com-
bina notas confortáveis de
musk com o contraste das notas
frescas e o calor do âmbar, tra-
zendo um olfativo perfeito para
qualquer ocasião, desde uma
festa até um evento formal; o
Shower Gel Corporal Egeo Ori-
ginal, item prático para acom-
panhar a rotina, que pode ser
aplicado no corpo todo e forma
uma espuma suave que limpa e
perfuma a pele, além do Saqui-
nho Organizador, acessório que
permite transportar os itens de
forma segura. 

O Kit Malbec é o queridinho
dos amantes da perfumaria e
reúne dois desodorantes de co-
lônia, Malbec Clássico, primeira
fragrância da linha e bestseller
da marca, composto por notas
frescas e amadeiradas à base de
ameixa, carvalho e baunilha,
com notas amadeiradas quen-
tes que se combinam ao frescor
frutal, dando origem a uma fra-

grância masculina inesquecí-
vel, mais seca e menos adoci-
cada; além do Malbec Blue, que
traz uma exclusiva combinação
da força e da sensualidade das
notas amadeiradas do sândalo e
do musgo de carvalho com o
frescor intenso e sofisticado das
notas marinhas do Aquozone®.

Para impressionar os mais di-
ferentes perfis de pais, outras
fragrâncias queridinhas dos
consumidores se destacam
como excelente opções de pre-
senteáveis para a data, como:
Kit Botica 214, que conta com
Botica 214 DarkMint Desodo-
rante de Colônia; Botica 214
DarkMintShower Gel e néces-
saire; Kit Malbec Club, que  é o
primeiro kit com lâmina de bar-
bear, exclusivo de Malbec, com
hidrante corporal e antitranspi-
rante; Kit Men, com Desodo-
rante de Colônia Men e Shower
Gel 3 em 1; Kit Zaad, com Deso-
dorante de Colônia Zaad, sho-
wer Gel e nécessaire; e Kit
Portinari, com shower gel, de-
sodorante de colônia e anti-
transpirante.   

Dia dos pais Geral

O Boticário apresenta 39 opções de kits para 
presentear e surpreender neste Dia dos Pais

Marca aposta em 14 kits limitados com benefício para complementar presente acessando a plataforma inédita, que disponibiliza experiências para todos os perfis de pais
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O parque Vale da Ferradura, loca-
lizado a 13 km do centro de Canela,
proporciona ao turista integração
com a natureza, com mirantes para o
deslumbrante Vale da Ferradura,
para a Cascata do Arroio do Caçador
e Rio Santa Cruz. Uma área especial
para toda família com trilhas e estru-
tura de churrasqueira, playground e
lanchonete.

No alto do canyon de 420 metros
de extensão está localizado o Vale da
Ferradura - onde o Rio Santa Cruz
forma a ferradura que dá nome ao
lugar. A vista privilegiada da cascata
do Arroio Caçador, o verde e o ar
puro são complementos perfeitos
para as 4 trilhas, os 3 mirantes e a es-
trutura de 8 churrasqueiras, play-
ground e lanchonete, numa área
total de aproximadamente 200 hec-
tares.

A área do parque faz parte da bacia
hidrográfica do rio Caí. Nesta bacia,
existem 11 Unidades de Conservação
municipais e/ou particulares, duas
estaduais - Parque Estadual do Delta
do Jacuí e Parque Estadual do Cara-
col - e uma federal - Floresta Nacio-
nal de Canela.

O Vale da Ferradura possui varia-
dos micro-habitats, com áreas mais
expostas a incidência solar, aos ven-

tos e sujeitas a interferência hu-
mana, bem como áreas totalmente
protegidas, sombreadas, úmidas e
sujeitas a inundações periódicas. A
preservação destes remanescentes
aliada à atividade de educação am-
biental ao mesmo tempo que ao
ócio, como forma de lazer recreativo,

é extremamente importante.
As árvores de –Araucária, que pro-

duzem os deliciosos pinhões são a
maioria no parque e atraem animais
silvestres como o Quati, a Cutia, o
Macaco-prego e a Gralha-azul, im-
portante para a multiplicação das ár-
vores.

O Parque Terra Mágica Florybal,
localizado no Km 5 da RS-466, em
Canela, conta com atrações para
toda a família. Entre as diversões do
parque temático, inaugurado em
2011, estão Território dos Dinossau-
ros, Espaço dos Primatas, Aldeia dos
Índios, Lago das Deusas e Floresta
Mágica. 

Quem gosta de emoção pode des-
frutar de brinquedos e atividades
como tobogãs, tirolesa, aerobike,
passeio com Dino Móvel, Voo do Pte-
rodáctilo e Cinema 7D. Ao longo do
percurso, há atrações artísticas como
teatro de fantoches e shows com
personagens do imaginário infantil. 

Se pintar fome, há dois espaços
para fazer um lanche ou almoçar.
Um deles é o Dino Lanches, no terri-
tório dos dinossauros, com decora-
ção temática de pedra. 

Sediado em Canela na Serra Gaú-
cha, o parque temático "Mundo a
Vapor" é um lugar encantador. A tra-
jetória de atuação desse lugar incrí-
vel que retrata a história de tudo que
funcionou a vapor e as suas respec-
tivas importâncias para cada época,
proporciona diversão, conheci-
mento e impulsiona o turismo da re-
gião.

O Mundo a Vapor surgiu de um
sonho dos irmãos Omar e Benito Ur-
bani. Contou com o apoio do irmão
Hermes e a garra da dona Rosa Ur-
bani, que ao lado das filhas, Lenise,
Caren e Mariane dão continuidade a
esse legado recheado de muito tra-
balho, superação, sucesso e que pro-
porciona múltiplas experiências de
diversões com conhecimentos, além
de centenas de milhares de registros
fotográficos realizados por quem co-
nhece esse lugar encantador.

MUNDO A VAPOR

PARQUE VALE DA FERRADURA

PARQUE TERRA MÁGICA FLORYBAL 



É ledo engano para quem pensa
que o teatro é apenas entreteni-
mento. Ao longo da história, essa
arte vem dando sua contribuição em
todos os níveis sociais. Além de en-
tretenimento o teatro também in-
forma, educa, contribui nas decisões
políticas e sociais, a partir de seus es-
petáculos políticos que denunciam
os problemas da sociedade e do seu
meio. 

Entre tantos dramaturgos e ence-
nadores que se dedicaram ao teatro
político, podemos enfocar que já na
década de 1940 Samuel Beckett fazia
isso. Ele retratou questões políticas
e psicológicas em sua famosa peça
“Esperando Godot”, que reconhe-
cida como um ícone do teatro do ab-
surdo. Aqui ele denuncia o absurdo
da condição humana, revelando o
trágico da existência. Mostra a an-
gústia crescente do homem em rela-
ção ao mundo em que vive. 

Sua obra surge no pós-guerra,
nesse contexto do final da Segunda
Guerra Mundial. A partir dos perso-
nagens Didi e Gogo, ele mostra o
homem isolado, perdido, e foca preo-
cupação num simples par de sapato
que está muito apertado. Não há es-
paço geográfico definido. Os persona-
gens estão literalmente no meio de

um caminho deserto e sem ninguém,
sem nenhuma referência. A única
perspectiva é a esperança de encon-
trar Godot, que também nunca
chega. 

O brasileiro Plínio Marcos, um dos
dramaturgos mais perseguidos na di-
tadura militar, em sua obra também
faz denúncias sociais. Um de seus tex-
tos mais contundentes é conhecido
como, “Dois Perdidos Numa Noite
Suja”, que também gira em torno de

apenas dois personagens, Tonho e
Paco. Nesta peça o referido autor de-
nuncia o submundo da periferia do rio
de janeiro e tem como fundamento em
seus escritos, a inquietação, a perple-
xidade e os limites do ser humano, no
confrontamento da busca de uma vida
mais digna, no mundo social capita-
lista.  

Não só questões sociais e psico-
lógicas, mas questões tradicionais,
morais, familiares, e questões étni-

cas também são fontes de inspiração
para dramaturgos, com o sentido de
denunciarem tais atrocidades. Neste
caso, citaremos outro brasileiro que
em toda sua obra denuncia princi-
palmente as questões morais e psi-
cológicas, que podemos encontrar
no texto “Vestido de Noiva”, de Nél-
son Rodrigues. Este espetáculo, foi
reconhecido como o ponto de par-
tida do teatro moderno brasileiro.
Aqui, ele enfoca vários problemas
contidos no cotidiano da sociedade
carioca. Enfoca, questões de inces-
tos, homicídio em famílias ricas,
entre outros assuntos.

Na França, vamos encontrar tais
denúncias na área das artes plásti-
cas, a partir da obra de Toulouse
Lautrec. Como Plínio Marcos, Tou-
louse vivenciou vários cabarés de
Paris, e como era pintor, se trans-
formou no principal artista, que a
partir da pintura de vários cartazes
de shows desses cabarés, denun-
ciou o submundo da cidade Luz.
Sua obra revelou este submundo,
que a moral social de Paris escondia
dos seus próprios olhos. O que se
pode observar entre esses drama-
turgos e artistas é querer contribuir
com a própria sociedade, em busca
de dias melhores. 

Para criar a personagem
da cantora sertaneja Raíssa
Medeiros em "Rensga
Hits!", a protagonista Alice
Wegmann ficou assistindo
stories de Marília Men-
donça no Instagram para
entender sua voz "afetiva,
acolhedora e maternal".

A série que estreia
nesta quinta-feira (4) no
Globoplay não conta a
história de Marília nem de
cantoras do feminejo.
Mas a ficção, que mistura
drama e comédia, se
passa neste mercado da
música sertaneja femi-
nina.

Raíssa é uma jovem do
interior traída pelo noivo.
Ela abandona o altar e
segue o sonho de viver da
música em Goiânia.

O título da série vem de
uma gíria goiana que de-
monstra espanto. É o
nome da produtora de
Marlene (Deborah Secco).

A concorrente da Rensga
Hits é a Joia Maravilha Re-
cords, de Helena (Fabiana
Karla).

No meio da disputa,
Raíssa tem uma música
roubada por Gláucia Fi-

gueira (Lorena Compa-
rato). A criação de
"Rensga Hits!' é de Caro-
lina Alckmin e Denis Niel-
sen

Roqueirinha em 'Ma-
lhação', sertaneja em

'Rensga'
Alice já viveu uma can-

tora em seu primeiro
papel como protagonista
na TV, a Lia de "Malhação:
Intensa como a Vida",
entre 2012 e 2013. "Mas foi

bem 'basiquinho'. Na-
quela época eu nem to-
cava muito. Tive que
aprender uma coisa ou
outra, mas acabou que
deixei de lado o violão de-
pois", ela conta.

Ela só foi se reaproxi-
mar das seis cordas du-
rante a quarentena. "Meu
melhor amigo, o Fran-
cisco Gil [neto de Gilberto
Gil] me deu um violão de
aniversário", ela conta.

Parece que o amigo adi-
vinhou, pois logo depois
ela recebeu o convite para
atuar na série no universo
do feminejo. Logo de cara,
foram duas semanas só de
aula de canto e violão.

Para criar uma estrela
de feminejo mais realista,
ela foi estudar a grande
referência do estilo -
ainda no primeiro semes-
tre de 2021, antes da
morte de Marília Men-
donça.

Alice Wegmann estrela série sobre feminejo com 
personagem inspirada em Marília Mendonça

Feminejo

'Rensga Hits!' estreia no Globoplay nesta quinta (4). Atriz estudou vídeos da cantora, adotou sua voz 'afetiva, 
acolhedora e maternal', e 'chorou de não conseguir respirar' quando ela morreu.

Geral

ARTE E SUBMUNDO SOCIAL
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Alice Wegmann interpreta Raíssa Medeiros na série 'Rensga Hits!' — Foto Gleik Suelbe-Globo



Biden enfrenta dilema na troca da atleta Brittney
Griner por um criminoso de armas russo
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Bicampeã olímpica de bas-
quete, a americana Brittney
Griner desembarcou no des-
tino errado e na hora errada
e paga um preço alto por
isso. Uma semana antes de a
Rússia invadir a Ucrânia, em
24 de fevereiro, ela foi detida
no Aeroporto Internacional
Sheremetievo, perto de Mos-
cou, com um vape que conti-
nha óleo à base de cannabis.
Rapidamente se transfor-
mou num valioso troféu para
Vladimir Putin, chamado de
bandido pelo presidente
americano,

Ninguém, a essa altura do
desacerto diplomático entre
Rússia e Estados Unidos,
tinha expectativa de uma
sentença que a inocentasse.
Aos 31 anos, Grinner foi con-
denada a nove anos e meio
de prisão a serem cumpridos
em uma colônia penal, ta-
chada como traficante de
drogas, que ela justificou ter
autorização médica para
usar para o tratamento de
dores crônicas.

A dura sentença põe o pre-
sidente Biden num dilema
complexo, praticamente de
joelhos para obter a liberta-
ção de Grinner e trazê-la de
volta para casa. O governo
americano negocia com a
Rússia uma troca despropor-
cional entre prisioneiros:
Griner e o ex-fuzileiro naval
Paul Whelan, condenado a
16 anos por espionagem,

pelo traficante de armas
russo Viktor Bout, que já
cumpriu metade de sua sen-
tença de 25 anos nos EUA.

Conhecido como “Merca-
dor da Morte”, Bout é o pri-
sioneiro russo mais notório
no país, por quem o Kremlin
frequentemente intercede,
tentando o retorno para
Moscou. Ainda assim, a
oferta dos EUA foi aquecida

em banho maria pelo Krem-
lin, provavelmente à espera
da comoção entre os ameri-
canos pela condenação de
Griner.

Além da posse de canna-
bis, ilegal na Rússia, situação
da atleta se complicou por
ser gay num país hostil à co-
munidade LGBTQ+. A ima-
gem da musculosa estrela da
WNBA, imponente em seus
1,90m, causa desconforto e
indignação cada vez que
aparece em público, encer-
rada numa minúscula jaula
de ferro e fadada à condição
de moeda de troca.

A negociação divide cor-
rentes políticas. De um lado,
os que defendem pagar qual-
quer preço pelo retorno de
Griner, calcados na tese de
que uma vida americana
vale mais do que a de qual-
quer criminoso. De outro, os
que argumentam que a troca
porá em risco as vidas de ou-
tros americanos no exterior,
que serão facilmente feitos
prisioneiros.

Ao contrário de Griner, a
maioria é acusada de espio-
nagem. O jornalista Jason
Resaian, do “Washington
Post”, conhece esse lugar de
refém. Correspondente do
jornal, passou 544 dias preso
injustamente no Irã, sob acu-
sações de espionagem, cola-
boração com governos hostis
e propaganda contra o re-
gime, até ser libertado, em
janeiro de 2016, também em
uma troca de prisioneiros.

“Griner é mantida refém
na Rússia e foi condenada
antes de ser presa”, tuitou
ele, após a divulgação da
sentença da atleta. As auto-
ridades russas insistem em
dizer que ela não é refém e
está sob custódia da Justiça
— tese que só ecoa no pú-
blico interno. Se o custo de
trocar uma atleta por um
criminoso é alto, o de não
fazer nada por ela e deixá-la
apodrecer numa prisão
russa será mais elevado e
penoso para o presidente
americano.

Dilema Geral

Como o governo americano negocia a libertação da estrela do basquete feminino, usada como troféu pela Rússia
para obter ganhos no momento mais tenso das relações entre os dois países desde o fim da Guerra Fria.

COLUNA •

"Poemas da Arca do Velho"
Itaguaraci Macedo: Químico e poeta

rivmacedo@ymail.com

Brittney Griner, jogadora de basquete americana, chegando a
corte da Rússia — Foto REUTERS-Evgenia Novozhenina

Quando a gente não quer que os amo-
res terminem,
e mesmo nunca mais o medo de sofrer,
amores vem e vão e volta a acontecer
outros amores,tantos que não se defi-
nem...
Mas,se os meus olhos vão te ver,que se
iluminem,
Duma maneira tal como jamais vão
ver!
Se sentes medo,como não também não
ter
Eu porventura os mesmos medos que
te minem?
Porém,te amo e nunca procurei negar
para ninguém...apenas amo e,por te
amar
eu não sei como alguém consegue
amar assim...
Mas sei que eu morreria se chegasse ao
fim!
Como se tu fosse de mim a pulsação
E eu de ti fosse também o coração!

QUASE ALEXANDRINOS 



O último dia de ações do
programa Conciliação Itine-
rante foi marcado por muita
emoção em Porto Grande. Na
sexta-feira (05), Marianne e seu
pai Moisés, procuraram a
equipe no Fórum da Comarca
para realizar um sonho que já
durava 30 anos: colocar na cer-
tidão de Marianne o nome de
Moisés como seu pai, através
do reconhecimento de paterni-
dade socioafetiva.

Marianne Cardoso conta
que sua mãe é casada com
Moisés Guedes há 31 anos, e
desde os 2 anos de idade ela
o tem como pai. “Ele esteve
em todas as fases da minha
vida, cuidando e se dedi-
cando como se eu fosse sua
filha. É um laço que foi cons-
truído com muito amor, cari-

nho e cuidado”, diz, agora le-
vando o sobrenome Guedes,
de Moisés.

“Sempre tivemos a vontade
de que o nome dele estivesse
na minha certidão, pois até
então eu só possuía o nome

da minha mãe. Com o nasci-
mento da minha filha, essa
vontade ficou ainda mais
forte, porque agora ele tem
uma neta”, diz Marianne,
com emoção. “Estamos
muito gratos hoje por essa

conquista, ainda mais gratos
pela agilidade e cuidado que
tiveram conosco”, finalizou.

Videoconferência
Caroline da Silva Rodrigues

chegou ao Fórum da Comarca
nesta manhã com o pequeno
Ravi, de 3 anos, para normali-
zar uma questão referente à
pensão alimentícia do filho. O
pai do menino, residente em
outra cidade, não pode estar
presente e participou por vi-
deoconferência.

“Ravi é muito apegado ao
pai, e a distância não os dei-
xava manter contato fazia um
bom tempo. Hoje ele ficou feliz
em o ver, e conseguiu matar a
saudade graças a essa video-
conferência”, contou Caroline.

“Conseguimos um acordo

bom tanto para as duas partes
quanto para o meu filho. Estou
me sentindo aliviada, pois já
queríamos firmar um acordo
que regularizasse a pensão ali-
mentícia do Ravi, e com o
acompanhamento e orienta-
ção da Justiça tudo ocorreu
bem hoje”, concluiu.

A juíza Marcella Peixoto
Smith, titular da Comarca de
Porto Grande, reforça que as
ações por videoconferência fa-
cilitam a vida de todos. “É
muito bom para as partes e os
advogados, conseguimos rede-
signar pouquíssimas audiên-
cias com videoconferência”,
explica. “É mais fácil alguém
conseguir internet com um vi-
zinho, do que um transporte
para vir até outro município",
diz a magistrada.

Serviços do Programa Conciliação Itinerante em Porto Grande
transformam vidas em seu último dia de mutirão

Comarca de Calçoene promove workshop 
de xadrez para crianças e adolescentes

Descentralização do esporte

Serviços e ações são realizados de forma presencial e também por videoconferência, facilitando a vida de todos.

Humanizado e gratuito

"Eu comecei a pesquisar
sobre xadrez e fiz um tabu-
leiro e as peças para jogar,
mas não tinha ninguém que
soubesse jogar comigo", con-
tou José Vitor, de 12 anos. Ele
é participante do primeiro
Workshop de Xadrez promo-
vido pela Vara Única da Co-
marca de Calçoene. Com as
oficinas ministradas pelo
professor Marcos Paulo Mon-
teiro, crianças e adolescentes
de 10 a 18 anos tiveram o pri-
meiro contato com a prática
do xadrez. O workshop foi
iniciado dia 2 de agosto (se-
gunda-feira) e se estendeu
até o dia 4 (quinta-feira).

Instruída pelo professor
Marcos Paulo Monteiro, que
é mestre nacional em Xadrez

e membro da Federação
Amapaense de Xadrez
(FEXAP), a iniciativa objetiva
a descentralização do es-
porte. "Hoje o xadrez está
muito centralizado em Ma-
capá, e nosso intuito é repas-
sar esse conhecimento e
criar novos polos do esporte
em outros municípios do
nosso estado", explicou.

"Podemos entender o xa-
drez como esporte, ciência,
arte e ainda como uma ferra-
menta pedagógica, capaz de
estimular o raciocínio, a con-
centração e outras habilida-
des em quem pratica",
complementou o professor.

Idealizadora do projeto, a
juíza IlanaKapah, titular da
Vara Única de Calçoene des-

taca a inserção do esporte
como mais uma opção para a
juventude do município.
"Nosso desejo é que todos os
participantes possam abra-
çar essa oportunidade e
quem sabe sair daqui deste
workshop novos clubes de
xadrez nas escolas, bibliote-
cas ou outros espaços”.

Durante o workshop foram
abordados conceitos históri-
cos e técnicos, desde seu sur-
gimento, variações,
movimentos e regras. A pro-
gramação contou ainda com
a exibição do filme "Rainha
de Katwe", que narra história
de uma jovem de Uganda,
que corre atrás do sonho de
ser uma campeã internacio-
nal de xadrez.

O Juizado da Infância e Juventude – Área de Políticas Públicas
e Medidas Socieducativas realizou no fim da última semana, a
inspeção judicial nos centros socioeducativos. A ação ocorreu
sob supervisão do juiz substituto Moisés Ferreira Diniz. As ins-
peções aos centros de internação do Sistema Socioeducativo do
Amapá fazem parte do calendário bimestral nos estabelecimen-
tos e entidades de atendimento ao adolescente, conforme
orienta a Resolução 77/2009, do Conselho Nacional de Justiça.

A visitação tem como objetivo averiguar a estrutura de cada
espaço, verificar se as oficinas oferecidas estão em funciona-
mento e se os centros estão atendendo as necessidades dos ree-
ducando. “Dentre os objetivos é possível destacar a análise da
estrutura e condições oferecidas aos socioeducandos que cum-
prem medidas de proteção de forma provisória ou decorrentes
de decisão definitiva”, explicou o juiz Móises. 

As vistorias ocorreram no Centro socioeducativo de interna-
ção feminina (CIFEM), Centro de Internação Provisória (CIP),
Núcleos de Medidas socieducativas e Internação Masculina (CE-
SEIN) e na Casa de Semiliberdade.  “O que consideramos falhas
ou pendência também foram consignados e serão devidamente
informados”, afirmou o juiz. 

Foram ouvidos os funcionários e internos dos centros para ser
feito um relatório mais assertivo e que por meio dele possa
haver melhorias. “No geral, avaliamos a inspeção como positiva,
pois observamos melhoras estruturais em comparação com vi-
sitas anteriores” avaliou o magistrado.

Juizado da Infância e da Juventude realiza
inspeção em centros socioeducativos 

Fiscalização

A visitação tem como objetivo averiguar a estrutura de cada espaço,
verificar se as oficinas oferecidas estão em funcionamento e se os

centros estão atendendo as necessidades dos reeducando.
Durante as oficinas foram abordados conceitos históricos e técnicos, 

desde seu surgimento, variações, movimentos e regras.

Ações também são realizadas por
meio de videoconferência.

As vistorias ocorreram em unidades
socieducativas masculina e feminina
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Marianne e seu pai Moisés, procuraram a equipe no
Fórum da Comarca para realizar um sonho.
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Um, dois, três, quatro, cinco,
seis...um milhão, dois milhões
novecentos e noventa e nove
mil oitocentos e oitenta
e,,,aiaiai e agora que número
mesmo, oitenta e seis ou sete,
... Como conseguir contar se
vem o sol e não as vejo, se está
nublado e não as enxergo de-
pois do monte, é impossível.
Quem nunca pensou que po-
deria contar as estrelas? Ou
quando ouviu esta frase pela
primeira vez: Olhe para o céu e
conte as estrelas se puder, eu
vou mostrar que é possível
contar. Incrível que pareça às
vezes quando criança ouvia
esta história sempre me lem-
brava, eu vou contar todas elas
e conseguirei provar que é pos-
sível contar as estrelas do céu,
sim. E quando começava a
contar não chegava nem nas
cinquenta, pois o cansaço da
visão e a longa distância come-
çava embaçar e confundir a
minha mente ao ponto de ter
que desistir. Não entendia o
sentido e acabei por perceber
que é impossível contar as es-
trelas...que alguns desafios são
impossíveis de serem entendi-
dos racionalmente. Precisam
ser apenas aceitos. Crer!

O texto de Genesis 15, diz
com todas as letras: “Depois
disso Abrão teve uma visão, e
nela o Senhor lhe disse: —
Abrão, não tenha medo. Eu o
protegerei de todo perigo e lhe
darei uma grande recompensa.
Abrão respondeu: — Ó Senhor,
meu Deus! De que vale a tua re-
compensa se eu continuo sem
filhos? Eliézer, de Damasco, é
quem vai herdar tudo o que
tenho. Tu não me destes filhos,
e por isso um dos meus empre-
gados, nascido na minha casa,
será o meu herdeiro. Então o
Senhor falou de novo e disse: —
O seu próprio filho será o seu
herdeiro, e não o seu empre-
gado Eliézer. Aí o Senhor levou
Abrão para fora e disse: — Olhe
para o céu e conte as estrelas se
puder. Pois bem! Será esse o
número dos seus descenden-
tes. Abrão creu em Deus, o Se-
nhor, e por isso o Senhor o
aceitou. O Senhor disse tam-
bém: — Eu sou Deus, o Senhor;
eu o tirei da Babilônia, da ci-
dade de Ur, a fim de lhe dar
esta terra para ser sua proprie-
dade. — Ó Senhor, meu Deus! —
disse Abrão. — Como posso ter
certeza de que esta terra será
minha? O Senhor respondeu: —
Traga para mim uma vaca,
uma cabra e uma ovelha, todas
de três anos, e também uma
rolinha e um pombo. Abrão
levou esses animais para o Se-
nhor, cortou-os pelo meio e co-
locou as metades uma em
frente à outra, em duas fileiras;
porém as aves ele não cortou.
Então os urubus começaram a
descer sobre os animais mor-
tos, mas Abrão os enxotava.

Quando começou a anoitecer,
Abrão caiu num sono pro-
fundo. De repente, ficou com
medo, e o pavor tomou conta
dele. Então o Senhor disse: —
Fique sabendo, com certeza,
que os seus descendentes vive-
rão num país estrangeiro; ali
serão escravos e serão maltra-
tados durante quatrocentos
anos. Mas eu castigarei a nação
que os escravizar. E os seus
descendentes, Abrão, sairão li-
vres, levando muitas riquezas.
Você terá uma velhice aben-
çoada, morrerá em paz, será
sepultado e irá se reunir com os
seus antepassados no mundo
dos mortos. Depois de quatro
gerações, os seus descenden-
tes voltarão para cá; pois eu
não expulsarei os amorreus até
que eles se tornem tão maus,
que mereçam ser castigados. A
noite caiu, e veio a escuridão.
De repente, apareceu um bra-
seiro, que soltava fumaça, e
uma tocha de fogo. E o braseiro
e a tocha passaram pelo meio
dos animais partidos. Nessa
mesma ocasião o Senhor Deus
fez uma aliança com Abrão. Ele
disse: — Prometo dar aos seus
descendentes esta terra, desde
a fronteira com o Egito até o rio
Eufrates, incluindo as terras
dos queneus, dos quenezeus,
dos cadmoneus, dos heteus,
dos perizeus, dos refains, dos
amorreus, dos cananeus, dos
girgaseus e dos jebuseus.”

A aliança fora renovada a
mesma promessa registrada
em Gênesis 12, quando Deus
promete que a descendência
de Abrão seria muito grande. E
a afirmação que Deus faz a
Abrão revela que as suas mise-
ricórdia para serem compreen-
didas não depende da
capacidade intelectual, mas da
esperança na ação de Deus, ve-
jamos como o SENHOR, trans-
fere esta certeza ao mandar
Abrão, contar as estrelas... O
ato de olhar para o céu e contar
as estrelas mostra que isso não
a grandeza da criação está bem
distribuída pelo próprio Deus,
e que por mais que o ser hu-
mano se esforce ele só conse-
gue aceitar que é assim o que
Deus criou. Tão logo, Deus
mostra par Abrão que se Deus
criou tudo não seria por acaso
capaz de cuidar e atender a
promessas feitas a Abrão. (Es-

crevo Abrão, pois ainda nesta
parte do texto não tinha mu-
dado o nome de Abrão para
Abraão, o que ocorre mais
adiante em Gênesis 17.4-6).

Conte as estrelas... o desafio
está lançado, mas Abrão creu e
isso lhe foi imputado para Jus-
tiça e aceito por Deus. Real-
mente não foi um homem
quem fez esta frase, mas foi o
próprio Deus que ao chegar a
Abraão em visão lança-lhe
uma promessa, uma aliança,
que na verdade é um pacto,
um pacto divino, diferente do
que normalmente conhece-
mos, onde acordos são selados
em reuniões de negócios, onde
homens discutem as condi-
ções dos acordos.

No caso de Abraão, ele não
teve oportunidade de fazer
suas escolhas quanto ao que
seria para seu benefício ou
para o benefício de Deus, ele
apenas creu no convite de
Deus, ele creu no que Deus lhe
disse, pois os acordos de Deus
não oferecem riscos. Deus é
quem propõe os acordos, é ele
quem se apresenta ao ser hu-
mano e oferece as suas condi-
ções aos homens, ele quando
interrogado por Abraão que
lhe lembra: olha não tenho
descendência, não tenho fi-
lhos, pois sou velho e minha
esposa já passou a idade de ter
filhos, e tu sabes que para
minha tristeza um servo meu,
será meu herdeiro. Eliézer, o
Damasceno.

Tu não me destes filhos. E
agora tu vens me falar que não
é pra mim ter medo, pois terei
uma grande recompensa, e
que eu terei uma grande des-
cendência. É difícil entender.

Então o SENHOR falou de
novo e disse: o teu filho será o
herdeiro, e não teu empre-
gado.

Quando Deus fala isto acon-
tece algo muito importante, ou
seja, Deus leva Abrão para fora
e pede para ele contar as estre-
las do céu se puder. No en-
tanto, quando nos lembramos
da frase conte as estrelas do
céu, lembre-se que somos in-
capazes, de contar as estrelas
do céu, e que Deus é quem
concede coisas para cada um
de nós aparentemente impos-
síveis, porque assim como
Abrão teve consciência de não

conseguir contar as estrelas.
Ele apenas creu. 

E ai temos a declaração pri-
meira de nossa fé, isto é,
somos salvos pela fé em cristo,
e não pelas obras, pela satisfa-
ção de nossos dinheiro, mas
somos salvos por amor de
Deus que vem ao nosso encon-
tro, somos salvos pela miseri-
córdia de Deus, é Deus que
visita o seu povo, porque
Abrão foi aceito por Deus por
ter crido na misericórdia de
Deus. E vale para nós hoje. Nós
somos aceitos pela misericór-
dia de Deus. Somos aceitos por
causa de Jesus que morreu por
cada um de nós, somos aceitos
por Deus mediante a fé em
Cristo como sendo nosso Sal-
vador, como sendo o verda-
deiro Deus. A fé em Cristo é
que nos salva.

Mas é importante prestar-
mos atenção que é Deus
quem nos motiva, que nos
tira da inércia, é Ele quem
nos movimenta, e um dos
meios ocorre por causa da
palavra, os Sacramentos, por
meio dos estudos bíblicos...
Deus por meio da fé nos en-
sina que os somos filhos de
um Deus cheio de amor,
justo, que ama tanto ao Seu
povo que não se contenta em
chegar em silêncio, isto é
onde a sua palavra está ali
mora a felicidade, a Palavra
de Deus move montanhas,
pois conforme o salmo 50,
Deus é um SENHOR pre-
sente, que chama todos os
moradores da terra, de um
lado ao outro, portanto, para
os que vivem longe da graça
de Deus, ele diz eu não os con-
deno, mas Deus mediante
Jesus quer ser vida renovada,
ele quer ser conhecido por
todos por isso ele não chega
em silencio, ele muda tudo
transforma vidas e corações.
Ele diz: eu não preciso de sa-
crifícios de animais, sangue,
em fim são todas minhas
criaturas, são todas minhas
as coisas do mundo, fui
quem fiz, um sacrifício ofe-
recido a Deus por nada vale
se não for por gratidão. Deus
quer que creiamos nele e o
resto ele se encarrega de
fazer em nós.

Mas o salmista no salmo
50.14-20, afirma ao dizer: que
a gratidão de vocês seja o sacri-
fício que oferecem a Deus,... E
logo abaixo o próprio Deus diz:
“Se me chamarem no dia da
aflição, eu os aliviarei, e vocês
me louvarão. Porém Deus diz
aos maus: “Que direito têm
vocês de recitar as minhas leis
e de falar a respeito da minha
aliança? Vocês não querem
que eu os corrija e não aceitam
as minhas ordens. Vocês ficam
amigos de cada ladrão que en-
contram e andam com pessoas
adúlteras. Vocês estão sempre

prontos para dizer coisas más
e não pensam duas vezes antes
de pregar mentiras.” As pro-
messas de Deus são sem fim, e
este mesmo Deus que promete
alivio, promete grandes coisas
para quem tem fé nele, como
fazer uma enorme nação a par-
tir de um homem idoso e de
uma mulher idosa, também é
o mesmo Deus que promete,
castigar aos que conhecem as
leis e fazem poucos casos.

Irmãos sabem ser mais fácil
acreditar em algumas coisas
do tipo; se tiver fé seus proble-
mas estão resolvidos, e se
estes assim não se resolverem
então você não teve fé, ou
ainda você tem problemas na
família, desemprego, câncer,
isso é por que não tem fé. Os
meios de comunicação estão
cheios de afirmações que só
levam para a condenação
eterna, o inferno, sim, o in-
ferno, pois é uma pregação
que mostra que a ação está no
ser humano e nega o poder de
Jesus, nega a morte e ressur-
reição de Cristo, e continua
com o mesmo discurso de reli-
giões não cristãs. No Evange-
lho de hoje, Jesus ouvimos
falar: Vendam tudo o que
vocês têm e dêem o dinheiro
aos pobres. Arranjem bolsas
que não se estragam e guar-
dem as suas riquezas no céu,
onde elas nunca se acabarão. 

Jesus quer dizer ponham
sua confiança nele, creiam
que Ele realmente é nosso
salvador. Que assim como
uma criança se encanta e es-
pera poder contar as estrelas
do céu assim nós podemos
crer que Jesus está ao nosso
lado pronto a perdoar os nos-
sos pecados e pronto a salvar,
dar paz e tranquilidade, e
uma vida renovada pela ação
do seu amor em cada coração
que ele habita.

Porque a fé é a certeza de
que vamos receber as coisas
que esperamos e a prova de
que existem coisas que não
podemos ver. Ou seja, assim
como Abrão e todos os ante-
passados compreenderam as
coisas por meio da fé, assim
nós hoje somos capazes
compreendemos que Deus é
Criador, que Jesus é o Salva-
dor, que o Espírito Santo é o
que nos consola e Santifica,
que esta mesma fé nos leva
para vida eterna, mediante
Jesus. 

Que o Senhor Jesus, con-
ceda-nos entendimento para
compreendermos que nem
sempre iremos enxergar
todas as coisas na vida assim
como Abraão não viu com
seus próprios olhos a nume-
rosidade de sua descendên-
cia e mesmo assim creu,
possamos crer e sermos acei-
tos por Deus para honra do
Seu nome. Amém.

Por Rev. André Buchweitz Plamer COLUNA
Pastor da Igreja Evangélica 

Luterana do Brasil em Macapá –
Congregação Cristo Para Todos;
também atua como Missionário

em Angola e Moçambique

OLHE PARA OS CÉUS E CONTE AS ESTRELAS SE PUDER



De andança em andança, descon-
tente com a condição dos viventes
– assim, no Sul, se diz das gentes,
“viventes” – Luiz Miranda, nascido
em Uruguaiana, espraiou-se, por
breve tempo em São Paulo; exilou-
se no Uruguai, nos idos dos “anos
de chumbo”; logo retornou aos
pagos, terra de seus afagos e inspi-
rações...

Não, não viajou ao redor do
mundo, mas escreveu a mais ex-
tensa obra de poemas já sabidas e
lidas, pois se fez artífice daquilo que
dizia: “Meu tempo é todo empre-
gado na arte de recriar o mundo”.

E, nesta tarefa épica de sua recria-
ção de mundo, já que neste mundo
observado não se sentia inserido,
escreveu sobre o amor de enamora-
dos envolvidos em paixão como
quem desenha uma elegante dança
de salão. 

Escreveu sobre o tempo, as pen-
dências e as excelências do dia a dia
e a desenfreada angústia do homem
na busca de teto e pão, de justiça e
da compreensão das madrugadas
escuras.

Recriou em palavras rimadas as
cavalgadas, as esperanças e os so-
nhos dos tropeiros das estepes, do

chão de terras lavradas e dos pam-
pas na figura emblemática que
inundou sua memória com sua luta
inglória, o Tonho Tropeiro. “Tonho
tropeiro cavalga entre lendas e o
instante”.

Viajou, na classe “vip”, por fra-
ses e despenhadeiros de palavras
chaves para alardear suas crenças,

declarar-se amante da liberdade e
denunciar solidões, percorrendo
lembranças da infância, da labuta
de gente grande e dos dias de gló-
rias e enganos, ora criando rema-
kes, ora construindo pontes ou se
jogando de corpo e alma nas águas
e tempestades dos vendavais de
verão. 

Luiz de Miranda cantou o ur-
bano e o rural com seus movimen-
tos de coisas, bichos, pessoas e
sentimentos. Não obstante, tor-
nou-se encantado quando fitou as
estrelas e fincou-as com flechas in-
cendiárias no solo da poesia, colo-
rindo e iluminando sua visão de
eternidade concreta e alada.

O aumento dos casos de
varíola dos macacos desper-
tou uma preocupação adicio-
nal. Além da questão
sanitária, os médicos estão
empenhados em combater o
preconceito em torno da
doença.

Dos casos de varíola dos
macacos contabilizados pela
Organização Mundial da
Saúde, 98% são de homens
que fazem sexo com ho-
mens. Isso levou o diretor-
geral da OMS a recomendar
que homens que mantêm re-
lações homossexuais redu-
zam, neste momento, o
número de parceiros sexuais.

A mensagem da OMS pro-
vocou preocupação na popu-
lação LGBTI+. Preocupação
com a doença, e também
com o risco de sofrer com
mais um estigma, associar
essas pessoas a uma doença
é algo que já aconteceu
antes.

Quando a Aids começou a
se espalhar no começo da dé-
cada de 1980, fazendo mui-
tas vítimas entre homens
que se relacionavam com ou-
tros homens, chegou a ser
chamada de "peste gay".

“Isso fez com que muitas
pessoas sofressem discrimi-
nação, que tivessem seus di-
reitos humanos violados,
direitos humanos funda-
mentais violados, inclusive o
direito de ir e vir. Operações
policiais que levavam pes-
soas trans e outras pessoas a
terem a sua atividade averi-
guada, eram presas em fun-
ção de estarem na rua”,
explica Ariadne Ribeiro Fer-
reira, que é representante do
Unaids no Brasil.

Há décadas, estudos já
comprovaram que a trans-

missão do vírus da Aids não
depende da orientação se-
xual. Médicos explicam que,
assim como o HIV, o vírus
que provoca a varíola dos
macacos também pode ser
transmitido durante qual-
quer relação sexual, não ape-
nas entre homens.

“Não é uma doença rela-
cionada apenas a gays. Em-
bora a doença já exista na
África desde a década de 70,
já tem casos registrados,
houve esse surto atual que
começou dentro dessa co-
munidade que é uma comu-

nidade pequena. Mas nada
impede de essa concentração
com o tempo de diminuir e
afetar outros grupos”, afirma
o infectologista Vinícius Bor-
ges.

E a relação sexual não é a
única forma de transmissão.
Segundo a OMS, é possível
ser infectado por abraços,
beijos prolongados e contato
com objetos contaminados,
como toalhas e roupas de
cama.

Matheus Góis contraiu a
doença e está em casa se re-
cuperando. Quando notou os
sintomas, como febre e caro-
ços na pele, procurou a saúde
pública de Santo André, na
grande São Paulo. Matheus é
gay e conta que o médico in-
sinuou que ele tivesse HIV. A
Prefeitura de Santo André
afastou o médico.

“Ele disse: ‘qual é a sua so-
rologia?’ eu disse: ‘HIV nega-
tivo’. ‘Você tem certeza?’ e eu
disse: ‘tenho certeza’. Depois
disso ele falou para eu sair da
sala, não perguntou sinto-
mas, não perguntou o que eu
estava sentindo, só queria
saber da doença”, relata o
ator.

O infectologista Jamal Su-
leiman, que viu de perto o
surto de HIV/Aids, hoje
atende pacientes com varíola
dos macacos e reforça a ne-
cessidade de acabar com es-
tigmas.

“Vou repetir isso um mi-
lhão de vezes: não é uma
doença ligada a gays, não
tem nada a ver com isso.
Vírus não escolhe o seu ca-
minho. Não temos o direito
de fazer julgamento moral
das pessoas, as doenças não
são assim. Tudo o que a
gente aprendeu, que tenha
servido para alguma coisa,
não é possível que em pleno
século 21 a gente adote o
mesmo comportamento dos
anos 80, isso não faz o
menor sentido”, diz o infec-
tologista.

O estado de São Paulo, que
registrou a maioria de casos
no Brasil, vai disponibilizar
quase cem hospitais e mater-
nidades para o tratamento
dos pacientes mais graves da
varíola dos macacos.

E o Instituto Adolfo Lutz
vai acompanhar a evolução
dos casos e possíveis muta-
ções do vírus.

Infectologistas reforçam que transmissão da doença independe da orientação sexual.
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POETAR PARA ETERNIZAR
(Homenagem a Luiz de Miranda)

COLUNA Professora de Língua 
Portuguesa e Literatura, 

escritora e ativista cidadã.
Publicou, entre outros 

livros, “A Prática da Gestão
Democrática no Ambiente

Escolar”, artigos 
relacionados a sua área e 

espalhou poemas e crônicas
por diversos veículos.

População LGBTI+ teme estigmas ligados à
transmissão da varíola dos macacos



Contando com servidores
especializados no atendi-
mento e consultas proces-
suais de pessoas privadas de
liberdade, o posto da Defen-
soria Pública do Amapá
(DPE-AP) no Instituto de Ad-
ministração Penitenciária do
Amapá (IAPEN) passou a
atender os apenados de se-
gunda a sexta-feira de forma
presencial. Esses atendi-
mentos, que estavam limita-
dos a teleconferências e
visitas semanais por conta
da pandemia, agora, passam
a ser diários e com busca
ativa de demandas.  

O defensor público e coor-
denador do Núcleo Criminal
de Macapá, Jefferson Teodó-
sio, explica que a atuação da
Defensoria Pública no sis-
tema penitenciário é “im-
prescindível”, tanto de
forma remota, quanto pre-
sencialmente.   

“Nunca deixamos de aten-
der no IAPEN, mas agora
com maior controle da pan-
demia e avanço da vacina-
ção da população carcerária
e servidores da DPE-AP, foi
retomado o atendimento in-
tegral aos apenados, tanto
por meio de videoconferên-
cia, como por meio presen-
cial”, afirmou o defensor
público. 

Segundo Jefferson, a as-
sistência são se limita ape-
nas as pessoas privadas de
liberdade que procuram a
Defensoria Pública, mas
também há uma busca ativa
por demandas.   

“Temos assistidos que
nem sequer solicitaram
atendimento, mas observa-
das as necessidades conta-
mos com alguns critérios
objetivos de chamada, tais
como relatos de problemas
de saúde, tempo de prisão

cautelar, natureza do crime,
entre outros”, explicou Jef-
ferson.  

O trabalho exercido será
fomentado ainda pela estru-
turação da sala onde a De-
fensoria Pública atende
dentro do IAPEN. “O projeto
já está em fase de licitação e
as obras devem iniciar em
setembro”, destacou o de-
fensor público-geral, José
Rodrigues.  

Conforme dados apresen-
tados pelo Setor de Estatís-
tica e Informação Prisional,
em março deste ano exis-
tiam cerca de 2.517 pessoas
privadas de liberdade nas
dependências do IAPEN.   

Os atendimentos da De-
fensoria Pública no local
ocorrem de forma integral
nas terças, quartas e quin-
tas-feiras. Nas segundas e
sextas-feiras, apenas pela
manhã. 

O defensor público-
geral do Amapá, José Ro-
drigues, participará da
solenidade de posse dos
ministros Alexandre de
Moraes e Ricardo Lewan-
dowski como presidente e
vice, respectivamente, do
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). 

Eleitos no dia 14 de
junho durante sessão ad-
ministrativa conduzida
pelo atual presidente,
Edson Fachin, os minis-
tros tomarão posse no dia

16 de agosto, às 19h.
Alexandre de Moraes é

natural de São Paulo e
tomou posse no cargo de
ministro do STF em março
de 2017, sendo empossado
como membro substituto
do TSE em abril do mesmo
ano.

Ricardo Lewandoski
nasceu no Rio de Janeiro.
Ministro do STF desde
março de 2006, Lewan-
doski já tem experiência
na Corte Eleitoral, a qual
presidiu de 2010 a 2012.

Defensor Público-Geral do Amapá participará de 
posse da presidência do Tribunal Superior Eleitoral

Soluções na área educacio-
nal e melhorias nas políticas
públicas de ensino no estado
foram alguns dos temas discu-
tidos em uma reunião entre a
Defensoria Pública do Amapá
(DPE-AP) e o Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE-AP) na úl-
tima semana.

O defensor público-geral do
Amapá, José Rodrigues, rece-
beu a conselheira substituta do
TCE-AP, Terezinha de Jesus
Brito, para avaliar futuras par-
cerias no projeto “Juntos pela
Educação”, idealizado pelo
Tribunal.

A iniciativa busca melhorar a
qualidade do ensino escolar
nos 16 municípios do estado,
através de um levantamento
com das dificuldades enfrenta-
das em cada localidade.

Depois da avaliação dos
dados é realizado um relatório
para a criação do diagnóstico
que dá andamento nas fases
seguintes. A Defensoria Pú-
blica deve atuar nas necessida-
des relacionadas ao público em
situação de vulnerabilidade,
minorias, pessoas ribeirinhas e
povos indígenas.

“Queremos construir solu-
ções e, muitas vezes nos muni-
cípios, nós esbarramos em
situações que precisam da De-
fensoria. Nós fazemos um
plano de ação para monitorar e
executar atividades específicas

em cada município”, explicou
a conselheira Terezinha de
Jesus.

Nas atividades são avaliadas
ações de gestão das escolas, in-
fraestrutura e acessibilidade,
merenda e transporte escolar,
atuação dos conselhos de con-
trole social da educação.

O DPG colocou a instituição
à disposição para somar ao pro-
jeto.

“A nossa realidade é dife-
rente da realidade do resto do
Brasil, principalmente na Ama-
zônia. A maioria das crianças
vai para a escola pela merenda,
porque é a única refeição e pre-
cisamos pensar em como atuar
nesta parceria”, detalhou Ro-
drigues.

O encontro também teve a
presença da auditora de con-
trole externo do TCE-AP, Re-
giane Guedes, responsável pela
mobilização de novos mem-
bros para integrar o projeto.

Outro ponto levantado foi o
de prevenção e cuidado com a
saúde mental de alunos, res-
ponsáveis e professores envol-
vidos na comunidade escolar.

“As doenças mentais são as
doenças do século e o isola-
mento tem contribuído para
isso. A violência é outro fator
que também tem tirado mais
as crianças do convívio social”,
lamentou o defensor público-
geral.

Ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski serão empossados no próximo dia 16 de agosto.

Atendimentos que estavam limitados a teleconferências e visitas semanais, 
agora, são diários e com busca ativa de demandas.

Posto presencial da Defensoria Pública no IAPEN
atende apenados de segunda a sexta-feira

Defensor Público-Geral do Amapá recebe conselheira
do TCE-AP para discutir parcerias na área da educação

Reunião ocorreu durante a última semana, no prédio 
da Defensoria Pública, em Macapá.

Representante

ProjetosServiço
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Atendimentos, que estavam limitados a teleconferências
e visitas semanais por conta da pandemia.

O defensor público-geral do Amapá, José Rodrigues, recebeu
a conselheira substituta do TCE-AP, Terezinha de Jesus Brito.



Cerca de R$ 9,2 bilhões
em recursos do saque ex-
traordinário do Fundo de
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) não movimen-
tados pelos trabalhadores
voltarão para as contas dos
fundos desde sábado (6).
Os valores fazem parte do
saque de R$ 1 mil, que vi-
gorou de abril a junho, mas
foram esquecidos no apli-
cativo Caixa Tem.  

Segunda a Caixa Econô-
mica Federal, os recursos
retornarão às contas vin-
culadas dos trabalhadores
com a correção do FGTS
acumulada no período.
Pela legislação, o FGTS
rende o equivalente à taxa
referencial (TR) mais 3% ao
ano.

A Lei 14.075 de 2020,
que regulamentou as pou-
panças sociais digitais, de-
termina que os valores do
FGTS depositados nessas
contas e não movimenta-
dos pelos trabalhadores re-
tornem ao fundo, com
correção, se não forem mo-
vimentados em até 90 dias
depois do período de
saque.

Nos últimos anos, foram
promovidas diversas roda-
das de saques do FGTS.
Neste ano, o governo libe-
rou em torno de R$ 30,1 bi-
lhões para cerca de 43,2
milhões de trabalhadores.
Cada trabalhador recebeu
R$ 1 mil ou o total da conta,
caso o saldo fosse menor
que esse valor. O dinheiro
foi automaticamente de-

positado nas contas pou-
pança digitais, criadas para
o pagamento do auxílio
emergencial em 2020 e de-
pois usadas para o paga-
mento de benefícios
sociais e de saques extraor-
dinários do FGTS.

Apesar de o dinheiro
voltar para o FGTS, os tra-
balhadores que se esque-
ceram de sacar terão uma
nova oportunidade. Até 15

de dezembro, eles poderão
pedir o crédito novamente,
com o dinheiro sendo
transferido para o Caixa
Tem em até 15 dias. O pe-
dido de saque pode ser
feito pelo aplicativo FGTS,
disponível para os telefo-
nes e dispositivos móveis
dos sistemas Android e
iOS. A consulta pelo site da
Caixa foi desativada há al-
guns meses, restando ape-

nas o aplicativo como meio
de contato eletrônico.

Neste ano, o saque ex-
traordinário de R$ 1 mil
ocorreu de 20 de abril a

15

de junho. A liberação
ocorreu de forma escalo-
nada, baseada no mês de
nascimento do trabalha-
dor. 

Cerca de R$ 9,2 bilhões de saque 
extraordinário voltarão ao FGTS

Não movimentados Geral
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Dinheiro foi depositado no Caixa Tem, mas não foi movimentado.

Cada trabalhador recebeu R$ 1 mil ou o total da conta,
caso o saldo fosse menor que esse valor.



A China está realizando os
maiores exercícios militares
de sua história ao longo da
costa de Taiwan, ilha que
considera parte de seu terri-
tório.
As manobras, que Pequim

lançou em resposta à visita
da presidente da Câmara
dos Representantes dos
EUA, Nancy Pelosi, à ilha,
incluem disparos de mísseis
no mar e incursões no es-
paço aéreo de Taiwan.
Há décadas, a tensão

entre China e Taiwan vem
crescendo, tanto que a pos-
sibilidade de uma invasão
do poderoso Exército de Li-
bertação Popular chinês é
algo que poucos descartam.
Se a China invadisse Tai-

wan, seria desencadeada
uma guerra assimétrica, ou
seja, um conflito em que
uma das partes tem uma
força militar muito superior
à do adversário.
É o tipo de guerra que es-

tamos vendo entre a Rússia
e a Ucrânia, e isso nos mos-
trou que o desequilíbrio de
forças nem sempre é repro-
duzido nos resultados em
campo.
Seria muito diferente no

caso de uma invasão chi-
nesa a Taiwan?

Defenda-se como um
porco-espinho
A China — com uma popu-

lação de 1,4 bilhão de habi-
tantes, contra 24,5 milhões
de Taiwan — tem um orça-
mento de defesa 13 vezes
maior que a ilha vizinha, e
também a supera ampla-
mente em tropas, equipa-
mentos e armas.
Consciente de sua des-

vantagem em uma guerra
assimétrica, Taiwan adota a
chamada "estratégia porco-
espinho".
Quando se sente em pe-

rigo, o porco-espinho solta
seus espinhos para deter
predadores mais fortes.
"A dor de pisar nos espi-

nhos do animal se torna o
principal impedimento para
esmagá-lo", explica um edi-
torial do jornal Taipei
Times.
E, se o predador ainda

assim decide atacar o porco-
espinho, sofrerá uma puni-
ção dolorosa e acabará
desistindo.
A estratégia de Taipei é

baseada nesses pressupos-
tos, e foi confirmada em sua
Revisão Quadrienal de De-
fesa de 2021.
"Resistir ao inimigo na

margem oposta, atacá-lo no
mar, destruí-lo na zona cos-
teira e aniquilá-lo na cabeça
de ponte", é o que propõe
esse manual.
Para enfrentar uma guerra

assimétrica, Taiwan não
considera prioritário adqui-
rir caças e submarinos
caros, mas sim implantar
armas defensivas móveis e
ocultas, como mísseis anti-
aéreos e antinavio.

Três camadas de espi-
nhos para a China
Zeno Leoni, especialista

em ordem internacional, de-
fesa e relações entre China e
Ocidente da Universidade
King's College London, no
Reino Unido, analisou as
três camadas que compõem
a estratégia porco-espinho
taiwanesa.
"A camada externa é de

inteligência e reconheci-
mento para garantir que as
forças de defesa estejam to-
talmente preparadas", expli-
cou ele em artigo sobre a
doutrina de defesa de Tai-
wan para o site de notícias
acadêmicas The Conversa-
tion.
Durante décadas, Taiwan

desenvolveu um sofisticado
sistema de alerta precoce
para evitar o efeito surpresa
de um possível ataque re-
lâmpago da China.
Assim, Pequim "teria que

iniciar qualquer invasão
com uma ofensiva baseada
em mísseis de médio al-
cance e ataques aéreos para
eliminar as instalações de
radar, pistas de pouso e as
baterias de mísseis de Tai-
wan".

Para responder a um ata-
que desse tipo, a camada in-
termediária do
porco-espinho consiste no
destacamento de forças na-
vais para uma guerra de
guerrilha em pleno mar com
o apoio de aeronaves de
combate fornecidas pelos
Estados Unidos, segundo o
especialista.
Embarcações pequenas e

ágeis armadas com mísseis e
auxiliadas por helicópteros
e lançadores de mísseis em
terra tentariam impedir que
a frota do Exército chinês
chegasse ao território taiwa-
nês.
Ou que, se conseguisse,

pagaria um alto preço em
perdas humanas e materiais.
"A geografia e a população

são a espinha dorsal da ter-
ceira camada defensiva", ex-
plica Leoni.
O complexo terreno de

Formosa, com montanhas
escarpadas, poucas praias
aptas para desembarque e
grande parte de seu territó-
rio urbanizado, daria vanta-
gem aos defensores e
poderia multiplicar as bai-
xas do invasor.
Além disso, apesar do po-

deroso Exército chinês ser
até 12 vezes mais numeroso
em tropas do que o de Tai-
wan, o taiwanês conta com
mais de 1,5 milhão de reser-
vistas que entrariam em
combate se as tropas chine-
sas tentassem invadir o país.
Armas móveis, versáteis e

fáceis de ocultar também se-
riam cruciais na terceira ca-
mada, como demonstrado
na Ucrânia com os sistemas
portáteis de mísseis Javelin

e Stinger, que têm sido um
pesadelo para os aviões e
tanques russos.

O que os EUA fariam?
E, se a China decidir inva-

dir Taiwan, os Estados Uni-
dos entrariam na guerra?
Enviariam tropas ou arma-
mento? Tomariam outros
tipos de medidas?
A verdade é que não sabe-

mos, e os EUA não querem
que a gente saiba.
Enquanto Taipei aperfei-

çoa sua estratégia de porco-
espinho, Washington se
apega à chamada "ambigui-
dade estratégica" em suas re-
lações com a China e Taiwan.
Isso significa que os Esta-

dos Unidos ocultam inten-
cionalmente seus planos de
ação no caso de a China in-
vadir Taiwan.
"De alguma maneira, essa

ambiguidade (...) nos permi-
tiu manter a paz e a estabili-
dade no Estreito de Taiwan
por várias décadas e em vá-
rios governos", declarou re-
centemente o assessor de
segurança nacional da Casa
Branca, Jake Sullivan.
Em maio, o presidente

americano, Joe Biden, sur-
preendeu ao afirmar que seu
país tem o "compromisso"
de sair em defesa de Tai-
wan, embora posterior-
mente tenha retificado ao
assegurar que não há mu-
danças na "ambiguidade es-
tratégica".
Essa postura não apenas

procura dissuadir a China de
invadir Taiwan, como tam-
bém dissuadir Taipei de pro-
clamar sua independência
(Pequim ameaçou atacar se

fizerem isso) ao não garantir
a intervenção dos EUA.
Alguns congressistas ame-

ricanos pediram para mudar
a postura do país para uma
"clareza estratégica", no in-
tuito de dissuadir a China à
medida que o gigante asiá-
tico aumenta sua pressão
sobre Taiwan e sua presença
militar na região.
De qualquer forma, pou-

cos acreditam que os EUA fi-
cariam de braços cruzados
diante de uma invasão.
"Você nunca diz ao seu

oponente em potencial o
que pretende fazer. Mas sus-
peito que qualquer coisa
que seja implementada para
dissuadir a China, em pri-
meiro lugar, e para frustrar
uma tentativa de dominar
Taiwan, não seria apenas
militar", explicou à BBC
Chris Parry, analista de es-
tratégia da Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(Otan), aliança militar oci-
dental.
"Seria algo multidimen-

sional que incluiria aborda-
gens comerciais, financeiras
e informativas."

'Vivemos assim há 70 anos'
A demonstração de força

militar da China está alte-
rando a rotina em Taiwan,
onde o clima é mais de in-
dignação do que de pânico.
O transporte marítimo e

as companhias aéreas sofre-
ram grandes interrupções,
com barcos atracados no
porto e voos cancelados de-
pois que Pequim restringiu
o acesso a áreas ao redor da
ilha para suas manobras.
(BBC)

Manobras Geral

Taiwan: como é a estratégia 'porco-espinho' criada pela
ilha para se defender de possível invasão da China

Espinhos do porco-espinho produzem feridas dolorosas,
por isso poucos animais se atrevem a atacá-lo.

Se isso acontecesse, seria desencadeada uma guerra assimétrica, ou seja, um conflito em que uma das 
partes tem uma força militar muito superior à do adversário.
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A Prefeitura Municipal de Tarta-
rugalzinho, por meio da Secretaria
Municipal de Transporte (Sem-
trans), iniciou o verão com manu-
tenção dos ramais nas
comunidades rurais.Ao todo, os
serviços de infraestrutura já alcan-
çaram 104 quilômetros de estra-
das.

O trabalho é realizado diaria-
mente em parceria com a Secreta-
ria de Estado de Transporte do
Amapá (Setrap). As frentes de tra-
balho contam com patrulha meca-

nizada.
De acordo com o Município, já

foram beneficiadas as comunida-
des de Nova Vida, Fazenda Mo-
delo, Cedro, Canaã e Limão. Ao
longo do restante doano, as equi-
pes devem avançar ainda para ou-
tras localidades. 

A recuperação das estradas ru-
rais permite maior trafegabilidade,
beneficiando diretamente o trans-
porte escolar, o escoamento da
produção, melhorando também a
vida das pessoas no campo. 

Tartarugalzinho

Bruno Mineiro entrega da primeira casa de farinha
móvel mecanizada de Tartarugalzinho

Mobilidade

Prefeitura de Tartarugalzinho executa plano
de recuperação de ramais na zona rural

Avanço

Ao todo, 104 quilômetros de estradas já foram recuperados através de serviços de infraestrutura.

Veículos também foram disponibilizados às secretarias do município.

Em Tartarugalzinho, mutirão na Carreta
tem grande adesão popular

Atendimento

O último fim de semana
foi de muito trabalho em
Tartarugalzinho, região
central do estado. A car-
reta da Defensoria Pública
do Amapá (DPE-AP) es-
teve no município, onde
realizou diversos atendi-
mentos.

O defensor público Eze-
quias de Almeida, coorde-
nador em exercício do
Núcleo Regional do muni-
cípio, ficou satisfeito com
a ação.

“Fizemos 55 atendi-
mentos. Esse número re-
presenta quase 20% da
média mensal do núcleo.
É importante lembrar
que, com o atendimento
diário da DPE-AP em Tar-
tarugalzinho, não temos
demandas reprimidas”,

destacou Ezequias.
Para o defensor público-

geral do Amapá, José Ro-
drigues, adesão popular
demonstra a necessidade
de uma Defensoria Pública
presente, fortalecida e es-
truturada.

O DPG aproveitou a es-
tada no município para
vistoriar a obra da sede, há
poucos metros da Praça
Central, onde ocorreu o
mutirão. Iniciada em maio,
a construção modular já
está avançada, com pare-
des externas e telhado fi-
nalizados.

“Estou muito animado
com o ritmo dessa obra.
Estamos avançando e em
breve teremos o prazer de
inaugurar mais uma sede
no interior”, finalizou José.

A ação ocorreu no último fim de 
semana e atendeu 55 casos.

O prefeito de Tartarugalzi-
nho, Bruno Mineiro, entregou a
primeira casa de farinha indus-
trial sobre rodas do Amapá, ad-
quirida com emenda do
deputado federal Luís Carlos
através da Companhia de De-
senvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba. A me-
dida visa agregar valor ao pro-
duto, além de representar
avanço no sistema de produ-
ção, que passará de artesanal
para mecanizada.

Além disso, um veículo novo
foi repassado à Secretaria Muni-
cipal de Saúde, para dar dinâ-
mica às ações do setor
administrativo. O veículo foiad-
quirido com emenda do Sena-
dor Randolfe Rodrigues. A
pasta também recebeu outro
tipo de transporte para fortale-
cer as ações do programa Vigia-
gua, por meio de emenda do

deputado federal André Abdon.
Para a Secretaria Municipal

de Cultura, um outro veículo
novo foi disponibilizado, tam-
bém por meio de emenda de
André Abdon. 

Esses anúncios foram feitos

durante cerimônia de Hastea-
mento da Bandeira, com parti-
cipação da banda de música do
Corpo de Bombeiro Miliar e lan-
çamento do Agosto Lilás, mês
de combate e prevenção à vio-
lência contra a mulher.
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Bruno Mineiro entrega da primeira casa de farinha móvel mecanizada.

Já foram beneficiadas as comunidades de Nova Vida,
Fazenda Modelo, Cedro, Canaã e Limão.

Durante o mutirão, a DPE atendeu o equivalente
a 20% da média mensal do núcleo.Veículos também foram entregues às secretarias municipais.



O trabalho de manu-
tenção de vias públicas,
iniciado no fim de julho
deste ano, prossegue em
toda extensão da Ave-
nida Tancredo Neves, no
centro de Laranjal do
Jari, com serviço delim-
peza da rua, aplicação de
massa asfáltica quente e
compactação do material
com rolo compactador.

O trabalho é executado
pela Prefeitura de Laran-
jal do Jari, com fiscaliza-
ção da Secretaria
Municipal de Desenvol-
vimento Urbanoe Infra-
estrutura.

Segundo o prefeito de

Laranjal do Jari, Márcío
Serrão, a obra tem como
objetivo melhorar a qua-
lidade de vida da popula-
ção e a infraestrutura da
cidade.

“É com imenso prazer
que acompanhamos
esse trabalho de mobili-
dade urbana que está
sendo feito com respon-
sabilidade. Esse reca-
peamento vai alcançar
o centro comercial da
cidade e também ire-
mos fazer toda a parte
de calçadas. Outras vias
também vão ser revita-
lizadas”, explica o ges-
tor.

Equipe de Laranjal do Jari campeã da Série Bronze do Campeonato
Brasileiro Escolar de Futsal é recebida com louvor pelo Município

Infraestrutura

O prefeito de Laranjal do
Jari, Márcio Serrão, recebeu
durante a última semana, as
atletas da Escola Sônia Hen-
riques Barreto, que repre-
sentaram o Amapá na
categoria feminina durante
uma competição disputada
em Santa Catarina, no sul do
Brasil.

A equipe de Laranjal do
Jari representou o estado e
venceu o time Goiás por 3 a
1, conquistando o título da
Série Bronze Feminina do

Campeonato Brasileiro Esco-
lar de Futsal. A decisão foi
disputada no último sábado
(30), em Balneário Cambo-
riú.

A equipe que fez história
na competição e garantiu o
título estudantil para Região
Norte. A equipe comandada
pelo professor Hamilton Bar-
bosa.Os gols que levaram o
título foram marcados por
Fabiana, Fernanda e Raissa. 

O Prefeito Márcio Serrão
parabenizou as atletas e se

colocou disposição para aju-
dar sempre que for solici-
tado.

Campanha até o título:
Fase classificatória
Amapá 5x1 Sergipe
Amapá 0x1 Rio de Janeiro
Amapá 0x6 Santa Catarina
Amapá 4x2 Bahia
Semifinal
Amapá 9x0 Rio Grande do

Sul
Final
Amapá 3x1 Goiás

Prefeitura de Laranjal do Jari realiza 
recapeamento da avenida Tancredo Neves

Esporte

Serviço consiste em limpeza da via, aplicação de massa asfáltica quente e compactação com máquina pesada.

Representantes femininas representaram o Amapá durante competição no sul do país.

LARANJAL DO JARI

Marcha para Jesus em Laranjal do Jari
será realizada no dia 13 de agosto

A Prefeitura de Laranjal
do Jari e as igrejas evangé-
licas da região ao sul do
Amapá irão realizar 13ª
Marcha para Jesus da ci-
dade, que acontecerá às 17h
do dia 13 de agosto.

A concentração será no
Porto da Balsa, às margens
do Rio Jari, com destino ao

Terminal Rodoviário da ci-
dade. O objetivo é propor-
cionar um momento de
adoração e de lazer para a
comunidade religiosa.

Na chegada do percurso,
haverá show gospel do can-
tor Josiel Serrão, além da
pregação do pastor Marcos
Antônio.

Evento é organizado pela Prefeitura do município
e por igrejas evangélicas da região.

Evento religioso
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Obras também serão realizadas em outras vias do Município.



A Prefeitura de Oiapo-
que, através do Instituto
Municipal de Trânsito e
Transportes (Imtrans) e a
Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura,
realizaram a construção
de uma lombada na Rua
Santos Dumont, no cen-
tro da cidade. 

O objetivo principal é
evitar acidentes que ve-
nham colocar em risco a
vida e integridade física
de pedestres, ciclistas,
motoristas e motociclis-
tas que utilizam as vias
diariamente. Isso porque
a referida via é uma das
mais movimentadasdo
município.

O Prefeito Breno Al-
meida esteve no local e

falou da importância
desse redutor de veloci-

dade. “A gente sabe do
grande fluxo de veículos

aqui, sendo uma área
comercial. A nossa preo-
cupação é dar tranquili-
dade aos moradores e
comerciantes, evitando
os riscos de acidente”,
comentou.

“A intenção é prevenir
e dar mais segurança aos
cidadãos. Sabemos que
aumentou bastante o nú-
mero de veículos em
nosso municípioe espe-
cialmente aqui, o fluxo de
pedestres também é
muito grande. Já sinaliza-
mos, mas mesmo assim,
pedimos a atenção de
todos” destacou o presi-
dente do Imtrans, Dwe-
kio Freitas.

Prefeitura de Oiapoque irá lançar campanha
de enfrentamento à violência contra mulher

A Coordenadoria Municipal
de Políticas Públicas Para Mulhe-
res de Oiapoque já está nos pre-
parativos para as intervenções
de conscientização que serão
realizadas no mês de agosto no
Município.

As ações integram a campa-
nha doAgosto Lilás, mês dedi-
cado ao combate da violência
contra mulher.

A coordenadora da Cmppm,
Zélia Rodrigues, explica como o
trabalho será realizado. Ela
ainda acrescenta a importância

de todos os setores aderirem à
iniciativa, visando a proteção do
público feminino de Oiapoque.

“Diga não à violência contra a
mulher! No decorrer do mês de
agosto, iremos enfatizar a cons-
cientização sobre esse tema tão
importante para os vários seto-
res e órgãos da sociedade. Ire-
mos nas rádios locais falar sobre
o tema e participar de programa-
ções para propagar esse tema,
visando a diminuição e o enfren-
tamento à violência doméstica”,
destacou.

Em Oiapoque, construção de lombada visa reduzir 
acidentes nas principais vias da cidade

Sinalização

O mês de agosto dedicado nacionalmente à conscientização
pelo fim dos tipos de opressão.

Prefeitura de Oiapoque realiza manutenção 
em pontos de iluminação pública 

Mais segurança

Medida contribui para o tráfego com menor velocidade e risco para motoristas e pedestres.

O trabalho consiste na avaliação e substituição de materiais 
danificados, lâmpadas, queimadas ou quebradas.

Oiapoque

A Prefeitura de Oiapoque,
através da Secretaria Munici-
pal de Obras e Infraestrutura,
está realizando a manuten-
ção da iluminação pública
nas vias do município. Nesse
primeiro momento, o bairro
central está recebendo o tra-
balho. 

Os serviçossão executados
através da Empresa EPS Ma-
nutenção e Engenharia, e
segue um cronograma para

realização. Após o bairro cen-
tral, serão alcançados Cleve-
lândia e Aldeia do Manga, e
consequente prosseguirá os
serviços nos bairros das cida-
des.

O trabalho consiste na ava-
liação e substituição de ma-
teriais danificados, como
lâmpadas, queimadas ou
quebradas.

Para o Secretário de Obras
Lucas Alves, “com esse tra-

balho, os moradores poderão
transitar pelos locais a noite,
com mais segurança e tran-
quilidade”, diz.

“É uma satisfação poder
estar dando resposta a comu-
nidade que vem sofrendo
com a escuridão, que muitas
vezes também ocasiona até
mesmo acidentes. Seguimos
em frente que trabalho tem
muito”,explica oprefeito de
Oiapoque, Breno Almeida.
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Após o bairro central, serão alcançados Clevelândia
e Aldeia do Manga, e consequente prosseguirá os
serviços nos bairros das cidades.

Rua Santos Dumont recebeu construção de lombada.

Agosto Lilás 
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A Caridade, na sua expressão
mais profunda, deveria ser um dos
principais estatutos da Política, por-
que não se restringe ao simples e
louvável ato de dar um pão. É o sen-
timento que — iluminando a Alma
do governante, do parlamentar e do
magistrado — conduzirá o povo ao
regime em que a Solidariedade é a
base da Economia, entendida no
seu mais amplo significado. Isso
exige uma reestruturação da Cul-
tura, por intermédio da Espirituali-
dade Ecumênica e da Pedagogia do
Afeto, no meio popular e como dis-
ciplina acadêmica. Contudo, no
campo intelectual, que o seja sem
qualquer tipo de preconceito que re-
duza, em determinadas ocasiões, a
perspectiva de grandes pensadores
analíticos, pelo fato de alguns deles
se submeterem a certos dogmatis-
mos ideológicos e científicos, o que
é inconcebível partindo de mentes,
no supino, lucubradoras. Até por-
que a Ciência é pródiga em conquis-
tas para o bem comum. Mas
também, no seio dela e em outras
áreas do saber, houve os que muito
sofreram incompreensão, por causa
do convencionalismo castrador,
mesmo de certos pares que apressa-
damente os prejulgavam. Vítimas
deles foram Sócrates, Bias, Baruch
Spinoza, Dante Alighieri, Galileu Ga-
lilei, Semmelweis, William Harvey,
Samuel Hahnemann, Maria Montes-
sori, Luísa Mahin, Dr. Barry J. Mars-
hall, Dr. J. Robin Warren e outros
nomes célebres, universalmente
acatados.

Em suma, a Caridade, sinônimo
de Amor, é uma Ciência especial, a
vanguarda de um mundo em que o
ser humano será tratado como me-
rece: de forma humana, portanto,
civilizada. Estaríamos, assim, eri-
gindo um Império de Boa Vontade
neste planeta, o estado excelente
para o Capital de Deus — ou seja, o
ser humano com seu Espírito Eterno
ou, poderíamos dizer, o Espírito
Eterno do ser humano, o que verda-
deiramente somos em essência —,
que circula por todos os cantos e
não mais pode aceitar especulação

criminosa de si mesmo. (...)
Esta ponderação da educadora e

escritora brasileira Cinira Riedel de
Figueiredo (1893-1987) vem ao en-
contro do que anteriormente abor-
damos: “De cada homem e cada
mulher depende o aprimoramento
de tudo quanto nasce, cresce, vive e
se transforma sobre a Terra, porque,
de fato, nada morre. Existe uma
contínua transmutação, e devemos
ser os guias para que essa transfor-
mação se faça uma ascensão cons-
tante, tornando-se cada vez mais
bela e mais perfeita para representar
melhor a vida que a anima”.

Não nos situamos no reino das
nuvens

A distorção do pensamento a res-
peito do abrangente significado da
Caridade tem produzido grande
prejuízo à sociedade. É preciso, em
definitivo, entendermos que, no
mais amplo sentido, o Mandamento
Sublime da sobrevivência pessoal e
coletiva é a Caridade. Ela se ex-
pande por todos os estratos da atua-
ção criativa espiritual-humana, nos
quais aguarda o convite da Alma
para nela manifestar-se.

Philipp Melanchthon (1497-1560),
o respeitado teólogo e educador ale-
mão que liderou o luteranismo após
a morte de Martinho Lutero (1483-
1546), colocou-se do lado dos que
preferem servir, ao citar o seguinte
aforismo: “Nas coisas necessárias,
unidade; nas coisas incertas, liber-
dade; em todas as coisas, a cari-
dade”.

Ensinava o Apóstolo Paulo, em
sua Primeira Carta aos Coríntios,
13:13, que, das três virtudes teolo-
gais (Fé, Esperança e Caridade), a
maior delas é a Caridade, que, como
não nos cansamos de repetir, é sinô-
nimo de Amor. Duvida?! Basta con-
sultar um bom dicionário.

Há, igualmente, os que acreditam
ser a Caridade a ação de fracos, fuga
dos que não desejam a solução defi-
nitiva para os problemas sociais...
Só que as propostas que, por tanto
tempo, vêm apresentando não re-
solveram as aflições do mundo. É
que tudo deve começar pelo ser hu-
mano com o seu Espírito Eterno, o
alvo da Caridade, que não é o refú-
gio de sonhadores ou proposta esca-
pista de gente acomodada. Pelo
contrário. Tê-la como decisão de
vida, de atividade promotora de
transformações profundas na socie-
dade, a partir do sentimento de cada
criatura, exige determinação, cará-
ter e coragem, consoante demonstra
o célebre orador da Antiguidade De-
móstenes (384-322 a.C.), ao afirmar:
“Não podes ter um espírito gene-
roso e valente se tua conduta é mes-
quinha e covarde; pois quaisquer
que sejam as ações de um homem,
tal será o seu espírito”.

Caridade — Plano Divino de pre-
servação da Vida

Não haverá Sociedade Solidária,
e, possivelmente, com o tempo, o
próprio planeta como o conhece-
mos, se não compreendermos a Ca-
ridade como um Plano Divino para

que haja sobreviventes à avidez hu-
mana.

Por falar em Deus, bem apro-
priado para o texto esta máxima de
Mary Alcott Brandon: “Existe uma
força superior que dirige o Universo.
O nome que dermos a ela é secundá-
rio”.

Pobre é quem ignora a perfeita Lei
de Fraternidade e de Justiça, aquele
que se esquece do Criador e de Suas
criaturas. Palavras de Eliú, Livro de
Jó, 34:11 e 12: “Deus retribui ao
homem segundo as suas obras e faz
que a cada um toque segundo o seu
caminho. Na verdade, Deus não
procede maliciosamente; nem o
Todo-Poderoso perverte o juízo”.

Por intermédio da psicografia de
Chico Xavier (1910-2002), o famoso
médium espírita de Uberaba/MG
Cornélio Pires (1884-1958), jorna-
lista, poeta e um dos maiores divul-
gadores do folclore brasileiro,
deixou registrado, no livro Conversa
firme, esta sugestiva quadrinha:

“Sociedades e grupos
São destinados ao Bem,
Deus não cria mal nenhum
Nem cativeiro a ninguém”.

Fraternidade é a Lei. Ética, a sua
disciplina. Justiça, a sua aplicação.
Ninguém mais infeliz do que o indi-
gente da Fé e da Caridade. Quem é
verdadeiramente rico? Aquele que
ama. Como sábio e afortunado é o
que da mesma forma se comporta,
promovendo o bem-estar da socie-
dade. É o caso do filósofo, médico e
musicólogo, intérprete de Bach
(1685-1750), Albert Schweitzer
(1875-1965), que por mais de 50 anos
cuidou dos doentes em Lambarene,
antiga África Equatorial Francesa.
Dizia ele: “Dar o exemplo não é a
melhor maneira de influenciar os
outros. É a única”.

O conhecido missionário, que
também foi Prêmio Nobel da Paz de
1952, era tido por Albert Einstein
(1879-1955) como “o maior homem
vivo” de sua época. Gandhi (1869-
1948) já havia sido assassinado.

Por termos confiança no ideal da

Boa Vontade, persistiremos até al-
cançarmos a concretização da Eco-
nomia da Solidariedade Espiritual e
Humana, firmada no Novo Manda-
mento de Jesus (Evangelho, se-
gundo João, 13:34; e 15:13) —
“Amai-vos uns aos outros como Eu
vos amei. (...) Não há maior Amor do
que doar a própria vida pelos seus
amigos” —, parte integrante da Es-
tratégia da Sobrevivência, conforme
publiquei em 1986, na Folha de
S.Paulo.

Elevado espírito social
O avanço tecnológico tem derru-

bado muitas fronteiras e feito algu-
mas desabar sobre outras. Entre
elas, econômicas e sociais. Contudo,
a globalização não vai impedir a di-
versidade. Porquanto, se mundia-
liza, dá também expressão ao
regionalismo. De várias formas,
todo mundo influencia todo
mundo. No entanto, barreiras, em
diversas partes do planeta, ainda
tornam cada vez mais distantes
ricos e pobres. Isso pode resultar em
consequências profundas, em am-
plitude internacional, a exemplo do
fim do Império Romano. Entretanto,
desta vez, tais transformações po-
derão provocar providências inusi-
tadas até em corações de pedra,
antes contrários ao pragmático espí-
rito de Caridade, que serão levados
a pensar que existem algumas coi-
sas vitais, até mesmo para eles,
como... a compaixão. (...) Caridade
não é pífio sentimentalismo, a que
alguns gostariam de reduzi-la. Acer-
tou, pois, quando escreveu o grande
Joaquim Nabuco (1849-1910), pri-
meiro embaixador brasileiro nos
EUA: “À luta pela vida, que é a Lei da
Natureza, a Religião opõe a Cari-
dade, que é a luta pela vida alheia”.

O que seria mais importante para
o fortalecimento das comunidades
do que esse elevado espírito social?

É possível igualmente esperarmos
do alto significado da Caridade, na
atitude diária, o completo caminho
da verdadeira independência de
nossa pátria.

Caridade é assunto sério.

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.

Os animais nas pistas ainda
são um grande perigo para
quem trafega tanto nas estradas
estaduais, quanto nas federais.

Segundo o inspetor da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), Rai-
mundo Sérvulo, o risco de aci-
dentes provocados pela presença
de animais na rodovia aumenta
no Maranhão devido a pouca vi-
sibilidade, principalmente no pe-
ríodo da noite.

“O período noturno ele é um
período bastante propício ao
animal procurar pista. As
vezes naqueles locais com a
cerca com o arame quebrado,
uma coisa dessa natureza o
animal, às vezes, vai para cima
da pista e isso oferece bastante
risco ao motorista. Então, esse
período noturno a gente pede
que ele redobre a atenção, o

motorista. Dirija com bastante
prudência e também sob
chuva que é um período que
traz bastante preocupação, no
caso de animal na pista. O aci-
dente é muito propício”, expli-
cou o inspetor Raimundo
Sérvulo.

Nesta semana duas mulhe-
res morreram na BR-316, pró-

ximo a cidade de Peritoró, de-
pois de baterem em um animal
na pista. As vítimas ainda esta-
vam sem capacete. Dados le-
vantados pela PRF mostram
que em 2022 menos de 3% dos
acidentes registrados no Mara-
nhão tiveram essa causa.
Mesmo assim a Polícia Rodo-
viária Federal alerta aos moto-

ristas que é preciso cuidado re-
dobrado e respeito com as leis
de trânsito.

O inspetor Raimundo Sér-
vulo diz que pretende retomar
nos próximos meses uma ação
de recolhimento de animais
em todas as rodovias federais
que cortam o Maranhão e
conta também com a consciên-
cia dos donos das proprieda-
des rurais. “A Polícia
Rodoviária também ela tem
um trabalho de recolhimento
desses animais soltos e, inclu-
sive, agora nós vamos reativar
esse trabalho aqui com a che-
gada de caminhão de recolhi-
mento de animal e a gente vai
colocar em prática para retirar
aqueles animais que estejam
oferecendo perigo a esses aci-
dentes”.

Nas rodovias estaduais da
região dos Cocais, em que a
responsabilidade pela fiscali-
zação é do Governo do Estado,
flagrantes de animais próxi-
mos do acostamento da pista
são comuns. Nas rodovias es-
taduais é possível encontrar
bois e vacas pastando no que
deveria ser o acostamento da
MA-020, entre as cidades de
Peritoró e Coroatá. Em alguns
momentos o trânsito na es-
trada fica parado por causa dos
animais soltos.

Sobre a situação da MA-020
e de outras rodovias em que há
animais na pista, nem o Go-
verno do Estado, em a Agência
de Mobilidade Urbana e nem a
Secretaria de Infraestrutura do
Estado deram um posiciona-
mento.

Alerta Geral

Animais soltos nas estradas causam riscos
de acidentes no Maranhão

Caridade e o Capital de Deus

Nesta semana duas mulheres morreram na BR-316, próximo a cidade de Peritoró, depois de baterem em um animal na pista.

Animais soltos nas estradas causam riscos de

acidentes nas estradas que cortam o Maranhão



Paula Pavarina •

Des-informação

COLUNA
Paula Pavarina, advogada, 

especialista em Direito da Mineração,
Direito Público e Business. Atua junto

a associações, cooperativas e 
federações de garimpeiros do Pará.
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O maior exoesque-
leto mecânico de qua-
tro pernas do mundo
pode amplificar a força
humana em mais de 50
vezes, conta o seu cria-
dor Jonathan Tippett,
um artista e engenheiro
mecânico do Canadá.

“Não há nada pare-
cido como entrar em
um exoesqueleto me-
cânico de 4 mil quilos e
200 cavalos de potên-
cia”, diz Tippett sobre a
estrutura, que tem 3
metros de altura.

A estrutura motori-
zada pode ser usada
para várias funções no
futuro: mineração,
agricultura, silvicul-
tura, resgastes de pes-
soas e desastres.

Tippet, que é funda-
dor da Exosapien Tech-
nologies, pensa ainda
em usar o exoesqueleto
para incentivar a cria-
ção de novos esportes:
imagina só um cam-
peonato de corridas
mecânicas entre os paí-
ses? 

Estrutura motorizada pode ser usada para várias funções no futuro: mineração, agricultura, resgastes de pessoas e desastres.

Inovação Geral

Maior exoesqueleto mecânico de 4 pernas pode 
amplificar força humana em mais de 50 vezes

A maior insolência de
toda uma vida é intentar
compreensão, nas veredas
do conhecimento popular.
Se antes o era, agora, pela
era da informação, nem co-
mentemos tamanha audá-
cia. Na meia-vida, o cidadão
tem suas prioridades, seus
segredos de família, suas
verdades não ditas, suas ar-
timanhas e delírios. No per-
curso seguinte, começa o
individuo comum a se ques-
tionar o porquê das coisas,
os motivos delas serem
como são. Nesse ponto, ou
ele segue por onde a banda
toca ou ele começa uma
desvantajosa e inquietante
descoberta sobre todas as
verdades que aceitou, ao
longo da vida, com filtros de
pais, tios, vizinhos, profes-
sores, apresentadores de te-
lejornal, radialistas ou galãs
de filmes ou novelas – e po-
líticos.

O salto de algumas déca-
das, em especial, nos países
latino-americanos, trouxe à
nossa realidade cotidiana o
acesso às muitas verdades,
de todos os lugares do globo
terrestre, que estávamos
um tanto despreparados
para recebê-las. Do rádio à
internet a cabo, nos rincões
da Amazônia, pouco se
sabia sobre tal tecnologia,
aliás, nem sobre energia
elétrica- quem não quisesse
sofrer com os racionamen-
tos, que obtivesse seu
motor de luz particular.
Logo, tudo mudou. Em
menos de uma década, con-
seguimos ter hidrelétricas,
apesar do seu alto custo,

aqui no norte do país. Se-
guindo as boas-novas, veio
a internet, lenta e valiosa, às
casas e aos casebres- barra-
cos.Atingimosnossa liber-
dade de acesso à cultura
mundial. Quão glorioso
cada movimento socioeco-
nômico desses. 

E por falar em políticos,
nessa corrida, mais impor-
tante nos pinta a disputa
pelo poder do que o inte-
resse nacional. As informa-
ções sobre a administração
do país não nos acontecem.
Não conseguimos sequer
criar uma oração a esse fim,
porque os antagonismos de-
cisórios e a existência de
projetos vêm para benefi-
ciar votos. A nação não os
importa. Só fazem correr as
informações que os interes-
sam.

Evidentemente que, se
errar valesse dinheiro, esta-
ríamos multimilionários na
meia-vida de nossa passa-
gem terrena. Não vale, posi-
tivamente. Geralmente,
pagamos pelos nossos
erros. Contudo, na maioria
das vezes, sem desembolsar

nenhum tostão sequer, mas
pagamos. Deixamos leva-
rem nossa energia de viver,
nossa melhor expectativa,
nosso desenvolvimento en-
quanto sociedade, nossa
evolução humana, nosso
superar geracional. Deixa-
mos, porque cremos sermos
genuinamente originais e
únicos em cada fala, em
cada ato, em cada opinião,
em cada omissão, em cada
decisão. Mal percebemos
que estamos sendo direcio-
nados para um ou outro
lugar comum. Tudo bem,
também. Do contrário, se-
riamos rebeldes “sem
causa”.

Não desejamos anarqui-
zar sistema algum. Deseja-
mos compreender as causas
das informações que nos
chegam. São originadas
onde, por que e por quem?
Ficou invasivo demais,
certo? Aceitamos entender a
origem dos dois primeiros
questionamentos, apenas.
Apreender o problema que
governa o país que habita-
mos. Dissecar o processo de
escolha e oferta de candida-

tos às eleições federais, es-
taduais e municipais. Con-
dicionar toda a população a
obrigatoriamente escolher o
que os convêm sem repre-
sentatividade e motivos
“palpáveis” é cansativo e
desgastante, até àqueles
que nunca se deram ao tra-
balho de buscar informa-
ções das questões
existenciais de sua própria
vida, o que dirá aos que
buscaram ou buscam?

Reunir em poucas linhas
nossas dores eleitoreiras
têm leveza quando puxa-
mos a responsabilidade a
nós mesmos. Se nos permi-
timos sermos conduzidos
por foquinhas saltitantes,
por representantes que es-
carneiamaos valores que
nos mantêm menos lobos e
mais humanos, por fichas-
sujas que prometem “reor-
ganizar” tudo, por ditadores
estaduais que não cansam
de ser o próprio sol, estare-
mos cada vez mais distantes
das benesses das informa-
ções de fontes confiáveis.

A informação chega, me-
lhor, ela está em nós, do ba-
nheiro ao trabalho, do lazer
ao romper da aurora. Dor-
mimos agarrados a ela.
Nossa revolução permitiu
“descobrir” o que quer que
seja útil ou necessário, em
qualquer instante, pelo tele-
fone móvel. Então, apesar
de interligados, estamos à
mercê de notícia falsa, que
nos leva e nos transporta a
caminhos de iras, de raivas
erradas, às pessoas erradas. 

O diálogo político do país
poderia ter índices sur-

preendentes de verdades
oriundas de fatos, mas ele
autoriza inverdades de anô-
nimos, sem menor conse-
quência sobre a notícia
veiculada ou
manipulada.Sem olhos nos
olhos, a verdade ou a men-
tira depende só da narrativa
apropriada e do investi-
mento cobrado. A essência
humana e a civilidade ficam
robotizadas, por costume.
Quem busca informações
desprovidas de tendências e
manobras precisa soar a ca-
misa, recorrer a outros idio-
mas, fuçar em sites
incomuns. É fadigoso, por-
que todos estão “aptos” a
tudo, basta baixar do Goo-
gle.

Adotamos o livre acesso e
lutamos por informações a
quem a queira, todavia en-
tendemos custo delas e não
prezamos pelos que a mani-
pulam vendendo a alma. A
consciência de reter talen-
tos e difundir opiniões, in-
fluenciando positivamente,
deveria ser o objetivo pri-
meiro dos meios de comu-
nicação globais. Em risco de
redundância, a informação,
meu nobre, desembraça ou
entrelaça destinos de na-
ções inteiras. Ela desce dos
Tribunais, dos Ministérios e
das Casas Executivas e Le-
gislativas e chega até nossa
mão, por meio de decisões e
notícias que só parecem
“apenas letras em jornais”
como dizia meu amigo arti-
culista Zé Altino Machado,
que, no mais das vezes,
nem a papel higiênico deve-
ria se prestar.



Ex-'Power Rangers' condenada à morte: crime e transição de
gênero em prisão agitam imprensa internacional

'Besouro Azul', filme com Bruna Marquezine 
e Xolo Maridueña, pode ser cancelado

Kim Kardashian x Kanye West: modelo brasileira revela
bastidor inusitado do mundo fashion com ex-casal

Astro de Queer Eye canta em português em 
single com Rebecca e Tiago Carlotto

Os fãs de 'Besouro Azul', filme com Bruna Marquezine e Xolo Maridueña, estão 
preocupados. Isso porque o longa pode ser cancelado após algumas atitudes da DC.

Os fãs de Bruna Marquezine
estão preocupados. Isso porque,
após uma atitude da DC, eles
acreditam que "Besouro Azul"
pode ser cancelado, mesmo após
o fim das filmagens. A atriz, que
curte férias no Brasil ao lado de
XoloMaridueña, ainda não se
pronunciou sobre o possível can-
celamento.

Os rumores começaram após a
decisão da DC por não lançar
"Batgirl". O filme, que tinha Leslie
Grace como atriz principal, es-
tava na fase de pós-produção,
assim como "Besouro Azul". Após
o comunicado da DC informando
a mudança de estratégia de lan-
çamentos, os fãs de Marquezine
ficaram preocupados com o des-
tino de "Besouro Azul".

Por enquanto, o lançamento de

"Besouro Azul" em 2023 está con-
firmado.

QUAL É A HISTÓRIA DE 'BE-
SOURO AZUL'?

A versão do herói que ganhará
as telas do cinema em 2023 apa-
receu pela primeira vez em 2006
na saga "Crise Infinita". Nela,
Jaime Reyes é um estudante de
família mexicana que mora no
Texas, nos Estados Unidos.

O rapaz vive uma vida normal
até que encontra um objeto em
forma de escaravelho. O artefato
se funde ao corpo do menino e
lhe dá um exoesqueleto e super-
poderes.

O herói já apareceu em algu-
mas animações da DC, como
"Justiça Jovem" e "Liga da Justiça
vs. Jovens Titãs"

A separação de Kim Kardashian e
Kanye West movimentou as manche-
tes internacionais com valores de tirar
o fôlego e alguns bastidores um tanto
quanto curiosos. Um deles, inclusive,
envolve uma modelo brasileira.

Nascida e criada no Complexo do
Chapadão, no Rio de Janeiro, Juliana
Nalú, de 23 anos, é uma das modelos
da 'Skims' - grife de underwear coman-
dada por Kim Kardashian. No entanto,
antes de trabalhar com a mãe de North
West - primogênita cujo estilo roubou
a cena durante a semana de moda de
Paris -, a carioca teve seu estilo elo-
giado pelo rapper.

"Eu estava na festa da Kendall Jen-
ner, no Nice Guy, em Los Angeles. Em
determinado momento, o Kanye me
abordou sorrindo e disse: 'Adorei seu
look. Amei muito!'. Agradeci e me apre-
sentei e, na mesma hora, ele chamou a
assistente, pedindo para que ela pe-
gasse meu contato pois ele tinha inte-
resse em fazer futuros trabalhos
comigo na moda", conta Juliana.

O contato posterior vindo da Kanye,
não aconteceu, mas recentemente Ju-
liana estrelou uma sessão de fotos em
Los Angeles, cidade norte-americana
onde é radicada desde 2016, para a
linha de underwear de Kim Kardas-
hian.

Desde os 14 anos de idade, Juliana
deixou a comunidade na periferia,
onde morava com a família, para estre-
lar importantes campanhas por todo o
mundo. Ela venceu o 'CUFA - Solte seu
Brilho', concurso realizado pela Rede
Globo em parceria com a Central Única
das Favelas e que tinha Taís Araújo
como madrinha.

"Tenho muita gratidão por tudo que
vivi e o que aprendi nesse caminho. Eu
tenho muito orgulho de ter vindo de
uma comunidade. Aqui fora, quando
me conhecem e perguntam de onde eu
sou, eu já falo cheia de orgulho:
'I'mfromthe favela!'. Com a boca cheia,
porque é assim que a gente vai mudar
esse estereótipo de que vir da favela é
uma coisa ruim", finaliza.

Rebecca se uniu a Tiago Carlotto para o lançamento de 'Desce Aqui (Down in LA)'. Além dos
dois, a faixa ainda contou com a presença de Bobby Berk, integrante do reality 'Queer Eye'.

Skylar Julius Deleon foi condenada à morte por duplo homicídio. A ex-atriz que partici-
pou de 'Power Ragers' ainda passou por uma transição de gênero na cadeia.

Depois de chamar atenção de Kanye West, a modelo brasileira Juliana Nalú foi 
convocada pela equipe de Kim Kardashian e posou para a grife de lingerie Skims.

A participação de Rebecca no
Rock in Rio Lisboa rendeu bons
frutos à cantora. Isso porque, de-
pois da apresentação da brasi-
leira, Tiago Carlotto se encantou
e decidiu fazer um feat com ela.
Com isso surgiu "Desce Aqui
(Down in LA)".

Além dos dois, a música ainda
conta com a participação de
Bobby Berk, estrela do reality
"Queer Eye", da Netflix. Na mú-
sica, o designer se arrisca a cantar
em português.

"Essa música tem uma energia
muito especial. Desde que surgiu,
em Lisboa, sabíamos que havia ali
algo potente. Estou muito feliz de,
nesse momento da carreira, poder

mostrar um trabalho tão consis-
tente para o público. Quero ver a
minha música conquistando as
pessoas, levando uma vibração
boa para a vida delas. E vejo que
"Desce aqui" tem esse potencial",
disse Tiago.

"Sempre tive uma paixão pelo
Brasil e pela 'energia' de seu
povo. Quando comecei a apre-
sentar o 'Queer Eye' da Netflix, o
Brasil rapidamente se tornou um
dos meus maiores seguidores
fora dos EUA. 'Desce Aqui' é tão
divertida, saborosa e energética –
assim como esse belo país. Es-
pero me apresentar ao lado de
Tiago e Rebecca no Brasil muito
em breve!", torceu Bobby.

Skylar Julius Deleon, anterior-
mente conhecida como John Julius
Jacobson, estampou os noticiários
ao ser condenada à morte por duplo
homicídio nos Estados Unidos. Tam-
bém na prisão, ela passou por uma
transição de gênero, se identificando
como mulher e mudando o nome
para Skylar.

A atriz fez uma curta participação
em "Power Ragers", no ano de 1993.
Em seguida, na época se identifi-
cando como homem e adotando o
nome de John, ela fez pontas em ou-
tros programas infantis, mas não
conseguiu decolar na carreira.

Por isso, ela e a esposa, Jennifer
Henderson, passaram a cometer cri-
mes, como pequenos roubos. Em

2004, elas se aproximaram do casal
Thomas e Jackie Hawks para assaltá-
los. O crime resultou na morte dos
dois. Skylar e Jennifer, então, joga-
ram os corpos no mar.

Skylar se assumiu culpada pelo
crime e foi condenada à morte por
injeção letal. Porém, a pena de morte
não existe mais na Califórnia, nos
EUA. Por isso, Skylar foi sentenciada
ao corredor da morte. Jennifer está
em prisão perpétua. Durante a pri-
são, Skylar passou pela transição de
gênero e está tomando hormônios
femininos.

A história de Skylar tomou conta da
imprensa internacional. Jornais como
o "La Nacion", "Marca" e a "ABC News"
deram destaques para o caso.
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O manifesto capitaneado
pela Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo
(Fiesp) em defesa da demo-
cracia será divulgado nesta
sexta-feira (4) em jornais de
grande circulação e conta
com a assinatura 107 entida-
des, entre associações empre-
sariais, universidades, ONGs
e centrais sindicais.

O texto, intitulado "Em De-
fesa da Democracia e da Jus-
tiça”, afirma que "a
estabilidade democrática, o
respeito ao Estado de Direito
e o desenvolvimento são con-
dições indispensáveis para o
Brasil superar os seus princi-
pais desafios".

"As entidades da sociedade
civil e os cidadãos que subs-

crevem este ato destacam o
papel do Judiciário brasileiro,
em especial do Supremo Tri-
bunal Federal, guardião úl-
timo da Constituição, e do
Tribunal Superior Eleitoral,
que tem conduzido com

plena segurança, eficiência e
integridade nossas eleições
respeitadas internacional-
mente, e de todos os magis-
trados, reconhecendo o seu
inestimável papel, ao longo
de nossa história, como poder

pacificador de desacordos e
instância de proteção dos di-
reitos fundamentais", afirma.

O documento organizado
pela Fiesp é o segundo mani-
festo público lançado em de-
fesa da democracia após
seguidos ataques do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) ao
sistema eleitoral. Segundo a
entidade, a visão é de que "o
respeito ao estado de direito e
o desenvolvimento são con-
dições indispensáveis para o
Brasil superar os seus princi-
pais desafios". Ele será lido às
10h do dia 11 de agosto, na Fa-
culdade de Direito da USP, no
Salão Nobre da faculdade.

Em um evento separado
também no dia 11 de agosto,
mas às 11h30 – no pátio da

mesma Faculdade de Direito,
será lançada a "Carta às brasi-
leiras e aos brasileiros em de-
fesa do Estado Democrático
de Direito". O documento –
que tem 700 mil assinaturas –
tem como criadores ex-alu-
nos da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo.

Um trecho do texto afirma
que as eleições brasileiras fei-
tas pelo processo eletrônico
"têm servido de exemplo no
mundo".

"Tivemos várias alternân-
cias de poder com respeito
aos resultados das urnas e
transição republicana de go-
verno. As urnas eletrônicas
revelaram-se seguras e con-
fiáveis, assim como a Justiça
Eleitoral", diz o documento.

Sistema eleitoral Geral

Em carta, Fiesp e entidades defendem segurança 
e integridade do sistema eleitoral brasileiro

Documento, assinado por 107 entidades, como associações empresariais, universidades, 
ONGs e centrais sindicais, entre outras, será divulgado nesta sexta 
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Valeska Zanello, mulheridade e a prateleira do amor

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.

Já reparou na forma com
que os produtos são organi-
zados em locais comerciais?
Em um supermercado, por
exemplo, tudo aquilo que
tem mais saída e é mais pro-
curado pelos compradores
fica sempre nas prateleiras
de mais fácil alcance, locali-
zado sempre acima das de-
mais. Essa mesma lógica
também se aplica aos pro-
dutos considerados de
menor qualidade e que
quase ninguém compra:
estes ficam mais abaixo,
praticamente escondidos
nas prateleiras próximas ao
chão. Esse ideal meio óbvio
de organização, que basica-
mente diz que o que é mais
valorizado recebe maior
destaque porque é mais
procurado, foi a analogia
utilizada por ValeskaZa-
nello, pesquisadora na área
de Saúde Mental e Gênero e
Professora no Departa-
mento de Psicologia Clínica
na Universidade de Brasília,
ao criar a teoria da “prate-
leira do amor”. 

Essa teoria, exposta no
livro "Saúde Mental, Gênero
e Dispositivos", de 2018,
traz uma forma de entender
a dinâmica dos relaciona-
mentos modernos e o que
faz com que algumas mu-
lheres sejam sempre “esco-
lhidas” e outras não. Então,
de acordo com essa metá-
fora, se as mulheres são vis-
tas como produtos, quem
são aquelas que ocupam as

prateleiras superiores e,
portanto, são mais valoriza-
das? A resposta para essa
pergunta não é simples,
pois envolve os diversos fa-
tores sociais, econômicos e
estéticos que, historica-
mente, foram utilizados
para criar um “ranking” fe-
minino de objetificação e
“valorizar” mulheres espe-
cíficas. Em uma entrevista
para o site Ecoa UOL, Vales-
kaZanello explica que “nós,
mulheres, nos subjetiva-
mos, nós nos constituímos
como mulheres na prate-
leira do amor. E essa prate-
leira, assim como a
prateleira do supermer-
cado, tem posições diferen-
tes. Ela é mediada por um
ideal estético, que é branco,
loiro, magro e jovem. A
chancela de sucesso dessa
prateleira ou dessa forma de
amar é ser escolhida”. 

De acordo com essa ana-

logia, mulheres que se en-
caixam nos padrões estéti-
cos supervalorizados e que
performam papéis de gê-
nero conformativos (o fa-
moso “bela, recatada e do
lar”) são aquelas que ocu-
pam as prateleiras de maior
destaque, sendo as mais
“escolhidas” quando o as-
sunto é relacionamentos
amorosos. E essa questão de
ser escolhida é algo primor-
dial na vida das mulheres:
Zanello analisa que mulhe-
res são “amorcentradas”, ou
seja, são socialmente ensi-
nadas a terem suas vidas
dedicadas para o amor que
podem receber dos homens.
Mulheres são moldadas
para buscarem validação
masculina e a medir seu
valor de acordo com a aten-
ção e afeto que recebem de
homens. Assim, a mulheri-
dade (performance do gê-
nero feminino) só se torna

possível quando concedida
por um homem, pois é só
com a validação masculina
que mulheres passam a ser
reconhecidas como tal. 

Nessa perspectiva, o amor
passa a ser, então, identitá-
rio para as mulheres. Va-
leska expõe em sua análise
que o amor define as mu-
lheres e o valor que elas
possuem enquanto pessoas,
se tornando a centralidade
de suas vidas e o pilar que
sustenta a autoestima e a
percepção que possuem
sobre si mesmas: “Isso quer
dizer que a chancela do
valor da nossa mulheridade
é ser escolhida e se manter
escolhida por um homem.
Por isso, é muito comum
que se pergunte às mulhe-
res que não são casadas se
elas estão namorando, se
casaram, se estão paque-
rando alguém. (...) O que se
pressupõe é que uma mu-
lher solteira no nosso país
está encalhada. Ou seja, ela
foi preterida. Ninguém, ne-
nhum homem a quis. A
gente nunca pensa em uma
mulher solteira como uma
mulher tendo protago-
nismo. (...) O fato da chan-
cela do nosso valor de
mulheridade ser o fato de
sermos escolhidas e nos
mantermos escolhidas por
um homem coloca as mu-
lheres em uma situação de
mantenedora dessa relação.
Custe o que custar”. 

Por as mulheres estarem

acostumadas a orbitarem ao
redor dos homens e ao amor
que eles concedem, elas se
desdobram para manter
esses relacionamentos e ga-
rantirem a validação que
acompanha esse afeto. Mas
viver dessa forma é cansa-
tivo e priva mulheres de di-
versas outras esferas da vida
que não envolvem relacio-
namentos amorosos. Va-
leska afirma que é possível
quebrar esse ciclo e deixar a
prateleira que imobiliza as
mulheres que se mantém à
espera de serem escolhidas
Para a pesquisadora, é es-
sencial praticar o “letra-
mento de gênero”, ou seja,
buscar entender como a
questão de gênero está li-
gada à forma como as mu-
lheres se relacionam e lidam
com o amor. Repensar as
próprias experiências e con-
versar com outras mulheres
também são práticas para
desconstruir o machismo
tão presente na maneira
como a vivência feminina e
sua relação com os outros
foi moldada. Dentro da teo-
ria da prateleira do amor de-
senvolvida por Zanello
existe uma frase que re-
sume bem essa questão:
“Na nossa cultura, os ho-
mens aprendem a amar
muitas coisas, e as mulheres
aprendem a amar os ho-
mens”, então, talvez já es-
teja mais do que na hora das
mulheres começarem a
amar outras coisas também. 
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A Polícia Federal vê "fortes
indícios" de que Ruben Dario
da Silva Villar, homem co-
nhecido como “Colômbia”
que foi preso por suspeita de
envolvimento na morte do
indigenista Bruno Pereira e
do jornalista britânico Dom
Philips, lidera uma associa-
ção criminosa de pesca ilegal
que atua no Vale do Javari -
inclusive em terras indíge-
nas.

As investigações apontam
que ele fornece barcos, mo-
tores e insumos como adian-
tamento do pescado ilegal.

A PF cumpriu mandados
de prisão preventiva e de
busca e apreensão na manhã
desta sábado (6) nas casas de
“Colômbia”, Amarildo Costa
de Oliveira ("Pelado"), Jânio
Freitas de Souza, Laurimar

Lopes Alves ("Caboclo") e
outros envolvidos para in-
vestigar o funcionamento
desta associação criminosa.

Associação criminosa de
pesca ilegal

Além dos investigados e
citados na investigação, in-

vestigadores apontam ser
possível que existam outros
pescadores e ribeirinhos
ainda não identificados das
comunidades da região que
façam parte da associação
criminosa liderada por "Co-
lômbia".

Segundo o blog apurou
junto a investigadores, ele
tem uma influência sobre
praticamente todos os pes-
cadores das comunidades
amazonenses de São Gabriel,
Atalaia do Norte e Benjamin
Constant.

E a apuração indica que os
investigados praticam os re-
feridos crimes em região que
se estende à tríplice fronteira
com Peru e Colômbia.

Além disso, as investiga-
ções apontam que os envol-
vidos vivem da prática da
pesca ilegal - principalmente
de pirarucu e tracajá, inclu-
sive durante a época de de-
feso - e andam armados. Há
depoimentos que indicam
que os integrantes da asso-
ciação criminosa pressionam
os pescadores que têm seus

pescados apreendidos por
fiscalizações e ações poli-
ciais.

A investigação descobriu,
ainda, que a Marinha
apreendeu uma embarcação
comprada por "Colômbia"
que estava com uma grande
carga de pirarucu durante as
operações de busca dos cor-
pos de Bruno e Dom.

Além de "Colômbia", "Pe-
lado" e "Caboclo", são alvos
da operação da PF Otavio da
Costa de Oliveira ("Guei-
rão"), Eliclei Costa de Oli-
veira ("Sirinha"), Amarildo
de Freitas Oliveira ("Dedei"),
Manoel Raimundo Correia
("Deo"), Francisco Lima Cor-
reia ("Chico Tude"), Paulo Ri-
beiro dos Santos e
Francinery Lopes de An-
drade ("Papa").
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Foi sancionada no dia
03 de agosto a Lei nº
14.431/ 2022 que am-
pliou a margem do cré-
dito consignável e os
benefícios que podem se
utilizar da margem para
realizar empréstimos,
sendo assim, quem re-
cebe o Benefício de pres-
tação continuada (BPC)
também chamado de
(LOAS) por ter sua previ-
são definida na Lei orgâ-
nica da Assistência
Social e o auxílio-brasil
antigo bolsa família pode
contratar empréstimos
com as instituições fi-
nanceiras. 

O empréstimo consig-
nado é aquele concedido
com desconto automá-
tico das parcelas em
folha de pagamento do
benefício. Dessa forma, a
lei também amplia o rol
de beneficiários, autori-
zando a modalidade
também para quem re-
cebe o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC).
Também sendo válido

para a Renda Mensal Vi-
talícia (RMV) e Auxílio
Brasil. A margem de em-
préstimo fica definida da
seguinte maneira:

Para o BPC/LOAS a
margem de consignado
passa a ser 45% (40%

para empréstimos e 5%
para cartão de crédito
consignado);

Os beneficiários da
RMV possuem agora
uma margem de 45%
(40% para empréstimos
e 5% para cartão de cré-

dito consignado);
Já os beneficiários do

Auxílio-Brasil possuem
uma margem de 40%
para a realização de em-
préstimos.

Margem para celetista
(CLT) que antes era de

35% passa para 40%
A lei determina que é

possível realizar quantos
empréstimos o benefi-
ciário quiser desde que
respeitada a margem es-
tabelecida em lei e as
instituições financeiras
devem apresentar as in-
formações sobre o valor
remanescente depois do
empréstimo, custo e
prazo de quitação.

A lei nº 14.431/2022
que autoriza a concessão
de empréstimo consig-
nado aos beneficiários
do Auxílio Brasil não es-
tabelece limite para a
taxa de juros que poderá
ser cobrada pelas insti-
tuições financeiras, ou
seja, cada banco irá defi-
nir quanto vai cobrar.
Para aposentados e pen-
sionistas, o teto de juros
do empréstimo consig-
nado é de 2,14% ao mês.
Já nas operações realiza-
das pelo cartão de cré-
dito consignado a taxa
máxima permitida é
3,06% ao mês.

Augusto César Almeida da Silva •

Lei 14.431/2022 aumenta margem de consignável e
os benefícios que podem contratar empréstimos. 

Instagram: augustoalmeida01
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PF vê fortes indícios de que 'Colômbia' lidera associação
criminosa de pesca ilegal no Vale do Javari

Dom e Bruno Geral

Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como “Colômbia”,
foi preso em junho por suspeita de envolvimento na morte
do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom
Philips. — Foto Divulgação

Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como “Colômbia”, foi preso em junho por suspeita de envolvimento 
na morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips. 
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Festa hoje para o Dr. Rivaldo Bueno.
Feliz aniversário.

Feliz aniversário a querida Jessyca
Marques. Muitas felicidades.
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O registro da Cantora
Dani Li em equipe

O registro do fotógrafo Bernardo
Moreira na social de domingo.


