
Um grupo de empresários procurou a redação do
A Gazeta para denunciar irregularidades na licitação
para compra de gêneros alimentícios para a prefeitura
do município de Ferreira Gomes/AP. Segundo eles o
prefeito, Divino Rocha, andou mexendo os pauzinhos
para que a empresa vencedora fosse do afilhado dele.
O MP-AP já está sabendo da falcatrua e vai tomar as
providências cabíveis. O prefeito Divino não aprende,
vai acabar ele, pregoeiro e quem estiver envolvido,
usando tornozeleira eletrônica outra vez. Quem viver
verá! Estamos de olho.

Cunha quer concorrer a uma
vaga na Câmara dos Deputados
em outubro
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Como depois de mandatos como vereador e pre-
feito, progressões salariais como professor e alta re-
muneração no Senado, ele não tenha acumulado
patrimônio?

Pesquisa do Doxa aponta Jaime na liderança para
o GEA, Rayssa e Davi empatados tecnicamente 



Desemprego é maior onde
PT e PSB governam

O desemprego no Brasil segue
em queda, agora de 1,8 ponto no
segundo trimestre, fixando-se em
um dígito (9,3%), e só não caiu
mais em razão da alta desocupa-
ção na Bahia, Estado governado
pelo PT há anos, com 15,5%, e
Pernambuco, há 16 anos nas mãos
de governadores do PSB, o Par-
tido Socialista Brasileiro, que re-
gistra 13,6% de desempregados.
Os dados são da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílio
(Pnad) Contínua Trimestral, di-
vulgada nesta sexta-feira (12).

Pleno emprego
Os melhores indicadores estão

em Santa Catarina, governada
pelo partido Republicanos: 3,9%.
O pleno emprego se situa entre
4% e 6,4%.

Mandando 
bem

Também se situam na fixa que os
economistas classificam de pleno
emprego o Mato Grosso (4,4%) e
Mato Grosso do Sul (5,2%).

Carteira 
assinada

Os três piores
O pior desempenho em carteiras

assinadas ocorreu no Piauí, gover-
nado pelo PT (46,6%); Maranhão, do
PSB (47,8%) e Pará, do MDB (51,0%).

Cereja 
do bolo

O governo estranhou o julgamento
na véspera de fim de semana, na dis-
crição do plenário virtual e na se-
quência de atos contra o presidente.

Quando ele quiser
Não há prazo para o pedido de vista

e o ministro André Mendonça pode
devolvê-lo a julgamento quando a im-
pugnação estiver neutralizada.

A Câmara federal dos Estados Uni-
dos circulou memorando interno,
esta semana, recomendando depu-
tados federais a nem sequer baixar
para o celular o aplicativo chinês Tik-
Tok, enquanto são representantes
eleitos.

Quebra-cabeça
tributário

Ganha força o debate sobre man-
ter Auxílio Brasil de R$600, corrigir
tabela do IR e estimular o PIB. Coor-
denador da FGV, Manoel Pires des-
taca a “supertributação do consumo
e da folha de pagamento”.

Outros 
tempos

Dinheiro não 
traz voto

Ritmo 
da guerra

A última vez que Eduardo Cunha
foi candidato, em 2014, no Rio de Ja-
neiro, obteve teve 232 mil votos, ter-
ceira maior votação no Estado. Jair
Bolsonaro foi o deputado federal
mais votado, com o dobro: 464 mil.

União Brasil teve confirmada a
previsão de que vai embolsar R$758
milhões do “fundão” eleitoral. Farra
milionária com dinheiro público.
MDB e PSDB, de Simone Tebet e
Mara Gabrilli, terão R$677 milhões.

A gigante do fast-food McDonald’s
anunciou “planos” para reabrir seus res-
taurantes gradualmente na Ucrânia, nos
próximos meses. A YumBrands, dona do
KFC e Pizza Hut, já voltou a operar no
país em guerra.

Político ostentação
Morando em bairro de milionários,

em São Paulo, Lula diz – em vídeo –
que a classe média “ostenta muito” e
que não precisa de mais de uma TV
por família. Todos têm o direito de exi-
bir o que quiserem, até porque não
roubaram os cofres públicos, como
certos meliantes da política.

É hora de desapegar
No Brasil, só se fala de Donald Trump,

que há 19 meses deixou o cargo, e não
que Joe Biden é o mais desaprovado da
História, nos EUA. E pensar que Biden
nem sabe do “apoio” da imprensa bra-
zuca... Tsc, tsc.

André pode ter 
salvado a candidatura 
Bolsonaro

Pode ter salvado a candidatura à
reeleição de Jair Bolsonaro o pedido
de vista do ministro André Men-
donça que na prática suspende o jul-
gamento no STF de 20 recursos
negados por Alexandre de Moraes,
em 4 inquéritos contra o presidente.
O Planalto trabalhava com a suspeita
de que o “xerife” tentaria obter a
condenação para impugnar a candi-
datura à reeleição, com o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) negando o
necessário registro. O nome de Bol-
sonaro nem apareceria na urna que
tanto critica.

Brasil 
em chamas

O ministro aposentado Marco Au-
rélio admitiu ser possível a impugna-
ção e advertiu que, fazendo isso, o
STF e TSE poderiam “incendiar” o
País.

Questão de segurança

Republicanos e federalistas

Pergunta na Fiel
A camisa que Bolsonaro presentou

Alexandre de Moraes era original ou
fake?

Hoje, República ganhou um
status que nunca tinha tido na
História do Brasil. Não falo do
exercício do sistema de go-
verno em si, mas da palavra
republicano, que no Império
nem na propaganda republi-
cana era usada. No próprio
Manifesto Republicano de
1870 a palavra só é usada no tí-
tulo do documento e do par-
tido que se fundava. Seguia-se
o exemplo americano, em que
os fundadores, em seus deba-
tes sobre a Constituição,
foram marcados pelo título de
“federalistas” dado aos artigos
de Madison, Hamilton e Jay,
enquanto “republicano” era
usado em oposição a demo-
crático, forma de governo con-

siderada então como anár-
quica.

Os pontos centrais das pro-
postas republicanas no Brasil
eram a federação e a legitimi-
dade partidária. Apoiavam os
políticos das províncias, insa-
tisfeitos com o centralismo da
Monarquia, o que dera origem
à única emenda da Constitui-
ção do Império, o Ato Adicio-
nal. E defendiam “os partidos
legítimos […] sem cuja ação o
sistema representativo se
transforma no pior dos despo-
tismos, no despotismo simu-
lado.”

Mas não foi um partido re-
publicano que proclamou a
República, e sim um golpe mi-
litar, gerado numa questão de

facções, que se tornou deci-
siva depois da adesão do Ma-
rechal Deodoro da Fonseca,
que detinha prestígio e grande
poder nos meios militares.
Deste modo a política brasi-
leira não foi guiada por ideolo-
gia, e sim por grupos pessoais,
que se organizavam em torno
de algumas causas corporati-
vas e provincianas.

Como denunciavam os re-
publicanos em 1870, o Brasil
nunca teve tradição partidá-
ria, e esta nunca teve um cará-
ter nacional. Isto contrasta
com os países vizinhos e seus
partidos centenários, como os
Colorados e Blancos no Uru-
guai; no Paraguai, Colorado;
na Argentina, a União Cívica

Radical, todos com mais de
um século, e recentemente,
com mais de meio século, o
Peronismo, que ainda hoje
ninguém sabe o que é — há
apenas a figura de um coronel
que implantou um anarcopo-
pulismo naquele país que pro-
vocou, paradoxalmente,
alianças e confrontos entre
trabalhadores e militares.

Como disse, uma caracterís-
tica do Brasil foi a ausência de
um partido nacional, o que só
foi criado em 1945, por meio
da Lei Agamenon Magalhães.
Os primeiros a surgir foram a
União Democrática Nacional,
o Partido Trabalhista Brasi-
leiro e o Partido Social Demo-
crático. Hoje há uma colmeia

de partidos, o que está tor-
nando o país ingovernável.

A Constituição diz que é in-
tocável a “forma federativa” e
silencia sobre “república”.
Mas republicano passou a ser
a palavra mais usada na polí-
tica e, embora ninguém saiba
o que é ser republicano, diante
de qualquer atitude que seja
contrária à sua, diz-se que não
é republicana.

Assim, republicano passou
a ser um intangível código de
conduta, em vez de uma
forma de governo. Qualquer
coisa é logo contestada: “Esta
não é uma conduta republi-
cana.”

E não se sabe o que é a con-
duta ou a regra republicana!

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

Alerta
Entre as falhas de segurança iden-

tificadas pela Câmara dos EUA no
aplicativo TikTok estão o monitora-
mento de outros aplicativos no celu-
lar, acesso constante ao calendário,
à localização e a todas as imagens.

O setor privado assinou carteira de
73,3% do pessoal, com destaque para
Santa Catarina (87,4%), São Paulo
(81,0%) e Paraná (80,9%).
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Oportunidade 

O Ministério Público do Amapá e a Agência Brasileira de Inteligência encerra-
ram o “Curso de Inteligência Aplicada”. O treinamento, que iniciou no dia 8 de
agosto, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça – Promotor Haroldo Franco,
teve duração de cinco dias. O objetivo foi capacitar membros de instituições do
Sistema Brasileiro de Inteligência sobre os fundamentos da atividade, além da
consolidação e difusão da Doutrina Nacional de Inteligência.

Eleições seguras

A Chef Geane, do restaurante 313,
conquistou, na noite de sexta-feira
(12), o prêmio Dólmã Estado do
Amapá e será a nova Embaixadora da
gastronomia amapaense. “Agradece-
mos imensamente o apoio e o voto
para a Chef Geane.  Ela conquistou
ontem à noite, em grande e festivo
evento, o prêmio Dólmã Estado do
Amapá, nosso muito obrigado a
todos”.

Novos juízes no TRE/AP

Embaixadora da gastronomia do Amapá

Cartas marcadas 

Tomaram posse na 18° Sessão
Administrativa Ordinária os juízes
membros titular e substituto do
pleno do TRE-AP. Foi referendada a
posse do Juiz Paulo Madeira em
razão da necessidade de ocupação
da vaga aberta por consequência do
término do Mandato do Juiz Au-
gusto Leite.Em decorrência da indi-
cação contida na Resolução
publicada no DJE Nº 128, em
15/07/2022, o Juiz Normandes An-
tônio de Souza, tomou posse na

vaga de Juiz Membro Substituto
ocupando o lugar da Juíza Liége
Cristina de Vasconcelos Ramos
Gomes.

TRE nas aldeias indígenas 

Eleições 2022

Um grupo de empresários procu-
rou a redação do A Gazeta para de-
nunciar irregularidades na licitação
para compra de gêneros alimentí-
cios para a prefeitura do município
de Ferreira Gomes/AP. Segundo eles
o prefeito, Divino Rocha, andou
mexendo os pauzinhos para que a
empresa vencedora fosse do afi-
lhado dele. O MP-AP já está sa-
bendo da falcatrua e vai tomar as
providências cabíveis. O prefeito
Divino não aprende, vai acabar ele,

pregoeiro e quem estiver envol-
vido, usando tornozeleira eletrô-
nica outra vez. Quem viver verá!
Estamos de olho.

Em campanha

Luta contra o feminicídio 

Servidores do TRE-AP estive-
ram no Parque Nacional Monta-
nhas do Tumucumaque, na divisa
com a Guiana Francesa, uma das
regiões de mais difícil acesso do
Brasil, para uma ação educacional
e de capacitação de eleitores indí-
genas. Também foi realizado trei-
namento sobre o funcionamento
da urna eletrônica. A ação aconte-
ceu na localidade Aramirã, muni-
cípio de Pedra Branca do Amapari,
onde vivem cerca de dois mil indí-

genas dos povos Waiãpis, abran-
gendo 30 comunidades ao redor
da reserva ambiental.

O TRE/AP apresentou a Urna
Eletrônica modelo 2020 e propor-
cionou treinamento acessível às
pessoas com deficiências.Atual-
mente, o TRE-AP tem em seu par-
que eletrônico, 828 urnas no novo
modelo 2020. Uma das inovações
para os eleitores surdos é a apre-
sentação de um intérprete de Li-
bras na tela da urna, que indicará
quais cargos estão em votação.
Outra novidade é o aprimora-
mento da sintetização de voz e o
fato de que serão falados os

nomes dos candidatos, suplentes
e vices que estão concorrendo ao
pleito.

Na sexta-feira (12), Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, um ato
de familiares e amigos de vítima desse tipo de crime se reuniram em
frente ao Cemitério Municipal Nossa Senhora da Conceição, em Ma-
capá. O encontro foi promovido pelo movimento “Justiça por Elas”,
que pediu o fim da violência contra as mulheres e mais políticas públi-
cas que possam protegê-las.

Decreto do presidente Bolso-
naro, publicado nesta sexta-feira
(12), autoriza o emprego das For-
ças Armadas para a garantia da vo-
tação e da apuração das eleições
de 2022. As localidades e o período
de emprego das Forças Armadas
serão definidos conforme os ter-
mos de requisição do Tribunal Su-
perior Eleitoral.

A Rede Sarah de Hospitais de
Reabilitação divulgou três editais
do processo seletivo que disponi-
biliza 5 vagas para professor de
educação física, psicólogo hospi-
talar e professor hospitalar, em
Macapá. A remuneração para as
três áreas é de R$ 13.675,28, além
de benefícios. As inscrições ini-
ciam nesta segunda-feira (15).

Santana deve ganhar uma repre-
sentação do governo do Amapá.
Jaime Nunes garantiu que, à frente
do GEA, vai dar mais importância
ao município. Segundo proposta
apresentada por ele durante um
encontro com apoiadores em San-
tana. O candidato cumpriu uma
agenda repleta de atividades na
região, que incluiu algumas reu-
niões com lideranças e uma cami-
nhada pelo comércio da rua Sete
de Setembro.

Capacitação 



Termina na próxima
quinta-feira (18), o prazo
para os eleitores que não
estiverem no seu domicílio
eleitoral no dia da votação,
no primeiro turno, em 2 de
outubro; e, em caso de se-
gundo turno, no dia 30 de
outubro, solicitarem o voto
em trânsito.  

O requerimento para
votar em trânsito precisa
ser feito presencialmente,
em qualquer cartório elei-
toral, sem necessidade de
agendamento. É possível
solicitar o voto em trânsito
para o primeiro, o segundo
ou ambos os turnos.

Segundo o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), o

voto em trânsito vale ape-
nas para o cargo de presi-
dente da República,
quando a eleitora ou elei-
tor indicar uma cidade lo-
calizada em outra unidade
da Federação diferente da
do município do seu domi-
cílio eleitoral.

“Podem votar nos cargos
de deputado federal, depu-
tado estadual, senador, go-
vernador e presidente da
República apenas eleitoras
e eleitores que indicarem
para o voto em trânsito um
município que esteja loca-
lizado na mesma unidade
da Federação do seu domi-
cílio eleitoral”, diz ainda o
TSE.

O pedido para votar em
trânsito só pode ser feito
para as capitais e cidades
com eleitorado igual ou su-
perior a 100 mil pessoas. É
possível consultar os locais
habilitados a receber o
voto em trânsito no site do
TSE. Não é possível indicar
municípios em outros paí-
ses para o voto em trânsito.

Eleitores, com o título de
eleitor cadastrado no exte-
rior, poderão votar em trân-
sito se estiverem em viagem
ao Brasil. Para isso, devem
indicar o município onde
estarão no dia da votação.
Nesses casos, só poderão
votar exclusivamente em
candidatas e candidatos a
presidente da República.

“O voto em trânsito fun-
ciona como uma transfe-
rência temporária de
domicílio eleitoral. A habi-
litação para votar em trân-
sito não transfere ou altera
quaisquer dados da inscri-
ção eleitoral. Após as elei-
ções, a vinculação do
eleitor com a seção de ori-
gem é restabelecida auto-
maticamente”, informa o
TSE.

Nos últimos dias, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) come-
çou a divulgar os bens declara-
dos pelas pessoas que já
registraram suas candidaturas
para as eleições de 2022. Entre
os valores dos patrimônios in-
formados ao governo do
Amapá, está o de Clécio Luís
(Solidariedade), com R$ 88
mil, menor valor em compara-
ção com os outros postulantes
ao cargo público.

Clécio, que é professor e
policial civil, apresentou

como bem ao TSE somente
um veículo no valor de R$
88.520,23. No pleito de 2016,
quando venceu a eleição
para a Prefeitura de Macapá,
ele declarou um patrimônio
deR$ 328.391,74, quase 4
vezes maior do que apresen-
tado para esta eleição.

A dúvida que fica é como
após dois mandatos de ve-
reador, oito anos como pre-
feito da capital amapaense,
progressões salariais, além
de alta remuneração no

cargo público no Senado Fe-
deral ele não aumentou seu
patrimônio e ainda teve a co-
ragem de informar ter redu-
zido. Seria Clécio um
perdulário ou um mentiroso?

Somente como professor, ele
teve em 2021, sete progres-
sõesde uma só vez, concedidas
pelo Governo do Estado do
Amapá (GEA), garantido ainda
na Justiça por meio do Processo
nº 0015869- 44.2020.8.03.0001,
e contido no documento Nº
3785094/2021-TUCUJURISDOC.
Art. 1°.

A progressão é a passagem
do servidor para o nível de
vencimento imediatamente
superior dentro de uma
mesma classe. Na época
dessa decisão, toda a catego-
ria do magistério estava na
Justiça para conseguir suas
progressões funcionais. Se-
gundo informações do sindi-
cato, são mais de 4 mil
professores nessa lida sem
sucesso por anos.

Detalhe: tudo isso aconte-
cendo em plena pandemia
da Covid-19, onde o mundo

inteiro estava padecendo do
vírus que afetou, inclusive, a
vida financeira das pessoas.

Clécio tem 28 anos de ser-
viço público, mas se somar-
mos toda a sua carreira
política, além de licenças
para cargos,são mais de 16
anos sem pisar em uma sala
de aula para lecionar. Foram
dois mandatos de vereador,
mais oito anos como pre-
feito. E, mesmo assim ele
conseguiu ser beneficiado
sem esforço profissional. Pa-
rece que o segredo é ter ami-
gos poderosos.

Na mesma semana em
que a progressão foi conce-

dida, o governador Waldez
Góes autorizou, por meio de
decreto, a cessão do educa-
dor para o Senado Federal.
Desde então, ele está à dis-
posição do gabinete do se-
nador Davi Alcolumbre, com
um altíssimo salário.

Outro fator que levanta
desconfiança é a campanha
política antecipada disfar-
çada de “turismo” que ele
vem fazendo nos municípios
amapaenses desde o ano
passado. Se não ele, quem
está patrocinando as via-
gens, alimentação, hospeda-
gem de toda a equipe que o
acompanha?

Oportunidade

Rede Sarah oferta vagas para professor e 
psicólogo em Macapá com salários de R$ 13,6 mil

A Rede Sarah de Hospitais
de Reabilitação divulgou três
editais do processo seletivo
que disponibiliza 5 vagas
para professor de educação
física, psicólogo hospitalar e
professor hospitalar, em Ma-
capá. A remuneração para as
três áreas é de R$ 13.675,28,
além de benefícios. As inscri-
ções iniciam nesta segunda-
feira (15).

Interessados poderão se
inscrever no site da institui-
ção até o dia 24 de agosto. A
taxa de inscrição é de R$ 160
para todas as áreas.

O processo de seleção é
composto por 4 fases, que
são classificatórias e elimina-
tórias: prova objetiva, prova
discursiva, prova prática e
treinamento. Esta última será
apenas para os habilitados e
classificados nas etapas ante-
riores.

Os inscritos poderão con-
sultar o local das provas a
partir do dia 30 de setembro
no site da instituição. A apli-
cação das provas objetiva e

discursiva ocorrerá no dia 9
de outubro.

A Rede de Reabilitação
Hospitalar Sarah é mantida
pela Associação das Pioneiras
Sociais (APS). O resultado
final tem previsão de divul-
gação em janeiro de 2023.

Os benefícios incluem
reembolso escola e saúde,
ticket alimentação, plano de
previdência privada e plano
de saúde. A jornada de traba-
lho é de 40 horas semanais.

Cargos
•psicólogo hospitalar - 2

vagas
•professor hospitalar –

1vaga
•professor de educação

física – 2 vagas
Fases
•prova objetiva – elimi-

natória e classificatória
•prova discursiva - elimi-

natória e classificatória
•prova prática: classifica-

tória
•treinamento - elimina-

tório

São disponibilizadas vagas para professor
hospitalar, professor de educação física e

para psicólogo hospitalar. 

Eleições

Como depois de mandatos como vereador e prefeito, progressões salariais como professor e 
alta remuneração no Senado, ele não tenha acumulado patrimônio?

Clécio declara R$ 88 mil em bens para o TSE; Um 
perdulário, mentiroso ou um sonegador?

Geral

Justiça

Prazo para pedir voto em trânsito
termina na próxima quinta-feira

Requerimento para votar em trânsito precisa ser feito presencialmente.

É possível solicitar o voto em trânsito para o
primeiro, o segundo ou ambos os turnos.

O processo de seleção é composto por 4 fases,
que são classificatórias e eliminatórias.

Clécio Luis acumula benefícios e mesmo assim
informa baixo valor em patrimônio.
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DOXA divulga sua segunda
pesquisa registrada de inten-
ção de voto para o Governo do
Estado do Amapá. Jaime
Nunes (PSD) mantém a lide-
rança na corrida eleitoral, atin-
gindo 38,8% das intenções de
voto. Clécio Luís (SD) aparece
com 29,8%, Pastor Gesiel
(PRTB), 2,6%; Gilvan Borges
(MDB), 1,8%; Jean Bambam
(Agir), 0,7%; Gian Franco
(PSTU), 0,2%. Jairo Palheta
(PCO) não foi citado. Brancos,
nulos e indecisos representam
26,1%.

Para o senado Davi Alcolum-
bre aparece com 29,1% e Raissa
Furlan vem com 23,8% das in-
tenções de voto dos amapaen-
ses.

A pesquisa foi registrada no

TRE-AP sob o nº AP-
08013/2022 e foi realizada no
período de10 a 13 de Agosto de

2022 com 1.300 eleitores, en-
trevistados em seis municípios
do estado (Macapá, Santana,

Mazagão, Laranjal do Jari, Vi-
tória do Jari e Oiapoque), o que
representa 86% do total dos
eleitores do estado do Amapá.

O nível de confiança utili-
zado é de 95% e a margem de
erro estimada de 2,25 pontos
para mais ou para menos.

Jaime Nunes sai na frente na espontânea 
Jaime Nunes (PSD) aparece na frente na questão espontânea com 19,8% das in-

tenções de voto; em segundo lugar vem Clécio Luis (SD) com 14,2%. Pastor Gesiel
vem com apenas 1,1%; Gilvan Borges aparece com 0,2%; Gian Franco com 0,1%. Os
votos flutuantes, somatória dos brancos, nulos e indecisos somam 64,3%.

Pesquisa do Doxa aponta Jaime na liderança para o GEA,
Rayssa e Davi empatados tecnicamente 

Jaime Nunes sai na frente na espontânea 

Eleições no Amapá Geral

Agora, quando se estimula, Jaime Nunes vai para 38,8% e Clécio Luis para 29,8%.
Na corrida eleitoral, Jaime leva uma vantagem de 9 pontos percentuais na frente
de Clécio. Pastor Gesiel obteve 2,6%; Gilvan Borges, 1,8%; Gian Franco, 0,2% e Jean
Bambam, 0,7%. Os flutuantes ainda somam 26,1%. 

Jaime mantém vantagem de 9 pontos de diferença para Clécio 

Jaime Nunes sai na frente na espontânea 
Jaime Nunes (PSD) aparece na frente na questão espontânea com 19,8% das in-

tenções de voto; em segundo lugar vem Clécio Luis (SD) com 14,2%. Pastor Gesiel
vem com apenas 1,1%; Gilvan Borges aparece com 0,2%; Gian Franco com 0,1%. Os
votos flutuantes, somatória dos brancos, nulos e indecisos somam 64,3%.

75,3% dos amapaenses não saem em quem para senador

Quando se estimula os nomes dos candidatos, o atual senador Davi Alcolumbre aparece
com 29,1%. Rayssa Furlan vem em segundo lugar com 23,8%. O ex-senador Capiberibe obteve
9,4% das intenções de voto. Pastor Guaracy Júnior vem com 3,6%; Cel. Palmira, 1,9%; Suely
Pinni, 1,9%; Gilberto Laurindo, 0,3% e Pastor Waldenor, 0,7%. Ainda permanecem 29,2% de
eleitores que não sabem em quem votar ou preferem anular o voto.

Rayssa Furlan se aproxima de Davi na corrida para o senado

Quando se faz de forma espontânea, isto é, sem apresentar os nomes dos candidatos a pre-
sidência da República, a pesquisa identificou que 57,6% dos entrevistados não sabem em
quem votar ou preferem anular o voto.

Lula (PT) e Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados, 22,2% e 21,3%, respectivamente.
Ciro Gomes aparece com apenas 1,8%. Os demais aparecem com menos de 0,3%. 

Bolsonaro e Lula estão empatados na espontânea 

Quando se estimula, isto é, apresentamos os nomes dos candidatos aos eleitores, Lula e
Bolsonaro aparecem, tecnicamente, empatados; Bolsonaro com 36,5% e Lula com 35,9%.
Ciro Gomes vem com 4,8% das intenções de voto. André Janones 0,9%; Vera 0,7%; Simone
Tebet, 0,6%; Sofia Manzano, 0,2% e Pablo Marçal, 0,1%. 

LULA E BOLSONARO CONTINUAM EMPATADOS NA ESTIMULADA

Nome da pesquisa: Contexto eleitoral Amapá
Nível de Confiança: O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos
resultados retratarem o atual momento eleitoral.
Registro Eleitoral: registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá sob o nº AP-08013/2022
Margem de erro: A margem de erro estimada é de 2,25% para mais ou para menos sobre os resultados encontrados
no total da amostra.
Período:  10 a 13 de Agosto de 2022 
Local: Estado do Amapá
Amostra: Foram entrevistados 1.300 eleitores.
Estatístico Responsável: Jadson Fernandes Chaves – CONRE: 8010

FICHA TÉCNICA DA PESQUISA
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Seguindo a margem de erro de 2, 5 para mais ou para menos Rayssa Furlan e Davi estão tecnicamente empatados

Rayssa tecnicamente emparata com Davi na
corrida para o senado

Jaime Nunes lidera a pesquisa do Doxa para o GEA



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

2019, presidente do Conselho 
Nacional da Amazônia Legal.

Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 14 e 15 de agosto de 202206

Candidato ao Senado, o vice-pre-
sidente da República Hamilton
Mourão (Republicanos) pediu nesta
quinta-feira (11) que a Justiça Eleito-
ral altere, de "branco" para "indí-
gena", a autodeclaração de cor/raça
no registro de candidatura apresen-
tado no último dia 8.

Em 2018, quando se registrou
como candidato a vice-presidente
na chapa de Jair Bolsonaro, Mourão
tinha se declarado indígena. Agora,
como candidato a senador, enviou
inicialmente a informação de
cor/raça "branco".

A advogada eleitoral de Mourão,

Renata d'Avila Gitaí, diz que a mu-
dança se deu por um "equívoco". O
vice-presidente, diz Renata, "en-
tende que suas origens e sua cor o
identificam dessa maneira, sendo
um equívoco a forma como foi
preenchida".

Mais cedo, nesta quinta, Hamil-
ton Mourão havia explicado a mu-
dança como um "erro de
preenchimento".

"Sou descendente de índios sim,
e com muito orgulho. Está estam-
pado no meu rosto e na minha pele,
independentemente de qualquer
formulário burocrático", disse o

vice-presidente da República e can-
didato em uma rede social.

Além da autodeclaração racial, o
nome de urna de Mourão também
foi registrado de forma diferente em
relação em 2018. Naquele mo-
mento, o político era identificado
como "General Mourão" na urna.
Para 2022, a patente desapareceu, e
o nome na urna será apenas "Hamil-
ton Mourão".

Nascido em Porto Alegre, Mourão
declarou R$ 1,14 milhão à Justiça
Federal. Ele faz parte da coligação
entre Republicanos, PL, PROS e Pa-
triota.

O vice-presidente da República, Hamil-
ton Mourão, palestrou nesta sexta-feira na
Câmara do Comércio, em Rio Grande. Par-
ticiparam do evento Tá em Pauta empre-
sários, convidados e autoridades.

O tema da palestra foi a  conjuntura na-
cional e seus reflexos para o Rio Grande e
a metade sul. Na abertura  do presidente
da  entidade, Paulo Bertinetti aproveitou
a oportunidade para indagar  Mourão
sobre a questão da Termelétrica Rio
Grande que teve o projeto interrompido
por meio do não reconhecimento da
ANEEL de transferência do projeto para o
grupo espanhol Cobra.

O vice-presidente disse que  irá pessoal-
mente conversar com a nova direção da
ANEEL, que toma posse na próxima se-
mana, para tentar encontrar uma solução
para o impasse. Na palestra, Mourão falou
sobre pandemia e suas consequências na
economia mundial. “A Covid-19 causou
uma crise financeira que trouxe inflação
para todos os países do mundo. Outro
fator é o conflito da Rússia com a Ucrânia
que também contribuiu para o aumento
da inflação e da fome no mundo”, enume-
rou. 

Mourão também destacou o que foi
feito pelo Governo Federal. “Reduzimos
os gastos do Governo e uma das medidas
foi a reforma da previdência que irá gerar
uma economia de R$ 800 bilhões em dez
anos”, exemplificou. Ele lembrou que
outra forma de economia é a reforma ad-
ministrativa que atualmente está parada
no Congresso. “Fizemos a reforma de uma
maneira informal, onde contratamos
menos pessoas que se aposentaram. Tam-
bém estamos avançando na privatização
da Eletrobrás”, diz. 

Para Mourão, ainda há o que  diminuir
os custos do Estado. Ele reclamou do sis-
tema tributário. “Somos pouco produti-
vos, pois existe um custo que faz cair a

produtividade. Precisamos de um im-
posto único e uma regra de transição que
acerte a desigualdade entre os setores”,
disse.

Mourão disse que  de cada R$ 100 que o
Governo arrecada, R$ 93 estão compro-
metidos e R$ 65 são usados para pagar sa-
lários. Para o vice-presidente, a
democracia brasileira se ressente de um
desequilíbrio entre os poderes, o que se-
gundo  ele, são fruto das ações do poder
judiciário. “Eles invadem onde  não deve-
riam interferir, pois não tem mandado
para isto. Quem discute a lei é quem é
eleito pelo povo. É necessário que os três
poderes saibam seus limites”, opinou. 

Mourão garantiu que o Brasil reduziu o
desmatamento na Amazônia entre  agosto
de 2021 e julho de 2022. “Não é a redução
que queremos, mas é  o início. O Brasil é
uma grande potência agropecuária e am-
biental no mundo e ninguém pode discu-
tir isso sem a nossa presença”, pondera.

Sobre democracia, Mourão disse que
ela não está ameaçada no país. “Há um
pânico exagerado, uma semeadura de pâ-
nico, pois o partido da grande imprensa
perdeu a eleição em 2018”, observa. Para
ele, a democracia só funciona com a lei va-
lendo para todos de forma igualitária.
“Temos um caminho para chegar ao
nosso destino,  passar pelas reformas e
parar com as discussões que não levam a
nada”, destaca. 

No final da palestra, além da questão
da termelétrica, o presidente da Câmara
do Comércio solicitou uma posição do
vice-presidente sobre a conclusão das
obras de duplicação da BR 116 e da área
de acesso ao Porto do Rio Grande, na BR
392. “Na semana passada estive no
Dnite está contratada a duplicação da
BR 116 e da BR 392 está projetado e pla-
nejado. O problema é a previsibilidade
recursos”, observou.

Palestra 
Mourão dá palestra na Câmara 
do Comércio de Rio Grande

Vice-presidente da República participou 
de encontro com empresários

Em palestra para empresários
do ramo da construção civil, o
vice-presidente da República,
Hamilton Mourão, fez críticas
ao Supremo Tribunal Federal
(STF), mais especificamente ao
inquérito das fake news. "A
Constituição foi rasgada no mo-
mento em que o STF considera
o prolongamento de suas de-
pendências, seu estaciona-
mento e seja lá onde for, uma
área em que pode abrir um in-
quérito porque seus ministros
estão ameaçados. Ali ela rompe
o tecido constitucional. Esta-
mos há mais de dois anos com
um inquérito que não tem ob-
jeto, não tem prazo, e a pessoa
que conduz é o ofendido, o de-
nunciador e ele será o julgador",
disse Mourão. O inquérito,
aberto em março de 2019 pelo
então presidente do Tribunal,
ministro Dias Toffoli, tem como
relator o ministro Alexandre de
Moraes.

Para o general, o momento
político do país é "desafiador
pela falta de harmonia entre os
poderes" pois, na sua visão, o
Judiciário ultrapassou searas
do Legislativo e do Executivo.
Mourão citou o caso do depu-
tado Daniel Silveira (PTB-RJ),
minimizando as ameaças do
parlamentar aos ministros do
STF. "Foi mal educado, colo-
cou todos os impropérios pos-
síveis e imagináveis. Mas qual
a possibilidade daquele depu-
tado ser uma ameaça real e
imediata qualquer ministro do
STF? Zero. É palavra só, a ex-
pressão", disse durante evento

em que falou sobre iniciativas
do governo federal na econo-
mia e dificuldades enfrentadas
pela gestão Bolsonaro.

Silveira foi condenado a oito
anos de prisão por dez votos fa-
voráveis e um contrário em abril
deste ano por divulgar vídeo em
2021, no qual fazia ameaças a
ministros da Corte e apologia ao
Ato Institucional Número 5 (AI-
5). Um dia depois da condena-
ção, ele recebeu o chamado
instituto da graça, uma espécie
de perdão, do presidente Jair
Bolsonaro. O deputado registou
candidatura ao Senado pelo RJ,
ainda depende de julgamento
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Corte que passa a ser pre-
sidida pelo próprio ministro Mo-
raes na próxima semana.
Mourão também concorrerá ao
Senado, mas pelo RS.

"Semeadura de pânico" 
Sobre os atos pela democracia

realizados nesta quinta-feira em

50 cidades de todos os estados,
inclusive em Porto Alegre, Mou-
rão disse ser válida toda mani-
festação feita de forma pacífica e
ordeira e que elas são possíveis
justamente por ser respeitada a
democracia. O vice-presidente,
no entanto, criticou o que cha-
mou de "semeadura de pânico".

"Julgo que há certa semea-
dura de pânico na sociedade
brasileira, dizendo que esta-
mos vivendo um período de
atentado à democracia, princi-
palmente tentando caracteri-
zar o presidente Bolsonaro
como sendo contrário ao sis-
tema, o que é uma inverdade.
O presidente em nenhum mo-
mento disse que fecharia o
Congresso, o STF, em nenhum
momento disse que aumenta-
ria o número de ministros do
STF para ter mais gente a favor
dele e muito menos falou em
controlar a mídia. Há um exa-
gero nisso aí", afirmou à im-
prensa após a palestra.

Inquérito das Fake News
"A Constituição foi rasgada", diz Mourão no RS

sobre inquérito das fake news
Vice-presidente fez críticas ao STF e à duração do inquérito aberto pela Corte em 2019

Mourão pede correção do registro de candidatura
para constar como 'indígena', e não 'branco'

Em 2018, então candidato a vice de Jair Bolsonaro se registrou como indígena; neste ano, candidato a Senado, 
Mourão se autodeclarou branco. Diferença foi 'equívoco', segundo advogada.

Corrigindo erro

Hamilton Mourão falou sobre tema durante palestra
a empresários no RS Foto Alina Souza



Está no Supremo um caso
que é da Prefeitura do Rio de
Janeiro: o local das come-
morações da Data Nacional,
neste ano festejando os 200
anos da Independência. Será
na Av. Presidente Vargas, no
Centro, como tem sido, ou,
desta vez, por sugestão de
Bolsonaro, na Av. Atlântica,
em Copacabana, como tem
sido o Réveillon? Mais uma
vez o partido Rede, que tem
um senador e dois deputa-
dos, usa o Supremo como
instrumento. Isso contraria
o desejo expresso do Presi-
dente Luiz Fux: “Essa prá-
tica tem exposto o Supremo
a um protagonismo deleté-
rio… quando decide ques-
tões que deveriam ter sido
decididas no Parlamento.
Tanto quanto possível os po-
deres Legislativo e Execu-
tivo devem resolver interna
corporis seus próprios con-
flitos. …conclamo… os ato-
res do sistema de justiça
aqui presentes para darmos
um basta na judicialização
vulgar e epidêmica de temas
e conflitos em que a decisão
política deva reinar”.  A con-

clamação vai completar dois
anos no mês que vem.

Para dar ainda mais signi-
ficado à comemoração, vai
ser trazido de Portugal o co-
ração do Príncipe Pedro, que
proclamou a Independência.
Ficará no Brasil por pouco
tempo. Lembro-me de
quando o corpo de Pedro I
foi transferido ao Brasil, nas
comemorações do Sesqui-
centenário da Independên-
cia - que cobri, pelo Jornal
do Brasil. Passou por todas
as capitais antes de ser de-
positado no Monumento do
Ipiranga, no local onde ele
gritou Independência ou
Morte!”. Era o ano de 1972, e

estávamos desfrutando do
milagre econômico - o Brasil
crescia mais que a China.
Em 1970, tricampeonato no
México: PIB 10,4%; 1971:
11,34%; 1972: 11,94%; 1973:
13,97%! Eu era repórter eco-
nômico do JB e dou meu tes-
temunho: não foi o
Presidente Médici nem o Mi-
nistro Delfim que causaram
esse milagre, mas o oti-
mismo e o entusiasmo do
brasileiro. 

É impossível derrubar o
brasileiro. No pior ano da
tentativa de quebrar o país,
2020, pelo fique em casa e a
suspensão de direitos e ga-
rantias fundamentais, o FMI

previu que o PIB brasileiro
despencaria 9%. Caiu me-
tade disso. Porque o brasi-
leiro se levantou, sacudiu a
poeira e deu a volta por
cima. Agora o IPEA mostra
que a pobreza extrema, que
atingia 5,1% das famílias
brasileiras, vai cair para 4%
até o fim do ano - menos
22%. Enquanto isso, no
mundo, a pobreza extrema
sobe 15%. A propagação do
pânico que paralisa, exigiu
uma maior presença social
do governo, e o Bolsa Famí-
lia de 30 bilhões/ano virou
Auxílio Brasil e subiu para
115 bilhões. Sem a corrupção
institucionalizada sobraram
recursos para isso, mesmo
com redução de impostos.
Depois do caos econômico
do governo Dilma, já foram
recriados 4,5 milhões de
empregos com carteira assi-
nada e, mais do que isso,
assim que a pandemia ali-
viou, criaram-se 3,4 milhões
de empresas, por gente em-
preendedora que experi-
mentou a perda de emprego
e se tornou dona do próprio
negócio. 

É o brasileiro, de novo,
otimista, entusiasta, em-
preendedor. No Nordeste, o
milagre não é apenas das
águas; é do nordestino. O
empreendedorismo se re-
pete: prefere, por exemplo,
uma renda própria de 5 mil
a ter 2 mil com carteira assi-
nada. Indústrias de laticí-
nios vendendo tudo; de
confecções, produzindo em
dois turnos e terceirizando;
o consumo subiu e se bus-
cam empregados. Ontem
começou o pagamento do
auxílio de 600 reais - dá
mais um ânimo para quem
precisa. O acolhimento po-
pular do Presidente ao Nor-
deste têm sido sinal da
situação. Julho registrou a
menor inflação desde 1980 -
aliás, deflação de 0,68% no
IPCA. Paulo Guedes e Cam-
pos Neto vão desfrutando
dos resultados: inflação em
queda por aqui, enquanto
sobe nos Estados Unidos e
Europa; PIB em alta por
aqui, enquanto cai nas gran-
des economias. Mais razões
para festejar o bicentenário
do Brasil Independente.

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 200 ANOS DE INDEPENDÊNCIA
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Em encontro classificado
como "cordial" e "sem ten-
sões", o presidente Jair Bol-
sonaro recebeu nesta
quarta-feira (10) no Palácio
do Planalto os ministros Ale-
xandre de Moraes e Ricardo
Lewandowski, eleitos presi-
dente e vice do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).

Moraes e Lewandowski
entregaram a Bolsonaro o
convite para a posse deles,
marcada para a próxima se-
mana. Durante a reunião,
Bolsonaro disse a Moraes
querer eleições "transpa-
rentes e tranquilas".

A avaliação dos presentes
é que a conversa foi positiva
e abriu a possibilidade de
uma nova etapa no relacio-
namento entre Bolsonaro e
Alexandre de Moraes.

Desde que foi eleito, em
2018, Bolsonaro ataca as
urnas eletrônicas, o sis-
tema eleitoral e ministros
do TSE. Neste ano, eleito-

ral, o presidente subiu
ainda mais o tom.

Sem jamais ter apresen-
tado qualquer prova de

eventuais irregularidades,
o presidente da República
repete com frequência acu-
sações sobre as urnas já

desmentidas pelos órgãos
oficiais.

Integrantes do TSE se
disseram surpresos positi-

vamente com o clima do
encontro. No entanto, pelo
histórico recente de ata-
ques de Bolsonaro, têm dú-
vidas sobre quanto tempo
pode durar esse novo am-
biente entre o presidente e
o ministro.

No encontro, que durou
50 minutos, Moraes ga-
nhou de presente de Bolso-
naro uma camisa do
Corinthians.

Interlocutores do Palácio
do Planalto disseram que o
presidente quer ir à posse
deles para mostrar respeito
à Justiça Eleitoral.

Além de Moraes, Bolso-
naro e Lewandowski, parti-
ciparam do encontro o
secretário-geral do TSE,
José Levy, ex-advogado-
geral da União do governo
Bolsonaro; e os ministros
Ciro Nogueira (Casa Civil),
Paulo Guedes (Economia) e
Bruno Bianco (Advocacia
Geral da União).

Em encontro cordial, Bolsonaro diz a Moraes
querer eleições 'transparentes e tranquilas'

Cordialidade Geral

Presidente Bolsonaro e Alexandre Moraes

A avaliação dos presentes é que a conversa foi positiva e abriu a possibilidade de uma nova etapa 
no relacionamento entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes.



Quem criou o Dia dos Pais no Brasil
REFLEXÃO

Série Educação para a Cartilha
de Cidadania Cristã. Tema 07: “Os
evangélicos e a política local”. Par-
ceria: Conselho Estadual de Pas-
tores do Amapá (e-mail:
conselhodepastores.ap@gmail.c
om), com a Editora www.osse-
meadores.com.br de Brasília. Re-
serve seu exemplar pelo Zap (96)
99110-5167: a) Lição nº 07: “Os
evangélicos e a política local”; b)
Sumário: 1. Contextualização ini-
cial; 2. A falta de união local nas elei-
ções; 3. A realidade atual da política
evangélica local; 4. Intercedendo por
mudanças; c) Resumo: Ser cidadão é
estar apto a participar de todo o pro-
cesso de gestão de seu Estado, de seu
município, qual seja, acompanhar, fis-
calizar, escolher e decidir tudo aquilo
que diz respeito à vida política e social.
Como seguidores da palavra de Deus,
além de orar pela Cidade, o cristão
também deve ter compromisso, cui-
dado e zelo com o exercício de sua ci-
dadania, principalmente na hora de
escolher e votar nos gestores locais. De-
vemos acompanhar mais de perto a
política da Cidade e do Estado onde
moramos. Diz Jr 29.7: “Procurai a paz
da cidade onde vos fiz transportar; e
orai por ela ao Senhor, por que, na sua
paz, vós tereis paz.”. 

FICA A DICA

Legislação para líderes ecle-
siásticos: Adquira o Livro “Cons-
tituição Federal comenta à luz
da Bíblia”. Lá Você encontra: 
Dica 042. S: Da solidariedade –
CF, art. 3º: Na parábola do Bom
Samaritano Jesus explica exata-
mente o que é solidariedade. Diz
Lucas 10.25-37- “... E quem é o
meu próximo? E, respondendo
Jesus, disse: Descia um homem
de Jerusalém para Jericó, e caiu
nas mãos dos salteadores, os
quais o despojaram, e espan-
cando-o, se retiraram, dei-
xando-o meio morto. E,
ocasionalmente descia pelo
mesmo caminho certo sacer-
dote; e, vendo-o, passou de
largo. E de igual modo também
um levita, chegando àquele
lugar, e, vendo-o, passou de
largo. Mas um samaritano, que
ia de viagem, chegou ao pé dele
e, vendo-o, moveu-se de íntima
compaixão; E, aproximando-se,
atou-lhe as feridas, deitando-
lhes azeite e vinho; e, pondo-o
sobre o seu animal, levou-o para
uma estalagem, e cuidou dele
...”. Então, quando a Constitui-
ção Federal determina que o Es-
tado desenvolva políticas
públicas de solidariedade, está
em harmonia com a palavra de
Deus, pois a solidariedade é
tema comum entre a Bíblia e o
Direito.

LIDERANÇAS

DESTAQUES DA SEMANA

ESPECIAL

Quem é quem: Kleyzer Cou-
glan Alencar Bruce. Pastor e Teó-
logo da Assembleia de Deus – A
Pioneira do Amapá, neto do sau-
doso Casal Pastor Otoniel Alves
de Alencar e Augusta Miranda de
Alencar. Nasceu em Macapá/AP
em 19.06.1975. Filho de Leomar
da Costa Bruce e Oriza Alencar
Bruce. É casado com a Missioná-
ria Waldirene Bruce, com a qual
tem duas filhas: Maressa, que
mora na Inglaterra e Mariele.

Kleyzer Bruce é licenciado em
Matemática pela Universidade
Federal – Unifap, formado em
Teologia pela Escola Teológica
EETAD, na qual é professor e é
pós-graduado em Ensino Reli-
gioso.

Ministro do Evangelho há 22
(vinte e dois) anos, ocupa atual-
mente os cargos de 4° Vice-Pre-
sidente da Convenção UFIADAP
e 1° Secretário da Mesa Diretora
da AD – A Pioneira. 

É Obreiro multivocacionado,

pois possui desenvoltura como
líder nato, maestro, músico, co-
municador, administrador, tudo
desenvolvendo com alegria e
amor e com o dom da excelência.
É zeloso com o princípio da
honra e da obediência. Parabéns
Pastor Kleyzer pelo seu dia dos
pais. Amém!

NEWS: 1. Principais candida-
turas evangélicas: Drª Ester Fe-
deral e Besaliel Estadual: Casal
de pastores-advogados, do PSC
– Partido Social Cristão, princi-
pais candidatos evangélicos do
Amapá, estão analisando quais
são as candidaturas majoritárias
mais coerentes no Amapá para
os cristãos. Este fim de semana
conversaram com Rayssa Fur-
lan, candidata a Senadora; 2.
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 candidatos
que estiverem querendo com-
prar voto ou fazendo alguma
coisa errada. Então, utilize seu
celular para filmar, gravar áu-
dios, tirar fotos de coisas erradas

que forem feitas pelos candida-
tos. Depois, envie para o Zap in-
formado e pronto. Os Promotores
Eleitorais irão analisar se houve
algum desrespeito à lei para po-
derem instaurar processo judicial
contra aquele candidato infrator;
3. Veja no YouTube o “Açaí com
Notícias”: Principal quadro de
notícias evangélicas do Estado
do Amapá. Assista, dê o seu like,
comente e compartilhe. Ajude-
nos a chegar a 1.000 – mil inscri-
tos. Prêmio: Vinte litros de Açaí.
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Dia dos Pais 2: O saudoso Pastor Lourenço
Ferreira Rodrigues com o filho 

Pastor Besaliel Rodrigues.

Dia dos Pais 3: Pastor Besaliel Rodrigues
com seus dois filhos André 

Victor e Ana Raquel.

email: besaliel.ap@bol.com.br

01. Deus é a nossa maior referência de pai:
Em Mateus 6.9, pela primeira vez na história,
Jesus ensina o homem a dirigir-se a Deus
como Pai, dizendo: “Pai nosso, que estás nos
céus, santificado seja o teu nome”. Paulo
também faz referência ao nosso pai maior
em Efésios 4.6, dizendo: “Há um só Deus e
pai de todos, o qual é sobre todos, e por
todos, e em todos”.  Encerramos esta breve
reflexão com o conselho do Apóstolo Paulo
não só para o dia dos pais, mas para todos os
dias. Colossenses 3.20 diz: “Vós, filhos, obe-
decei em tudo a vossos pais, porque isto é
agradável ao Senhor”. Honrar aos pais é uma
recomendação expressa na Palavra de Deus.
Diz Malaquias 1.6: “O filho honrará o pai, e o
servo, ao seu senhor; e, se eu sou Pai, onde
está a minha honra?”. Estejamos conscien-
tes, honrar ao pai e a Deus, não é um favor; é
um mandamento do próprio Deus. Fonte:
Internet. Pr David Xavier.

02. O Dia dos Pais no Brasil? Ao pesquisar
o tema na internet, temos que segundo his-
toriadores, foram encontrados indícios de
que a prática de homenagear os pais já exis-
tia há mais de quatro mil anos. Foram des-
cobertas diversas mensagens em placas de
argilas, escritas por um garoto babilônio, que
desejava boa saúde, sorte e vida longa ao seu
pai. 

Já em terras brasileiras, a data foi come-
morada pela primeira vez em 16 de agosto de
1953. Criada pelo publicitário Sylvio Bhering,
na época diretor de um jornal e de uma rádio
no Rio de Janeiro, o objetivo do “Dia do
Papai” era tanto para reconhecimento da fi-
gura paterna, quanto para atrair anunciantes
e alavancar as vendas no país.

Como a população era predominante-
mente constituída por católicos, a ideia da
data foi escolhida justamente para coincidir
com o dia de São Joaquim, considerado o pa-
triarca da família, por ser pai da Virgem
Maria e avô de Jesus Cristo.

Anos depois, por motivos comerciais, foi
decidido que a comemoração seria no se-
gundo domingo do mês de agosto. A mu-
dança aconteceu, pois o Dia das Mães é
comemorado no segundo domingo de maio,
mas há também quem diga que o motivo
principal era para que a data fosse celebrada
sempre aos domingos, dia em que a maioria
dos pais está de folga, permitindo que a fa-
mília se reunisse e festejasse por mais tempo
esse momento especial. E assim permanece
até hoje. 

03. Voz dos internautas: “Evangélico salvo
e comprometido com o Senhor e a Sua Pala-
vra, não vota, nem apoia a esquerda, pois
não existe compatibilidade entre luz e tre-
vas. Esquerdistas são comunistas convictos
e irão trair os cristãos; é bíblico. Então, não
seja cúmplice, pois o preço pode ser alto.”.
Diz 2º Co 6.14: “Não vos prendais a um jugo
desigual com os infiéis; Porque, que socie-
dade tem a justiça com a injustiça? E que co-
munhão tem a luz com as trevas?”.

04. Voz dos eleitores: Os eleitores estão re-
clamando que os bancos estão descum-
prindo o art. 9º, §1º da Lei 13.146/2015, o
direito de prioridade para o acompanhante
dos deficientes, ou seja, o deficiente cadei-
rante, cego, amputado etc., recebe a senha
de prioridade. Mas, se o acompanhante tam-
bém precisar utilizar algum serviço bancário,
recebe uma senha comum. Aí, o deficiente é

prioritariamente atendido, mas, como seu
acompanhante precisa também pagar al-
guma coisa e sua senha é geral, o deficiente
fica de castigo esperando o acompanhante
que está em outra filha aguardando, muitas
vezes, horas para depois seguir com o defi-
ciente ao qual estava dando suporte. É isso
mesmo? Tem lógica isso? Com a palavra a
OAB, MP, Defensoria Pública etc.

05. Por que os evangélicos do Amapá não
ganham eleições? Salvo uma ou outra vitória
isolada, o segmento evangélico do Amapá
não tem elegido seus irmãos a cargos políti-
cos. Por quê? Devido a falta de companhei-
rismo, de unidade, de união; devido aos
individualismos, vaidades, falta de diálogos
entre as lideranças das igrejas históricas,
pentecostais, comunidades, neopentecos-
tais e carismáticos. Os líderes eclesiásticos
estão pregando uma coisa e fazendo outra.
Diz 1º Coríntios 1.10: “Rogo-vos, porém, ir-
mãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus
Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e
que não haja entre vós dissensões; antes se-
jais unidos em um mesmo pensamento e em
um mesmo parecer.”. No Estado do Amapá
parece que a situação é a pior em todo o país.
Quem mais gosta são os “filisteus tucuju”. O
voto evangélico amapaense parece ser o
mais fácil e simples de ludibriar. Observe
você mesmo esta realidade!

06. O memorável dia 11 de Agosto: Foi ce-
lebrado o Dia do Estudante, Dia da Advoca-
cia, Dia da Magistratura, Dia do Direito,
enfim. Esta é uma das datas mais importan-
tes do Brasil em termos de educação, pois se
refere ao início dos cursos superiores em ter-
ras pindorâmicas.

Dia dos Pais 1: O saudoso Pastor Otoniel
Alves de Alencar com 

o filho Pastor Oton Alencar.



A Prefeitura de Macapá
segue com o serviço de reca-
peamento de várias vias da ca-
pital, entre elas a Avenida
Raimundo Álvarez da Costa,
que passa pelos bairros Central
e Santa Rita. A funcionária pú-
blica, Luiziane Amanajás,
mora no local há 29 anos e
conta que essa é a primeira vez
que os moradores estão rece-
bendo um trabalho como o
que está sendo feito agora.

“Antes o que a gente perce-
bia era aquilo que, popular-
mente, qualificamos como
‘maquiagem’, que é quando
o asfalto fica centralizado só
no meio da rua. Agora perce-
bemos o cuidado e a preocu-
pação que a Prefeitura teve
com o serviço, que está
sendo feito em toda a exten-
são da rua”, diz.

Na Avenida Raimundo Ál-
vares da Costa está sendo feito
o nivelamento do solo, para
em seguida, receber o asfalto.
A moradora destaca que o ser-
viço está sendo feito de forma

planejada e com a inclusão de
outros trabalhos além da pavi-
mentação.

“Vi que eles estão fazendo
o aterramento da rua, tam-
bém foi feita a podagem das

árvores, que é um problema
que enfrentamos há anos”,
destaca.

A moradora completa di-
zendo que espera que os de-
mais trabalhos

desenvolvidos na cidade
continuem sendo feitos de
maneira responsável.

“Que todos possam ter as
ruas com asfalto bem traba-
lhado, que a limpeza pública
e a coleta de lixo continuem
acontecendo com regulari-
dade e que essas iniciativas
não deixem de crescer por-
que com isso a população só
tem a agradecer”, completa.

O trabalho é executado
pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura Ur-
bana (Semob) e vem para
promover a mobilidade e re-
cuperar o pavimento já exis-
tente. A via receberá capa
asfáltica em cerca de 2 quilô-
metros de extensão e os re-
cursos para execução do
serviço são do Tesouro Mu-
nicipal.

Educação de cara nova!

MACAPÁ
Infraestrutura

Na última sexta-feira (12), a Prefeitura
de Macapá entregou a Escola Municipal
Maria José dos Santos Ferreira, locali-
zada no bairro Araxá, totalmente refor-
mada para a comunidade. A unidade
passou por uma extensa reforma, para
beneficiar mais de 500 pessoas, entre
estudantes e servidores.

A reforma solucionou reivindica-
ções antigas da comunidade, com
obras no telhado, forro, refeitório, ba-
nheiros, piso e ampliação do muro da
escola. Além disso, foi inaugurado o
espaço de uma sala multiuso para os
estudantes, que poderá ser utilizado
em diversas atividades pedagógicas.

“Essa é mais uma escola que está
sendo entregue, e já estamos dando
início às obras dos outros pacotes. As-
sumi um compromisso com cada um
de vocês, e estamos trabalhando para
transformar o bairro Araxá”, reforçou
o prefeito de Macapá, Dr. Furlan.

Esta foi a primeira reforma estrutu-
ral da unidade. Para a mãe de duas es-
tudantes da escola, Graciete Romão,
as melhorias contribuem para o de-
senvolvimento de toda a comunidade.

“Há muito tempo a escola necessi-
tava desse trabalho. Nossas crianças
estavam sem segurança e condições
dignas para aprender. Agora, eu me
sinto honrada de ter meus filhos aqui,
em um espaço lindo e confortável”,
afirmou a mãe.

A comunidade do bairro Araxá fez

questão de acompanhar de perto a ce-
rimônia de inauguração, com diversos
estudantes já ansiosos para conhecer
o prédio novo. Durante a entrega,
duas alunas recitaram poemas em co-
memoração ao Dia Nacional do Estu-
dante.

Na ocasião, o secretário municipal
de Educação, Rodrigo Gomes, ressal-
tou o quanto a reforma significa para
toda a população do município.

“A partir de agora, Macapá tem mais
um cartão postal, fruto do compro-
misso da Prefeitura com a educação.
Podemos dizer com orgulho que a es-
cola Maria José tem a identidade do
município e vai proporcionar memó-
rias inesquecíveis a todos os estudan-
tes”, reforçou o secretário.

A Escola Municipal Maria José dos
Santos Ferreira é uma das 10 unidades
incluídas no primeiro pacote de refor-
mas anunciado pelo prefeito de Ma-
capá, Dr. Furlan, em março deste ano.
A inauguração desta sexta-feira se
junta a uma série de entregas relacio-
nadas à Educação realizadas pelo Mu-
nicípio desde julho, como a
reinauguração das escolas Ana Cris-
tina Ramos e Antônio Barbosa.

Na obra, foram investidos mais de
R$ 800 mil, com recursos do tesouro
municipal e do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb).

Prefeitura de Macapá entrega Escola Municipal Maria José Ferreira
reformada e com sala multiuso para mais de 480 alunos

Orçada em mais de R$ 800 mil, a obra foi apresentada 
para estudantes e servidores.

Prefeito de Macapá, Dr. Furlan, com estudantes
da Emef Maria José Ferreira.

“Meu filho, que é cadei-
rante, vai poder se locomover
sozinho, sem ajuda dos ou-
tros. Momento de alegria e
gratidão”, disse moradora da
passagem Douglas, Joelma
Saraiva, durante cerimônia
de assinatura da ordem de
serviço, realizada na sexta-
feira (12), para construção de
seis passarelas nos bairros In-
fraero 1 e 2 e Cidade Nova,
nas zonas norte e leste da ci-
dade.

“Mais uma ordem de ser-
viço assinada para constru-
ção de passarelas em
Macapá. Quem nos acompa-
nha sabe do nosso compro-
misso com a população que
mora em áreas periféricas.
Nas agendas de domingo,
temos visitado esses locais e
buscando atender, na medida
do possível, todas as solicita-
ções. Já foram mais de 40 km
de passarelas entregues no
município”, ressaltou o pre-
feito Dr. Furlan.

Vão receber obras as passa-
relas Rio Grande do Norte,
Douglas, Catalinha, Padre
Jorge, Cabo Maurício e José
Juca Mont’alverne. São cerca
de 1.284 metros revitaliza-
dos, com um investimento de
mais de R$ 1,6 milhão do Te-
souro Municipal e emenda
parlamentar do deputado fe-

deral Camilo Capiberibe.
“Parabenizar a Prefeitura

de Macapá em dar execução e
andamento nas nossas emen-
das, trabalhamos em uma
gestão compartilhada para
beneficiar vocês, que são mo-
radores e que precisam deste
trabalho”, complementou
Cláudia Capiberibe, repre-
sentante do deputado federal
Camilo Capiberibe.

Nessas passarelas será im-
plantado um novo modelo de
construção mista, que con-
siste na base feita em ma-
deira e o passeio em
concreto. O objetivo é dar
mais acessibilidade e segu-
rança. A obra será feita pela
Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura Ur-
bana (Semob).

“Começamos a executar o
novo projeto que são as pas-
sarelas mistas, construídas
com madeira e concreto que
dão mais segurança. Traba-
lhamos diariamente para
atender a todos e estamos fe-
lizes de dar mais essa ordem
de serviço”, comentou o sub-
secretário de Obras Públicas,
Ivy Vasconcelos.

A cerimônia teve participação
da vereadora Janete Capiberibe.
“Estarei acompanhando o an-
damento da obra. Fiscalizar é
uma das minhas tarefas en-
quanto vereadora. Aproveito
para agradecer a parceria com o
prefeito e secretários, que
sempre estão prontos a nos
atender”, finalizou a parla-
mentar.

Mais acessibilidade

Dr. Furlan assina ordem de serviço para construção 
de passarelas mistas nas zonas norte e leste de Macapá

Serão construídas seis passarelas nos bairros Infraero 1 e 2 e Cidade Nova.

‘Percebemos o cuidado e a preocupação da Prefeitura com o serviço’,
diz moradora sobre asfaltamento da Av. Raimundo Álvares

Luiziane Amanajás é funcionária pública
e residente na rua há 29 anos.

Serviço é executado emvia que corta os bairros Centro e Santa Rita.

Ordem de serviço foi assinada na última sexta-feira (12)
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Diminuem os violentos protestos contra a crise econômica
O balanço provisório das ma-

nifestações em Serra Leoa é de
pelo menos 24 mortos: seis po-
liciais mais uma dúzia de civis.
Após os protestos dos últimos
dias, a calma voltou ao país da
África Ocidental. No estado
mais pobre do continente afri-
cano, o descontentamento da
população com o alto custo de
vida levou a motins e confron-
tos com a polícia nos últimos
dias, o que só acalmou ontem,
depois que o governo, numa
tentativa de conter a violência,
impôs um toque de recolher e
bloqueou a internet. Centenas
de pessoas protestaram porque
se encontravam em condições
extremas devido ao agrava-
mento das condições econômi-
cas causadas pelo forte
aumento dos preços do arroz,
do petróleo e consequente-
mente do combustível.

A iniciativa partiu de um
grupo de mulheres comercian-
tes, que apelaram para uma ma-
nifestação pacífica após vários

apelos lançados nas redes so-
ciais. A ex-colônia britânica,
com seus 7,5 milhões de habi-
tantes, vive uma situação difí-
cil, marcada pela guerra civil,
que dilacerou o país de 1991 a
2002, a epidemia de Ebola, que
eclodiu em 2014, a pandemia da
Covid-19 e as consequências da
guerra na Ucrânia.

Manifestações em várias ci-
dades do norte

Os protestos no país, onde,
segundo o Banco Mundial, mais
da metade da população vive
abaixo da linha de pobreza,
concentraram-se no norte e no
oeste. Na quarta-feira, ocorre-
ram violentos confrontos na ca-
pital Freetown, onde

manifestantes exigiram a de-
missão do presidente, Julius
MaadaBio, considerado incapaz
de conter a crise econômica, em
Kmakawi e Makeni. Os mani-
festantes atiraram pedras nas
forças de segurança e queima-
ram pneus. As imagens circula-
das na mídia mostraram
nuvens de fumaça, gás lacrimo-

gêneo e oficiais armados que
ocupavam as ruas. Várias dele-
gacias de polícia foram vandali-
zadas. O Chefe de Estado, em
visita particular ao Reino
Unido, voltou imediatamente
ao país para enfrentar a emer-
gência.

Nos dias passados a conexão
com a Internet foi em grande
parte bloqueada, as lojas per-
maneceram fechadas na capital
e as pessoas, temerosas de agi-
tação, não saíram de suas casas.
A Alta Comissária da ONU para
os Direitos Humanos, Michelle
Bachelet, disse estar "alarmada
com os muitos mortos e feri-
dos" em Serra Leoa e exortou o
governo a "realizar investiga-
ções rápidas, imparciais e mi-
nuciosas", acrescentando que
as autoridades "devem autori-
zar protestos pacíficos, ao invés
de impedi-los, e abster-se de
respostas desproporcionais e
desnecessárias, como o blo-
queio da internet e a imposição
de toque de recolher".

Serra Leoa

A situação está sob controle no país africano, onde manifestações violentas eclodiram nos últimos dias na capital
Freetown e em várias cidades por causa do aumento dos preços dos bens de primeira necessidade. 

Religiosidade 
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Certa vez, uma jovem,
cheia de boas intenções,
apresentou-se ao Aba
Arfat e lhe disse:

– Pai, jejuei duzentas
semanas, aprendi o Antigo
e o Novo Testamento. O
que me resta ainda para
fazer? O ancião respon-
deu?

– Qual fruto você alcan-
çou? Para você o desprezo
é igual a honra? A jovem
respondeu:

– Não. O Aba continuou:
– Você considera a perda

como um lucro? Trata os
estranhos como parentes
de sangue? Avalia a indi-
gência igual à fartura?
Respondeu a jovem:

– Absolutamente não!
Então o Aba Arfat disse:

– Então não jejuou a
cada seis dias como deve-
ria e não aprendeu nem o
Antigo e nem o Novo Tes-
tamento. Você está enga-
nando a si mesma. Volte e
comece a trabalhar o seu
coração e os seus pensa-
mentos, porque até agora
não conseguiu nada.

O evangelho de Lucas
deste 19º Domingo do
Tempo Comum é um con-
junto de palavras de Jesus,
talvez pronunciadas em
momentos diferentes, que
o evangelista juntou nesta

página. Somos exortados a
vigiar, também se há mo-
tivações diferentes para
ficar atentos e acordados.
Com efeito, tem os ho-
mens que esperam a volta
do senhor deles de uma
festa de casamento. Essa é
uma espera alegre.
Quando o senhor chegar
será uma festa; os que es-
tiverem acordados serão
felizes e o senhor os ser-
virá. Diferente é a maneira
de vigiar por parte de
quem tem medo de ser
roubado. Fica atento para
não ser surpreendido,
quando o ladrão chegar.
Por fim, tem o administra-
dor que aguarda a chegada
do patrão. Se for um admi-
nistrador “fiel e prudente”
será elogiado e promo-
vido. Mas se aproveitou da
demora do patrão para

maltratar os criados e em-
briagar-se, nesse caso,
será severamente punido.
Podemos concluir que
Jesus nos convida a ser-
mos discípulos atentos e
ativos. Para quem quiser
mesmo colaborar com o
crescimento do Reino de
Deus, não tem feriado e
nem tempo a perder, fi-
cando parados e acomo-
dados. O Reino acontece
em conjunto com a histó-
ria humana, não por fora
ou no céu. Os cristãos
devem participar de ma-
neira competente e res-
ponsável dos
acontecimentos ou, me-
lhor ainda, trabalhar para
que a paz, a justiça e a fra-
ternidade se tornem real –
também se em constante
construção – e não só um
grande desejo. Por outro

lado, “vigiar” significa
também estarmos sempre
atentos para não perder o
entusiasmo, a confiança
na presença do Senhor
vivo e ressuscitado.  “Não
deixemos que nos roubem
a esperança”, ensina o
Papa Francisco (EG 86). O
seguimento de Jesus é
outra coisa que ter a cons-
ciência anestesiada por-
que, talvez, pensamos
muito nele, mas, afinal,
desejamos somente o
nosso bem-estar indivi-
dual, sem nos deixar atin-
gir pelos sofrimentos dos
irmãos e as injustiças de
uma sociedade que gera
pobreza, fome e exclusão.

Volto às primeira pala-
vras do evangelho deste
domingo. Quantas vezes o
nosso “tesouro” somos
nós mesmos. O Evangelho
e o amor ao próximo vêm
muito depois. Se for
assim, é óbvio que o de-
fendamos com unhas e
com dentes. Porque é ali,
no nosso egoísmo indivi-
dualista, que está o nosso
coração! Vigiamos sim,
mas para não perder privi-
légios, não partilhar algo
que talvez sejam até so-
bras para nós. Construí-
mos muros, isolamo-nos,
filtramos notícias, para

continuar a imaginar que
todos tenham onde morar,
o que colocar na mesa e
onde “reclinar a cabeça”.
Vivemos com medo de ser
roubados, de perder o
que, às vezes, ainda nem
possuímos, mas que cobi-
çamos de todo coração.
Conscientemente ou não,
acabamos sendo escravos
dos bens materiais, da
conta no Banco, do orgu-
lho da nossa posição so-
cial. Um dia, deixaremos
tudo por aqui. Jesus nos
propõe uma grande liber-
tação. Alguns, podem até
dar tudo mesmo em es-
mola e escolher a pobreza
evangélica. Todos, porém,
podemos ser bons “admi-
nistradores”, de coração
livre e, portanto, planejar
a sociedade e os negócios
não mais somente para os
nossos interesses, mas
para uma vida mais digna
também para os nossos ir-
mãos. Os “juros” do Banco
do Céu não dependem dos
nossos jejuns ou de ter de-
corado páginas da Bíblia.
Dependem da liberdade e
da responsabilidade com a
qual administramos os
bens que o Senhor nos
confiou para que produ-
zam fartos frutos de bon-
dade e de paz.

Dom Pedro José Conti • COLUNA Bispo 
de 

Macapá
Está enganando a si mesma

Polícia nas ruas de Freetown, capital de Serra Leoa





Na educação, os candidatos defendem a re-
muneração digna aos professores, ensino uni-
versitário gratuito, mas reembolsado pelos
formados, e a erradicação do analfabetismo. No
meio-ambiente, propõe a exploração racional
dos recursos naturais e equilíbrio entre desen-
volvimento econômico e proteção à natureza.
Até hoje, o TSE recebeu 11 pedidos de registros
de candidatura à Presidência. Para os cargos de
deputado estadual, federal, distrital, senador e
governador, o registro é realizado nos tribunais
regionais eleitorais. O pedido de registro é uma
formalidade necessária para que a Justiça Elei-
toral possa verificar se os candidatos têm al-
guma restrição legal e não podem concorrer às
eleições de outubro.

O edifício tem 22 pavimentos, sendo dois subsolos, térreo, sobreloja e 18 andares
superiores, com área construída de 19,175 mil metros quadrados. Tem estrutura
convencional de concreto armado e fechamentos em alvenaria. Quem desejar par-
ticipar da sessão pública de leilão precisa enviar a proposta até 9 de novembro. O
pagamento deverá ser realizado à vista, em moeda nacional corrente, com um sinal
de 5%, sendo os 95% restantes pagos em momento anterior à lavratura da escritura
de compra e venda, no caso de propostas para pagamento com recursos próprios,
ou do contrato particular de compra e venda, caso haja financiamento bancário.

Uma cadeira ficará com a desembarga-
dora Mônica Sifuentes, única integrante
do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião, antes responsável por julgar os re-
cursos da Justiça Federal de Minas
Gerais, que optou pela remoção para o
novo tribunal. Um desmembramento do
TRF1, o TRF6 teve sua criação aprovada
no Congresso e sancionada por Bolso-
naro. A nova corte será composta por 15
desembargadores e três desembargado-
ras. Os defensores da medida argumen-
taram que o TRF1, com sede em Brasília,
acumulava quantidade muito grande de
processos, por cobrir uma jurisdição que
abarcava metade dos estados brasileiros,
incluindo Minas Gerais, origem de 35%
dos recursos julgados.

Com lance mínimo de R$ 112,6 milhões, o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social leva a leilão, em lote único, no próximo dia 10 de novembro, seu antigo
edifício-sede, em Brasília. Os serviços mínimos necessários para preservação da inte-
gridade do estado da edificação estão sob a gestão do condomínio, com a contratação
de um síndico profissional e empresa de prestação de serviço de administração predial
especializada, esclarece o edital. Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas,
nacionais e estrangeiras, à exceção dos empregados ou dirigentes das empresas do Sis-
tema BNDES. 

O presidente Bolsonaro assinou decreto
que regulamenta as concessões de em-
préstimo consignado a beneficiários do
Programa Auxílio Brasil. O Ministério da
Cidadania editará normas complementa-
res para o início das operações e será o res-
ponsável pela retenção dos valores
autorizados pelo beneficiário do programa
e pelo repasse à instituição financeira con-
signatária. O crédito consignado é aquele
concedido pelas instituições financeiras
com desconto automático das parcelas em
folha de pagamento do salário. Os benefi-
ciários do Auxílio Brasil poderão fazer em-
préstimos de até 40% do valor do
benefício e autorizar a União a descontar o
valor da parcela dos repasses mensais. 

CANDIDATO 
O ex-deputado Roberto Jefferson apresen-

tou registro de candidatura à Presidência da
República no Tribunal Superior Eleitoral. A
chapa terá Padre Kelmon como candidato à
vice-presidente. Jefferson declarou à Justiça
Eleitoral lista de bens avaliados em R$ 745
mil - valor investido em aplicações financei-
ras. Kelmon declarou R$ 8,5 mil aplicados
em caderneta de poupança. Na proposta de
governo enviada ao TSE, a chapa defende a
liberdade como princípio fundamental, di-
reito à legítima defesa, ao porte de arma de
fogo, a criminalização da “cristofobia”, o
agravamento da pedofilia como crime he-
diondo e a proibição da legalização, venda e
cultivo da maconha.

PEDIDOS 

ESCOLHA
O presidente Bolsonaro nomeou 17 dos

18 desembargadores que formarão a pri-
meira composição do Tribunal Regional
Federal da 6ª Região (TRF6), corte que
deverá ser instalada na próxima sexta-
feira (19), com sede em Belo Horizonte.
Entre os nomes, 10 foram escolhidos por
Bolsonaro a partir de listas votadas em
plenário pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça. Outras 7 vagas foram ocupadas pelo
critério objetivo de antiguidade, sendo
apenas ocupantes apenas nomeados
pelo presidente. Dos 10 escolhidos, seis
já eram magistrados em outros tribunais,
dois vêm do MPF e dois são oriundos da
advocacia, conforme a regra do quinto
constitucional. 

• Parabenizar os amigos e leitores da Coluna que comemoram aniversário neste final
de semana: Ariadna Borges, SuannySemblano, Helena Leão, Helena Neri Brasil, Al-
cione Cavalcante, Samara Pantoja, Ana Gisele Braz e Marisa Cruz. Parabéns, felicidades
e muito sucesso para todos os aniversariantes do mês de agosto. Tim…Tim a Vida! ��

• Registrar e agradecer o presente pelo Dia dos Pais que recebi dos meus seis queridos

EMPRÉSTIMO 

ESPECIFICAÇÃO 

DESMEMBRAMENTO 

LEILÃO 

REGRAS
A operação está vedada a licitantes que tenham sofrido decretação de falência, dis-

solução, liquidação ou insolvência civil; que estejam cumprindo penalidade de suspen-
são temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES;
que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública ou estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
União Federal; ou que estejam em recuperação judicial. As dúvidas sobre o edital devem
ser encaminhadas à Gerência de Licitações e Contratos 2 do banco, até dois dias úteis
antes da data de abertura da sessão pública, através do e-mail da instituição financeira. 

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

DECRETO 
De acordo com o decreto, a responsabi-

lidade sobre a dívida “será direta e exclu-
siva do beneficiário. A União não poderá
ser responsabilizada, ainda que subsidia-
riamente, em qualquer hipótese”. “Na hi-
pótese de o valor das consignações
contratadas ultrapassar, de forma isolada
ou combinada com consignações anterio-
res, o limite máximo previsto em lei, serão
descontadas prioritariamente as parcelas
relativas aos contratos mais antigos”.
Nesse caso, será permitido o desconto par-
cial até o limite estabelecido. A partir deste
mês, até dezembro, o valor do benefício
passou de R$ 400 para R$ 600.

PEDIDO
O ministro André Mendonça, do STF inter-

rompeu com pedidos de vista o julgamento
de uma série de recursos contra decisões do
ministro do STF Alexandre de Moraes em in-
vestigações envolvendo o presidente Bolso-
naro. Os recursos eram julgados no plenário
virtual, no qual os ministros têm um inter-
valo de tempo para votar sem debate ao vivo.
Único a votar até a interrupção, Moraes con-
firmou suas decisões anteriores e votou por
negar todos os recursos, dois dos quais apre-
sentados pela PGR e pela AGU. Em busca de
respaldo dos pares para alguns de seus posi-
cionamentos jurídicos, Moraes havia deci-
dido liberar em conjunto, para referendo do
plenário do Supremo, ao todo 20 recursos
em quatro investigações envolvendo Bolso-
naro ou apoiadores do presidente.

ARGUMENTO 
O ministro registrou questionamento

que o Ministério Público Federal não
possui exclusividade sobre investiga-
ções criminais. No caso, o pedido de
abertura de inquérito foi feito pela Co-
missão Parlamentar de Inquérito da
Pandemia, que possui legitimidade para
tal, entendeu Moraes. Em outro inqué-
rito, Bolsonaro é investigado pelo su-
posto vazamento de dados sigilosos de
um inquérito da Polícia Federal sobre
ataques às urnas. Nesse caso, Alexandre
Moraes disse ser legítima a continui-
dade das investigações no Supremo,
ainda que por solicitação do Tribunal
Superior Eleitoral, e não da PGR.
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A adoção envolve aspectos
jurídicos, sociais, psicológi-
cos, morais, éticos, entre ou-
tros e cito alguns exemplos
de questões relacionadas aos
processos de adoção, para
demonstrar que o assunto é
complexo e exige aprofunda-
mento: quais motivos levam
alguém a desejar adotar uma
criança ou um adolescente?
É correto ou não os adotan-
tes escolherem os adotan-
dos? Quais critérios devem
ser considerados para avaliar
se uma pessoa tem condi-
ções de adotar? É melhor que
os pais biológicos conheçam
os pais adotivos e mante-
nham contato com eles e
seus filhos ou não? É melhor
que os filhos saibam que são
adotivos ou não? 

Muitas pessoas querem
adotar uma criança no Brasil,
o problema é que a maioria
busca por crianças recém-
nascidas ou com até 04 anos
de idade, de cor branca, sexo
feminino, sem irmãos e sem
nenhuma patologia ou defi-
ciência. No entanto, o perfil
dos que estão aguardando
nas casas de acolhimento são
majoritariamente crianças e
adolescentes, de cor negra,
sexo masculino, com irmãos,
patologias e deficiência.

A sociedade brasileira des-
conhece as condições das
crianças que aguardam a ado-
ção em abrigos, especialmente
as que têm perfis considera-
dos indesejados. É importante
que aqueles que desejam ado-
tar alguém estejam abertos
para adotar crianças que não
sejam recém-nascidas e que
considerem a adoção de gru-
pos de irmãos ou ainda a ado-
ção inter-racial.

A decisão de ter uma
criança costuma ser uma das
escolhas mais sérias e impor-
tantes na vida de qualquer
pessoa, não é mesmo? Mas,
quem disse que ter filhos é
um desejo natural? E quem
disse que engravidar é a pri-
meira ou mesmo única via
de se alcançar este objetivo?

É certo que a sociedade
não tarda a cobrar os casais
sobre a chegada do primeiro
rebento, especialmente as
mulheres solteiras em idade
“de ter um filho”. Além
disso, infelizmente, também
é certo que quem escolhe
não ter uma criança sofrerá
uma série de julgamentos
pela sua decisão. Muitas
vezes, inclusive, essas pes-
soas se sentem obrigadas a
justificar essa escolha por
um bom tempo.

Gestar ou adotar?
Se gestar crianças não é

um processo isento de mui-
tas e, por vezes, difíceis es-
colhas, saiba que adotar
também não é. Porém, uma
vez que pensamos em ter fi-
lhos, será mesmo que a ado-

ção surge no mesmo plano
que a gestação?

Em episódio sobre adoção,
as convidadas do Podcast
Mamilos debatem como ges-
tar e adotar são apenas dife-
renças “logísticas” na
maneira de ter uma criança.
Assim, esta colocação nos
possibilita ver a adoção
como ela realmente é. Sem
que nossos preconceitos e
pré-julgamentos nos afastem
da ideia central: adotar uma
criança é escolher ter um
filho.

A adoção é sempre uma
via de mão dupla

Vale lembrar que, quando
a família escolhe adotar, a
criança em situação de aco-
lhimento institucional tam-
bém tem direito de escolha.
Por isso, talvez a diferença
entre gestar e adotar esteja
(em partes) justamente aí: a
adoção é uma via de mão
dupla.

Portanto, para além do de-
sejo de uma pessoa ou de
uma família em ter um filho
ou filha por meio da adoção,
está a questão central do di-

reito da criança e do adoles-
cente em ter uma família.

O maior objetivo da ado-
ção é que ela traga benefícios
ao desenvolvimento integral
das crianças e adolescentes
adotados. Ou seja, serão co-
locados em primeiro lugar a
criança ou o adolescente, o
seu desejo em ser adotado
por aquela família e o seu
bem-estar. Este deverá o
foco de qualquer processo de
adoção.

Além disso, quando a ado-
ção se dá depois dos três
anos de idade da criança,
acontece a chamada adoção
tardia. Neste caso, a opinião
do pequeno ou pequena
também será levada em con-
sideração.

Os mitos sobre a adoção
A adoção é um processo

cheio de mitos e tabus. Por
isso, é preciso falar sobre ela,
conversar com profissionais
e também entre nossos
pares, de modo a colocar luz
sobre todas as dúvidas. E
isso vale para todos nós,
ainda que não se tenha a in-
tenção de adotar! Afinal,
todos podemos ser fonte de
informação útil a alguém.

Quer saber mais sobre o
processo de adotar uma
criança? Então, saiba que a
informação é a maior aliada!
Mas lembre-se: se você está
pensando em adotar, ou tem
apenas um desejo, procure
informações em sites confiá-
veis, ok?

No Conselho Nacional de
Justiça, você pode ler notí-
cias sempre atuais sobre
adoção, além de legislações e
referências dos órgãos res-
ponsáveis.

No Conselho Nacional dos

Direitos da Criança e do Ado-
lescente (Conanda), é possí-
vel ter acesso a informações
sobre o Cadastro Nacional de
Adoção, que deve ser preen-
chido após a habilitação na
Vara da Infância e da Juven-
tude, entre outras informa-
ções sobre os direitos da
criança e do adolescente.

Na Associação Nacional de
Grupos de Apoio à Adoção, é
possível verificar as entida-
des de apoio à adoção, os lu-
gares que fazem grupos de
apoio à família pretendente e
à pós-adoção.

Dicas de filmes sobre ado-
tar uma criança

De Repente Uma Família
(2018), de direção de Sean
Anders. Um filme muito rea-
lista, sobre um casal que
adota três irmãos.

He Even HasYour Eyes
(2016), filme francês, diri-
gido por Lucien Jean-Bap-
tiste. Conta a história de um
casal negro que adota um
menino branco e enfrenta
todo tipo de preconceito.
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A influenciadora e
modelo russa Anas-
tasia Grishman, 26,
foi encontrada morta
na sua casa em São
Petersburgo, na Rús-
sia, nesta quarta-
feira (10). Anastasia
veiculava os seus
conteúdos no Tiktok
e no site OnlyFans,
onde era conhecida
como "grshmn".

Segundo informa-
ções divulgadas pela
polícia ela estava na
banheira e tinha
marcas de seis faca-
das no pescoço. O
principal suspeito é o
namorado da jovem.

Dmitry Chernys-
hov foi detido pela
polícia, segundo os
sites locais. Ele tam-
bém teria confes-

sado o crime. Cher-
nyshov tinha conde-
nações por roubo e
evasão do serviço
militar.

O relatório aponta
que a polícia invadiu
a casa de Anastasia
após receber relatos
de amigos que disse-
ram não conseguir se
comunicar com ela
há uma semana.

Assassinato Geral

Tiktoker russa é encontrada morta em seu 
apartamento com marcas de facadas

Anastasia Grishman estava desaparecida há uma semana. Principal suspeito é o namorado.
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Anastasia Grishman em foto no seu instagram
— Foto Reprodução-Instagram



Na última sexta-feira (12),
Dia Estadual de Combate ao
Feminicídio, um ato de fa-
miliares e amigos de vítima
desse tipo de crime se reu-
niram em frente ao Cemité-
rio Municipal Nossa
Senhora da Conceição, em
Macapá. O encontro foi pro-
movido pelo movimento
“Justiça por Elas”, que
pediu o fim da violência
contra as mulheres e mais
políticas públicas que pos-

sam protegê-las.
Estiveram presentes fa-

miliares da cabo da PM
Emily Monteiro, assassi-
nada em 12 de agosto de
2018, e que inspirou a cria-
ção do Dia Estadual de
Combate ao Feminicídio
um ano depois. Ela foi
morta com 4 tiros dentro do
próprio quarto pelo ex-na-
morado. O soldado PM Kas-
sio de Mangas é réu
confesso do crime, no en-

tanto após 4 anos ainda não
foi julgado.

No ato foram lembradas
outras vítimas como Ana
Kátia Silva, morta em 8 de
julho de 2020, com um tiro
a “queima roupa”; Ingridy
Cordeiro que foi baleada no
conjunto habitacional Ma-
capaba, em dezembro de
2020; e Jaciara Baia, pri-
meiro caso de feminicídio
deste ano, que foi morta
atropelada. (g1)

A Receita Federal publicou
uma portaria em que facilita
a renegociação de dívidas
com o Fisco e permite des-
contos de até 70% do mon-
tante devido após a
incidência de imposto.

Em regra, essas transações
podem ser quitadas em até
120 meses. Para pessoas fí-
sica, Microempreendedor
Individual (MEI), microem-
presa, empresa de pequeno
porte (EPP), Santas Casas, as
sociedades cooperativas e
instituições de ensino, o
prazo para o pagamento da

dívida a ser negociada po-
derá ser de até 145 meses.

Para os débitos das contri-
buições sociais, este prazo
fica limitado a 60 meses.

As novas modalidades de
renegociação permitem
acordos sobre débitos que
estejam em contencioso ad-
ministrativo fiscal, com valor
acima de R$ 10 milhões.
Também fazem parte do pú-
blico-alvo da portaria:

•devedores falidos, em re-
cuperação judicial ou extra-
judicial, em liquidação
judicial ou extrajudicial ou

em intervenção extrajudi-
cial;

•autarquias, fundações e
empresas públicas federais;
e

•estados, Distrito Federal e
municípios e respectivas en-
tidades de direito público da
administração indireta.

A portaria publicada tam-
bém permite utilizar preca-
tórios ou direito creditório
para amortização de dívida
tributária principal, multa e
juros.

As negociações têm início
em 1° de setembro.
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Regularização

Portaria facilita negociação de dívidas com
a Receita, com descontos de até 70%

Manifestação ocorreu na sexta-feira (12), Dia Estadual de Combate ao Feminicídio.

Para pessoas físicas e MEIs, prazo para o pagamento poderá ser de até 145 meses.

Ato lembra vítimas de feminicídio no Amapá e pede
maior combate à violência contra a mulher

“Justiça por Elas” Geral

Ato em cemitério lembra vítimas no Amapá e pede
maior combate à violência contra as mulheres.

Para os débitos das contribuições sociais,
este prazo fica limitado a 60 meses.



Kleydson Rodrigues recebe anúncio de novo combate
no UFC com entusiasmo: "estou mais forte"

Bia Haddad pega Pliskova na semi em Toronto:
"Preparada para a batalha"

Em um momento especial na carreira,
Beatriz Haddad vai escrevendo com le-
tras maiúsculas seu nome entre as gran-
des do tênis atual. E quer mais. Após
tirar do caminho a campeã olímpica Be-
linda Bencic na sexta-feira, a paulista de
26 anos está a um passo da decisão do
WTA 1000 de Toronto. A rival na semifi-
nal de sábado será a polonesa Karolina
Pliskova (14ª), que eliminou a chinesa
Qinwen Zheng (51ª). Perto de mais uma
decisão em 2022, Bia já conquistou pon-
tos suficientes no torneio canadense
para ingressar no Top 20 e seguir pavi-
mentando sua brilhante trajetória. Feliz
com mais uma vitória, e de virada, a bra-
sileira ressaltou a importância do lado
mental para conseguir reverter as condi-
ções adversas e obter mais um grande

resultado.
Antes de derrubar Bencic, Bia passou

pela italiana Martina Trevian (26ª), pela
canadense Leylah Fernandez (13ª) e pela
líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek
em um duelo que entrou para a história

do tênis brasileiro. Primeira tenista do
país a vencer uma número 1 do mundo,
a paulistana vem demonstrando que,
por mais que as adversidades apareçam
à sua frente, ela está pronta.

A grande vitória sobre Belinda Bencic
teve um ingrediente especial: a torcida.
Bia Haddad fez questão de destacar o in-
centivo que recebeu, vendo e ouvindo as
manifestações de brasileiros presentes
na arena em Toronto. Servir de exemplo
também é uma motivação extra.

Ainda sem saber da vitória de Pliskova
sobre Zheng, Bia fez uma projeção pre-
vendo um embate parelho e absoluta-
mente indefinido. Mesmo ciente das
dificuldades, a paulista adiantou que se-
guirá no foco e vai com tudo em busca
de mais um triunfo consagrador.

O amapaense Kleydson Rodrigues,
26 anos, já tem novo compromisso
marcado no octógono do UFC, será
dia 29 de outubro, em Las Vegas, con-
tra o mineiro Vinícius Salvador, con-
tratado recentemente através do
programa Contender Series.

O lutador, que está em Laranjal do
Jari, onde mora na Região Sul do
Amapá, recebeu a confirmação do se-
gundo combate na organização com
entusiasmo e confiança.

Na primeira luta, em maio deste
ano, KR perdeu para o americano C.
J. Vergara, por decisão dividida dos
juízes no UFC 274, em Phoenix, nos
Estados Unidos. (g1)

UFC Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 14 e 15 de agosto de 2022

Amapaense vai encarar o compatriota Vinícius Salvador, em sua segunda luta 
na organização, dia 29 de outubro, em Las Vegas

Rumo ao Top 20

FIFA
A Fifa confirmou os rumores e anteci-

pou em um dia a abertura da Copa do
Mundo no Catar, informou a entidade na
quinta-feira (11). Com isso, a competição
começará no dia 20 de novembro com o
jogo entre os donos da casa e o Equador,
às 13h (horário de Brasília). A mudança
ocorreu por conta da tradição de que o
país-sede abra o Mundial imediatamente
após a cerimônia de abertura. No primeiro
cronograma divulgado, haveria dois jogos
antes do evento oficial: Holanda e Senegal
e Inglaterra e Irã. Só então viria a abertura
e o jogo do Catar. Com a mudança, houve
também houve uma alteração na partida
entre holandeses e senegaleses, que saiu
das 7h da manhã do dia 21 para às 13h do
mesmo dia. Inglaterra e Irã e Estados Uni-
dos e País de Gales continuarão nos mes-
mos horários do dia 21. 

Assaltada
Babi Cruz, mulher do sambista Arlindo

Cruz, foi assaltada por bandidos armados em
Benfica, na Zona Norte do Rio, na madrugada
da última quinta-feira (11). O crime foi anun-
ciado nas redes sociais do músico. De acordo
com o comunicado, o carro em que Babi es-
tava foi fechado pelos criminosos na Rua Ita-

puã. O veículo, celulares e outros objetos de
valor foram levados."Caros amigos (as), co-
municamos que a Babi Cruz foi vítima de um
assalto ontem à noite em Benfica. O carro em
que ela estava foi fechado na Rua Itapuã. E
os bandidos, armados com pistolas, rende-
ram as vítimas durante o assalto. Os bandi-
dos levaram o carro de Babi, celulares e
outros objetos. O caso foi registrado na 21ª
DP (Bonsucesso)", diz a nota. No Rio de Ja-
neiro a violência urbana está insustentável é
assalto qualquer hora do dia, só a proteção
de Deus para nos salvar. 

Carnaval Carioca 
Novidade no Sambódromo para 2023. A

iniciativa privada, em parceria com a Pre-
feitura do Rio de Janeiro, fará um carna-
val fora de época, na Marquês de Sapucaí,
nos dias 15 e 16 de julho, com os tradicio-
nais blocos de rua. Em entrevista para
Rádio CBN, o prefeito Eduardo Paes. “A
proposta foi levada para mim. Vamos ter
no ano que vem. Blocos tradicionais do
carnaval desfilarem na Sapucaí. Acho ex-
cepcional. Nunca acreditei em dois carna-
vais por ano. Na verdade, é uma grande
celebração de samba e de blocos no lugar
que também é feito para receber espetá-
culos que é o Sambódromo”, disse Paes.

Zé Ramalho
O cantor Zé Ramalho retornou a Brasília

com uma apresentação recheada de clássi-
cos. ontem, ele subiu no palco do Centro de
Convenções Ulysses Guimarães. Após dois
anos em reclusão, Zé Ramalho voltou aos
palcos em fevereiro deste ano com a missão
de apresentar um espetáculo que fizesse jus
aos mais de 40 anos de carreira. Para tal, o
cantor se juntou à Banda Z, formada por Ro-
gério Fernandes (baixo), Zé Gomes (percus-
são), Vladimir Oliveira (teclados), Edu
Constant (bateria) e Toti Cavalcanti (sopros).
Junto, o grupo tem excursionado em turnê
pelos palcos brasileiros, que contempla gran-
des clássicos, mas sem deixar de fora o lado
B. Admirável gado novo, Avôhai, Entre a ser-
pente e a estrela, Beira-mar, eternas ondas,
Garoto de aluguel, Vila do sossego e Ban-
quete de signos foram a presença certa no re-
pertório. Na estrada desde o começo do ano,
a turnê tem sido aclamada por público e crí-
tica especializada. Agora, o cantor estacio-
nou no coração de Brasília. Foi a primeira
passagem pela capital desde 2019.

Curtinhas

Hoje é dia dos pais, a nossa celebração para
aqueles que dão exemplos de amor a família
e acima de tudo encaminha seus filhos para
o caminho da prosperidade. Citamos aqui al-
guns pais generosos que conhecemos pelo
longo dos 40 anos: Governador Waldez Góes,
Jaime Nunes, Dr. Glauco Cei, Dr. Israel Rui
Serique Gato, senador Lucas Barreto, pre-
feito Antônio Furlan, professor Clécio Luís,
senador Davi Alcolumbre, senador Randolfe
Rodrigues, Gilvan Borges, meus cunhados
Rogerio Alves e Joaquim, meus irmãos Mes-
sias, Edson e Guido Elói, Valdir Maia (Beno-
liel),meu sobrinho Eraldo Junior Bittencourt,
Hildo Moraes, advogado Carlos Lobato,
Eraldo Trindade, Roberto Góes, Neto Góes,
Jaime Perez, Wilson Brito, Aquino Silva, pre-
sidente da Câmara de Vereadores de Macapá
Marcelo Dias, João Henrique, Josenildo
Abrantes, jornalista Silas Assis Junior, Rose-
miro Rocha, João Capiberibe, empresário
Deusimar Oliveira, Empresário Josué Rocha
(Shopping Macapá), Dr. Jardel Nunes além de
outros que me fugiu da memória. Feliz Dia
dos Pais. XXXX Gente por hoje é o que há, fi-
quem com Deus e a minha Padroeira Virgem
de Nazaré. Tchau.

Já com pontuação suficiente para estar entre as 20 melhores tenistas do planeta, paulista decide com a polonesa
a vaga na final do WTA 1000 no Canadá e frisa que vai deixar tudo na quadra



Para quem é fã de grandes aven-
turas e de aproveitar momentos ao
ar livre, o passeio ecológico é a
programação perfeita. A descida
nas corredeiras do Rio Amapari,
em dois municípios do Amapá, caí-
ram no gosto dos turistas, que bus-
cam os pontos para a prática
radical com boias e caiaques.

O roteiro turístico está em fase
de estudos e inclui passeios nas ci-
dades de Serra do Navio e Pedra

Branca do Amapari. A iniciativa vai
ajudar a incentivar a economia e o
aproveitamento de todo o poten-
cial da região Amazônica, e o me-
lhor de tudo, unindo a natureza
com uma pitada de adrenalina.

Todo o trajeto foi planejado pela
Secretaria de Estado de Turismo
(Setur) e distribuído em 2 roteiros.
As informações já chamam a aten-
ção de várias agências que traba-
lham no segmento e os pacotes dos

trechos devem ser lançados oficial-
mente a partir do 2º semestre
deste ano.

A duração de um dos trajetos é
de 2h30 e inclui uma viagem com
guia e paradas para visitação na Sa-
maúma, navegação nos afluentes
do Rio Amapari e visita na casa de
um morador da região.

A paisagem exuberante e o con-
tato com a natureza são alguns dos
pontos altos do passeio e costuma
encantar quem passa pelo lugar.

O outro roteiro é mais curto, com
duração de apenas 15 minutos para
descidas de "boia cross" e caiaque
nas águas da cachoeira do Duqui-
nha, em uma comunidade de Pedra
Branca.

O projeto turístico faz parte do
plano estadual para melhorar a
economia do Amapá através de ini-
ciativas de valorização ambiental.

Além disso, a Setur informou
que já iniciou a capacitação dos
guias que vão ser responsáveis
pelo trajeto com os visitantes e as
aulas já ocorreram nos municípios
de Amapá, Oiapoque e Pedra
Branca. O foco é poder gerar novos
empregos através das atividades.
(g1)

Aventura Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 14 e 15 de agosto de 2022

Passeio de caiaque e descida em cachoeira são 
incluídos em projeto de turismo radical no Amapá

Iniciativa da Setur busca atrair visitantes para conhecer belezas naturais dos municípios do estado.

Turistas podem aproveitar aventura nas corredeiras do Rio Amapari

A paisagem exuberante e o contato com a natureza
são alguns dos pontos altos do passeio.
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O candidato do PTB à Pre-
sidência da República, Ro-
berto Jefferson, apresentou
o plano de governo ao Tri-
bunal Superior Eleitoral
(TSE).

O documento, de 12 pági-
nas, defende um modelo de
Estado mínimo e a convoca-
ção de uma nova Assem-
bleia Constituinte, além de
listar diretrizes para polí-
tica, educação, economia,
relações trabalhistas e ou-
tras áreas.

O material diz que o "agigan-
tamento" do Estado brasileiro
"inviabiliza o estabelecimento
de uma economia competitiva,
gerando o fechamento e migra-
ção de empresas e seus postos
de trabalho, ocasionando de-
semprego e uma situação social
de calamidade".

Entre as propostas incluí-
das no plano de governo, a
campanha de Roberto Jef-
ferson cita a criminalização
da "cristofobia", a proibição
de flexibilizações nas regras
de uso e cultivo da maconha
no país, a unificação dos sis-
temas de previdência dos
funcionários públicos e do
setor privado e a "defesa da
vida desde a concepção até
a sua extinção natural".

A lei eleitoral define que

os candidatos a cargos no
Poder Executivo (presi-
dente, governador e pre-
feito) devem apresentar, no
ato do registro da candida-
tura, um documento com as
propostas defendidas para
um eventual governo.

A campanha pode pedir a
substituição ou atualização
dessas propostas ao minis-
tro relator durante a fase de
julgamento do registro da
candidatura – no caso das
chapas para a presidência,
esse julgamento ocorre no

Tribunal Superior Eleitoral.
O TSE tem até 12 de se-

tembro para julgar definiti-
vamente os pedidos de
registro e eventuais recur-
sos. Os candidatos podem
requerer a substituição ou
atualização das propostas
ao ministro relator durante a
fase de julgamento do regis-
tro de candidatura.

Estado mínimo
O documento apresen-

tado pelo PTB ao TSE define
que o "Estado mínimo ne-

cessário" como "aquele que
se dedica a prestar os servi-
ços que a população neces-
sita, como saúde, educação,
segurança, justiça e prote-
ção social, eximindo-se do
papel da onipresença que
tenta exercer hoje".

Programa de governo
Em linhas gerais, o pro-

grama de governo de Ro-
berto Jefferson traz também
as seguintes propostas: cri-
minalização da "Cristofo-
bia"; agravamento da pena

pelo crime de pedofilia, que
passaria a ser crime he-
diondo; proibição do plan-
tio, do cultivo e da venda de
maconha, e proibição de re-
gras mais flexíveis sobre o
tema;

Voto distrital; emenda à
Constituição para definir que
apenas pessoas com pelo
menos 15 anos de magistratura
possam ser ministros de tribu-
nais superiores e do Supremo
Tribunal Federal; liberdade
para o trabalhador decidir
sobre sua associação e contri-
buição sindical; reembolso ao
Estado feito por estudantes
que recorrerem ao ensino su-
perior público; incremento e
promoção do ensino técnico-
profissionalizante; melhor uti-
lização das alternativas
energéticas existentes, com in-
vestimentos em pesquisa; estí-
mulo à agricultura familiar;
cooperativismo como "autên-
tico elemento de progresso
econômico e social"; explora-
ção dos recursos naturais feita
de maneira racional; "autode-
terminação dos povos, a não
intervenção e a não ingerência
em assuntos internos de outros
países e a solução pacífica dos
conflitos" como princípios para
as relações internacionais.

Rumo ao planalto

Plano de governo: Roberto Jefferson (PTB)
Em documento de 12 páginas, candidato à Presidência cita criminalização da 'cristofobia', redução da 

carga tributária e reembolso ao Estado por ensino superior público.

Levantamento do g1 feito com base nos apoios formais e informais aos 219 nomes de candidatos aos governos dos estados 
e do DF mostra que a divisão nacional entre os partidos não se reproduz regionalmente.

Ex-deputado Roberto Jefferson aparece em vídeo exibido na
convenção do PTB nesta segunda (1º) — Foto Reprodução

As alianças entre os partidos
na disputa aos governos esta-
duais contrariam, no plano na-
cional, 10 das 12 chapas
presidenciais. As duas únicas ex-
ceções são o PCB e o PSTU.

As 12 candidaturas anunciadas
ao Palácio do Planalto têm a par-
ticipação oficial de 25 das 32 le-
gendas registradas no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), distri-
buídas em coligações ou chapas
únicas. Outras seis declararam
apoio a algum nome. Apenas o
PCO não estará em nenhum pa-
lanque para presidente.

Essa divisão, no entanto, não
se reproduz de forma uniforme
regionalmente, segundo análise
feita pelo g1 a partir dos dados de
219 nomes aos governos dos es-
tados e do Distrito Federal.

As informações foram obtidas
junto aos próprios partidos e nas
atas das convenções entregues à
Justiça Eleitoral e levam em
conta tanto as alianças formaliza-
das em coligações quanto apoios
declarados até a última sexta-
feira (12).

O cenário ainda pode mudar.
Os partidos têm até esta se-
gunda-feira (15) para registrar as

candidaturas. E uma das presi-
denciais, por exemplo, ainda não
havia sido oficializada até a pu-
blicação desta reportagem: a de
Eymael (DC). Além disso, uma
outra, a de Pablo Marçal (Pros),
foi lançada por uma ala do par-
tido que perdeu o controle da le-
genda por decisão liminar.

O Pros enfrenta outra contro-
vérsia interna: em Santa Cata-
rina, o partido tem dois

diretórios, que tomaram deci-
sões diferentes. Um dos diretó-
rios lançou Ralf Zimmer ao
governo estadual. Já o outro indi-
cou apoio à reeleição de Carlos
Moisés, do Republicanos. O caso
foi levado à Justiça, que ainda vai
analisá-lo.

Em muitas campanhas, legen-
das adversárias na eleição presi-
dencial vão pedir votos para os
mesmos candidatos a governa-

dor. Então, se na corrida para
presidente da República a maio-
ria das conexões aparecem geral-
mente dentro do mesmo
espectro político, nos estados,
isso vira um emaranhado, com
coalizões formadas inclusive
com partidos rivais. 

Um exemplo inusitado que ex-
plica como as costuras estaduais
seguem uma lógica própria
ocorre no Amapá, onde Clécio

Luís (Solidariedade) disputa o
governo do estado apoiado tanto
pelo PL, de Bolsonaro, quanto
pelo PT, de Lula, e o PDT, de Ciro
Gomes.

Essa aparente incoerência
entre as alianças dos partidos,
comum também em eleições an-
teriores, se explica, em parte, por
conta da extensão territorial do
país e a sua diversidade inerente,
que impactam nas realidades e
interesses regionais.

"Os estados brasileiros têm
características que não necessa-
riamente correspondem ao
ponto de vista da política em
nível nacional e é por isso que
esse tipo de aliança, que parece
incongruente, acaba aconte-
cendo", explica Cláudio Couto,
professor de ciência política da
FGV-EAESP.

Ele acrescenta que, "muitas
vezes, tem questões que são con-
sideradas de estratégia eleitoral,
muito mais do que propriamente
de uma afinidade maior do ponto
de vista ideológico". Para Couto,
no entanto, isso não, necessaria-
mente, representa um problema.
"Um país diverso como o Brasil
comporta essa diversidade", diz.

Eleições 2022 Geral

Alianças nos estados contrariam 10 das
12 chapas presidenciais
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Um assalto terminou em troca de
tiros entre policiais e três criminosos
na noite da última sexta-feira (12), no
bairro de Nazaré, em Belém. Um dos
suspeitos foi baleado e encaminhado
para um hospital.

De acordo a polícia, três homens
abordaram um casal no bairro da Ci-
dade Velha enquanto eles chegavam
em casa. Os criminosos chegaram a
entrar na casa das vítimas e fizeram
seis pessoas reféns, inclusive uma
idosa de 98 anos.

Na fuga, os três homens levaram
alguns objetos da residência e fugi-
ram com o carro de uma das vítimas.
Ao perceber a movimentação, um vi-
zinho chamou a polícia.

Após perseguição, os policiais con-
seguiram abordar o veículo roubado
na Quintino Bocaiúva próximo a
João Balbi, no bairro de Nazaré.

Dois suspeitos foram detidos e en-
caminhados para a Seccional de São
Brás. Um terceiro chegou a fazer
uma moradora da área refém. Du-

rante a negociação com a PM, o
homem tentou fugir, mas após uma
troca de tiros foi atingido pelos poli-
ciais.

Noite violenta

Os criminosos chegaram a entrar na casa das vítimas e fizeram seis pessoas reféns, inclusive uma idosa de 98 anos.

Mais de 150 quilos de drogas foram
apreendidos dentro de uma embar-
cação no Porto da Manaus Moderna,
na sexta-feira (12). Dois homens res-
ponsáveis pelo barco foram detidos
pela polícia.

Segundo o secretário da Secretaria
Executiva-Adjunta de Operações
(Seaop), major Hélio, a polícia rece-
beu uma denúncia anônima sobre
um carregamento de drogas que
vinha do município de Tabatinga
para capital.

Equipes da Seaop foram ao local e
encontraram as drogas escondidas
em escotilhas, atrás de freezers que
estavam no barco.

Dois homens que se apresentaram
como responsáveis pelo barco foram
detidos e, juntamente com o entor-
pecente, encaminhados para o 1°
Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Mais de 150 kg de drogas são apreendidos em 
embarcação no Porto da Manaus

Dois homens que se apresentaram como responsáveis pelo barco foram detidos pela polícia.

Denúncia

Assalto termina com perseguição policial e troca
de tiros no bairro de Nazaré, em Belém

Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 14 e 15 de agosto de 2022

Uma câmera de monitoramento fla-
grou um atropelamento na avenida Au-
gusto Montenegro em Belém. Uma
ciclista foi atingida em cheio na faixa de
pedestres por um carro que ultrapassou
o sinal vermelho. Ela foi arremessada e
teve ferimentos na perna e na cabeça.

"Bati a cabeça duas vezes, o vidro do
carro quebrou e fui arremessada no as-
falto", diz Luciane Reis, que trabalha na
área do Entroncamento há 12 anos.

Pedestres também passavam pelo
local no momento em que o carro avan-
çou. Ninguém se feriu com gravidade. O
motorista chegou a prestar socorro, se-
gundo a ciclista.

O acidente foi no dia 6 de agosto, por
volta das 12h30, no sentido do distrito de
Icoaraci ao Entroncamento. A via é uma
das que mais registra movimentação em

Belém e nas proximidades do elevado, as
pessoas relatam que a imprudência no
trânsito é recorrente.

Na sexta-feira (12), a vítima disse que
ainda sente dores e que ainda está com
hematomas. "A gente estava naquela

eminência de segurança do sinal fe-
chado, atravessa despreocupado, mas
aqui não funciona bem assim, eles (os
motoristas) passam e não estão nem aí se
tem pessoas, ou não".

"Eu fui a vítima da vez, mas já presen-
ciei até mortes instantâneas nesse sinal,
é imprudência todo santo dia, e a partir
das seis da tarde, você fica transparente
na faixa de pedestre. Você passa e ainda
buzinam para você sair da frente", relata.

Segundo Luciene, guardas de trânsito
não costumam permanecer no trecho,
mas no momento do acidente aparece-
ram, abordaram o motorista, conversa-
ram com ele e logo o liberaram em
seguida. "Eu acho incrível que não tem
um guarda de trânsito, mas na hora que
acontece acidente vem muitos. Eles não
tomaram nenhuma providencia".

Imprudência

Colisão foi toda registrado por uma câmera de segurança, em área onde transeuntes afirmam que imprudência é recorrente.

Carro avança sinal vermelho e atinge ciclista na faixa de pedestre
em Belém; 'bati a cabeça e fui arremessada', diz vítima

Câmera flagra mulher sendo
atropelada na faixa.

Assalto termina com perseguição policial e
troca de tiros em Belém..webp

Drogas apreendidas foram levadas ao 1º DIP.
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“Minha noiva ficou traumatizada,
não consegue trabalhar direito e acha
que alguém vai persegui-la”, conta o
pedreiro Maurício Santos Marques de
24 anos. Ele e a esposa, a auxiliar ad-
ministrativa Nataly Ester Correa da
Silva de 20 anos, foram vítimas de
um assalto em Suzano , na Grande
São Paulo, no último fim de semana.

O crime foi no momento em que
chegavam em casa, logo depois da
festa de casamento. Os ladrões rou-
baram as alianças, os presentes e até
o dinheiro arrecadado com a gravata.

A festa foi no dia 6 de agosto, mas
começou a ser planejada quando o
casal completou um ano de namoro .
Desde 2021, Nataly e Maurício junta-
ram dinheiro e planejaram os deta-
lhes do casamento.

“Foi horrível, na hora eu não en-
tendi nada. Mandaram descer do
carro não sabia se era assalto, seques-
tro ou se fariam alguma maldade com
a minha mulher. Fiz tudo que pedi-
ram e entreguei a chave do carro. Pe-
diram a carteira e disse que só tinha
documentos, mas disseram ‘aqui é la-
drão’ e levaram a carteira. O carro era
alugado para fazer a viagem de lua de
mel para Campos do Jordão.”

Outra consequência foi o cancela-
mento da lua de mel, porque o casal
precisou registrar o boletim de ocor-
rência. “Além de desesperado em
encontrar o carro, fazer o boletim de
ocorrência, nossa lua de mel foi esse
desastre de correr atrás e apoiar
minha noiva que ficou muito deses-
perada. Foi um momento muito difí-

cil.”
No boletim de ocorrência, os noi-

vos relataram que tinham acabado
de se casar e estavam indo para a
casa depois da festa. Quando chega-
ram na frente de casa, foram abor-
dados por quatro homens, um deles
armado.

Segundo os noivos, os criminosos
mandaram que deixassem os celu-
lares no carro e passassem as alian-
ças. Em seguida, fugiram levando o
carro do casal, que era alugado.

No boletim de ocorrência, os noi-
vos afirmaram que no carro estava
o dinheiro arrecadado com a gra-
vata no valor de R$ 1,5 mil, todos os
presentes, que ainda não tinham
sido abertos, botijão de gás, dois
fardos de refrigerantes, carregado-
res de celular, além de documentos.

O noivo calcula o prejuízo aproxi-

mado entre R$ 5 mil a R$ 7 mil so-
mente com os celulares, dinheiro,
aliança e relógio. “Os presentes têm
valor incalculável porque a gente
não sabe o que estava nas caixas.
Foi bastante presente, porque en-
cheu o porta-malas.”

Marques detalha que o carro foi
alugado para levar botijão de gás e
outros itens para o salão onde a
festa foi realizada e seria usado para
o casal chegar até Campos do Jor-
dão, onde seria a lua de mel. O
noivo diz que o veículo foi encon-
trado abandonado e vazio no Jar-
dim Europa, próximo a Estrada
Portão do Honda.

“Além da felicidade que estáva-
mos nesse dia, o que foi marcante
foi o trauma que vamos carregar o
resto da vida. Data marcante difícil
superar”, afirma o noivo.

A mulher do traficante Marco Wil-
liams Herbas Camacho, o Marcola, con-
siderado chefe da facção PCC (Primeiro
Comando da Capital), terá de usar tor-
nozeleira eletrônica e não poderá mais
entrar em presídios, segundo decisão
da Justiça Federal do Distrito Federal.
Cynthia Giglioli Herbas Camacho foi
um dos alvos da operação da Polícia Fe-
deral da última quarta-feira (11) contra
o plano de resgate de ao menos seis
chefes da facção que estão em presí-
dios federais.

A casa de Cynthia, em Alphaville, na

Grande São Paulo, foi alvo de ação de
busca e apreensão da Polícia Federal. A
mulher, no entanto, não estava no local
e estaria viajando com os filhos. Foram
presas outras 11 pessoas em diferentes
estados do país suspeitas de participar
do plano.

A decisão judicial que prevê o uso de
tornozeleira eletrônica vale para Cynt-
hia, que é advogada, e para outros pro-
fissionais da área e que atuariam na
defesa de chefes do PCC. Com o uso da
tornozeleira, as autoridades preten-
dem fazer o monitoramento e garantir

que ela não fará mais visitas a presídios
- ela está proibida de frequentar peni-
tenciárias, segundo a decisão. 

A investigação acompanhou conver-
sas entre Marcola e Cynthia nas visitas
realizadas por ela ao detento. As con-
versas nos presídios federais aconte-
cem no parlatório, onde os visitantes
não têm contato com os presos e eles se
falam por uma espécie de telefone. O
casal usaria códigos referindo-se ao
STF (Supremo Tribunal Federal) e ao
STJ (Superior Tribunal de Justiça) para
supostamente passar um para o outro
informações sobre a operação de res-
gate. A estratégia de falar em códigos
seria usada ainda por outros represen-
tantes da quadrilha.

STF e STJ seriam os nomes de dois dos
planos tramados pela facção para o res-
gate dos chefes. O primeiro consistia na
invasão do presídio com cem homens
armados e com bombas. Já o plano STJ
tratava do sequestro de autoridades e fa-
miliares para negociar a liberação dos
presos. Já o plano Suicida indicava uma
rebelião na penitenciária.

Em uma das conversas, Marcola
disse para ela: "Para STF e STJ, essas
coisas entendeu? Então eu preciso de
uma resposta dele definitiva sobre isso
e se o cara vem ou não vai vir. Se não
vai, fala logo que não vai, que pelo
menos eu contrato outra pessoa, en-
tendeu?

Noivos são roubados após festa de casamento e ficam sem alianças,
presentes ainda embrulhados e dinheiro da gravata

Monitoramento

Determinação está em decisão da Justiça Federal que permitiu a prisão 
de 11 suspeitos de planejar resgate de chefes da facção.

Criminosos ainda levaram carro alugado e, em vez de lua de mel, casal 
precisou ficar na delegacia para registar o caso.

Trauma

Mulher de Marcola terá de usar tornozeleira
eletrônica e não poderá mais ir a presídios
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Cynthia Giglioli Herbas Camacho foi um dos alvos da operação
da Polícia Federal da última quarta-feira (11).

Noivos na festa de casamento, antes de
serem vítimas de assalto em Suzano.
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O suspeito de atacar o
escritor indiano Salman
Rushdie foi identificado
como Hadi Matar, um
homem de 24 anos de
Fairview, New Jersey, que
comprou uma entrada
para o evento em que Rus-
hdie se apresentaria, disse
à polícia.  

O autor do livro Versos
Satânicos, que muçulma-
nos acusam conter blasfê-
mias, está vivo e passou
por cirurgia na noite da úl-
tima sexta-feira (12), se-
gundo informações da
polícia. O estado de saúde
dele não foi informado.

Salman Rushdie foi esfa-
queado no pescoço en-
quanto estava no palco em
uma palestra no estado
norte-americano de Nova
York. Ele foi transportado
de helicóptero até um hos-
pital.

Ataque
Um homem correu para

o palco da ChautauquaIns-
titution e atacou Rushdie,
de 75 anos, quando ele es-
tava sendo apresentado
para fazer uma palestra
sobre liberdade artística.

Um policial que estava
no evento levou o agressor
sob custódia. "Um homem
pulou para o palco não sei
de onde e começou o que
parecia ser uma pancada
no peito, golpes repetidos

no peito e no pescoço",
disse o policial Bradley
Fisher, que estava na pla-
teia.

Rushdie caiu no chão e
foi então cercado por um
pequeno grupo de pessoas
que suspendeu suas per-
nas, aparentemente para
enviar mais sangue para a
parte superior de seu
corpo, enquanto o agres-
sor foi contido, de acordo
com uma testemunha que
compareceu à palestra.

Blasfêmias
Rushdie, que nasceu em

uma família muçulmana

indiana, enfrentou amea-
ças de morte por seu
quarto romance, Versos
Satânicos, lançado em
1988. O romance foi ba-
nido em diversos países
com grandes populações
muçulmanas.

Em 1989, o aiatolá Ru-
hollah Khomeini, então
líder supremo do Irã, pro-
nunciou uma fatwa, ou
édito religioso, pedindo
aos muçulmanos que ma-
tassem o romancista por
blasfêmia.

Rushdie se escondeu
por muitos anos. O go-
verno iraniano disse em

1998 que não apoiaria
mais a fatwa, e Rushdie
tem vivido de forma relati-
vamente aberta nos últi-
mos anos.

Organizações iranianas,
no entanto, levantaram
uma recompensa de mi-
lhões de dólares pelo as-
sassinato de Rushdie. O
sucessor de Khomeini, o
aiatolá Ali Khamenei,
disse em 2017 que a fatwa
ainda era válida.

Repercussão
O primeiro-ministro bri-

tânico, Boris Johnson,
disse em nota que estava

chocado, pois o escritor foi
"esfaqueado enquanto
exercia um direito que
nunca deveríamos parar
de defender".

O PEN America, um
grupo de defesa da liber-
dade de expressão do qual
Rushdie é ex-presidente,
disse estar "se recuperando
de choque e horror" pelo
que chamou de ataque sem
precedentes a um escritor
nos Estados Unidos.

O senador americano
Chuck Schumer, de Nova
York, chamou de "um ata-
que à liberdade de expres-
são e pensamento".

Ataque Geral

Autor de facada em Salman Rushdie é identificado
Escritor indiano passa por cirurgia em hospital no estado de Nova York

Salman Rushdie foi esfaqueado no pescoço no pescoço
enquanto estava no palco em uma palestra.

Várias pessoas foram assas-
sinadas, incluindo quatro tra-
balhadores de uma estação
de rádio e três presos, num
dia de violência em Ciudad
Juárez, no México, onde tam-
bém foram incendiadas em-
presas e descobertos restos
mortais humanos.  

Em estrada movimentada
foi encontrada uma cabeça
humana, o que ocorre pela
segunda vez em menos de 24
horas, elevando para cerca de
meia centena o número total
de homicídios em agosto, de
acordo com a imprensa local.

Os quatro funcionários de
uma empresa de rádio foram
mortos próximo a uma pizza-
ria, no parque de estaciona-
mento e, de acordo com
informações iniciais, as víti-
mas eram locutores e esta-
vam trabalhavam em um

spot publicitário.
Três lojas de conveniência

foram incendiadas. Numa
delas, uma funcionária mor-
reu devido à intoxicação por
fumaça. Em outra, quatro ho-
mens foram baleados.

Devido aos episódios de
violência extrema, as autori-
dades de Ciudad Juárez e os
proprietários de estabeleci-
mentos de serviços, lojas de
conveniência e similares fe-
charam temporariamente as
portas.

No mesmo dia, pelo menos
três detentos morreram e vá-
rios ficaram feridos durante
confronto em um centro de
reinserção social.

Em comunicado, o Minis-
tério Público disse que o inci-
dente em uma das áreas da
prisão foi protagonizado por
grupos de crime organizado. 

Pela segunda vez

Cidade mexicana tem dia violento, com
homicídios e lojas incendiadas

Número total de assassinatos em agosto chega a 50.

Três lojas de conveniência foram incendiadas.
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Gil Reis •

Enquanto os organismos internacionais se dizem preocupados com a salvação do
planeta milhões de seres humanos morrem sem assistência.

COLUNA

Gil Reis: consultor em Agronegócio 
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Deixados para trás

Lemos diariamente na grande
mídia ocidental que os organismos
internacionais estão extrema-
mente preocupados com a salva-
ção do planeta, todavia esconde os
graves problemas que parcela sig-
nificativa humanidade nos países
e comunidades pobres sofre com
problemas que seriam facilmente
resolvidos com injeção de recursos
e atuação humanitária. Citei ante-
riormente que os quatro cavaleiros
do apocalipse Peste, Guerra, fome
e morte já estão entre nós e as co-
munidades pobres me fazem lem-
brar da obra de ficção religiosa –
‘Deixados para trás’.

Confesso que me sinto inteira-
mente constrangido com a divul-
gação diária pela grande mídia
ocidental de demagogia de alguns
países ricos e organismos interna-
cionais que deveriam cuidar da
crise humanitária, a omissão de
notícias reais e verdadeiras é ver-
gonhosa. Como tenho conheci-
mento disso e sei a verdade das
crises que ocorrem com a humani-
dade em todos os rincões do nosso
planetinha? É muito simples, não
me limito a ler a grande mídia oci-
dental, pesquiso nos noticiários
dos países e articulistas não vincu-
lados à grande mídia, inclusive até
participo do apoio à organizações
humanitárias.

Sou um dos pequenos mantene-
dores da organização médica “Me-
decinsSansFrontiers”, Médicos
sem fronteiras - MSF e recebo seus
relatórios de atuação. Vou trans-
crever um dos seus recentes:

“Milhões de pessoas estão so-
frendo nesse momento por conse-
quência de conflitos em pelo
menos 30 países do mundo. Re-
giões onde confrontos armados
são rotineiros, causando dor, per-
das, violências, deslocamentos,
exclusão do acesso à saúde e forte
impacto na saúde mental de cada
uma delas.

Todos os dias, somos testemu-
nhas dos terríveis sofrimentos a
que essas populações são submeti-
das ao redor do mundo. Continua-
mos ao lado de nossos pacientes,
onde quer que estejam, sempre
nos comprometendo com nossos
princípios, que incluem neutrali-
dade e imparcialidade. É preciso
dar visibilidade às crises humani-
tárias das quais praticamente não
se fala e levar o conhecimento
acerca do sofrimento vivido por
essas pessoas. Confira algumas das
maiores emergências em que MSF
atua:

1 – Violência extrema no Sudão
do Sul

Perto de completar onze anos de
independência, o Sudão do Sul é
prejudicado pelo legado sangrento
de sua primeira década, incluindo
uma guerra civil de seis anos. Es-
tima-se que o conflito já tenha
causado 400 mil mortes, muitas
delas de civis, incluindo crianças e
idosos. Parte da violência mais ex-
trema foi realizada em locais de re-

fúgio e santuários, incluindo hos-
pitais estaduais, onde pacientes e
pessoas que buscavam abrigo
foram mortos em uma série de ata-
ques brutais. Milhões de pessoas
foram deslocadas, em diversos
momentos, dentro e fora do Sudão
do Sul. Hoje, 8,3 milhões de pes-
soas – mais de dois terços da popu-
lação – estão em extrema
necessidade de assistência huma-
nitária e proteção.

2 – Altos níveis de desnutrição
no Afeganistão

Décadas de conflito, desastres
naturais recorrentes, desloca-
mento interno generalizado, po-
breza extrema e um sistema de
saúde frágil têm prejudicado mi-
lhares de vidas todos os anos no
Afeganistão. Cerca de 22,8 milhões
de pessoas são identificadas com
insegurança alimentar aguda. A
desnutrição é preocupante, em
particular para mulheres, crianças
e populações mais vulneráveis. Os
centros de alimentação terapêu-
tica para pacientes internados de
MSF nas províncias de Herat e Hel-
mand continuam operando acima
da capacidade. Há mais interna-
ções do que leitos disponíveis. As
taxas de desnutrição estão cres-
cendo, e dois milhões de crianças
estão desnutridas no Afeganistão.

3 – Ajuda humanitária em risco
na Etiópia

Desde 2020, a Etiópia vive sob as
hostilidades extremas de um con-
flito civil. A situação é ainda mais
preocupante na região de Tigré, no
norte do país, onde grupos arma-
dos pressionam os habitantes a
deixar para trás suas casas e tudo
o que têm, gerando uma onda de
deslocamento de milhões de pes-
soas para outras regiões da Etió-
pia. Com os frequentes ataques

aos profissionais de ajuda humani-
tária, muitas organizações que
prestam serviços essenciais às po-
pulações locais são obrigadas a
suspender suas atividades. No úl-
timo ano, três profissionais de Mé-
dicos Sem Fronteiras (MSF) foram
assassinados na região de Tigré, o
que nos obrigou a suspender algu-
mas atividades nas cidades de Abi
Adi, Adigrat e Axum.

4 – Forçados a fugir de Mianmar
Apesar da crise humanitária en-

volvendo a população Rohingya
em Mianmar não ser recente, em
2017, ataques violentos do Estado
forçaram cerca de 700 mil pessoas
a fugir em busca de um lugar se-
guro. As consequências desses ata-
ques geram problemas graves a
mais de 1 milhão de refugiados
que convivem não apenas com o
trauma gerado pela violência, mas
também pelas condições precárias
dos acampamentos de refugiados
superlotados em que vivem. Ao
redor de Cox’s Bazar, em Bangla-
desh, está o maior campo de refu-
giados do mundo, com quase 900
mil pessoas, sendo cerca de 50%
mulheres e crianças.

5 – Combinações perigosas em
Moçambique

Ataques violentos e a insegu-
rança contínua em vários distritos
de Cabo Delgado, província mo-
çambicana, levam milhares de
pessoas a deixar suas casas apenas
com o que podem carregar, muitas
vezes em meio a estações de ciclo-
nes e chuvas. Esta é uma combina-
ção muito perigosa. Moçambique é
um dos países com maior risco de
desastres naturais, enquanto a es-
calada da violência forçou o deslo-
camento de mais de 780 mil
pessoas afetadas por cinco anos de
conflitos. A emergência climática

intensifica a ocorrência de eventos
climáticos extremos e agrava a
crise humanitária no país.

6 – Como a guerra na Síria afeta
mulheres e crianças

Em guerra há mais de 11 anos, a
Síria é um país que tem sido des-
truído pela violência e que vive a
maior crise de deslocamento do
mundo. Estima-se que mais de 13
milhões de sírios foram forçados a
deixar suas casas, desde 2011, em
busca de um lugar mais seguro. No
noroeste da Síria, 2,7 milhões de
pessoas se encontram deslocadas
de suas regiões, sendo 80% mu-
lheres e crianças. Com menos re-
cursos para se proteger, mulheres
e crianças são diretamente afeta-
das pela guerra e compõem a
maioria da população de desloca-
dos e refugiados, já que os ho-
mens, muitas vezes, partiram para
o campo de batalha. Sozinhas,
essas mulheres vivem as conse-
quências devastadoras deste con-
flito.

7 – Iêmen: impacto na saúde men-
tal

Os mais de sete anos de guerra no
Iêmen já causaram o deslocamento
de milhões de pessoas e comprome-
teram gravemente o seu acesso a cui-
dados essenciais de saúde. De
acordo com a Organização das Na-
ções Unidas (ONU), o contexto de
guerra já causou o deslocamento in-
terno de 4,3 milhões de pessoas no
país. Os conflitos enfraqueceram um
sistema de saúde já frágil, e as crises
econômicas como consequência afe-
taram a vida de milhões de pessoas.
Em sete anos, cerca de 23,4 milhões
de iemenitas tornaram-se depen-
dentes da ajuda humanitária no país,
isso equivale a 73% da população.
“Mesmo se os conflitos acabassem
amanhã, seus impactos à saúde
mental das pessoas serão vistos e
sentidos por muitos anos”, relata
Antonella Pozzi, coordenadora de
atividades psicossociais no país.”

Enquanto os organismos interna-
cionais e países ricos dizem se preo-
cupar com as crises humanitárias
raríssimas ações são implementadas.
Paralelamente empresas privadas e
cidadãos comuns financiam organi-
zações como o MSF, já os países ricos
e a organização bélica OTAN inves-
tem bilhões de dólares e euros com
armamentos para prolongar o con-
flito no leste europeu. A alegada
preocupação de salvar vidas é total-
mente mentirosa, o que há sim é a
preocupação de produzir mortes.

Na realidade se os bilhões de dó-
lares e euros gastos com as guerras
fossem usados para preservar a
vida dos seres humanos mais po-
bres injetando recursos para a pro-
dução de alimentos, médicos e
medicamentos a países mais ca-
rentes o mundo seria diferente, os
quatro cavaleiros do apocalipse
montariam seus cavalos e se reti-
rariam. Fiquem certos que os seres
humanos pobres do mundo são os
verdadeiros ‘deixados para trás’.
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Investigações da Polícia Civil indi-
cam que a modelo e influenciadora
digital Amanda Souza era proibida
de sair de casa desde quarta-feira (10)
pelo segurança Uanderglei da Con-
ceição, conhecido como Vanderlei
Bambam, que foi preso em flagrante
por agentes da 30°DP (Marechal Her-
mes). Amanda chegou a pedir ajuda
nos stories do Instagram para fugir
das agressões.

Vanderlei Bambam foi preso por
agressão e por mantê-la em cárcere
privado em Santa Cruz, na Zona
Oeste do Rio. De acordo com a in-
fluenciadora, ele afirmava que, se ela
fugisse, ele iria atrás dela para matá-
la.

Na manhã desta sexta-feira (12),
ele foi levado para o Presídio de Ben-
fica, na Zona Norte do Rio.

Amanda estava com o rosto ma-
chucado nas imagens na rede social.

“Oh! A minha boca sangrando.
Minha boca está sangrando aqui, ó”,
disse Amanda, mostrando o feri-
mento.

Depois disso o vídeo foi interrom-
pido por Vanderlei. Em outro trecho,
ele aponta o celular para a mulher e
diz que não fez nada.

“Chorando sem eu ter feito nada.
Fazendo escândalo aqui. De novo!
Fazendo escândalo”, disse Vanderlei
Bambam.

No meio do vídeo, Amanda
afirma que deseja sair do lugar.

“Eu só quero ir embora. Eu só
quero ir embora”, disse a influencia-
dora.

Em outro momento, com o rosto
sangrando, ela pede auxílio dos se-
guidores.

“Me ajuda, por favor! Não! So-
corro!”, disse Amanda.

No vídeo, também é possível
ouvir a voz do segurança.

“Para, Amanda! Quer continuar?
Quer continuar? Vai parar ou não vai
parar? Ou você para ou acabou”,
falou Vanderlei Bambam.

Vanderlei Bambam tem passa-
gens em 2017 e 2021 também por
agressão a namoradas. No ano pas-
sado, ele foi notícia após a influen-
ciadora Lays Peace, ex-namorada de
Bambam, ir à polícia para registrar
queixa por agressão. Na época, o as-
sunto foi parar nos trendingtopics
do Twitter.

Português, Ricardo Pereira comenta xenofobia
contra brasileiros: “Condenáveis"

Após criticar Giovanna Ewbank, Karina Bacchi
diz já ter sido ofendida por ser branca

Isabella Santoni não fala de política nas redes
sociais: "Não dá para ter diálogo"

Me ajuda, por favor! Não! Socorro!’, suplicou influenciadora; 
Vanderlei Bambam foi preso em flagrante por agredir a namorada

A situação começou após a ex-atriz, sem citar o nome de Giovanna Ewbank,
fazer uma declaração polêmica em seu podcast, criticando a atitude 

da atriz na defesa dos filhos, Titi e Bless.
Depois de viralizar após criticar

Giovanna Ewbank, que reagiu a
um ataque racista contra os seus
filhos com Bruno Gagliasso em
Portugal, a ex-atriz Karina Bacchi
pediu desculpas em suas redes so-
ciais e disse que "não compactua,
muito menos apoio, nenhuma ati-
tude racista". Ela ainda afirmou ter
familiares negros e, apesar de não
saber como é ser agredida por ser
negra, já foi ofendida por ser
branca.

"Desculpe-me se não me fiz com-
preendida. Não compactuo, muito
menos apoio, nenhuma atitude ra-
cista. Minha intenção jamais será
ferir, pois ainda desejo, sim, ver
mais paz no mundo. Mesmo tam-
bém recebendo insultos daqueles
que distorcem minhas palavras ou
creem em algo que não sabem a

fundo. Mesmo assim, mesmo tam-
bém agredida, não reagirei na
mesma medida, continuarei dese-
jando paz", declarou a atriz nos sto-
ries do Instagram.

A atriz continuou dizendo que
também já sofreu preconceito por
ser branca e disse ter familiares ne-
gros, o que justificaria seu posicio-
namento contra o racismo: "Sei que
jamais serei agredida por ser negra,
jamais serei ofendida por minha
raça, por pessoas sem coração, por
quem não sabe que a cor da pele
não define quem somos, mesmo
tendo uma bisavó negra e outros
familiares também. Mas já fui cha-
mada de branca nojenta, imunda,
entre outros milhares de insultos
nos comentários das redes sociais,
destilados por pessoas que desejam
respeito", afirmou.

Isabella Santoni é uma atriz enga-
jada em algumas causas sociais, es-
pecialmente de cunho ambiental,
mas não se sente confortável em
falar sobre o cenário político nacio-
nal em suas redes sociais em tempos
que se cobra uma posição de artis-
tas.

Em conversa com o Yahoo, a atriz
revelou que filtra o que lê para não
se desmotivar com o futuro. “Temos
que lutar pela mudança nesse país.
Não dá pra gente continuar do jeito
que tá, né? Além da política, o dia a
dia está todo difícil. Está tudo muito
caro, estamos vendo muita gente na
rua”, avaliou.

Santoni espera que a administra-
ção que começa em janeiro de 2023
seja mais empática com a popula-
ção. “Falta voltar um governo que
olhe pro povo. Que incentive as pes-

soas mais periféricas. Que tenha
esse olhar aos mais necessitados”,
completou.

Certa do que fará nas urnas em
outubro deste ano, ela não se sente
confortável em falar sobre com seus
quase 10 milhões de seguidores.
“Não dá para ter diálogo, é diferente
da nossa conversa, olho no olho. Ou
com as minhas amigas, com a famí-
lia. Preciso ser ativa na minha vida
pessoal mesmo”, apontou.

Como a maioria das famílias brasi-
leiras, a da atriz também tem diver-
gências sobre o tema. “Tem muitas
pessoas que pensam diferente. Meu
pai tem uma posição política, minha
mãe tem outra e eu, como filha, fico
frustrada de ver meu pai ter uma po-
sição diferente na minha, mas tenho
que respeitar e óbvio que a gente
não pode se anular”, refletiu.

23Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 14 e 15 de agosto de 2022

Namorado afirmava que, se ela fugisse, ele iria atrás dela para matá-la.

Pereira pede que os casos não sejam comentados só nas 
redes sociais, mas também na polícia.

Como a maioria das famílias brasileiras, a da atriz também 
tem divergências sobre o tema.

Portugal tem vivido o que alguns até
chamam de ‘colonização’, com cerca de
250 mil brasileiros residindo no país eu-
ropeu. Mas com o aumento dos brasilei-
ros também cresceram as denúncias de
xenofobia na ‘pátria mãe’. Ricardo Pe-
reira, que é português, falou com o
Yahoo sobre o tema.

No ar em “Cara e Coragem”, a novela
das sete da TV Globo, ele comentou que
a xenofobia não é generalizada no além-
mar. “Os casos que acontecem são con-
denáveis, seja em Portugal, seja no
Brasil, seja no mundo. A gente deve res-
peitar todos os tipos de pessoas, todos
os tipos de religiões. Temos que respei-

tar a diversidade que o nosso mundo
tem”, apontou.

Ricardo destacou que o país recebe há
muitos anos estrangeiros. “Na Europa,
com as fronteiras abertas, recebemos
pessoas de todas as nacionalidades.
Hoje tem muito brasileiro, mas sempre
teve, são países irmãos, como tem mui-
tos franceses”, avaliou.

Pereira pede que os casos não sejam
comentados só nas redes sociais, mas
também na polícia. “Essas situações têm
que ser denunciadas. Para serem corri-
gidas. Temos que trazer esses assuntos à
tona, nas primeiras páginas, para erradi-
carmos, tem que acabar”, enfatizou.



•Áries: 21 de março a 19 de abril
Conflito entre casa e carreira marca a sua se-

mana, ariano. Hora de se ouvir melhor para
conseguir equilibrar as duas áreas.

•Touro: 20 de abril a 20 maio
Taurinos tem uma semana produtiva para os

estudos, mas cuidado com o excesso de tensão.
Aproveite a energia extra que estão sentindo

para tomar atitudes.

•Gêmeos: 21 de maio a 21 junho
Para os geminianos é importante cuidar do di-

nheiro e dos seus valores internos. O que não
faz mais sentido que pode ser tirado da sua

vida? Em que vale a pena ou não investir?

•Câncer: 22 de junho a 22 julho
Os dias pedem que você saiba diferenciar o

que é seu e o que é do outro, cancerianos. Re-
flita sobre o que é realmente da sua vontade e o

que você tem internalizado em si que é dos seus relacio-
namentos.

•Leão: 23 de julho a 22 agosto
Leoninos podem acabar sentindo “na pele” o

estresse causado pelo trabalho. Vale a pena cui-
dar dos assuntos da rotina e se reorganizar para
que a saúde não seja afetada.

•Virgem: 23 de agosto a 22 setembro
Vocês podem sentir uma discordância entre o

que você sente ser seu papel na sociedade e o
que seu coração quer de fato, virginianos. A

busca é pela harmonia entre o que se quer e o que se
pode fazer.

•Libra: 23 de setembro a 22 outubro
Os Librianos podem experimentar certa irri-

tação pelo excesso de cobranças na profissão e
a necessidade de se recolher e aquietar. Abra es-

paço na agenda para os momentos de introspecção.

•Escorpião: 23 de outubro a 21 novembro
Se puder, faça uma pequena viagem ou

tire alguns momentos para conhecer um
local diferente, ainda que perto. Atividades

intelectuais estão favorecidas mas há risco de ex-
cesso de ansiedade.

•Sagitário: 22 de novembro a 21 dezembro
Atenção às finanças, aos investimentos

de risco e às compras por impulso, sagita-
rianos. Vocês estarão mais propensos a gas-
tar recursos para compensar a inquietação

da semana.

•Capricórnio: 22 de dezembro a 19 janeiro
Capricornianos podem sentir um convite

para olhar para si mesmos ao mesmo
tempo em que as responsabilidades para

com os outros estão em pauta. Moderação e cons-
ciência para evitar maiores conflitos.

•Aquário: 20 de janeiro a 18 fevereiro
Aquarianos estão focados no trabalho e

na rotina, mas precisam também olhar para
as questões internas que podem surgir essa

semana. Dê atenção às emoções que emergirem
nesses dias.

•Peixes: 19 de fevereiro a 20 março
Piscianos estão mais autocentrados neste mo-

mento e com a criatividade em alta. Paralela-
mente, questões afetivas envolvendo o coletivo

vão aparecer. Cautela com a ansiedade.

Horóscopo semanal 

Capítulo 121, segunda-feira, 15 de agosto
José Lucas fica arrasado com a ausência de José

Leôncio em seu casamento com Érica. José Leôn-
cio acaba atendendo ao pedido de Filó para hos-
pedar Maria Bruaca, mas deixa claro a Alcides que
o peão está abusando de sua bondade.

Zuleica se preocupa ao saber que Roberto e Re-
nato saíram de barco sozinhos. Trindade aconselha
Alcides a não envolver Muda na vingança contra Tenó-
rio. Tibério proíbe Muda de falar com Alcides. Tenório
pede ajuda a José Leôncio para encontrar os filhos e acaba
vendo Maria Bruaca.

Capítulo 178, segunda-feira, 15 de agosto
Calixto tenta convencer Petruchio sobre as boas inten-

ções de Marcela. Heitor conta ao delegado que viu Kiki
saindo da sala de Batista. Teodoro concorda em se
casar com Kiki desde que ela mude de vida. Cornélio
não aceita que Dinorá tenha aulas num quarto de
hotel e ela se dispõe a abandonar o violino. Catarina
sente tontura. Dalva convida Dinorá para ir à sua
casa. Petruchio quer saber o que Marcela pretende
com o empréstimo.

Capítulo 066, segunda-feira, 15 de agosto
Flora finge estar aliviada. Dodi discute com Flora e

vai embora. Zé Bob tenta convencer Roberval a revelar
quem o ameaça. Lara conta a Irene e Gonçalo que o acam-
pamento foi maravilhoso. Donatela observa de longe o ri-
tual de Augusto César e de outros ufólogos no sítio. Um raio
cai próximo a Donatela e a ilumina. Augusto acha que Do-
natela é Rosana e desmaia de emoção. Flora teme a reação
de Dodi contra ela. Manú devolve o envelope lacrado a
Dodi. Roberval conta a Zé Bob que o dinheiro da Blue Dia-
mod vem do tráfico de armas pesadas. Romildo fica furioso
ao saber que os capangas deixaram Roberval escapar. Alícia
pergunta a Romildo sobre a Blue Diamond e ele se assusta.
Halley bajula Orlandinho. Orlandinho obriga Céu a se des-
culpar com Halley por tê-lo destratado.

RESUMO DE PANTANAL

Capítulo 070, segunda-feira, 15 de agosto
Ítalo se entristece com a revelação de Anita sobre Jo-

nathan. Marcela manda Paulo investigar a explosão do
carro de Pat e o desaparecimento de Baby. Jonathan
conta para Pat que Ítalo tinha um relacionamento com
Clarice quando ela morreu. Rebeca indaga Danilo
sobre o suposto assalto. Danilo obriga Bob Wright a fin-
gir que também apanhou durante o assalto, mas Rebeca
percebe que os machucados dele são falsos.

Gui repara que Alfredo e Pat não estão bem. Milton in-
centiva Alfredo a investir em Olívia. A mando de Leonardo,
Regina tenta seduzir Kaká Bezerra para acessar o cofre da Co-
ragem.com. Renan se irrita ao ver Rico na companhia de dança
e briga com Lou. Pat e Moa perguntam por que Ítalo omitiu que
namorava Clarice.

RESUMO A FAVORITA
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RESUMO CARA E CORAGEM 

RESUMO DE O CRAVO E A ROSA



A Califórnia, estado norte-
americano, era parte do ter-
ritório mexicano, assim
como o Texas e o Novo Mé-
xico. 

Os mexicanos perderam
55% do seu território, com o
processo de venda de lotes a
estrangeiros.

Empobrecido por 11 anos
de guerra por Independên-
cia, o México precisava le-
vantar fundos e, para isso,
promoveu a venda de lotes
de terra por baixo preço e a
crédito, com isenção de im-
postos e taxas, por 5 (cinco)
anos. 

Em plena Marcha para o
Oeste e atraídos pela campa-
nha, colonos norte-america-
nos acabaram atravessando
a fronteira. A chegada dos
estrangeiros começou silen-
ciosa, por livre ato dos colo-
nos. Contudo, logo se tornou
maciça.

A fixação das famílias fez
com que tensões separatistas
surgissem, até que, em 1835,
ocorresse rebelião que deu
origem à República do
Texas, que vigeu até o ano de
1845, quando o Congresso
dos EUA votou pela sua ane-
xação à União.

A partir daí, o enfraque-
cido e empobrecido governo
mexicano cogitou defender a
sua Soberania e expulsar co-
lonos rebeldes na região da
Alta Califórnia, quando os
norte-americanos enviaram
uma pseudo expedição cien-
tífica, capitaneada pelo mili-
tar John Frémont. Logo se
criou uma república inde-
pendente que, em seguida,
também se juntou aos Esta-
dos Unidos. 

A tomada das terras e a in-
corporação da região aos
EUA se consolidou com o
Tratado de Guadalupe-Hi-
dalgo, firmado em 1848, for-
malizando a cessão da
Califórnia e de outros territó-
rios.

O Texas tem a 3ª maior
economia dos EUA, só fi-
cando atrás da Califórnia e
de Nova Iorque. É terra com
petróleo, gás natural e outras
riquezas. A Califórnia é o es-
tado com o maior número de
milionários dos EUA. A pe-
cuária é forte na região. Não
seriam americanas as regiões
de Hollywood, a base de fo-
guetes de Houston, as áreas
com o maior rebanho bovino
dos EUA, os ricos poços de
petróleo e gás e os territórios
onde se cultiva o vinho cali-
forniano. 

Tudo isso nos serve de
alerta, quando parece que a
época de paz global já pas-
sou e movimentos expansio-
nistas recomeçam, com o
tabuleiro da geopolítica rece-
bendo os jogos de guerra
entre Rússia e Ucrânia e os
movimentos entre China e
Taiwan.

Enquanto isso, tramita no
Brasil uma proposta de mu-
dança na lei que regula a
venda de terras a estrangei-
ros. Pretendem ampliar a
possibilidade de aquisição e
não se estipula limite ao ta-
manho das áreas passíveis
de compra. O projeto de lei já
passou no Senado Federal e
está na Câmara dos Deputa-
dos, onde aguarda a criação
da comissão especial pela
Mesa Diretora, para entrar na
pauta de votações no Plená-
rio.

É bom relembrar que o
México vendia pequenos
lotes, passíveis de explora-
ção pelas mãos humanas e
força animal. Não eram com-
paráveis a imensos latifún-
dios existentes no Brasil,
onde há áreas com milhares
de hectares em um único tí-
tulo aquisitivo, como a que
tem cerca de 100 km de com-
primento e situa-se na Re-
gião Oeste do Estado da
Bahia.

Numa singela compara-
ção, imaginemos os efeitos

da livre aquisição dessas
imensas áreas por estrangei-
ros e a sua ocupação com ati-
vidades produtivas e,
também, com a formação de
vilas, colônias e cidades,
para onde possam ir os seus
povos nativos. Imaginemos
isso ocorrendo em pontos da
Região Amazônica e do
nosso fértil Cerrado. Não
pode ser ignorada essa possi-
bilidade.

O que faríamos se isso
ocorresse? Colocaríamos as
nossas tropas para enfrentar
o exército, a marinha e a
aeronáutica das grandes po-
tências?

Aliás, apenas por argu-
mentar, o mundo ficou im-
pressionado com a pequena
demonstração de força que
as tropas chinesas fizeram
em torno de Taiwan, nessa
semana.

É crível que não teríamos a
menor condição de enfrentar
as forças militares da China,
Rússia ou EUA, bem como de
outros países militarmente
fortes, se decidissem fazer
aqui, nas terras hipotetica-
mente adquiridas, o que
antes abordamos. O exemplo
citado não é remoto ou caso
isolado: a História é cíclica e
os acontecimentos se repe-
tem. 

Países como a China, com
a maior população do
mundo, precisam de cons-

tante aumento na aquisição
de alimentos. 

Por qual motivo ficariam
apenas comprando os nos-
sos produtos se poderiam
comprar as terras e produzir,
eles mesmos? 

Decerto concorreriam for-
temente com os produtores
nacionais.

Esse contexto não é ape-
nas imaginário. Envolve o
que a antiga URSS fez com as
férteis terras da Ucrânia.

Por outro lado, no luxuoso
hotel The Fairmont, na Cali-
fórnia, em 1995, reuniram-se
cerca de 500 líderes mun-
diais, quando concluíram
que, nas décadas seguintes,
cerca de 20% da população
bastaria para assegurar as
necessidades produtivas
mundiais. A pergunta sem
resposta envolve o que fazer
com os 80% restantes. 

O quadro terrível se agrava
com a possível futura carên-
cia de comida e água.  Ha-
verá países e povos que
ainda os acessarão facil-
mente e os que sofrerão com
fome e sede, principalmente
quando se prevê que o pla-
neta terá 10 bilhões de habi-
tantes em 2050. 

A possibilidade de ilimi-
tada venda de terras a es-
trangeiros não é apenas
questão negocial:  envolve a
Soberania nacional e o fu-
turo do nosso povo. Deveria

ser tratada por plebiscito,
para fazer valer, de verdade,
a “consulta popular” que o
Senado fez e que teve 131
votos a favor e representati-
vos 6.585 votos contra!

Pensar, hoje, como se fez
há 200 anos, representa risco
tão grande que não há como
se conceber que não seja
considerada a visão do todo,
estrategicamente. Permitir
que se vote o tema para agra-
dar ao mercado é simplificar
demais a matéria e subtrair
da Nação os destinos sobera-
nos que a Independência nos
concedeu. 

Não ficamos independen-
tes para ser subservientes a
outros. Não ganhamos essa
alforria para ser escravos da
decisão de poucos e dos que
adquiram a nossa terra e
aqui venham a ocupar es-
paço produtivo e nativo, vi-
tais ao povo brasileiro e ao
futuro na Nação.

Que não deleguemos a es-
trangeiros as nossas melho-
res terras e em extensões
imensas, a ponto de não
poder exercer sobre elas a
Soberania no futuro distó-
pico, inclusive por se repetir
o contexto das citadas rebe-
liões e insurgências, que nos
subtraia território, sob pena
de se ficar, no futuro, admi-
rando o progresso hollywoo-
diano de outros... Ainda dá
tempo.

Rogério Reis Devisate
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DE TERRAS A ESTRANGEIROS
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Homens que decidem virar
pais depois dos 35 anos correm
um risco maior de ter filhos pre-
maturos ou com autismo, reve-
lam as pesquisas.

Além disso, a cada ano que
passa, os espermatozoides so-
frem baixas significativas na
quantidade e na qualidade — o
que pode dificultar as tentativas
de gerar um descendente.

Essas informações são parti-
cularmente importantes num
cenário em que os planos de ter
um bebê são postergados para
cada vez mais tarde, por causa
dos projetos profissionais e edu-
cacionais.

E isso ocorre num contexto
em que apenas os riscos da ma-
ternidade tardia são bem mais
conhecidos entre a população.
De forma geral, as mulheres
sabem da dificuldade aumen-
tada da gestação após os 35 ou
os 40 anos.

Do lado paterno (e pouco co-
nhecido) dessa história, a boa
notícia é que existem recomen-
dações, exames e tratamentos
que permitem acompanhar
cada caso e diminuem os riscos
ao bebê, como você confere a
seguir.

Um fenômeno cada vez mais
frequente

A médica Karla Giusti Zacha-
rias, que é especialista em re-
produção humana e integra o
corpo clínico da Rede D'Or -
Hospital São Luiz Itaim, em São
Paulo, relata que recebe com
frequência no consultório ho-
mens mais velhos que desejam
ter um filho.

"Vejo pacientes de 50 ou 60
anos que estão num segundo
casamento com uma esposa
mais jovem, que deseja engravi-
dar", observa.

A dúvida que eles trazem aos
profissionais da saúde é justa-
mente aquela que aparece no tí-
tulo desta reportagem: quais os
riscos de ser pai mais velho?

Em linhas gerais, o aparelho
reprodutor masculino funciona
numa lógica completamente di-
ferente do feminino.

A partir da puberdade, que
acontece lá pelos 10 aos 14 anos,
os homens começam a fabricar
os espermatozoides — produção
essa que continua a acontecer
durante toda a vida.

Já as mulheres nascem com
todos os óvulos prontos. Eles
são liberados também a partir
da puberdade, a cada novo ciclo
menstrual.

Só que a quantidade de game-
tas nelas é limitada — as meni-
nas têm entre 300 mil e 500 mil
óvulos no momento da primeira
menstruação — e costuma
quase acabar quando elas che-
gam aos 45 a 55 anos, quando
ocorre a menopausa.

Ou seja: enquanto novos es-
permatozoides são produzidos
constantemente nos testículos,
os óvulos são guardados numa
espécie de "poupança", e libera-
dos aos poucos ao longo da ado-
lescência e da vida adulta.

Mas daí vem a questão impor-
tante: embora a fabricação dos
gametas masculinos seja cons-
tante, a qualidade desse pro-
cesso não é a mesma após uma
certa idade.

Com o passar dos anos, é na-
tural que essas células sejam fei-
tas em menor quantidade e
apresentem mais defeitos.

Essas falhas, por sua vez,
podem impedir a fecundação
(quando um espermatozoide
entra no óvulo), o que leva à di-
ficuldade para ter um filho.

Porém, algumas pesquisas in-
dicam que, mesmo quando as
tentativas de gerar um descen-
dente são bem sucedidas, existe
o risco de que o bebê apresente
com mais frequência algumas
condições de saúde, como nas-
cimento prematuro, complica-
ções após o parto e até autismo.

O que dizem os estudos
Uma investigação feita em

2018 na Escola de Medicina da
Universidade Stanford, nos Es-
tados Unidos, analisou dados de
mais de 40 milhões de partos e
descobriu que, de forma geral,
quanto mais velho é o pai, maior
o risco para a criança.

Homens que têm filhos após
os 35 anos correm um risco rela-
tivamente mais alto de que o
bebê nasça com baixo peso,
tenha convulsões ou precise de
ventilação mecânica para respi-
rar logo após o parto.

Indivíduos com mais de 45
anos apresentam uma probabi-
lidade 14% maior de que a
criança seja prematura (quando

ela vem ao mundo antes de 37
semanas de gestação). Naqueles
que já passaram dos 50, há um
risco 28% mais elevado de o
recém nascido precisar ficar um
tempo numa Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) neonatal.

À época da publicação do ar-
tigo, o médico Michael Eisen-
berg, professor de urologia e
autor principal da pesquisa, es-
clareceu que números do tipo
não devem ser interpretados
com alarmismo. Na visão dele,
os achados servem para que as
famílias se planejem bem e
façam os acompanhamentos
necessários.

"Há uma tendência de olhar-
mos para os fatores maternos na
hora de avaliar os riscos associa-
dos ao nascimento. Mas nosso
estudo mostra que ter um bebê
saudável é um trabalho de
equipe, e a idade do pai também
contribui para isso", declarou.

Já um artigo de revisão siste-
mática e metanálise (um tipo de
trabalho científico que compila
e organiza várias pesquisas pu-
blicadas anteriormente sobre
um mesmo tema) publicado em
2017 apontou outro perigo da
paternidade tardia: o risco au-
mentado de autismo.

Como conclusão, o trabalho
aponta que, a cada aumento de
10 anos na idade do pai, há uma
probabilidade 21% maior de o
filho ter esse transtorno no de-
senvolvimento neurológico,
que está relacionado a dificul-
dades na comunicação, na inte-
ração social e no
comportamento.

A ciência ainda não sabe res-
ponder com certeza o que uma
coisa tem a ver com a outra.

O médico Alfredo Canalini,
presidente da Sociedade Brasi-
leira de Urologia, aponta que
existem evidências de uma rela-
ção entre paternidade tardia e
maior probabilidade de doenças
como esquizofrenia, mas os es-
tudos sobre o tema não são su-
ficientemente sólidos.

O especialista ainda aponta
que, mesmo com a queda na
qualidade e na quantidade de
espermatozoides com o passar
dos anos, a tendência é que os
gametas mais aptos sejam bem
sucedidos e um deles faça a fe-
cundação — o que diminui os
riscos à saúde da criança que
será gerada.

"O caminho até o óvulo pode
ser comparado a uma ultrama-
ratona, e geralmente apenas os
espermatozoides capacitados e
saudáveis conseguem chegar
perto da linha de chegada",
compara.

Mas será que, diante de todos
esses perigos, existem meios de
minimizar os problemas e ga-
rantir uma gestação saudável?

Como ficar mais protegido
Canalini ressalta que não

existe uma receita de bolo para
driblar os possíveis perigos da
paternidade tardia.

"A biologia do aparelho repro-

dutor masculino é muito indivi-
dualizada e cada homem pre-
cisa passar por um atendimento
para a gente entender o que está
acontecendo e o que pode ser
feito", diz.

Uma consulta dessas envolve
o clínico geral ou o urologista,
médico especialista nas vias uri-
nárias e nos órgãos sexuais e re-
produtivos do homem.

Essa avaliação pode ser feita
de rotina, a cada ano, quando há
o desejo de ter um filho ou se al-
guns sintomas aparecem, como
irritação excessiva, falta de li-
bido, dificuldade para ter ou
manter a ereção, além das ten-
tativas frustradas de engravidar.

"E, claro, existem aquelas re-
comendações clássicas que
valem para a saúde do corpo in-
teiro, como ter uma alimenta-
ção saudável, evitar o
sedentarismo, fazer atividade
física regular, não fumar, man-
ter o peso adequado…", lista o
médico.

Zacharias lembra que,

quando as mudanças de estilo
de vida não surtiram resultado,
é possível partir para exames e
tratamentos específicos.

"Se existe um perfil muito
ruim dos espermatozoides, po-
demos propor algumas terapias
para melhorar a qualidade ou a
quantidade deles", resume.

Por fim, a especialista destaca
um último risco que afeta dire-
tamente os pais mais velhos: a
carga de trabalho envolvida
com a criação de um filho.

"Não podemos nos esquecer
que muitos homens mais velhos
estão numa fase da vida em que
eles já trabalharam bastante e
estão mais cansados", aponta.

"É preciso colocar na balança
e pensar na importância de
acompanhar o desenvolvi-
mento da criança, levantar de
madrugada para trocar fralda,
brincar…"

"Os casais devem conversar
sobre isso para que sempre
tomem a melhor decisão para
eles e para a família", conclui.

Entenda Geral

Paternidade tardia: quais os riscos de ser pai mais velho?
Ainda que o homem possa gerar filhos por muitas décadas, a tendência é que os espermatozoides ‘se enfraqueçam’ com o passar do tempo, o que aumenta a probabilidade de danos à saúde do filho. 

Muitos homens estão postergando os planos de paternidade
por causa de projetos educacionais e profissionais.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
MAIS UMA CERIMÔNIA COM
A SAGRADA MEDICINA DA 
FLORESTA AYAHUASCA.

A cerimônia conhecida como SHAMANIC DREAM RE-
TREAT, é considerada por muitas pessoas que já partici-
param no BRASIL e fora do BRASIL como uma das
cerimônias mais seguras e mais bem ancoradas que há,
Nós estamos falando de pessoas que já participaram de
cerimônias com a Medicina AYAHUASCA de vários luga-
res do mundo.

E existe motivo para esta cerimônia ser o que está
sendo conhecida, como é de fato, uma cerimônia muito
segura e muito bem ancorada. E existem muitas informa-
ções que precisam chegar até as pessoas sobre a medicina
AYAHUASCA. Primeiramente, muitas ainda não conhe-
cem esta medicina. Eles não sabem o que é AYAHUASCA.

A inteligência da AYAHUASCA vem da seguinte com-
preensão, tudo no Universoé do Campo, e estamos nos
referindo ao CAMPO QUÃNTICO. Frequência de LUZ, fre-
quência de SOM inerentes a absolutamente tudo, eu
você, as montanhas, as árvores, os rios, os mares, os ani-
mais e absolutamente tudo.

NÓS NÃO SOMOS APENAS DE CARNE E OSSO, SOMOS
MUITO MAIS!

CONDUTOR: ANTONIO CLAUDIO – XAMÃ (MINISTRO
SHAMANIC DREAM RETREAT) PSICANALISTA CLÍNICO
– PSICOPEDAGOGO – SACERDOTE DOS CULTOS AFROS -
TEOLOGO – TERAPEUTA HOLÍSTICO.

APOIO : LENE     -       
INSCRIÇÕES: WTSA (96) 98141-5550 
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A denominada “Carta pela
Democracia” que resultou
na assinatura de mais de um
milhão de Brasileiros, tem
sido utilizada como palco
para oposição, como se o re-
presentante maior da nação
fosse um antidemocrático
ou se planejasse um golpe de
estado, por suas opiniões
e/ou desconfiança da segu-
rança das urnas eletrônicas. 

A Carta foi assinada, como
dito, por mais um milhão de
pessoas, entre eles políticos,
ex-Ministros da nossa Su-
prema Corte, juristas da
maior estipe e respeitabili-
dade.

Adiro, apesar da não ter
posto minha assinatura, a
quaisquer manifestações
que venham proteger, enal-
tecer o Estado Democrático
de Direito, não como palan-
que oportunista eleitoral,
mas por ser averso a Gover-
nos Ditatoriais. 

Winston Churchill, certa
feita, disse que a democracia
é a pior forma de governo, à
exceção de todas as demais.

Um dos pilares do Estado
Democrático de Direito, con-
siste na liberdade de expres-
são e manifestação, que
hoje, infelizmente, tem sido
mitigada, com as escusas
que certos posicionamentos
são antidemocráticos, a
exemplo da desconfiança da
segurança das urnas eletrô-
nicas, que na opinião de al-
gumas pessoas poderiam ser
manipuladas por hackers.

Na minha modesta opi-

nião, como já manifestado
em diversos artigos, sou da-
queles que defendem a se-
gureza do nosso sistema
eleitoral, mas não vejo como
antidemocrático os que nu-
trem opiniões divergentes e
querem o aperfeiçoamento
das urnas, como por exem-
plo, a possibilidade do voto
impresso auditável. 

As críticas e o respeito aos
posicionamentos contrários
fazem parte da democracia,
que, em seu âmago, refuta a
imposição de ideias. Nelson
Rodrigues, um dos maiores
dramaturgos brasileiros, fra-
seou que “toda unanimidade
é burra”.  A frase de efeito

tem razão de ser, a concor-
dância total de posiciona-
mento demonstra o medo de
divergir, de se opor ou
anuência cega e imposta.

Causa estranheza a veda-
ção crítica das urnas forçosa
pelos Tribunais Superiores.
Deve-se apegar as palavras
atribuídas à Voltaire, escritor
e filósofo Francês, que há sé-
culos ensinou: “Posso não
concordar com nenhuma
das palavras que você disser,
mas defenderei até a morte o
direito de você dizê-las.”Esta
frase resume a liberdade de
expressão dentro de um sis-
tema de governo democrá-
tico.

Fato que me chamou à
atenção, que parece um con-
trassenso, foi a presença, na
assinatura da “Carta pela De-
mocracia” de representantes
do “Movimento Sem Terra”
useiros e vezeiros em invadir
propriedades e destruir pa-
trimônios particulares de
terceiros, defendidos pela
mesma Constituição Federal
que estabelece como forma
de governo a nossa Repú-
blica Federativa. 

Quanto àqueles líderes do
MST, devem ser lembrados
do parágrafo único do artigo
1º da Constituição Fede-
ral/88  (todo poder emana do
povo, que o exerce por meio

de seus representantes elei-
tos ou diretamente, nos ter-
mos desta) e artigo 14º  (A
soberania popular será exer-
cida pelo sufrágio universal
e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos,
e, nos termos da lei, me-
diante: I - plebiscito; II - refe-
rendo; III - iniciativa
popular.), portanto não é
dado a uma pequena parcela
da população, tentar buscar
ideias sobre a reforma agrá-
ria, utilizando-se da própria
forca, contrários ao mesmo
ordenamento jurídico que
estabelece a democracia. 

Outro fato que saltou os
olhos, foi a presença de líde-
res da esquerda que apoiam
governos sabidamente anti-
democráticos, a exemplo de
Cuba.

Por ser, acima de tudo, um
democrático, acho que toda
manifestação pela democra-
cia é salutar, mesmo com a
presença e o contrassenso
destes indivíduos que de-
fendem invasões de pro-
priedades e governos
antidemocráticos, afinal,
toda manifestação deve ser
livre. 

Da mesma maneira que
estes indivíduos têm o di-
reito de manifestarem suas
opiniões, o representante
maior da nação não pode ser
intitulado de fascista, de an-
tidemocrático, por descon-
fiar da segurança das urnas
eletrônicas ou pretender me-
lhorar a sua eficiência.

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 universitárioA carta pela democracia

O desembargador do Tri-
bunal Regional Federal da
Primeira Região (TRF-1), Né-
viton Guedes rejeitou o pe-
dido do Ministério Público
Federal (MPF) para reverter a
elegibilidade do ex-presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha
(PTB-SP).

Para Guedes, o tipo de
ação feita pelo MPF não é a
correta, e no entendimento
do desembargador não há
ilegalidade na decisão de seu
colega, o desembargador
Carlos Augusto Pires Bran-
dão.

“Bem fundamentada,
portanto, não se verifica

nesta decisão a ocorrência
de nenhuma teratologia ou
ilegalidade apta a ensejar o
acolhimento da pretensão
de se obter, pela presente via
mandamental, de imediato,
a suspensão de seus efeitos”.

Em julho, Brandão aten-
deu ao pedido da defesa de
Cunha, que alegou irregula-
ridades na tramitação do
processo de cassação do ex-
deputado na Câmara dos
Deputados, e suspendeu tal
decisão.

Agora, esse tema será ana-
lisado pela Justiça Eleitoral,
tendo em vista que Cunha já
solicitou registro da sua can-
didatura para tentar voltar

para Câmara dos Deputados.
Cunha teve seu mandato

cassado, em 2016, pela Câ-
mara dos Deputados, pela
acusação de ter mentido em
depoimento na CPI da Petro-
bras e escondido contas e pa-
trimônios no exterior.

O ex-deputado também
foi condenado, em primeira
instância, pelos crimes de la-
vagem de dinheiro e corrup-
ção. Além da condenação,
em segundo grau, pelo Tri-
bunal Regional Federal
(TRF-4) pelos crimes de eva-
são de divisas, lavagem de
dinheiro e corrupção pas-
siva, no âmbito da Operação
Lava Jato.

Eleições 2022 Geral

Desembargador ignora o MPF 
e mantém Eduardo Cunha elegível

Cunha quer concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados em outubro

A Justiça Eleitoral vai analisar o caso do ex-presidente da
Câmara dos Deputados Foto Arquivo EBC



A história do sucesso de Orlando
e sua região é relativamente re-
cente e começou quando um se-
nhor chamado Walt Disney
comprou sigilosamente uma área
gigante da Flórida onde pudesse
expandir seu império e dar vida aos
seus carismáticos personagens. De
uma região pantanosa e sem muita
pretensão, surgiu o Walt Disney
World, um complexo de parques e
hotéis que foi o pontapé inicial para
que Orlando se tornasse esse fenô-
meno que é hoje.

Passeios de barco, safáris, cená-
rios encantadores, mansões mal-
assombradas, músicas que grudam
na cabeça, filmes 3D, simuladores...
Orlando é um mundo cheio de pos-
sibilidades e tem atrações para
crianças pequenas, jovens, adultos
e idosos - o importante é ter o cora-
ção aberto para novas aventuras e
deixar falar mais alto a criança que
existe em você. A regra é se divertir
e estar aberto a novas experiências
- não importa a idade! 

Como é natural de muitas cida-
des dos Estados Unidos, os preços
são excelentes e Orlando é também
um ótimo destino para compras.
Lojas de grandes redes, shoppings
e os queridíssimos outlets são um
prato cheio para aqueles que via-
jam na intenção de fazer novas
aquisições e economizar. Entre um
parque e outro, uma parada nos
Premium Outlets acaba fazendo
parte da programação. 

O que fazer 
Orlando é conhecida como a ca-

pital mundial da diversão e seus
principais atrativos são os parques
temáticos, é claro. São eles que dão
vida ao lugar e fazem de Orlando
esse sucesso todo. Há vários par-
ques para conhecer e todos têm
atrações variadas, que agradam aos
públicos infantil, jovem e adulto. 

Tudo começou com a Disney, que
hoje tem quatro parques temáticos,
dois aquáticos e um indoor; são
eles: Magic Kingdom, Animal King-
dom, Epcot, Hollywood Studios,
Typhoon Lagoon, Blizzard Beach e
Disney Quest. A Disney ainda tem
dois complexos de entretenimento
- Downtown Disney e Disney
Boardwalk -, que são boas opções
para a noite.

A Universal tem dois parques te-
máticos e dois aquáticos: Universal
Studios, Islands of Adventure, Wet
'n Wild e o novo Volcano's Bay, que
na verdade é uma mistura de par-
que temático e aquático. Entre os
dois parques temáticos da Univer-
sal está o CityWalk, que é um local
com bares, restaurantes e clubs, al-
ternativa indicada para a noite.

O grupo do Sea World tem o Sea
World Orlando, o Aquatica, o Disco-
very Cove e, ainda, Busch Gardens
e Adventure Island - os dois últi-
mos ficam em Tampa.

Para as crianças, há o Legoland,

um parque da Lego, cheio de ativi-
dades; e, para aqueles que se inte-
ressam pelo espaço, visitar o
Kennedy Space Center é uma opor-
tunidade única - o local não é um
parque, mas tem uma área muito
bacana aberta ao público. Aqui
você pode ler as principais informa-
ções sobre cada parque. Nossa dica
é escolher quais deles são priori-
dade em sua viagem e reservar um
dia para conhecer cada um. 

Além dos parques
Além dos parques e do mundo

mágico, existe alguma coisa em Or-
lando? Sim, mas, com certeza, são
atrações menos populares. Fazer
compras é algo que sempre cabe no
roteiro e Orlando é um ótimo lugar
para isso, pois tem shoppings e ou-
tlets com preços arrasadores! Todas
as grandes marcas estão presentes
na cidade, então é possível voltar
de viagem com excelentes aquisi-
ções.

A International Drive, ou apenas
I-Drive, vale um passeio tanto du-
rante o dia quanto à noite. A via
tem muitos hotéis, mas tem tam-
bém bares e restaurantes ótimos
para jantar e terminar a noite em
um local animado. Na I-Drive estão
o Ice Bar Orlando e o Señor Frogs,
boas opções para curtir a vida no-
turna. Na via está o Wonder Works,
uma casa de cabeça para baixo que
tem atividades interativas para
crianças, jogos e atrações que brin-
cam com a mente e a Orlando Eye,
uma roda-gigante panorâmica que
além de oferecer uma ótima vista
tem diversos restaurantes ao seu
redor. Se quiser ter a chance de
voar sem pegar um avião, nossa
dica é o iFly, um local onde você
poderá fazer um voo indoor, que si-
mula a descida de paraquedas - ati-
vidade para qualquer idade!  

Quem quiser fazer algo diferente
do tradicional pode aproveitar um
dia de sol para conhecer as Evergla-
des, uma vegetação que ocupa
grande parte da Flórida e onde
estão diversos animais, incluindo
jacarés. O passeio é feito em um air
boat (barco com hélice) e permite
conhecer paisagens muito bonitas.

É um passeio tranquilo, perfeito
para descansar. 

Com tempo sobrando, Down-
town Orlando vale um passeio. O
centro da cidade é muito organi-
zado, bem arborizado e uma graça
para caminhar. Em Downtown está
Lake Eola, um lago gostoso para
fazer um passeio de pedalinho e ca-
minhar ao seu redor. Se quiser
apostar em um programa cultural,
a dica é ir ao Orange County Regio-
nal History Center, um museu bo-
nito (por dentro e por fora), que
conta um pouco da Flórida e da re-
gião de Orlando.

Em Downtown está a Amway
Center, o estádio de basquete do
Orlando Magic, time da cidade de
Orlando - vale a pena ficar de olho
nos ingressos da NBA e conferir se
há algum jogo do time durante sua
viagem. A vida noturna do Centro é
ótima, com muitos bares e casas
noturnas; se você gosta de curtir a
noite, é um local imperdível no fim
de semana, pois fica muito ani-
mado e cheio de gente! 

Como Chegar
Orlando é um dos destinos mais

procurados entre os brasileiros que
visitam os Estados Unidos e a di-
versidade de voos para a cidade é
um grande facilitador para realizar
a viagem. O Aeroporto Internacio-
nal de Orlando tem uma grande es-
trutura e, frequentemente, são
encontradas tarifas promocionais
para a cidade. Veja aqui a hora certa
de comprar suas passagens.   

Avião
Para quem está no Brasil, a forma

mais fácil de chegar à cidade é
pegar um voo até o Aeroporto In-
ternacional de Orlando. Ele está a
cerca de 20km de Downtown Or-
lando e da International Dr. 

Brasileiros que querem conhecer
a cidade contam com voos diretos
de companhias como TAM, Gol e
American Airlines, além de outras
estrangeiras. Quase todas as com-
panhias aéreas internacionais têm
acordos de codeshare ou interline
com as companhias brasileiras e, na
prática, esses acordos permitem

pegar um voo para Orlando de pra-
ticamente todas as cidades brasilei-
ras atendidas por Gol, TAM e Azul -
que fechou acordo com a United. 

Outras alternativas bem mais dis-
tante do que Tampa são as cidades
de Miami e Fort Lauderdale, cujos
aeroportos internacionais muitas
vezes servem de acesso para quem
quer conhecer Orlando. É natural
as pessoas viajarem para os Estados
Unidos e incluírem Miami e Or-
lando em seu roteiro de viagem;
nesse caso, pode valer a pena utili-
zar um aeroporto mais distante
como alternativa. O Miami Interna-
tional Airport está a cerca de 370km
de Orlando e o do Fort Lauderdale-
Hollywood International Airport, a
350km. 

Carro
Para quem chega a Orlando pelo

norte/nordeste, a partir de locais
como Winter Park, Altamonte
Springs e Daytona Beach, o acesso
principal é feito pela I-4 W. Para
quem sai de uma área a sudoeste,
como Tampa, o acesso é feito pela
I-4 E. 

Viajando de carro pela Flórida,
utilize um GPS, pois tornará a via-
gem mais fácil. As rodovias no Es-
tado são muito boas, mas algumas
entradas e saídas de acesso podem
pregar algumas pegadinhas e o GPS
ajuda muito a não cairmos em fura-
das. Aplicativos de celular também
são uma ótima alternativa para aju-

dar no trânsito, pois, além de indi-
carem o trajeto, poderão indicar em
qual caminho o trânsito estará me-
lhor. 

Trem 
Ainda que não seja a opção mais

tradicional, é possível chegar a Or-
lando de trem. O trajeto inicia-se
em Nova York e passa por cidades
como Washington, Charleston, Sa-
vannah e Jacksonville e, então, Or-
lando. O tempo de viagem entre
Nova York e Orlando ultrapassa as
20 horas de viagem; por isso, não é
uma opção indicada para quem
quer economizar tempo. Clique
aqui para mais informações.

Onde ficar 
Orlando é uma cidade que vive

do turismo e oferece acomodações
para todos os gostos e bolsos. Há
muitas ofertas de quartos baratos e
confortáveis na cidade e não será
difícil encontrar opções que se
ajustem às suas necessidades, pois
a variedade de hotéis é enorme! Os
quartos em Orlando costumam ser
bem espaçosos - em alguns cabe a
famiília toda e há cozinha -, mas
nem sempre são quartos novos,
então vale ficar de olho nas fotos.

As principais áreas para se hospe-
dar em Orlando (e região) são: In-
ternational Drive, Resorts Disney,
Resorts Universal, Lake Buena
Vista e Kissimmee. Todas as áreas
têm seus prós e contras; confira
abaixo suas características. 

De pântano a capital mundial da diversão: saiba
porque Orlando se tornou um sucesso

Se encante
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Downtown Disney é um parque completo
e cheio de opções para o lazer.

Na I-Drive estão o Ice Bar Orlando e o
Señor Frogs, boas opções para curtir a
vida noturna.
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Estar em Orlando e visitar seus parques é imergir em um mundo mágico e colorido, em que as crianças 
deixam aflorar a imaginação e os adultos sentem-se crianças outra vez.

Orlando se mostra um lugar encantador.
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Embora o desemprego
tenha diminuído no Brasil,
a melhora no mercado de
trabalho ainda não foi sufi-
ciente para reduzir a pro-
porção de trabalhadores
que espera há muito tempo
por uma recolocação no
mercado.
Dados divulgados na úl-

tima sexta-feira (12) pelo
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE)
mostram que aproximada-
mente três em cada dez de-
sempregados permanecem
em busca por trabalho há
mais de dois anos.
De acordo com o levanta-

mento, ao final do 2º tri-
mestre de 2022 o número
de trabalhadores desem-
pregados há mais de 2 anos
era de 2,985 milhões, cerca
de 29,6% do total de de-
sempregados no país, esti-
mado em 10,080 milhões.
Na comparação com o 1º

trimestre, diminuiu em
cerca de meio milhão o nú-
mero de desempregados
que tentavam nova oportu-
nidade há mais de dois
anos. Todavia, proporcio-
nalmente não houve varia-
ção significativa, ou seja,
essa condição permaneceu
atingindo quase 1/3 dos de-
sempregados no país.

Dados
A taxa de desemprego

caiu em 22 das 27 unidades
da federação no 2º trimes-
tre, na comparação com os
3 primeiros meses do ano.
Outros cinco estados regis-
traram estabilidade.
As maiores taxas de de-

semprego foram da Bahia
(15,5%), Pernambuco
(13,6%) e Sergipe (12,7%), e
as menores, de Santa Cata-
rina (3,9%), Mato Grosso
(4,4%) e Mato Grosso do Sul
(5,2%).
Na média nacional, a taxa

desemprego ficou no 9,3%
no 2º trimestre, ante 11,1%
no 1° trimestre, mas com a
falta de trabalho ainda atin-
gindo quase 10,1 milhões de
brasileiros, conforme já di-
vulgado anteriormente pelo
IBGE.

Veja a taxa de desem-
prego por estado:
•Bahia: 15,5%
•Pernambuco: 13,6%
•Sergipe: 12,7%
•Rio de Janeiro: 12,6%
•Paraíba: 12,2%
•Rio Grande do Norte:

12%
•Acre: 11,9%
•Distrito Federal: 11,5%
•Amapá: 11,4%
•Alagoas: 11,1%
•Maranhão: 10,8%
•Ceará: 10,4%
•Amazonas: 10,4%
•Piauí: 9,4%
•São Paulo: 9,2%
•Pará: 9,1%
•Espírito Santo: 8%
•Minas Gerais: 7,2%
•Goiás: 6,8%
•Rio Grande do Sul: 6,3%
•Roraima: 6,2%
•Paraná: 6,1%
•Rondônia: 5,8%
•Tocantins: 5,5%
•Mato Grosso do Sul:

5,2%
•Mato Grosso: 4,4%
•Santa Catarina: 3,9%
•Desemprego recua para

9,3% em junho, mas nú-
mero de informais é re-
corde, aponta IBGE
•O mundo está a caminho

de uma recessão? Entenda
os riscos e as consequências
para o Brasil
Os principais destaques

na passagem do 1º para o 2º
trimestre foram Tocantins
(cuja taxa de desemprego
caiu de 9,3% para 5,5%),
Pernambuco (de 17,0% para
13,6%) e Alagoas (14,2%
para 11,1%). Já os estados
que mostraram estabili-

dade na taxa de desem-
prego foram: Amapá, Ceará,
Rondônia e Mato Grosso,
além do Distrito Federal.

Veja a taxa de desem-
prego por região:
•Nordeste: 12,7%
•Sudeste: 9,3%
•Norte: 8,9%
•Centro-Oeste: 7%
•Sul: 5,6%

Veja outros destaques da
pesquisa:
•A taxa de desemprego

foi de 7,5% para os homens
e de 11,6% para as mulhe-
res; ou seja, a desocupação
das mulheres é 54,7% maior
que a dos homens;
•Para brancos (7,3%), a

taxa ficou abaixo da média
nacional (9,3%), e para pre-
tos (11,3%) e pardos (10,8%)
ficou acima; no 2º trimes-
tre, 64,7% dos desemprega-

dos no país eram pretos ou
pardos;
•As taxas mais elevadas

são para jovens de 18 a 24
anos (19,3%) e de 14 a 17
anos (33,3%). Para os gru-
pos de 25 a 39 anos (8,3%),
40 a 59 anos (6%) e o de 60
anos ou mais (4%), o de-
semprego ficou abaixo da
taxa nacional;
•O desemprego para as

pessoas com ensino médio
incompleto (15,3%) foi
maior que para os demais
níveis de instrução analisa-
dos. Para as pessoas com
nível superior incompleto,
a taxa foi 9,9%, mais que o
dobro da verificada para o
nível superior completo
(4,7%);
•Taxa de informalidade o

país foi de 40% da popula-
ção ocupada, com as maio-
res taxas no Pará (61,8%),
Maranhão (59,4%) e Ama-
zonas (57,7%) e as menores,
com Santa Catarina (27,2%),
São Paulo (31,1%) e Distrito
Federal (31,2%).
•O número de desalenta-

dos (pessoas que desistiram
de procurar trabalho) no
país segundo trimestre foi
de 4,3 milhões de pessoas,
com a Bahia também regis-
trado o maior número (612
mil desalentados);
•O rendimento real habi-

tual caiu 5,1% em 1 ano,
para R$ 2.652. O rendi-
mento médio das mulheres
(R$ 2.292) representou
78,6% do rendimento
médio dos homens (R$
2.917).

Perspectivas
O cenário de juros altos,

desemprego ainda elevado,

preocupações com a traje-
tória da dívida pública e o
risco de uma recessão glo-
bal têm dificultado uma re-
tomada mais consistente da
economia brasileira.
O Indicador Antecedente

de Emprego (IAEmp), cal-
culado pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas
(FGV), voltou a cair em
julho após três meses segui-
dos de alta, indicando uma
perda de força da retomada
do mercado de trabalho ao
longo do ano.
Mesmo com a indicação

de que o pior já passou para
a inflação, o BC elevou na
semana passada a taxa Selic
em 0,50 ponto percentual, a
13,75% – maior patamar em
6 anos. E a perspectiva é
que os juros permaneçam
em patamar elevado por
um bom tempo.
Em meio pacote de medi-

das de ampliação de benefí-
cios sociais e corte de
impostos em ano eleitoral,
o mercado financeiro prevê
uma alta ao redor de 2% do
Produto Interno Bruto (PIB)
em 2022. Por outro lado,
tem reduzido a expectativa
de crescimento para o pró-
ximo ano, com analistas
alertando inclusive para o
risco de estagnação.
O Itaú, por exemplo,

prevê expansão de 2,2% do
PIB em 2022, mas passou a
projetar um crescimento de
apenas 0,2% em 2023. Para
o mercado de trabalho, o
banco passou a estimar taxa
de desemprego de 9,1% no
término deste ano, mas de
10,1% ao fim do próximo
ano.

Aponta IBGE Geral

Três em cada dez desempregados no Brasil seguem
em busca de trabalho há mais de 2 anos
País encerrou o segundo trimestre com 10,1 milhão de desempregados dos quais cerca de 3 milhões 

tentam se recolocar no mercado, pelo menos, desde maio de 2020.

Desemprego recuou para 9,3% em junho, mas número
de informais é recorde, segundo IBGE.











O processo de expansão da
cidade de Macapá a partir da
década de 1990 foi intenso e
com um forte crescimento po-
pulacional. A criação de novos
projetos econômicos como a
Área de Livre Comércio foi de-
terminante para esse fato. Di-
versas áreas no setor norte da
cidade foram abertas para
atender as demandas por ha-
bitação. Muitos desses investi-
mentos foram realizados
somente com a abertura de
áreas loteadas (Tostes, 2014).

O loteamento Pantanal foi
um desses investimentos vi-
sando atender a essas deman-
das, no caso da Zona Norte,
diversos loteamentos foram
implantados. De acordo com o
IBGE a população da cidade de
Macapá cresceu em mais de
40% com a relação à zona
norte (Tostes, 2018) (Mapa 1).

O bairro Pantanal é um lo-
teamento localizado na zona
norte de Macapá, obtido pelo
Governo do estado do Amapá
no ano de 1997. A área na
época era identificada pela po-
pulação local como “área da
BETRAL”, pertenceu inicial-
mente à empresa Bento Cons-
truções e Comércio Ltda., até
o ano de 1995, ano em que o
terreno foi adquirido pelo
Banco do Brasil (Fig.1).

O principal objetivo da com-
pra da área pelo estado, era
implantar um programa habi-
tacional que beneficiasse fun-
cionários públicos que se
encaixavam nos critérios esta-
belecidos pelo Instituto de
Terras do Amapá - TERRAP.
Porém, em decorrência de um
grande incêndio ocorrido no
bairro Perpétuo Socorro na-
quela época, várias famílias
foram remanejadas para essa
área.

Até antes da efetivação da
compra, a empresa BETRAL
retirava grandes quantidades
de aterro dessa área, um dos
símbolos marcantes foi uma
arvore deixada no centro do
lugar com um volume em
forma circular com cerca de 3
a 4 metros de altura e 5 metros
de diâmetro, boa parte desse
volume de aterro foi utilizado
em diversas partes da cidade
como na orla de Beira-Rio.

O loteamento foi entregue
com várias deficiências de in-
fraestrutura urbana, contando
apenas com a demarcação das
vias e das áreas destinadas
para usos institucionais. A dis-
tribuição de energia foi reali-
zada por meio de
posteamento de madeira, ca-
recendo também de sistema
de drenagem, esgoto e de for-
necimento de água distribuída

pela Companhia de Água e Es-
goto do Amapá (Fig.1).

Em 13 de novembro de 2012,
a Lei Municipal nº 2.022/12-
PMM, publicada no Diário Ofi-
cial do município, na data de
22 de novembro de 2012, tor-
nou oficialmente o lotea-
mento Pantanal como bairro
do município de Macapá. Con-
tudo, até os dias atuais, a pre-
feitura não regulamentou a
referida legislação.

A geomorfologia do bairro
refere-se ao estudo das formas
do relevo. Através desse es-
tudo pode-se analisar as carac-
terísticas morfológicas do
solo, bem como sua composi-

ção e dinâmica. Ohomem
através de suas ações pode
provocar grandes transforma-
ções na configuração do solo.
As encostas, por exemplo, que
se constituem por meio da
evolução natural, podem ser
alteradas drasticamente pelas
ações antrópicas, seja por mo-
radia, ou pela criação de rodo-
vias ou ferrovias.

Quanto a formação geomor-
fológica do bairro, foi obser-
vado na visita in loco, que o
bairro é delimitado por dois
acidentes geográficos natu-
rais. O primeiro diz respeito a
um barranco, com altura
média de 3 metros, que per-

corre toda a extensão do
bairro.  É nessa área em que há
presença de casas e a ocorrên-
cia de deslizes de terra, como
o que aconteceu em 2015, o
que torna uma área de instabi-
lidade geográfica, ou seja, ina-
propriada para ocupação
(SOARES; SEGUNDO; SAN-
TOS; YOSHIDA, 2017) (Fig.2).

A segunda característica
geográfica mais evidente no
bairro, é a presença da área de
ressaca, caracterizada pela ve-
getação aquática e de palmei-
ras nativas, como o buritizal.
Essa área ainda é pouco ocu-
pada, e pelas percepções de
campo, quase inalterada pela
presença do homem, exceto
pelos que já habitam em suas
margens.

Com a visita feita in loco,
foi possível perceber a pre-
sença de várias casas em lo-
cais inapropriados para
moradia. As áreas de risco
ocupadas concentram-se na
encosta, que demarca o li-
mite com o bairro vizinho e a
área de ressaca. Vale ressal-
tar que as ocupações nas res-
sacas ainda são recentes e
totalmente reversíveis. É
possível perceber que ainda
não há pontes que adentram
para a ressaca, pois as habi-
tações se dispõem uma ao
lado da outra.Sobre ruas e
avenidas do bairro, o asfalta-
mento foi incluído no plano
de obras de 2017, no entanto,
somente metade das ruas e
avenidas foram asfaltadas.
Os moradores reclamam de
buracos e lama, que dificul-
tam acesso nas vias do
bairro, principalmente em
períodos de chuva. Além do
mato que cresce bem no
meio de algumas ruas, im-
possibilitando a trafegabili-
dade de automóveis e
moradores.

O Bairro Pantanal encontra-
se localizado dentro do perí-
metro de Subzonas Prioritárias
para Implantação de Infraes-
trutura Urbana (SPIU). As Sub-

zonas Prioritárias para Im-
plantação de Infraestrutura
Urbana (SPIU) são aquelas cuja
intensa ocupação por popula-
ção de baixa renda impõe
prioritariamente a instalação
de infraestrutura e equipa-
mentos urbanos. As Subzonas
Prioritárias para Implantação
de Infraestrutura Urbana ca-
racterizam-se pelos coeficien-
tes de aproveitamento de
terreno médios ou baixos,
condicionados à implantação
de infraestrutura urbana;edi-
ficação horizontal ou vertica-
lização baixa condicionada à
capacidade de infraestrutura
urbana (Fig.3).

O bairro Pantanal após 24
anos ainda apresenta graves
problemas estruturais, os
casos mais atenuantes são a
pavimentação urbana, acessi-
bilidade e mobilidade urbana,
a precariedade de arborização
e a completa ausência de sa-
neamento básico, há casos de
registros mais recentes de ele-
vados índices de roubos e vio-
lência. Com o crescimento das
áreas entorno, os problemas
vêm se acentuando prejudi-
cando a qualidade de vida ur-
bana. 
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Fig. Mapa da cidade com os bairros de Macapá. Pantanal número 48.
Fonte: Base Sirgas, 2000/SEMA. Organização: Tostes, 2020. Elaboração: Dário Junior.

Fig. 1 – Localização do Pantanal e a Geomorfologia do bairro Pantanal.
Fonte: Fonte: Soares; Segundo; Santos; Yoshida, 2017.

Fig.  2 – Geomorfologia do bairro Pantanal.
Fonte: Fonte: Soares; Segundo; Santos; Yoshida, 2017.

Fig. 3 Hierarquização viária e uso do solo.
Fonte: Fonte: Soares; Segundo; Santos; Yoshida, 2017.



A passagem do ciclone ex-
tratropical em Santa Cata-
rina trouxe à costa do litoral
596 pinguins mortos desde
terça-feira (9). A informação
é do Projeto de Monitora-
mento de Praia da Bacia de
Santos (PMP-BS), órgão que
especializado no atendi-
mento veterinário a animais
marinhos.

De acordo com o biólogo
marinho e coordenador do
PMP-BS em Santa Catarina e
Paraná, André Barreto, o sur-
gimento de animais nas praias
é maior durante a ocorrência
do ciclone porque os fortes
ventos do oceano em direção
à terra os transportam. Geral-
mente os que mais aparecem
são aqueles debilitados ou que

apresentam decomposição
avançada.

De terça até sexta-feira
(12), foram encontrados 622
animais marinhos à beira da

praia, sendo apenas 24 so-
breviventes. Além dos pin-
guins, gaivotas, fragatas e
tartarugas também foram es-
pécies afetadas. A maior

parte foi encontrada na ilha
de Santa Catarina.

André Barreto comenta
que o pinguim tem mais difi-
culdade de fugir das ondes
fortes porque, ao contrário
de outras aves, não consegue
voar. Por respirar fora da
água, ele acaba se afogando
com o mar revolto.

Segundo a Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Ex-
tensão Rural de Santa Cata-
rina (Epagri), órgão que
monitora as condições cli-
máticas do Estado, o ciclone
causou rajadas de vento de
mais de 100 km/h em algu-
mas regiões catarinenses na
quarta-feira (11).

Presença frequente no li-
toral catarinense no inverno,

o pinguim-de-Magalhães
(Spheniscusmagellanicus)
vem à costa brasileira em
busca de alimento. A ave ge-
ralmente é vista entre junho
e setembro.

Esses pinguins vivem em
bandos e têm asas que se
adaptaram para promover o
impulso através da água.
Quando jovens, têm uma co-
loração de penas mais acin-
zentada. Quando mais
velhos é que ganham a plu-
magem característica, com
tons de preto e branco.

Essa espécie vem da Pata-
gônia, no Sul da Argentina,
em busca de comida. Esses
animais podem atingir a ve-
locidade de 25 km/h en-
quanto nadam.

Há um cheiro de 2º turno no
ar. O enorme esforço do PT em
fechar a fatura no 1º turno
ainda deve render atritos, por-
que em vários Estados os acor-
dos provocam incômodos,
como a ponta daquele tortu-
rante band-aid no calcanhar da
letra de Aldir Blanc. No Rio, por
exemplo, o PT quer vetar o
candidato ao senado Alessan-
dro Molon, do PSB de Marcelo
Freixo. Molon é de longe o me-
lhor candidato, mas o PT in-
siste no nome de André
Ceciliano, presidente da As-
sembleia Legislativa.

Em Pernambuco, o PT apoia
o candidato do PSB Danilo Ca-
bral, mas o povo se encantou
com Marília Arraes. Ela foi im-
pedida de ser candidata a go-
vernadora, porque o PSB se
enfeitiçou por um poste indi-
cado pelos cardeais do Partido.
Deu a volta por cima, largou o
PT, entrou para o Solidariedade
e virou favorita. Outro dia Lula
apareceu num palanque com
Danilo Cabral. O povo vaiou
Danilo e gritou o nome de Ma-
rília. O PT anda de salto alto no
Nordeste embalado pelas pes-
quisas nas quais Lula aparece
disparado. Mas o eleitor sabe
separar Lula do resto.

No Rio Grande do Sul, o PSB
tirou Beto Albuquerque da raia
para abrir caminho para o PT
lançar Edegar Pretto, filho e
herdeiro político do ex-depu-
tado Adão Pretto. Edegar é um
deputado estadual dado a tira-
das inspiradas na ex-presi-
dente Dilma, tipo “a mentira
tem de ser derrotada pela ver-
dade”. Albuquerque foi depu-

tado federal por 4 mandatos e
vice de Marina Silva, em 2014.
Esta semana ele desistiu da
candidatura e o PSB lançou o
ex-vice-governador Vicente
Bogo com a missão de cumprir
tabela num Estado onde o bol-
sonarismo nada de braçada.

No Ceará, o PT ainda não con-
seguiu desbancar o fenômeno
Capitão Wagner, ex-PM filiado
ao União Brasil e, até agora,
dono de 35% das intenções de
voto. O ex-governador Camilo
Santana, petista eleito com
apoio de Ciro Gomes (PDT), é o
favorito ao Senado. O capitão
cearense pede votos para o ca-
pitão-presidente, enquanto Ca-
milo vai de Lula e Ciro não está
com nenhum dos 2.

No Piauí, o candidato do mi-
nistro da Casa Civil Ciro No-
gueira, o ex-prefeito de

Teresina Sílvio Mendes (União
Brasil), abriu 13 pontos sobre o
candidato de Lula, Rafael Fon-
teles, cria do governador Wel-
lington Dias. Eu não estou
dizendo que Lula não vai ga-
nhar no Piauí, mas até aqui os
fatos dizem que o candidato
dele não é favorito. Também
não há como subestimar a
força de Ciro Nogueira, que faz
política no Piauí desde que era
menino.

Em Minas, Lula escolheu um
candidato forte, o ex-prefeito
de Belo Horizonte Alexandre
Kalil (PSD). Mas nem tão forte
assim, porque tem 26% contra
44% do governador Romeu
Zema (Novo), mineirinho de
manual, equipado com sota-
que, pão de queijo e jeitão de
Itamar Franco do século 21.
Minas Gerais é a encruzilhada

da eleição, na qual o destino
aguarda pacientemente a vez
de agir sentado numa cadeira
de balanço fumando um cigar-
rinho de palha. Aécio Neves
(PSDB) sabe como ninguém o
gosto de perder em Minas.

Esta semana Lula levou o
apoio do deputado André Ja-
nones, eleito com 180 mil votos
em Minas, fenômeno das redes
sociais, mas, sem fôlego sufi-
ciente para decolar, desistiu da
candidatura a presidente pelo
Avante. Carismático e bom de
voto, Janones criou ciumeira
entre os petistas-raiz, que en-
xergam nele um competidor
potencial.

Há ainda o efeito da baixa
nos preços dos combustíveis, a
inflação que dá sinais de queda
e o pagamento dos auxílios en-
trando na conta do eleitorado

de baixa renda. Para esse elei-
torado, estas coisas valem mais
que manifestos a favor da de-
mocracia assinado pelos pa-
trões e doutores.

E, claro, também há no ca-
minho um Ciro Gomes carente
deste 2º turno para manter sua
relevância política, sabedor de
que Lula e o PT precisarão dele
para derrotar Bolsonaro. Uma
vitória de Lula no 1º turno ca-
rimba o passaporte de Ciro
rumo ao ostracismo.

Este ano as pesquisas têm
servido muito mais para con-
fundir do que para esclarecer.
Existem institutos que dão
vantagem de 20 pontos para
Lula, com vitória no 1º turno,
enquanto outros indicam mar-
gens menores, entre 6 e 8 pon-
tos, com 2º turno à vista. Na
última eleição muitos institu-
tos erraram feio, dando ade-
rência à narrativa de que as
pesquisas mentem.

O 2º turno interessa a Bol-
sonaro. Com ele, fica evi-
dente que Lula não é
invencível. O esforço do PT
para criar uma onda capaz
de assegurar a vitória no 1º
turno tem sido fantástico e
de reconhecida competência
política. Mas pode morrer na
praia por causa de uns meros
dígitos, igual ocorreu com Bri-
zola em 1989, tirado do 2º
turno por 454.445 votos. O im-
pacto psicológico sobre o elei-
torado será forte. E Bolsonaro
terá nada menos que um mês a
mais de campanha para virar o
jogo. Tudo o que ele quer é um
2º turno com cheiro de quei-
mado.

Forças da natureza Geral

Quase 600 pinguins são encontrados mortos no Litoral
de SC após passagem de ciclone extratropical
Gaivotas, fragatas e tartarugas também foram espécies afetadas no Litoral catarinense. Levantamento 

é do Projeto de Monitoramento de Praia da Bacia de Santos.
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Você precisa saber de uma
coisa. Nem todo herói usa
capa. Capitão G é muito de-
terminado, corajoso e persis-
tente.

Ele é um super-herói, mas,
não vá pensando que ele era
igual a todos os heróis. Ele
vivia as aventuras diaria-
mente, e ninguém percebia.

Se um gatinho subisse em
uma árvore. Lá estava o Ca-
pitão G

Se uma velhinha preci-
sasse atravessar a rua. Capi-
tão G aparecia na área.

Se uma criança chorava no
colo de sua mãe. Há nem
preciso falar, você já sabe.
Capitão G fazia caretas e a
criança sorria e sorria.

Ele era fantástico com o
que fazia e não queria agra-
decimentos. Era feliz por ser
útil.

Mas como todo super-
herói, Capitão G tinha mais
um segredinho e não dei-
xava ninguém perceber. Ele
não podia demonstrar fra-
queza para seus filhos, e
sempre parecia rígido.

Capitão G era muito bom
no que fazia, sempre impe-
cável e salvava o dia de todos
ao redor.

Quando seu filho
chorava,lá estava ele para

enxugar as lágrimas. Se seus
filhos brigavam Capitão G
com seus conselhos os acal-
mava.

Quando eles adoeciam lá
estava ele com seu colo e
logo, logo melhoravam.

O que o ele não sabia é que
seus filhos o achavam um
herói forte e destemido. O
super papai G.

Toda vez que chegava em

casa, comia rapidinho, dei-
xava sua louça na pia e colo-
cava sua super capa para
dormir. Ia dar boa noite a
seus filhos, fazia um monte
de carinho e depois sonhava
a noite toda, com as aventu-
ras que ia ter no dia seguinte.

Nem tudo é perfeito, mas
o Capitão G é um pai Maravi-
lhoso.

Capitão G tinha um cora-

ção grande e bondoso.
Olhava o mundo com muito
amor e distribuía gentilezas.

Vamos viver aventuras
como Capitão G e ser feliz
em fazer o Bem.

Mas não esqueça de ajudar
o papai em casa. Abrace ele
com muito amor pois seu
herói não usa capa eles os
protegem com o coração. E
boas aventuras.

AS AVENTURAS DO CAPITÃO G
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No norte remoto do Canadá, os moradores há muito pagam caro por ali-
mentos, e o aumento dos preços piorou uma situação já terrível, expondo a
vulnerabilidade de um dos maiores exportadores de grãos e carne do
mundo. "A insegurança alimentar no norte já foi considerada a emergência
de saúde pública mais duradoura da história do Canadá", disse Rachel Blais,
diretora executiva da Qajuqturvik. "O aumento acentuado na demanda que
vimos nos últimos sete meses é alarmante." A Ministra de Serviços Familia-
res de Nunavut, Margaret Nakashuk, disse que a fome está prejudicando a
capacidade das crianças de aprender na escola e alimentando o crime, es-
pecialmente arrombamentos.

No início de 2022, a rede de hambúrgueres mais lucrativa do mundo es-
tava finalmente lançando um hambúrguer feito de vegetais em centenas de
suas lojas. A mistura de ervilha, arroz e batata imitava o sabor e a textura de
seus irmãos musculosos. Mas o sucesso do hambúrguer de plantas dependia
de um número suficiente de pessoas que realmente quisessem comê-lo. Na
semana passada, apenas seis meses após o lançamento, o McDonald's en-
cerrou discretamente seu breve e decepcionante experimento. José Cil, CEO
da empresa-mãe do Burger King, revelou que as opções à base de plantas da
rede tendem a não converter clientes carnívoros, que não estão dispostos a
trocar carne por folhagem.

O mercado físico de boi gordo no Brasil registrou preços mais fracos na quarta-
feira (10). De acordo com o analista de Safras & Mercado, Fernando Henrique
Iglesias, a decisão de alguns frigoríficos em oferecer férias coletivas desenhou
um tom pessimista. Além disso, muitas unidades frigoríficas estão ausentes da
compra de gado nesta semana, consequência da posição bastante confortável
das suas escalas de abate. Os frigoríficos de maior porte ainda contam com a en-
trada de animais a termo, tornando o quadro ainda mais tranquilo. “A pressão
de queda sobre os preços da arroba pode se tornar ainda mais contundente ao
longo da segunda quinzena do mês, período que conta com menor apelo ao con-
sumo de carne bovina”, diz Iglesias.

A demanda global por carne de frango aumentará 47% até 2030, disse Lo-
rival Luz, presidente-executivo da processadora brasileira de alimentos BRF,
em um evento do setor na quarta-feira. Luz afirmou que as empresas do Bra-
sil, maior exportador de frango do mundo, devem se preparar para atender
às crescentes demandas. Ele alertou, no entanto, que os custos mais altos
estão pesando sobre a indústria depois que os preços do milho e do farelo
de soja subiram 3,4 e 2,5 vezes, respectivamente, nos últimos sete anos.

MUNDO AGRO
Gil Reis, Consultor em Agronegócio

EUA

Canadá

FrangosPara muitos australianos, uma viagem à hamburgueria local pode ser uma
distração bem-vinda das pressões da vida cotidiana. Mas com a inflação em
alta, os vendedores de fast food também não estão a salvo das pressões eco-
nômicas - e o humilde hambúrguer pode ser uma das indicações mais claras
de quão acentuadamente os custos estão subindo. O último lote de dados
do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) mostra que a inflação global cres-
ceu 6,1% no ano até junho, mas um olhar mais atento revela que ingredien-
tes cruciais estão subindo mais rápido do que dados mais amplos sugerem.

Austrália

Boi

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

Os preços da carne suína subiram 20,2% em relação ao ano anterior, in-
formou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) na quarta-feira ao divul-
gar dados de inflação. Já na base mensal, a alta foi de 25,6% em relação a
junho. O rebanho de suínos da China vinha se contraindo, pois as margens
em queda levaram alguns fazendeiros a sair do mercado ou reduzir o nú-
mero de suas porcas para conter grandes perdas. No mês passado, o plane-
jador estatal da China pediu aos principais criadores de suínos que
garantissem uma oferta estável depois que os preços subiram.



O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, anunciou na última
semana a inclusão da trombec-
tomia nos procedimentos reali-
zados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Altamente especia-
lizado e usado na fase aguda do
AVC, o tratamento consiste na
inserção de um cateter no vaso
sanguíneo do paciente para re-
mover o bloqueio e restaurar o
fluxo sanguíneo para a área afe-
tada. A tecnologia deve estar
completamente implantada até
o final do ano  

Segundo Queiroga, a logística
da trombectomia é complexa,
mas já há experiência nacional
para realizar esse procedimento.
Antes de ser aprovada para in-
serção no SUS, a tecnologia foi
avaliada pela Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias
no Sistema Único de Saúde (Co-
nitec). A portaria foi publicada
pela Secretaria de Ciência e Tec-
nologia e Insumos Estratégicos
(SCTIE), do Ministério da Saúde,
faltando concluir a terceira fase
que é a disponibilização dos
hospitais especializados.

"São 88 centros do Brasil que
realizam o tratamento especiali-
zado no AVC, mas não são todos
esses que terão essa tecnologia
em um primeiro momento. Isso
é feito degrau por degrau. Só
pode estar disponível naqueles
centros onde há qualificação
técnica de equipes de profissio-
nais habilitados”.

O ministro explicou que o cri-
tério de escolha dos locais onde
a tecnologia será implantada
serão os indicadores de cada um
dos hospitais, como dados de
mortalidade por AVC, tempo de
internação no hospital, reinter-
nações, pacientes que são trata-
dos com trombolíticos e a
experiência dos médicos.

Segundo Queiroga, o desafio
de cuidar do AVC é tão amplo
que não abrange só a atenção es-
pecializada, porque começa na
atenção primária, com controle
da hipertensão arterial, do dia-
betes, com o combate ao taba-
gismo, sedentarismo, entre
outros. O ministro reforçou que
as doenças cardiovasculares são
a primeira causa de morte no
mundo, atingindo 18 milhões de
pessoas por ano.

"Essa é a maneira mais eficaz
de reduzir óbitos por AVC, mas
aqueles que têm precisam de te-
rapia para reperfundir a artéria
que está obstruída levando ao
AVC. Isso se faz com trombolíti-
cos, que são os medicamentos
que dissolvem o coágulo, ou
então com a trombectomia. É
como acontece no infarto, mas a
logística do AVC é mais com-
plexa porque temos menos
tempo".

Queiroga reforçou que todas
as terapias inovadoras acarre-
tam custos que podem ser incre-
mentais ou a eficácia dessa
terapia é muito superior ao que
já existe, sendo um custo decre-
mental. "No caso da trombecto-
mia, foi avaliado, e a razão de
custo e efetividade incremental
está dentro do patamar de limiar
que o sistema brasileiro suporta
financiar. Essa questão dos cus-
tos não é a preocupação maior
em relação a essa terapia. A
nossa maior atenção é garantir
que os resultados dos ensaios
clínicos se repliquem na prá-
tica".

Terapia
Até esta incorporação, a única

terapia clínica disponível na
rede pública era a trombólise,
opção nem sempre eficiente
para os casos mais graves. En-
quanto isso, quatro hospitais pú-
blicos no Brasil, em São Paulo,
Espírito Santo, Santa Catarina e
Ceará, já oferecem a trombecto-
mia, mas, nesses casos, o trata-
mento é custeado pelo próprio
hospital ou pela secretaria esta-
dual de Saúde. O tratamento
custa de R$ 15 mil a R$ 20 mil.

O que é o AVC
O AVC acontece quando vasos

que levam sangue ao cérebro en-
topem ou se rompem, provo-
cando a paralisia da área
cerebral que ficou sem circula-
ção sanguínea. É uma doença
que acomete mais os homens e
é uma das principais causas de
morte, incapacitação e interna-
ções em todo o mundo. Existem
dois tipos de AVC, que ocorrem
por motivos diferentes: AVC he-
morrágico e AVC isquêmico.

O AVC isquêmico ocorre
quando há obstrução de uma ar-
téria, impedindo a passagem de
oxigênio para células cerebrais,
que acabam morrendo. Essa
obstrução pode acontecer de-
vido a um trombo (trombose) ou

a um êmbolo (embolia). O AVC
isquêmico é o mais comum e re-
presenta 85% de todos os casos.
Cada minuto em que o AVC is-
quêmico não é tratado faz com
que o paciente perca 1,9 milhão
de neurônios, o que resulta em
graves comprometimentos que
podem deixar sequelas perma-
nentes, como redução de movi-
mentos, perda de memória e
prejuízo à fala.

Já o AVC hemorrágico ocorre
quando há rompimento de um
vaso cerebral, provocando he-
morragia. Esta hemorragia pode
acontecer dentro do tecido cere-
bral ou na superfície entre o cé-
rebro e a meninge. É o
responsável por 15% de todos os
casos de AVC, mas pode causar a
morte com mais frequência do
que o AVC isquêmico.

Alerta
Somente no mês de julho de

2022, o AVC matou 8.758 brasi-
leiros, o equivalente a 11 óbitos
por hora, segundo dados do Por-
tal de Transparência dos Cartó-
rios de Registro Civil do Brasil.
No primeiro semestre deste ano,
foram 56.320 mortes, número

acima das vítimas de infarto
(52.665) e covid-19 (48.865).

Segundo informações do Mi-
nistério da Saúde, os principais
sinais de alerta para qualquer
tipo de AVC são fraqueza ou for-
migamento na face, no braço ou
na perna, especialmente em um
lado do corpo; confusão mental;
alteração da fala ou compreen-
são; alteração na visão (em um
ou ambos os olhos); alteração do
equilíbrio, coordenação, tontura
ou alteração no andar; dor de ca-
beça súbita, intensa, sem causa
aparente.

Os fatores que aumentam o
risco de AVC são a hipertensão,
o diabetes tipo 2, colesterol alto,
sobrepeso; obesidade; taba-
gismo; uso excessivo de álcool;
idade avançada; sedentarismo;
uso de drogas ilícitas; histórico
familiar; ser do sexo masculino.
Para prevenir, o ideal é manter
uma vida saudável, sem fumar,
consumir álcool ou drogas ilíci-
tas, além de manter alimentação
equilibrada, peso ideal, beber
bastante água, praticar ativida-
des físicas regularmente e man-
ter a pressão e a glicose sob
controle.
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SUS Saúde

SUS: ministro anuncia incorporação de 
tecnologia para tratar AVC

A trombectomia é usada na fase aguda do problema.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
participa da abertura do Global Stroke Al-
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Olá meus amigos, espero que
todos estejam bem! E na minha
coluna “Emdireito” deste do-
mingo, falaremos sobre o uma
pratica criminosa que cresceu
186% durante a pandemia, o
“golpe do delivery”. Imagine
isso: é horário do almoço ou jan-
tar, você está “brocado”, abre
um aplicativo de delivery, esco-
lhe o restaurante de sua prefe-
rência e, no momento da
entrega, você se vê vítima de
extorsão. 

Pois bem, neste golpe os cri-
minosos se aproveitam de fa-
lhas humanas, já que as pessoas
não estão preparadas para per-
ceber esse tipo de ataque, e ino-
centemente podem
compartilhar informações sen-
síveis. Ademais, como já falei
em outra matéria, nesse período
de Pandemia, o consumidor
está sendo empurrado ao
mundo on-line, inclusive
usando dos serviços de delivery
com mais frequência, tornando
a Internet um antro de golpistas
prestes a “fisgar” os mais desa-
visados.

Os especialistas em combate
as esses tipos de fraudes avisam
que Informações básicas como
data de validade, código de se-
gurança, nome e número do
cartão são suficientes para rea-
lizar transações com o cartão
alheio. Portanto, é preciso que
os consumidores fiquem aten-
tos e estejam informados para
analisar quando existe uma si-
tuação de risco de golpe ou não.

Neste cenário nebuloso, os
Consumidores precisam ficar
atentas a possíveis golpes que
podem sofrer durante a entrega
de sua comida, desta forma
chamo a atenção de vocês leito-
res para algumas medidas que o
Instituto Brasileiro de Direito do
Consumidor – IDEC publicou em
seu sitio no intuito de impedir
este golpe ou indicar o que o
consumidor deve fazer se cair
nele.

O primeiro ponto abordado
pelo instituído é “O que fazer se
fui vítima do golpe?”

Assim, O IDEC recomenda que
o consumidor “Entre imediata-
mente em contato com o seu
banco para bloquear seu cartão e
contestar a operação. É preciso
também entrar em contato com

o serviço de atendimento ao con-
sumidor do aplicativo para de-
nunciar o entregador dentro do
aplicativo. Mas é importante ficar
de olho: o cancelamento do car-
tão pode ser solicitado no caso de
suspeita de clonagem mas, no
caso da transação abusiva, o
mais indicado é pedir o cancela-
mento de lançamento específico
realizado sem a autorização. Res-
saltamos que o cancelamento
não é feito por todas as operado-
ras de cartão e, normalmente,
depende de um prazo que varia
(exemplo: para transações feitas
nas últimas 48 horas ou últimos
5 dias). “

Em sequência, O Instituto re-
comenda que “se registre um
boletim de ocorrência. O bole-
tim pode ser enviado junto com
o pedido de ressarcimento para
a plataforma (Rappi, IFoodetc).
Lembramos que o registro deve
ser feito junto à Polícia Civil,
que é a competente nestes
casos. Notifique a plataforma
sobre o ocorrido. Além de entrar
em contato com o seu banco e
registrar um boletim de ocor-
rência, é preciso também pedir
esclarecimentos para a plata-
forma em que o pedido foi rea-
lizado. Embora a legislação
sobre esses serviços ainda seja
frágil, é de entendimento majo-
ritário do judiciário brasileiro
que ela é, sim, responsável pelo
dano causado ao consumidor.”

Essa próxima dica sempre

destaco: “Quando fizer o pe-
dido, desconfie se a oferta pare-
cer muito boa e o restaurante for
desconhecido. Neste caso, che-
que os dados do fornecedor
pesquisando sobre ele na inter-
net ou na própria plataforma.
Leia com muita atenção os ter-
mos da plataforma. Esta prática
não só é boa para que os consu-
midores fiquem realmente in-
formados sobre detalhes do tipo
de serviço prestado, como pode
ajudar e evitar cair em poten-
ciais fraudes. “

Outra dica simples que pode
evitar que você caia no golpe é
“pague, preferencialmente, no
aplicativo. Se for um restau-
rante fora de aplicativo ou se
preferir pagar na entrega, dê
preferência a pagar em di-
nheiro. Se for pedir em um res-
taurante por telefone, pergunte
se aceitam pagamento por PIX,
para evitar ter de passar o cartão
na maquininha”.

Porém, avisa o IDEC “Caso
você tenha escolhido pagar na
entrega, preste atenção no valor
digitado na maquininha, se
estão olhando atentamente as
informações do seu cartão e,
principalmente, na hora de digi-
tar a senha. Caso o visor da ma-
quininha não mostre nenhum
valor ou esteja "quebrado", não
digite sua senha: o valor a ser
debitado pode ser maior do que
o informado pelo entregador.
Repare, inclusive, se não estão

gravando com o celular. Um
lembrete: esta atenção vale
tanto para entrega de delivery
quanto em qualquer outro pa-
gamento que você fizer!”

Por fim, não compartilhe ne-
nhum dos seus dados, a não ser
aqueles determinados pelo apli-
cativo de entrega fora do bate-
papo (ex: quando o app de
entrega notifica um código de
segurança do pedido dentro do
app e pede para informá-lo ao
entregador).

Todos devem saber: “É dever
do aplicativo de entrega garantir
a segurança dos consumidores
no uso dos serviços oferecidos
nessa forma intermediada. O
consumidor não deve arcar com
o prejuízo advindo da falha de
segurança da empresa. Caso a
empresa tente se esquivar da
responsabilidade utilizando ter-
mos e condições tal cláusula
pode ser considerada nula”.

E você leitor, já foi vítima
dessa pratica? Pode comparti-
lhar a sua experiência em meu
site: www.emdireito.com.br e
assine a nossa newsletter, ou
então, deixe seu comentário nas
minhas redes sociais no You-
Tube, Instagram e no Facebook
(@andrelobatoemdireito), onde
você se informará mais sobre
esse tema, e de outros relacio-
nados ao direito, a inovação e ao
mercado de trabalho para ba-
charéis. 

Até domingo que vem!

Golpe do delivery 
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Jovem conta ter gastado R$ 9 mil após tomar zolpidem;
entenda o que é o medicamento e os riscos

Viralizou no Twitter a história
de um rapaz que contou ter com-
prado dois pacotes de viagem
para Buenos Aires, na Argentina,
no valor total de R$ 9 mil, após
tomar zolpidem.

“Eu tomei zolpidem, tive alu-
cinação e comprei dois pacotes
de viagem”, relatou o jovem em
uma conversa com o vendedor
do pacote.

O zolpidem é um remédio se-
guro que induz o sono, indicado
para tratamento pontual da insô-
nia. Para comprar é necessário ter
uma receita médica.

"A pessoa tem um rebaixa-
mento do nível de consciência e
acaba entrando no sono com
mais facilidade [depois de tomar
o medicamento]", explica o psi-
quiatra Henrique Bottura, diretor
clínico do Instituto de Psiquiatria
Paulista.

No entanto, o medicamento
tem algumas características que
são importantes e que nem sem-
pre levamos em conta. Uma delas
é o sonambulismo – a pessoa sai
como sonâmbula pela casa e não
lembra o que fez.

"O remédio não deve ser de-
monizado, mas existem alguns

perigos. A pessoa pode fazer re-
feição fora de hora, arrumar a
casa, dirigir pela cidade, mandar
mensagens e não lembrar. Um
efeito colateral que não é tão raro
e é potencialmente perigoso", ex-
plica o psiquiatra Daniel Barros.

Alerta na bula
De acordo com Barros, nos Es-

tados Unidos são milhares de ur-
gências relacionadas ao uso de
zolpidem, não só pelo efeito co-
lateral de sedação, mas também
por acidentes que podem aconte-
cer nesses episódios de sonam-
bulismo induzidos pelo remédio.

A bula do remédio também faz
esse alerta: "este medicamento
pode causar sonambulismo ou

outros comportamentos inco-
muns (dormir enquanto dirige, se
alimenta, faz uma ligação de te-
lefone ou durante o ato sexual)
enquanto não está totalmente
acordado [...] Na manhã se-
guinte, você poderá não lembrar
o que fez durante a noite".

Sobre o caso do jovem que
comprou os pacotes de viagem,
os especialistas ouvidos pelo g1
explicam que é possível.

"Você precisa tomar o medica-
mento e não sair mais da cama.
Algumas pessoas são sensíveis,
tem gente que toma e vai até a
padaria e isso é perigoso, porque
o remédio pode fazer efeito. Se a
pessoa está dirigindo, ela pode

bater o carro. O paciente também
pode fazer algo e se arrepender
depois, pode falar dormindo,
andar dormindo", completa o
psiquiatra Amilton dos Santos
Júnior, professor do Departa-
mento de Psiquiatria da Facul-
dade de Ciências Médicas da
Unicamp.

Segundo a bula, o zolpidem
pode causar amnésia anteró-
grada (perda da memória para
fatos que aconteceram logo após
o uso do medicamento), que em
geral ocorre algumas horas após
a administração.

Por isso, o ideal é tomar o re-
médio logo antes de dormir. "Ele
tem um efeito razoavelmente rá-
pido. O indicado é tomar antes de
deitar ou já na cama. Você não vai
tomar e desmaiar, mas como em
alguns casos pode ocorrer a am-
nésia, o ideal é tomar já deitado",
orienta Bottura.

E nada de tomar durante o dia
ou tratar o zolpidem como ansio-
lítico. "Ele é um indutor de sono
e não deve ser usado durante o
dia, é para ser usado à noite, com
a pessoa já deitada", reforça o
professor do Departamento de
Psiquiatria da Faculdade de Ciên-

cias Médicas da Unicamp.
O medicamento também não

deve ser misturado com álcool,
maconha ou com outros remé-
dios que dão sono.

Zolpidem pode causar depen-
dência?

Sim. O risco de dependência
aumenta com a dose e a duração
do tratamento. Vale lembrar que
o zolpidem não é tratamento
contra insônia e seu uso não deve
passar ultrapassar o período de
quatro semanas, segundo a bula.

"O zolpidem veio como solu-
ção para remédios como o rivo-
tril, lexotan, que já sabíamos que
tinha potencial de dependência.
Ele veio como alternativa, que
não teria risco de dependência.
Mas na prática não é bem assim.
Ele também causa dependência
e tem sido prescrito de forma in-
discriminada. Ele não é um re-
médio tão inocente quanto já se
pensou", diz o psiquiatra e diretor
clínico do Instituto de Psiquiatria
Paulista.

Além disso, o uso do medica-
mento só deve ser feito com pres-
crição médica, que vai indicar a
dose e a duração.

Medicamento Geral

Medicamento só pode ser vendido com receita médica e é indicado para tratamento pontual da insônia. Um dos 
efeitos colaterais é o sonambulismo – a pessoa pode andar pela casa e não lembrar o que fez.

40Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 14 e 15 de agosto de 2022

Dossiê IDAM • COLUNA
Vicente Cruz: Presidente do 

Conselho de Administração, 
advogado sênior e Estrategista

Chefe do IDAM (Instituto de 
Direito e Advocacia da Amazônia)

vicentecruzadv@gmail.com

No último dia 11 de agosto
ecoaram pelo Brasil as vozes
emocionadas das leituras cí-
vicas das cartas pela demo-
cracia. Foi um ato singular
que rememorou grandes
momentos de resistência vi-
venciados pelos brasileiros.
O ponto culminante foi a lei-
tura da Carta aos Brasileiros
feita nas escadarias da Facul-
dade de Direito do Largo de
São Francisco em comemo-
ração aos 45 anos do célebre
documento redigido pelo ju-
rista Goffredo Telles Júnior,
repudiando o regime autori-
tário da ditadura militar
(1964-1985). O alvo das car-
tas pela democracia foi o
presidente Bolsonaro que
vive desafiando as institui-
ções brasileiras e o processo
eleitoral, num claro flerte
com o golpe.

Ficou evidente na leitura
das missivas cívicas que o
povo brasileiro, represen-
tado por trabalhadores, em-
presários, intelectuais,
jornalistas, organizações da
sociedade civil e o clero
temem pela normalidade de-
mocrática.  Na carta da USP,

por exemplo, seus interlocu-
tores afirmam que “ao invés
de uma festa cívica, estamos
passando por momentode
imenso perigo para a norma-
lidade democrática, risco às
instituições da República e
insinuações de desacato ao
resultado das eleições. Ata-
ques infundados e desacom-
panhados de provas
questionam a lisura do pro-
cesso eleitoral e o estado de-
mocrático de direito tão

duramente conquistado pela
sociedade brasileira. São in-
toleráveis as ameaças aos de-
mais poderes e setores da
sociedade civil e a incitação
à violência e à ruptura da
ordem constitucional”.

A leitura de todas as cartas
retrata, com inusual fideli-
dade, nossa realidade. O Bra-
sil vive uma instabilidade
produzida por um presi-
dente avesso ao trabalho,
mas ferrenho nas ações con-

tra as instituições democrá-
ticas. Desde o primeiro dia
de seu governo Bolsonaro
atira sem piedade no judiciá-
rio, na imprensa, nos órgãos
de segurança pública, enfim,
num apelo dramático para
que o executivo triunfe de
forma autoritária ditando re-
gras duras contra as institui-
ções e o povo. A verdade é
que somente com o ensaio
do pretendido golpe, Bolso-
naro e seus adeptos já fize-

ram um estrago relevante na
reputação das instituições,
na maioria das vezes usando
a erva daninha da moderni-
dade que são as fakes News.

A grande virtude das mis-
sivas patrióticas foi desper-
tar aqueles que apesar do
perigo que corre a democra-
cia não estavam se impor-
tando com o estrago
institucional em curso. Foi
ótimo ver estudantes, operá-
rios, clero, jornalistas, OAB,
empresários e tantos outros,
saírem do estado letárgico
em que se encontravam e se
preparar para uma reação cí-
vica. Viu-se, claramente, que
a bandeira brasileira está
sendo usada do lado errado,
servindo de suporte por
quem quer a todo custo uma
ruptura democrática. O ato
que teve como enunciado a
defesa do estado democrá-
tico de direito finaliza com
um apelo magnânimo ao
concluir que “a solução dos
imensos desafios da socie-
dade brasileira passa, neces-
sariamente, pelo respeito ao
resultado das eleições.” Gof-
fredo Telles Júnior vive! 

Cartas aos brasileiros em defesa da
democracia, um grito pelo Brasil



Passar pela catraca do trabalho,
compartilhar o contato no What-
sApp, bloquear o notebook...
Essas são coisas que algumas pes-
soas no mundo, inclusive milha-
res de brasileiros, conseguem
fazer sem ter que teclar ou apro-
ximar um aparelho: isso porque
eles têm chips implantados no
corpo.

Com o dispositivo, que tem o
tamanho de um grão de arroz e é
imperceptível para quem olha
para a pessoa, é possível armaze-
nar pequenos arquivos que serão
lidos por outros aparelhos, como
celulares, sensores de catraca, etc.

Esse tipo de solução existe há
alguns anos, mas ainda gera sur-
presa em várias pessoas.

"Normalmente, olham estra-
nho pra você porque não é um ne-
gócio muito trivial", diz o
especialista em segurança ciber-
nética Thiago Bordini, que tem
um chip em cada mão desde
2018.

Ele conta que o chip gera co-
mentários de quem o vê pela pri-
meira vez aproximando a mão de
uma catraca, e não um crachá, por
exemplo.

"Tem algumas pessoas que têm
curiosidade e pedem pra ver. Por-
que, se você passa o dedo em
cima, você o sente. As pessoas
querem saber o que é sentir, é
bem curioso", afirma.

A reação também é percebida
pela artista digital Lina Lopes, que
implantou um chip em cada mão
para realizar uma performance
(saiba mais abaixo). Ela relata que,
em 2017, quando apresentou sua
obra, houve vários comentários
sobre a presença do chip, sendo
alguns deles negativos.

"Recebi várias mensagens no
meu Facebook comentando sobre
questões religiosas, sobre o apo-
calipse, sobre o número da besta",
lembra.

Ela conta que o chip também
gera interesse em sua filha de oito
anos. "A gente estava de mãos

dadas na rua, aí ela ficou aper-
tando o meu chip e falou: 'Às
vezes, é tão estranho apertar seu
chip, mamãe'. Eu falei: 'Você tem
uma mamãe ciborgue, é isso’”

O chip pode ser implantado no
corpo em poucos minutos e o pro-
cesso geralmente acontece em es-
túdios de aplicação de piercing,
conta Antônio Henrique Dianin,
fundador da Project Company,
que vende os dispositivos.

Mas o dermatologista Daniel
Cassiano, membro da Sociedade
Brasileira de Dermatologia, dis-

corda. "Acho que no mínimo um
profissional da saúde deve ser o
responsável pela esterilização e
antissepsia dos materiais", afirma.

Dianin diz que, desde 2014, a
empresa vendeu milhares de uni-
dades do chip, mas não sabe in-
formar um número exato. E que
até hoje não registrou nenhum
problema de rejeição nos organis-
mos dos clientes.

Bordini afirma que a incisão do
chip usa uma seringa um pouco
mais grossa do que a usada para
tirar sangue. No pós-implante, ele

usou curativo, antisséptico e po-
mada cicatrizante por cerca de
uma semana.

Ele conta que, nesse período, é
possível sentir o chip com o dedo
e movimentá-lo internamente
pois o corpo ainda não "travou" o
dispositivo. "Passados 10 ou 15
dias, o organismo começa a ab-
sorver e, depois, essa movimen-
tação praticamente inexiste",
conta.

Segundo Cassiano, o chip
pode causar uma reação nega-
tiva se o organismo entender

que está sendo invadido e agir
para "prender" o dispositivo no
local. Nesses casos, é possível
haver uma inflamação e a região
do implante pode ficar endure-
cida. Caso isso aconteça, é im-
portante retirar o dispositivo o
quanto antes.

"A gente chama isso de granu-
loma de corpo estranho. Não é
comum porque o material é
inerte", diz. "Mas pode ser que
aconteça em algumas pessoas de
desenvolver o granuloma. Isso é
uma predisposição da pessoa".

Tecnologia

'Me olham com estranheza': brasileiros contam como 
é ter um chip implantado na mão

'Ciborgues' ouvidos pelo g1 contam que usaram implante para substituir crachás, proteger computador e realizar perfor-
mance artística, e que implante costuma gerar surpresa nas outras pessoas.

É quase meia-noite de 4 de janeiro
de 1656, e o convés do galeão espa-
nhol Nuestra Señora de Las Maravil-
las está em silêncio.

Só se ouve o barulho do mar do Ca-
ribe e do vento que acaricia as velas da

enorme embarcação que partiu de Car-
tagena das Índias.

Ela segue para a Espanha depois de
ter recolhido o tesouro que foi recupe-
rado do naufrágio do navio JesúsMaría
de laLimpia Concepción, afundado em

um recife no Equador.

Mas em poucos segundos, tudo muda.
O navio-capitânia NuestraSeñora

de La Concepción havia cometido um
erro de navegação e naquela noite fa-
tídica colidiu com o Maravillas, en-
viando o galeão espanhol contra um
recife.

Em menos de 30 minutos, a nau es-
taria no fundo do oceano.

De uma tripulação de 650 pessoas,
apenas 45 sobreviveram.

Um novo resgate
Agora, exploradores encontraram

algumas das maravilhas que o Mara-
villas levava — e as mesmas estão ex-
postas no Museu Marítimo das
Bahamas.

"O Maravillas é uma parte icônica
da história marítima das Bahamas",
afirma Carl Allen, empresário e fun-
dador da Allen Exploration, a organi-
zação por trás da expedição.

"O naufrágio do galeão teve uma

história difícil: com muitas peças re-
cuperadas por expedições espanho-
las, inglesas, francesas, holandesas,
americanas e bahamenses durante os
séculos 17 e 18", diz ele.

Segundo o museu marítimo, uma
das peças mais importantes recupera-
das pela expedição de Allen é um pin-
gente de ouro com a cruz de Santiago
no centro.

Um segundo pingente de ouro en-
contrado em meio aos destroços é
oval e tem 4,7 centímetros de compri-
mento.

No centro, a cruz de Santiago se so-
bressai de uma grande esmeralda co-
lombiana em forma oval. A moldura
externa é adornada com mais 12 es-
meraldas, representando os 12 após-
tolos.

A Ordem de Santiago era o corpo
militar de maior prestígio da Espanha
e de Portugal. Seus cavaleiros eram
particularmente ativos no comércio
marítimo.

Quando o navegador português
Vasco da Gama, o primeiro europeu a
navegar até a Índia, assumiu o co-
mando de uma frota de 21 navios
entre 1502 e 1503, navegou com 8 Ca-
valeiros da Ordem.

A importância das Bahamas
A companhia responsável pela des-

coberta disse que espera manter as
peças no museu das Bahamas, já que
fazem parte da grande riqueza histó-
rica e cultural do lugar.

"Para uma nação construída a partir
do oceano, é incrível como pouco se
sabe sobre a relação das Bahamas com
o mar", diz Michael Pateman, diretor
do Museu Marítimo das Bahamas.

"Poucos sabem que os povos indíge-
nas Lucayan, por exemplo, se estabe-
leceram aqui há 1,3 mil anos. Ou que
toda a população de quase 50 mil pes-
soas foi expulsa à força, obrigada a
buscar pérolas na Venezuela e extinta
em menos de três décadas", relata.
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Tesouros 

Os incríveis tesouros encontrados em navio espanhol 
afundado há 350 anos nas Bahamas

Geral

O NuestraSeñora de lasMaravillas afundou em 1656, com uma tripulação de 650 pessoas a bordo.

Pingente em ouro representando a Cruz de Santiago encontrado
em região do naufrágio — Foto Allen Exploration via BBC
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Um vestido que imita o
corpo de uma mulher nua
entrou para a lista de
peças mais desejadas do
mundo da moda. Batizado
de "nakeddress" (vestido
nu, em tradução livre), a
peça da grife francesa Jean
Paul Gaultier feita em par-
ceria com a estilista russa
LottaVolkova é o terceiro
item da lista de "peças
mais quentes" do site The
Lyst Index.

Apesar de esgotada, a
peça é anunciada no site
da marca Jean Paul Gaul-
tier por 590 euros, o que
significa R$ 3.106,84 em

conversão feita nesta
quinta-feira (11).

A peça é feita na Itália
com 80% de poliamida e
20% de elastano.

Gaultier é conhecido
por seu estilo irreverente e
por suas peças polêmicas.
Em 2018, por exemplo, ele
produziu uma linha irô-
nica inspirada em cigar-
ros. O estilista também
ficou famoso por desen-
volver peças que vestiram
artistas em grandes apre-
sentações, como o icônico
sutiã usado pela cantora
Madonna na turnê "Blon-
deambition".

Por muito tempo, eu me per-
guntei: Quem, realmente, crio o
“Dia dos Pais”, este farol luminoso
que nos ajuda a ver mais clara-
mente o futuro? Comemoramos o
dia de alguém que foi um dos res-
ponsáveis pela nossa vinda ao
mundo, e que comemorou, tam-
bém, a chegada da gente de uma
maneira bem intensa e carinhosa,
porém, sabe-se que muitos não
merecem esse título tão nobre, de
um chamado tão sagrado, isso
mesmo, ser pai é um chamado de
Deus, chamado do qual você
nunca é desobrigado.

Origem
Uma jovem de Washington,

nos Estados Unidos, chamada So-
nora Louise SmartDodd, teve
uma ideia ao escutar uma mensa-
gem em homenagem ao Dia das
Mães, celebrado desde 1908 no
país. Então, Sonora decidiu criar
uma data para homenagear e
mostrar o orgulho que sentia de
seu pai, William Jackson Smart,
um veterano da Guerra Civil.
Muito dedicado, o ex-combatente
teve a tarefa de criar os 6 filhos
sozinho, após perder a esposa em
seu último parto.

Sonora Dodd escolheu o dia 19
de junho, data de nascimento de
seu pai, e enviou uma petição às
autoridades e igrejas locais, onde

a Associação Ministerial de Spo-
kane apoiou a ideia, comemo-
rando o primeiro Dia dos Pais em
19 de junho de 1910. Rosas foram
a escolha do símbolo do evento,
sendo as vermelhas para dedicar
aos pais vivos, e as brancas, aos
falecidos. 

O gesto simples fez com que vi-
rasse tradição e se espalhasse ra-
pidamente pelo estado de
Washington e também pelo res-
tante do país, porém, o dia só foi
reconhecido em 1966, e oficiali-
zado seis anos depois, em 1972,
pelo então presidente Richard
Nixon, para ser comemorado
anualmente no terceiro domingo
de junho.

No entanto, há uma versão
bem mais antiga. Segundo histo-
riadores, foram encontrados indí-
cios de que a prática de
homenagear os pais já existia há
mais de 4 mil anos. Foram desco-
bertas diversas mensagens em
placas de argilas, escritas por um
garoto babilônio, que desejava
boa saúde, sorte e vida longa ao
seu pai. 

Já em terras brasileiras, a data
foi comemorada pela primeira
vez em 16 de agosto de 1953.
Criada pelo publicitário Sylvio
Bhering, na época diretor do jor-
nal O Globo e da rádio homô-
nima, o objetivo do “Dia do

Papai” era tanto para reconheci-
mento da figura paterna, quanto
para atrair anunciantes e alavan-
car as vendas no país. Como a po-
pulação era predominantemente
constituída por católicos, a ideia
da data foi escolhida justamente
para coincidir com o dia de São
Joaquim, considerado o patriarca
da família, por ser pai da Virgem
Maria e avô de Jesus Cristo.

Anos depois, por motivos co-
merciais, foi decidido que a co-
memoração seria no segundo
domingo do mês de agosto. A
mudança aconteceu, pois o Dia
das Mães é co-memorado no se-
g u n d odomingo de
maio, mas há também quem diga
que o motivo principal era para
que a data fosse celebrada sem-
pre aos domingos, dia em que a
maioria dos pais estão de folga,
permitindo que a família se reu-
nisse e festejasse por mais tempo
esse momento especial. E assim
permanece até hoje. 

“Isso mesmo, ser pai é um cha-
mado de Deus, chamado do qual
você nunca é desobrigado”.

Eu recebi este chamado em
1989 com o nascimento de meu
primeiro filho Sávio Murilo 34 e
depois Gabriel 25 e Jorge Henri-
que 17. Meus filhos me ajudaram
a me tornar o homem que hoje
sou, o pai que hoje sou, assim
como o marido que hoje sou. São
filhos de boas mães, mulheres
que tenho imenso respeito e cari-
nho. Eu sempre tive um espelho
e uma inspiração, o meu próprio
e amado pai. Eu sempre quis ser
o pai que ele foi. Responsável,
amável, honesto e profissional-
mente, um grande exemplo. Um
pai que nunca deixou faltar nada
que era necessário para nós: Ali-
mento, Saúde, educação e amor.

Meu pai, Benedito Ferreira
Maia nasceu em 13 de outubro de
1924 no município de Bragança-
Pa. Apesar de ter sido criado lá ate
a sua juventude, ele foi para

Belém e entrou para a Aeronáu-
tica, lugar onde galgou de sol-
dado a primeiro Sargento, indo
para reserva como suboficial com
a medalha de honra ao mérito
pelo grande serviço prestado à
Aeronáutica. Essa medalha, para
mim, sempre foi um motivo de
grande orgulho, pois mostra, de
forma bem clara, o tipo de profis-
sional que foi o meu pai.

Um dos grandes ensinamentos
que meu pai nos deixou, foi a
simplicidade, pois apesar do nível
escolar e de sua patente militar,
tendo irmãos, profissionalmente,
abaixo dele, ele nunca deixou
isso ser maior do que o respeito e
amor que ele tinha por esses ir-
mãos e suas relações, os tratando
sempre, carinhosamente, de
“Mano” ou compadre, nos ensi-
nando que no coração habitava a
nossa maior riqueza. E esse ensi-
namento, eu levo comigo para
onde eu vou. Muitas coisas me
fazem lembrar do meu Pai: Os
jogos do Flamengo, do Paysandu,
as músicas do Nelson Gonçalves,
Altemar Dutra, Clara Nunes,
entre outros e outras coisas. 

Eu sempre olhava para ele
como o ser que eu queria ser
quando me tornasse pai, pois ser
pai era o que eu tinha como certo
em minha vida. Eu sabia que um
dia eu iria ser pai, e nada melhor
que ter o meu próprio pai como o
maior exemplo desse chamado
tão sagrado. Um pai que sempre
se preocupou com o bem-estar de
sua família, que se doou e dedi-
cou seu tempo e talento em prol
de mim e de meus irmão e irmãs.
Eu nunca quis ter pai de amigo
algum, mas quis que alguns ami-
gos meus tivessem o pai que eu
tinha, pois como pai, ele foi avô,
tio, irmão, padrinho, compadre e
acima de tudo: AMIGO.

Em 08 de julho de 1995, meu
pai veio a falecer aos 66 anos.
Aquele sábado foi um dia vazio.
Porém, foi um dia o qual eu agra-

deci a Deus pela a benção de ter
tido um pai como o meu. Um
homem grande, de um coração
nobre e de atitudes fortes e cará-
ter grandioso. Um ser que eu
sinto um imenso amor e saudade. 

Gostaria de parabenizar todos
os pais, vivos ou não, neste dia
tão especial. Que possamos ser
para os nossos filhos este farol lu-
minoso que os ajudarão a ver
mais claramente o futuro. Sendo
também exemplos para que eles
se tornem bons pais. A nós: FELIZ
DIA DOS PAIS. 

'Vestido nu' de grife francesa entra em lista
de peças mais desejadas; veja fotos

Inovação Geral

Roupa foi desenvolvida pela marca de Jean Paul Gaultier em parceria com a estilista LottaVolkova.

COLUNA • Jorge A. M. Maia Jorge A. M. Maia é paraense, 
Professor formado em Letras com 
Inglês, Especialista em Educação 
Especial, é escritor, compositor e
poeta.Autor do livro, QUEM SABE

PODE SER VOCÊ. Tradutor e 
interprete de língua Inglesa. 

É compositor em parceria com 
canções premiadas em festivais.DIA DOS PAIS. UM DIA MUITO ESPECIAL

Vestido nu Jean Paul Gaultier — Foto Reprodução
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Enquanto a vida passa
Eu passo o tempo aqui
Escrevo em meu coração 
Coisas que não disse a ti. 

És a planta que sonhei
Nos jardins do sonho meu
Tua sombra ficou no quarto
No lugar que eu acordei.

Vamos andar pelas nuvens
Colher as conchas no céu
Voar na crina do vento
Brincar nos favos de mel.

O silêncio em mim se er-
gueu
Desde quando você se foi
Deixaste em mim o que era
teu 
Levando em ti o que vem
depois.

Tenho que seguir minha
jornada
A vida é um rio sem direção 
Hei de segurar firme o leme
Sem temer as ondas que
virão.
Autor: Jorge A. M. Maia  

ENQUANTO A VIDA PASSA
(Dedicado a Benedito Maia)



Estamos nas Eleições 22 e nada mais apro-
priado que chamar ao feito, o debate sobre a
revogação, ou não, da criação da Reserva Na-
cional do Cobre (RENCA). Assim, temos que
de início esclarecer, que o decreto de criação
da RENCA nunca proibiu a atividade de mi-
neração. Ela foi criada em 1984, via decreto
presidencial, em área geologicamente rica
em ouro e outros minérios. Uma Reserva Na-
cional de Minérios, como a RENCA é feita
para permitir a pesquisa, com autorização
direta da Presidência da República,a explo-
ração de bens minerais. 

Hoje, existe duas empresas em fase de lavra
dentro da RENCA: Mineração Transamazô-
nica (MTA) e Mineração Vila Nova (Carará).
Assim, como corolário da marcha da insensa-
tez do debate sobre a RENCA e sua FAKE con-
dição de unidade ambiental, deu início a um
debate de ante verdade, pois ela, a RENCA,
sempre permitiu a atividade de mineração,
porém a condicionava os novos requerimen-
tos inscritos em seus limites, pós 1984,a ex-
clusividade das pesquisas que deveriam ser
realizadas pela Companhia de Pesquisa e Re-
cursos Minerais (CPRM – atual Serviço Geoló-
gico do Brasil), a quem também incumbia,
quando definida uma jazida, de negociar os
resultados dos trabalhos de pesquisa com as
empresas interessadas, via leilão ou no inte-
resse nacional.

Além disso, o decreto estipulava que a con-
cessão de áreas na região pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM – atual
Agência Nacional de Mineração) somente po-
deria ser feita mediante consulta prévia ao
Conselho de Segurança Nacional (atual Con-
selho de Defesa Nacional). Ou seja, a ativi-
dade mineral nunca foi proibida na Renca.

A prática ao longo desses anos é que pros-
pecção e pesquisa mineral são atividades de
riscos e devem ser trabalhadas com recur-
sosda iniciativa privada. A gigante Petrobrás,
nos dias atuais, pratica essa sadia parceria,
que se resume em dividir com os sócios os
riscos e capitalizar entre si, os lucros.

Só na primeira fase de exploração de pe-
tróleo no litoral do Oiapoque (AP), serão in-
vestidos mais de um bilhão de dólares na
perfuração de quase 20 poços de avalição
das reservas de óleo naquela região. 

De volta a simples questão da revogação
da RENCA, lembro que essa área de 4,6 mi-
lhões de hectares foi criada na administra-
ção do governo do General João Figueiredo,
exclusivamente para explora cobre e outros
bens minerais geoquimicamente associados
a esse importante metal.

O núcleo principal dessa atitude naciona-
lista e geopolítica, foi, à época, garantir os
interesses de soberania nacional vinculados
a política do Grupo Executivo do Médio e
Baixo Amazonas – GEBAM, coordenado pelo
Contra Almirante Gama e Silva, que via pe-
rigo nas ações do mega investidor Daniel
Ludwig, British Petroleum e Azevedo Antu-
nes que na época já tinham implantando o
Projeto Jari, entre os rios Paru, Jari e Cajari,
projeto composto de atividades florestais,
pecuárias, agrícolas e minerais (bauxita e
caulim) e  do lado do Amapá, com a ICOMI,
a exploração  de Cromo e Manganês.

No início da década de 1980, o Governo do
Presidente Figueredo, sob o comando do
então Contra-Almirante Roberto Gama e
Silva, que comanda o show de pesquisa e des-
tinação, de quase 100% do subsolo rico da
Amazônia Oriental brasileira para Vale do Rio
Doce, hoje simplesmente Vale, resolveu gas-
tar bilhões de dólares, através da Companhia
de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM) em
vários estados do Brasil, especialmente no
Estado do Pará, gerando uma grande confu-
são com empresas inglesas na disputa de
áreas dentro dos limites da hoje indigitada
Reserva Nacional do Cobre (RENCA).

Depois da Segunda Grande Guerra havia
uma exagerada prioridade na busca de gran-
des reservas de Cobre, Chumbo e Zinco. O
Governo do presidente Figueiredo, atendo

aos apelos dos técnicos da Companhia de
Pesquisa e de Recursos Minerais – CPRM re-
solveu, numa trilha de insensatez e até de
forma arbitrária, interditar uma área de
4.671.250 hectares, estatizando o que é mais
caro na atividade de mineração que o risco
intrínseco a fase pesquisa mineral, naquela
área, criando uma Reserva Nacional do
Cobre e seus Associados (Reserva Nacional),
entre os estados do Pará e Amapá.

A disputa de direitos minerários travada
entre a brasileira Vale e a inglesa Hanna Mine
despertou o imperialismo da Rainha da Ingla-
terra que pressionou o Presidente Figueredo,
terminando com essa saída, criação da
RENCA,geologicamente estapafúrdia patroci-
nada pelo Roberto Gama e Silva, que fecun-
dou um filho da insensatez criando o
Governo Federal à época, uma reserva nacio-
nal de cobre e associados onde nunca foi
achado jazidas de cobre e dificilmente serão
encontradas. 

Há, além das grandes reservas de Ouro,
Ferro, Manganês e Tantalita, duas grandes
jazidas no Sul da RENCA. Um com grandes
depósitos de Fósforo e Titânio (Complexo
Maicuru) e outro (Complexo Maraconaí) com
reservas significativas de Titânio. Essas jazi-
das de Fósforo irão reescrever uma nova his-
tória no desenvolvimento do agronegócio
nos Estados do Mato Grosso,  Pará, Amapá e
na nova região agrícola conhecida coloquial-
mente como MATUPIBA (Maranhão, Tocan-
tins, Piauí e Bahia).

A RENCA (Reserva Nacional do Cobre), por
força desses dois Decretos, criou um apagão no
setor mineral na Região do Paru-Jari, por quatro
décadas, atrasando a exploração de duas jazidas
já avaliadas pela Vale SA de 208.000.000ton de
Fósforo, 3.000.000.000ton de Titânio, um po-
tencial de Ouro na Província Metalogenéticas do
Anatum superior a 20 milhões de Onças (Oz) ou
seja, mais de 66 Toneladas de Ouro.

Não se pode olvidar que esse impasse e a
grande omissão da União projetaram para
criminalidade as comunidades de minerado-
res artesanais decassiterita, ouro e tantalita
que já trabalham nessa região, desde o início
do SéculoXX.

Do advento daatual Constituição Federal,
até os dias atuais, todas as forças difusas que
atormentam a nossa soberania nacional, fi-
zeram da mineração e do extrativismo mine-
ral (a garimpagem tradicional) uma
atividade economicamente marginalizada,
socialmente “satanizada” e ambientalmente
criminalizada. O direito social potenciali-
zado pela realidade e culturas amazônidas
não poderão se submeter às regras insurgen-
tes incompatíveis com a realidade,
história,sobrevivência e bem-estar social das
sociedades tradicionais locais e habitantes
de nossas Cidades e vilas. 

O Brasil precisa conhecer e respeitar a
Amazônia humana, e urgente! A Amazônia
Humana não se vê por satélites. É preciso co-
locar os olhos nos pés e caminhar por elas

para saber e conhecê-las. Uma lei, não pode
e não deve reescrever ou impor, como pró-
tese de metal num corpo, uma nova reali-
dade, ela se obriga a ordenar e melhorar as
relações culturais entre os povos e suas ri-
quezas tendo o Estado como mediador e
controlador das forças econômicas para pro-
duzir o verdadeiro desenvolvimento.

Vamos completar quatro décadas da cria-
ção desse fatídico episódio e, hoje, há outras
variáveis intervenientes por atos metacons-
titucionais, como exemplo temos o fato do
Governo do Estado Pará, em dezembro de
2006, criar duas áreas patrimoniais (REBIO
Maicuru e FLOTA Paru) dentro da RENCA,
violando assim, a Constituição Federal de
1988 e o Pacto Federativo, pois não podem,
os estados federados, legislarem sobre mine-
ração sem ato ou norma da lavra da União
autorizando ou alteração  constitucional que
venha autorizar.

As décadas se passaram, milhões de dóla-
res foram gastos em recursos públicos e ne-
nhuma jazida ou ocorrência mineral de valor
foi explorada naquela imensa área. A prática,
ao longo desses anos, é que prospecção e pes-
quisa minerais são atividades de riscos e
devem ser exercidas pela iniciativa privada.
Hoje, até mesma a Petrobrás, prática esta
sadia parceria, que se resume em dividir com
os sócios os riscos e, na outra via, dividir
entre si, os lucros. 

Durante os últimos trinta e oito anos, ga-
rimpeiros tradicionais e outras grandes em-
presas concessionários de direitos
minerários inscritas na área da Reserva Na-
cional do Cobre (RENCA), no Vale do
Paru/Jari, junto aos últimos seis presidentes
da República e diante a várias legislaturas no
Congresso Nacional, não produziram os
meios materiais, formais e constitucionais
eficientes visando a revogação dos Decretos
Nº 89404, de 24/02/1984 e de Nº 92107 de
10/12/1985 que criaram a indigitada RENCA.

Essas restrições, que até hoje, tem criado
vias materiais, formais e ideológicas que di-
ficultam o ordenamento legal das atividades
seculares dos garimpeiros tradicionais e de
mineradores que não conseguem legalizar
suas áreas e concessões legítimas e comis-
sionar ambientalmente suas atividades mi-
nerárias. 

Bárbara Tuchman, diz em seu clássico
livro “A Marcha da Insensatez” que toda po-
lítica é determinada pelos valores de sua
época e “nada mais injusto do que julgar ho-
mens do passado pelas ideias do presente”.
Assim, como corolário do saber da histório,
há que se agir mais e julgar menos.

Infelizmente, a maioria dos governos em
países em desenvolvimento não provê um
mínimo de assistência aos mineiros artesa-
nais (garimpeiros), às pequenas empresas de
mineração. Esta seria uma forma pelas qual
os mineradores artesanais e pequenas em-
presas de mineração poderiam ter acesso às
tecnologias e garantias legais das jazidas que
descobriram. O governo tem um papel fun-
damental em estabelecer o arcabouço legal
que seja visivelmente vantajoso ao mineiro
artesanal; de outra forma ele irá inexoravel-
mente trabalhar ilegalmente. 

A Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial (UNIDO) con-
cluiu que, em todo mundo, a mineração ar-
tesanal é uma atividade importante como
fonte de emprego que contribui para o alívio
da pobreza e, se bem-organizada e assistida,
pode vir a contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável das comunidades rurais
inscritas em seu território e nas áreas de en-
torno. 

Além de total plena competência constitu-
cional e ampla justificativas materiais para
revogar a Renca, o Presidente da República

deverá tornar claro que a qualquer tempo
poderá criar, por decreto, áreas minerais es-
tratégicas: reservas minerais nacionais e re-
servas garimpeiras, sempre no interesse
nacional. Os minérios devem cumprir seu
papel fundamental no desenvolvimento e
bem-estar social dos povos na Amazônia.

A revogação da RENCA abrirá novas jazi-
das de Fósforo, Ouro, Ferro, Manganês e Ti-
tânio que irão dinamizar as indústrias na
Zona Franca Verde do Amapá e promover
uma revolução na oferta de insumos agríco-
las ao agronegócio. Importante destacar que
esses municípios da Calha Norte do Amazo-
nas sempre viveram das indústrias da Mine-
ração, Icomi, Rio do Norte, Minas de bauxita
de Juriti, Caulim do Grupo Jari, que sempre
produziram o desenvolvimento centrípeto
de micro e médias regiões. A mineração é o
grande protetor da floresta pois nas regiões
de mineração há forte preservação da Flo-
resta Amazônica.

Quando do advento da Constituição da re-
pública Federativa do Brasil (1988), os ga-
rimpeiros constitucionalizaram o direito de
prioridade nas áreas onde estivessem
atuando (Artigo 174, §§ § 3º e § 4º.). Acon-
tece que a lei 7.805/89, deu prazo de 180 dias
para os garimpeiros exercerem esses direi-
tos, direitos que nunca foram alcançados na
área da RENCA devido à natureza exclusiva
de se explorar apenas “Cobre e seus Associa-
dos”. Nada mais justo do que reconstituir
esses direitos constitucionais aos garimpei-
ros tradicionais, reconstituindo os prazos
para requerimento de Permissão de Lavra
Garimpeira (PLG) na forma do Art. 174, §§ 3º
e 4º, da CF/88, ou seja, exercerem suas prio-
ridades onde estiverem trabalhando.

Antes da Revogação da Renca é de boa cepa
que a Advocacia Geral da União (AGU) ques-
tione a constitucionalidade dos Governos dos
estados do Pará e Amapá sobre a Criação, via
Decreto estadual, de Unidades de Conserva-
ção, dentro da RENCA que foi criada por De-
cretos Federais, depois de 1984.

A RENCA, criada exclusivamente para a
mineração teve, pela via inconstitucional,
sua área coberta por algumas unidades de

conservação estaduais que, devido sua ins-
crição na faixa de fronteira, não poderiam
ter sido legalmente criadas pelos estados do
Pará e Amapá. mas não é o foco atual do de-
bate.

Além do mais emerge uma singularidade
metaconstitucional quando o Governo do Es-
tado Pará, em dezembro de 2006, criou duas
áreas patrimoniais (REBIO Maicuru e FLOTA
Paru) e Governo do Amapá criou a Reserva do
Desenvolvimento Sustentável do Uiratapuru
(RDS) em 11/12/1997 e Floresta Estadual de
Produção (FLOTA), em 12/07/2006, todas afe-
tando a  RENCA, violando assim, a competên-
cia exclusiva da União, dada pelo ártico 21 da
Constituição Federal de 1988, violando o
Pacto Federativo, pois não podem, os estados
federados, legislarem sobre mineração sem
ato ou norma da lavra da União que o auto-
rize. Proibir é ato formal e para isso estados
não têm competência sobre normas minerais.

Camões, notabilizou que na vida navegar é
preciso. Para definir a exploração da RENCA,
debater é preciso e necessário. Estabelecer
novas medidas legais que potencializem os
efeitos positivos e mitiguem os efeitos nega-
tivos da mineração, principalmente ao meio
ambiente, pois nos municípios afetados dos
estados do Pará e Amapá, tanto no Vale do
Jari - Almerim-PA, Laranjal e Vitoria do Jari-
AP,como no vale do Amapari, no Estado do
Amapá, nos municípios de Pedra Branca do
Amapari e Serra do Navio,  a população tem o
direito de sonhar com dias melhorescomo os
demais municípios do Brasil, participarem na
exploração sustentável dosrecursos naturais
em seus territórios. Chega de viver na po-
breza, sem explorar suas riquezas e comtem-
plando a natureza. Só preservação não mata
a fome de ninguém.

A revogação do decreto de criação da
RENCA de 1984 criará um polo de desenvol-
vimento para a Amazônia Oriental nos esta-
dos Amapá e Pará e se interligará a nova OPEL
do Platô das Guianas. Estamos diante de um
pequeno ato do Presidente da República, mas
um salto sobre os séculos para o Desenvolvi-
mento da Amazônia Oriental e Platô das Guia-
nas. MsCAntonio Feijão
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O índice do Consumo nos
Lares Brasileiros, medido pela
Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras), encer-
rou o primeiro semestre com
alta de 2,20%. Na comparação
de junho ante maio, o indica-
dor apresentou alta de 0,10%.
Em relação a junho de 2021, a
alta é de 6,03%. Todos os indi-
cadores são deflacionados
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
medido pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE).  

De acordo com a Abras, no
primeiro semestre o consumi-
dor optou por produtos de
marca própria do supermer-
cado, com preço de 20% a 30%
mais baixo, trocou embala-
gens por aquelas que apresen-
tavam maior economia ou
melhor valor agregado e en-
controu variedade de marcas
nas gôndolas para compor sua
cesta de consumo.

“A intensificação de ofertas
nos supermercados e ampla
variedades de marcas soma-
das aos recursos extras injeta-
dos na economia e a queda na

taxa de desemprego impulsio-
naram o Consumo nos Lares
Brasileiro no primeiro semes-
tre”, avalia a Abras.

Para enfrentar a alta da in-
flação dos alimentos, o consu-
midor fez compras mais
planejadas, trocou marcas e
buscou mais promoções, e o
varejo intensificou as negocia-
ções comerciais com os forne-
cedores, ampliou o número de
marcas e fez mais promoções

nas lojas, disse a Abras.
“Com renda mais restrita, o

consumidor não pode errar e,
por isso, ele tem mais resistên-
cia a trocar de marca. Porém, o
produto de marca própria tem
alta qualidade, preço competi-
tivo e ajuda a compor a cesta
de abastecimento”, explica o
vice-presidente da Abras, Mar-
cio Milan.

Segundo ele, o pagamento
do pacote de benefícios apro-

vados pelo Congresso Nacio-
nal deve aumentar o consumo
nos lares nos próximos meses,
com cerca de 50% a 60% dos
valores liberados pelo governo
sendo destinados à cesta de
consumo.

De acordo com os dados da
Abras, o valor da cesta de 35
produtos de largo consumo
(alimentos, bebidas, carnes,
produtos de limpeza, itens de
higiene e beleza) sofreu com o
impacto da invasão da Ucrâ-
nia, clima adverso e altos cus-
tos de produção e transporte,
e acumulou alta de 10,41%.
Com isso, o preço médio da
cesta nacional chegou a R$
773,44 em junho. As altas mais
expressivas no semestre
foram puxadas por batata
(55,81%), cebola (48,13%), leite
longa vida (41,77%), feijão
(40,97%) e queijo muçarela
(36,10%).

Previsão
Com a melhora no índice de

inflação, o aumento do em-
prego formal e dos recursos
que começaram a ser injeta-
dos na economia nesta se-

mana com o pagamento dos
auxílios do pacote de benefí-
cios aprovados pelo congresso
nacional, a Abras revisou as
projeções do Consumo nos
Lares Brasileiros.

“Esse dinheiro vai movi-
mentar o consumo nos lares,
então, o crescimento em ritmo
moderado do primeiro semes-
tre deve ficar para trás. Daqui
para frente, o consumo tende
a ser mais intenso e estável
porque cresceu o número de
famílias, aumentou o valor do
benefício e novos auxílios
foram criados para outras ca-
tegorias profissionais: cami-
nhoneiros e taxistas”, avalia o
vice-presidente da Abras.

Segundo a entidade, neste
ano, o setor supermercadista
que, previa crescimento de
2,80% no consumo nos lares,
acredita em uma alta entre 3%
e 3,30%. “Olhando para frente,
o comércio tem ao menos três
importantes datas para impul-
sionar as promoções e incenti-
var consumo nos lares: a
Black-Friday, a Copa do
Mundo e as festas de fim de
ano”, disse Milan.

Estatística Geral

Consumo nos Lares Brasileiros encerra
o semestre com alta de 2,20%

De acordo com os dados da Abras, o valor da cesta de 35 produtos
de largo consumo sofreu com o impacto da invasão da Ucrânia

Para enfrentar a inflação, o consumidor fez compras mais planejadas.
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A BMW M3 Touring, ver-
são perua do badalado sedã
esportivo, causou comoção
quando foi apresentada há
dois meses. Porém, mesmo
com todo o apelo, a BMW
descartou vender o carro
oficialmente no país. Mas
ainda há esperança em ver a
station wagon rodando
pelas ruas brasileiras. A Di-
rect Imports, empresa que
importa veículos de forma
independente, oferece a M3
Competition Touring por R$
1,98 milhão. Isso mesmo:
quase R$ 2 milhões.
É a primeira vez que o M3

tem uma versão perua –
apesar de a montadora ter
fabricado o conceito E46 M3
Touring em 2000. Além do
design afiado da nova gera-
ção, a M3 Touring traz um
poderoso motor 3.0 biturbo
de seis cilindros em linha de
510 cv de potência para jus-
tificar tal quantia – e ainda
66,3 kgfm de torque. O câm-

bio é automático de oito
marchas e a tração, integral.
Segundo a BMW, a perua

acelera de 0 a 100 km/h em
3,6 segundos – apenas 0,1 s
atrás do M3 Competition – e
atinge 250 km/h de má-
xima. Mas a velocidade

final pode chegar a 280
km/h com o pacote opcional
M Driver.
Em relação à Série 3 Tou-

ring (versão convencional da
perua vendida no exterior),
as diferenças estão na gigan-
tesca grade com frisos verti-

cais, arcos de rodas alarga-
dos, difusor traseiro maior,
saída de escapamento quá-
drupla e um bodykit que
deixa o carro bem agressivo.
Há diversos opcionais

para deixar o modelo mais
leve, como peças de fibra de

carbono e rodas de alumí-
nio forjado de 19 polegadas
na frente e 20” atrás. Tam-
bém opcionais são os discos
de carbono-cerâmica, mas a
suspensão adaptativa M é
de série.
No interior, a M3 Touring

recebe as novidades, como
a tela curva que une o pai-
nel de instrumentos de
12,3” à central multimídia
com 14,9”. O espaço no
porta-malas é o mesmo da
versão “civil”: são 500 li-
tros, capacidade que chega
a 1.510 l com os bancos re-
batidos. Os assentos espor-
tivos M são de série, mas
bancos concha são ofereci-
dos como opcional. Há
ainda revestimentos de
couro para o interior com
quatro opções de cores.
Na Europa, a BMW M3

Touring sai por cerca de 100
mil euros. Por aqui, a versão
sedã não é vendida por
menos de R$ 793 mil.

Versão perua

BMW M3 Touring, de 510 cv, está à venda 
no Brasil. Preço? R$ 2 milhões

Nos próximos anos, o
termo “híbrido leve” deve
se popularizar no Brasil.
Isso porque essa é a forma
mais barata e simples de
eletrificar um carro. Em ou-
tros países, é conhecida
como Mild Hybrid ou
MHEV.
Um carro híbrido leve tem

consumo de combustível
mais baixo em relação a um
similar que utiliza apenas
motor a combustão. E essa é
a principal razão para a sua
popularização no mundo.
No Brasil, não faltam

exemplos de híbridos leve
lançados nos últimos
meses. Kia Sportage, Audi
A3, A4 e A5, Land Rover
Discovery e Caoa Chery
Tiggo 5, Tiggo 7 e Arrizo 6
são alguns deles.
A filial britânica da Ford

divulgou um vídeo expli-
cando o sistema.

Como funciona?
Ao contrário dos híbridos

convencionais e plug-in, o
motor elétrico não conse-
gue tracionar as rodas sozi-
nho em um híbrido leve. No

máximo, dá uma ajuda mo-
mentânea, aumentando li-
geiramente números de
potência e torque em condi-
ções específicas, como ul-
trapassagens e retomadas.
Um exemplo é o sistema

da Caoa Chery, que eleva o
pico de potência de 150 cv
para 160 cv. Mas isso tam-
bém não é uma regra. Em
outros casos, nem há au-
mento nesses números,
como no Kia Sportage, que
mantém a potência máxima

em 180 cv independente-
mente da situação.
Em vez de um motor elé-

trico que consegue movi-
mentar sozinho as rodas,
um carro híbrido leve tem
um pequeno gerador elé-
trico que também serve
como alternador. O compo-
nente é capaz de carregar
uma bateria auxiliar, que
pode ser de 12 volts ou 48
volts.
Essa bateria, por sinal,

serve para dar a partida no

motor a combustão, manter
velocidades de cruzeiro e
acionar sistemas elétricos
secundários.
Até por essa função

menos crucial, a bateria é
bem menor nos híbridos
leves. Na verdade, mais se
parecem com baterias con-
vencionais.
Como comparação, os

chamados híbridos conven-
cionais usam baterias de 1
kW ou 2 kW, permitindo
que os carros rodem alguns
poucos quilômetros apenas
usando a energia elétrica ar-
mazenada.
Já os plug-in têm kits de

armazenamento de até 15
kW. Assim, o alcance no
modo elétrico é maior –
passa de 100 km nos mode-
los mais recentes e moder-
nos.
Até pela diferença de pro-

postas e simplicidade do
sistema, o ganho no con-
sumo de combustível tam-
bém é menor nos híbridos
leve. Aqui vão três exem-
plos.
O novo Kia Sportage

roda11,5 km/l na cidade e

12,1 km/l na estrada com ga-
solina, segundo o Inmetro.
Seguindo o mesmo pa-

drão e com o mesmo com-
bustível, o híbrido
convencional Toyota Co-
rolla Cross faz 17,8 km/l na
cidade e 14,7 km/l na es-
trada.
Por fim, o Jeep Compass

híbrido plug-in chega a 25,4
km/l no ciclo urbano e 24,2
km/l no rodoviário, também
considerando a gasolina
como combustível.
De forma geral, a grande

vantagem dos carros híbri-
dos leves é conseguir redu-
zir o consumo de
combustível sem exigir
grandes investimentos.
Assim, as fabricantes conse-
guem vender um modelo
mais econômico sem elevar
tanto o preço de venda.
Com leis de consumo e

emissões cada vez mais rígi-
das, essa é uma saída que
deve ser usada em veículos
mais baratos. Não será sur-
presa se começarmos a ver
compactos usando esse re-
curso para melhorar a efi-
ciência energética.

Redução no consumo

Empresa de importação independente de carros oferece a perua esportiva que vai de 0 a 100 km/h em 3,6 s.

Tecnologia é a forma mais simples e barata de eletrificar um veículo e tem como principal objetivo reduzir o consumo de combustível.
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Esquema mostra os componentes de um carro híbrido leve
motor a combustão, gerador elétrico e bateria auxiliar.

BMW M3 Competition Touring traz o logotipo comemorativo

de 50 anos da divisão M e um visual para lá de agressivo.



Para tratar do instituto da Área da Re-
serva Legal (ARL), é importante a obser-
vância da Constituição Federal, do
Código Florestal, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio, do Plano Diretor, do Código Civil,
e de leis especificas sobre o tema, sem ol-
vidar dos Projetos de Leis, das decisões
judiciais e dos entendimentos dos tribu-
nais.

A temática é importante e essencial,
visto que há distinções quanto ao uso, in-
clusive territorial, desta maneira a Área
da Reserva Legal é um instrumento rele-
vantíssimo para a conservação e preser-
vação de nossas florestas. 

A Constituição Federal dá esse desta-
que ao lado das Áreas de Preservação
Permanente (APP), de um dos principais
instrumentos jurídicos para a garantia do
direito de todos ao meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado (CRFB, art. 225,
caput). Sua previsão legal constitui uma
limitação administrativa ao uso e à explo-
ração econômica da propriedade rural,
pública ou privada, em cujos limites se
localizem áreas de vegetação natural. Por
essa razão, sua regulação, realizada pela
Lei n°. 12.651, de 25 de maio de 2012, é
cercada de controvérsias e objeto de con-
flitos entre ambientalistas, produtores
rurais e Administração Pública, fato que
levou o Supremo Tribunal Federal (STF)
a proferir Acordão em 2019 dos ADIs
4.901,4.902, 4.903 e 4.937.

A Lei n°. 12.651/2012, trás no Capítulo
IV, três seções, para tratar da Área da Re-
serva Legal, em que na Seção I, trata da
“Da Delimitação da Área de Reserva
Legal”; na Seção II, aborda “Do Regime
de Proteção da Reserva Legal”; e na
Seção III, versa sobre  “Do Regime de Pro-
teção das Áreas Verdes Urbanas”.

A definição está contida no artigo 3, in-
ciso III, em que conceitua que as Áreas de
Reserva Legal são “área localizada no in-
terior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do art. 12, com a
função de assegurar o uso econômico de
modo sustentável dos recursos naturais
do imóvel rural, auxiliar a conservação e
a reabilitação dos processos ecológicos e
promover a conservação da biodiversi-
dade, bem como o abrigo e a proteção de
fauna silvestre e da flora nativa”.

O artigo 12 da Lei n°. 12651/12 deu
maior importância para a Amazônia
Legal, deixando com a menor porcenta-
gem as outras regiões do Brasil, com os
seguintes destaques: I - localizado na
Amazônia Legal: a) 80% (oitenta por
cento), no imóvel situado em área de flo-
restas; b) 35% (trinta e cinco por cento),
no imóvel situado em área de cerrado; c)
20% (vinte por cento), no imóvel situado
em área de campos gerais; II - localizado
nas demais regiões do País: 20% (vinte
por cento). 

Vale esclarecer, entretanto, que de
acordo com artigo 17, § 1º, da Lei n°.
12.651/2012, a “Reserva Legal deve ser
conservada com cobertura de vegetação
nativa pelo proprietário do imóvel rural,
possuidor ou ocupante a qualquer título,
pessoa física ou jurídica, de direito pú-
blico ou privado. Admite-se apenas a ex-
ploração econômica da reserva legal
mediante manejo sustentável, previa-
mente aprovado pelo órgão ambiental
competente”.

Diante deste dispositivo combinado
com o artigo 225 da Constituição Federal,

é possível concluir que se trata de uma li-
mitação administrativa diante da pro-
priedade privada, de caráter geral,
abalizada no exercício do poder de polí-
cia ambiental do Estado, que impõe aos
proprietários obrigações, a adequar o
exercício do seu direito de propriedade
ao direito de todos ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, sendo inca-
bível a requisição de indenização por
parte do proprietário ao Estado, visto que
não se trata de intervenção estatal em um
imóvel específico  como a desapropria-
ção, a servidão ou o tombamento, mas
sim de limitação administrativa que
abrange todos os imóveis rurais, localiza-
dos em qualquer região do país.  

É importante ressaltar que a norma do
Código Florestal, no artigo 15,  § 2º, per-
mite ao proprietário ou possuidor de
imóvel rural com Reserva Legal conser-
vada em percentual maior do que o mí-
nimo exigido, utilizar a área excedente
para alienação sob a forma de servidão
ambiental, Cota de Reserva Ambiental.

Quem adquire propriedade rural, tem
que observar dentro da norma do Código
Florestal o artigo 66, § 1º, quanto à ma-
nutenção da Reserva legal, visto que tem
obrigação real.  Desta maneira, aquele
que adquire a propriedade ou a posse de
um imóvel rural passa a ter a obrigação
de mantê-la e de recuperá-la, caso tenha
sido ilegalmente suprimida pelo proprie-
tário ou possuidor anterior. 

Portanto, de acordo com os artigos 2º,
inciso  II, e artigo  5°, do  Decreto n°.
7.830, de 17 de outubro de 2012, aquele
que adquire imóvel rural não pode alegar
desconhecimento acerca da localização
da Reserva Legal, já que ela consta obri-
gatoriamente do Cadastro Ambiental
Rural (CAR), que é um registro público
gerido pelo órgão competente do SI-
NIMA.

O artigo 14 da norma do Código Flores-
tal trata da localização da reserva legal na
propriedade do imóvel rural, em que a lo-
calização da área de Reserva Legal no
imóvel rural deverá levar em considera-
ção os seguintes estudos e critérios: I – o
plano da bacia hidrográfica em que se lo-
caliza o imóvel; II – o Zoneamento Ecoló-
gico-Econômico (ZEE); III – a formação de
corredores ecológicos com outra Reserva
Legal, com Área de Preservação Perma-

nente, com Unidade de Conservação ou
com outra área legalmente protegida,
para facilitar o fluxo gênico entre as
áreas; IV - as áreas de maior importância
para a conservação da biodiversidade; e
V - as áreas de maior fragilidade ambien-
tal; e nos § 1º e § 2º do mesmo disposi-
tivo, esclarece a aprovação após a
inclusão do imóvel no CAR e a formaliza-
ção da Área de Reserva Legal. 

A Lei n°. 12.651/2012 em seus artigos 12,
§§ 6º, 7º e 8º, elenca um rol de dispensa
da constituição de Reserva Legal, que são
os seguintes: I) os empreendimentos de
abastecimento público de água e trata-
mento de esgoto; II) as áreas adquiridas
ou desapropriadas por detentor de con-
cessão, permissão ou autorização para
exploração de potencial de energia hi-
dráulica, nas quais funcionem empreen-
dimentos de geração de energia elétrica,
subestações ou sejam instaladas linhas
de transmissão e de distribuição de ener-
gia elétrica; III) as áreas adquiridas ou de-
sapropriadas com o objetivo de
implantação e ampliação de capacidade
de rodovias e ferrovias; no mesmo sen-
tido os artigos 67 e 68, também trás esse
rol de dispensa, veja-se:  "nos imóveis ru-
rais que detinham, em 22 de julho de
2008, área de até 4 (quatro) módulos fis-
cais e que possuam remanescente de ve-
getação nativa em percentuais inferiores
ao previsto no art. 12, a Reserva Legal
será constituída com a área ocupada com
a vegetação nativa existente em 22 de
julho de 2008, vedadas novas conversões
para uso alternativo do solo", e “Os pro-
prietários ou possuidores de imóveis ru-
rais que realizaram supressão de
vegetação nativa respeitando os percen-
tuais de Reserva Legal previstos pela le-
gislação em vigor à época em que ocorreu
a supressão são dispensados de promo-
ver a recomposição, compensação ou re-
generação para os percentuais exigidos
nesta Lei”.  

Outra importante vantagem na norma
está contida no artigo 4° e 15, visto que é
permitido o cômputo das Áreas de Pre-
servação Permanente no cálculo do per-
centual da Reserva Legal do imóvel. 

Todas essas análises acima do Código
Florestal, especialmente nos artigos 12 e
68, que prevê que os proprietários ou
possuidores de imóveis rurais que reali-

zaram supressão de vegetação nativa res-
peitando os percentuais de Reserva Legal
previstos pela lei em vigor à época em
que ocorreu a supressão estão dispensa-
dos de promover a recomposição, com-
pensação ou regeneração, inclusive o
Supremo Tribunal Federal (STF), julgou
constitucional o dispositivo, em que se o
proprietário respeitou a lei vigente à
época do corte da vegetação, não pode
dessa  forma ser obrigado a recompor a
área desmatada de acordo com os per-
centuais atualmente exigidos (Acordão
das ADIs 4.901,4.902, 4.903 e 4.937, ADC
42, publicado em 12/8/2019).

Entretanto, é salutar informar que a
norma também aborda em seus disposi-
tivos instrumentos para políticas públi-
cas de redução da ARL pelos
MUNICÍPIOS e pelos ESTADOS, na Ama-
zônia Legal, em seus artigos 12, §§ 4º e 5º,
e artigo 13, inciso I.

O artigo 12, inciso II, § 4º e § 5º, enfoca
que “Nos casos da alínea a do inciso I, o
poder público poderá reduzir a Reserva
Legal para até 50% (cinquenta por cento),
para fins de recomposição, quando o MU-
NICÍPIO tiver mais de 50% (cinquenta por
cento) da área ocupada por unidades de
conservação da natureza de domínio pú-
blico e por terras indígenas homologadas;
e “Nos casos da alínea a do inciso I, o
poder público ESTADUAL, ouvido o Con-
selho Estadual de Meio Ambiente, poderá
reduzir a Reserva Legal para até 50% (cin-
quenta por cento), quando o Estado
TIVER ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECO-
NÔMICO APROVADO e mais de 65% (ses-
senta e cinco por cento) do seu território
ocupado por unidades de conservação da
natureza de domínio público, devida-
mente REGULARIZADAS, e por terras in-
dígenas HOMOLOGADAS.   

O Estado de RORAIMA realizou o
DEVER DE CASA, e no dia 08/08/2022,
aprovou no Conselho Estadual do Meio
Ambiente (CEMA), na 2° Reunião Ex-
traordinária, por  unanimidade a propo-
sição do inciso II, §5°, do artigo 12 do
Código Florestal, que prevê a redução de
80% para 50% a reserva legal das proprie-
dades rurais, uma vez que o Estado al-
cançou o índice de 65% de áreas
protegidas, tem ZEE e terras indígenas
homologadas. Seu próximo passo será a
expedição do Decreto Governamental
que disciplinará o licenciamento e a regu-
larização ambiental.

A título de ilustração nem adianta paí-
ses europeus, organizações não governa-
mentais, partidos políticos, mídia
internacional ou nacional, tentarem inci-
tar essa decisão de política pública, visto
que o Supremo Tribunal Federal (STF) já
pacificou esse entendimento em seus jul-
gados em relação aos dispositivos da Lei
n.° 12.651/2012, com Acordão das ADIs
4.901,4.902, 4.903 e 4.937, ADC 42, publi-
cado em 12/8/2019, que reúne as razões
que levaram o STF a afastar o princípio da
vedação do retrocesso e o conceito de
“identidade ecológica”. Além disso, O
STF considerou constitucional os dispo-
sitivos, ao afirmar que a dispensa de Re-
serva Legal resulta de opção do
legislador, amparada pelos benefícios ge-
rados à coletividade pela prestação dos
serviços públicos indicados e de criar re-
gimes de transição entre marcos regula-
tórios, por imperativos de segurança
jurídica e de política legislativa.

COLUNA •

A POSSIBILIDADE DE USO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL
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Um grande amigo meu, a
quem sou eternamente grato,
recentemente, mandou-me o
link abaixo. 
Carta aos Brasileiros

https://peticaopublica.com.br/
?pi=BR126074
Anti-bolsonarista e lulista de

fazer defesa entusiasmada de
sua posição política, ele con-
tava que eu assinasse tal docu-
mento, algo que não o fiz por
questão de coerência. Pela pri-
meira vez, deixei a amizade de
décadas de lado.
A carta tem uma linguagem

grandiosa, porém empolada,
demagógica e modorrenta, re-
pleta de clichês e palavras de
ordens démodé, muito carac-
terístico do "socialmodismo".
Qualquer pessoa normal po-

deria assiná-la, todavia seria
como chover no molhado, pois
não vivemos ameaçados pelo
totalitarismo. Quem poderia
ser contra a democracia e suas
conquistas? A maioria a subes-
creve, porque se não fizer
bem, mal não faz; é canja de
galinha.
Ocorre que assisti atônito e

incrédulo, ao mesmo tempo
com indiferença e certa resig-
nação, a leitura das cartas e
manifestos "em defesa da de-
mocracia", reverberada à
exaustão pela GLOBO, aler-
tando, denunciando e repu-
diando o que, segundo seus
signatários (personalidades
das áreas econômica e finan-
ceira do país, lideranças políti-
cas, de movimentos negros e
de "povos originários", sem
teto e sem terra,  expoentes da
cultura e das artes, acadêmi-
cos, intelectuais, centrais sin-
dicais, ONGS, UNE e etc.),

dando ar pluralidade; o pre-
tenso ethos nacional, todos
protagonistas de um "mo-
mento histórico", o que seriam
supostas ameaças ou ataques à
democracia e ao Ruleof Law,
num país que há três décadas
apresenta maturidade e estabi-
lidade democrática, ainda que
injusto em muitos aspectos,
todavia sem que assinalem cla-
ramente onde, quando e quem
as perpetram e sim, curiosa e
pateticamente, de soslaio, tão
somente através de indiretas
ao mandatário da nação e seus
eleitores, tratados com des-
prezo por "gado" e "bolsomi-
nions", beirando essas
manifestações beligerantes,
como recadinhos malcriados
de constrangedora puerili-
dade, senão facciosa intelec-
tualidade, repleta de bravatas
e palavras de ordem, esses
sim,  incivilizados, verdadeira-
mente, antidemocratas.
A maioria de nós é republi-

cana e democrática em meio

ao capitalismo e não, socia-
lista. O globalismo teria vindo
para trazer igualdade e justiça
social.
O cidadão comum perfaz

90% da sociedade. A maioria é
conservadora ou seja, de di-
reita e centro-direita, já uma
parte crê-se ungida pelo ZEIT-
GEIST como "humanista", o
menestrel do mundo com
igualdade e justiça social. É
essa gente, supostamente, do-
tada de superioridade ética,
moral e intelectual, que deseja
pautar minha vida. É essa
gente que assina essas cartas e
manifestos, eivados de boa
vontade, mas contradições e
hipocrisia. O fato de agirmos e
pensar diferente do "progres-
sista" é visto por ele como um
"ser reacionário", sendo achin-
calhado, como alheio e indife-
rente (e coisas piores) às
questões sociais e problemas
mundiais; um antidemocrata.
Os proponentes dessas car-

tas e manifestos falam como se

tivessem procuração em nome
do povo, dotados de inteligên-
cia superior e sensibilidade
humana excepcionais, capazes
de antecipar e interpretar a na-
tureza dos acontecimentos sob
seu pretenso olhar socialista.
As elites brasileiras estão ali

bem representadas; querem a
mudança, mas à sua maneira.
Fingem ser representantes do
HOLOI POLOI. É assim desde a
Revolução Francesa; derruba-
se um poder para substituir
por outro. É uma crassa inver-
dade, que representariam
todos segmentos da socie-
dade; buscam manter o status
quo representando um poder e
seguramente, não é do povo.
Lá foi dito, que aquele mo-
mento histórico abraçando
todas as matizes ideológicas,
seria "a união do capital e tra-
balho"- "Mas, quando?", diria o
mais lídimo caboclo para-
rense.
Isso me lembra a época de

2002, quando LULA, depois de

perder as eleições de 1994 e
1998, publicou a Carta ao Povo
Brasileiro, leia-se as elites eco-
nômicas e financeiras nacio-
nais e internacionais, que não
lhes azucrinaria, mantendo o
Plano Real (correto), honrando
contratos firmados pelas leis
de capital. Deu no que deu. E
então, assim foi eleito e saiu do
poder depous de 8 anos com
80% de aprovação popular,
mas pôs a DILMA como títere e
continuou a mandar e des-
mandar no país, à base do Pe-
trolão, Mensalão, Lei Rouanet,
dólares na cueca, elevados pa-
trocínios/propaganda públicos
na Globo, Folha de São Paulo,
lucros exorbitantes do sistema
bancário e financeiro, enrique-
cimento de empreiteiras, em-
presas- modelo, ditas
"campeãs de produtividade"
com a JBS, Marisa, as empresas
"X" do megalomaníaco Eike
Batista, artistas, todos oportu-
nistas e inescrupulosos, alicia-
dos e silenciados por dinheiro
público, lamentavelmente,
tornado sujo: o suado dinheiro
da nação brasileira.
Essas cartas e manifestos

são apenas curioso "bibelot
político", mas altamente peri-
gosos. O que desejam? É o re-
torno de Lula ao poder; a
verdadeira ameaça à democra-
cia.
Têm preceitos de liberdade,

legitimidade, legalidade, afi-
nal vivemos numa sólida de-
mocracia, mas não têm
moralidade.
Assim, que assinem a minha

carta para começarmos a con-
versar honestamente sobre de-
mocracia, igualdade e justiça
social.

Paulo Rebelo Coluna

Médico e Poeta 
amapaulo.com.br

amapaulo@outlook.com

CANJA DE GALINHA
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“Me bateram até eu ficar desacor-
dado, iam me matar”, desabafou o
fazendeiro Marcos Mendonça, de 23
anos, agredido por dois policiais mi-
litares na noite de sexta-feira (12)
em Paineiras, no Centro-Oeste de
Minas. A namorada de Marcos,
Maísa Tavares, de 18 anos, também
foi agredida. Nas redes sociais, o go-
vernador Romeu Zema (Novo) co-
mentou o caso, que é apurado pela
Polícia Militar (PM).
Marcos contou ao g1 que mora em

Belo Horizonte, mas estava de pas-
sagem em Paineiras, onde tem uma
fazenda de criação de gado.
Na noite de sexta-feira, ele, a na-

morada e alguns amigos estavam na
praça central bebendo e se diver-
tindo, quando, de repente, alguém
soltou uma bomba.
Marcos afirmou que logo após o

barulho, os policiais militares que
estavam próximo ao local alegaram
que foi ele quem tinha soltado o ar-
tefato e, por isso, deram voz de pri-
são.
“Não foi eu. E quando fui saber

porque estavam me prendendo,
eles já me jogaram por cima da
minha namorada, me derrubaram e
começaram a me dar muitos socos,
inclusive, quando eu já estava imo-
bilizado. Eles me machucaram de-
mais, a ponto de me desmaiar.
Estava desmaiado e apanhando,
iam me matar. Minha namorada en-
trou pra tentar me ajudar e ainda
deram um soco no rosto dela", rela-
tou.
Depois disso, Marcos lembra que

se levantou, mesmo com dificulda-
des, quando ele e a namorada foram
levados para a viatura.

"Dentro da viatura eles me deram
mais uns tapas e fecharam a posta
na minha perna. Depois, nós fomos
para o hospital fazer corpo de delito
e em seguida, me levaram para Bom
Despacho, na delegacia da Polícia
Civil. Eu fiquei algemado o tempo
todo. Estava atrás da viatura, san-
grado. Eu poderia ter tido uma fra-
tura e ter morrido lá atrás e nem iam
perceber. Bateram muito na minha
cabeça", contou.
Na delegacia, Marcos afirmou que

ficou algemado na cela até a che-
gada do advogado, momento em
que foi liberado pelos policiais.
"Deveriam estar protegendo a po-

pulação. Agora estou com dor em
todo corpo e meu rosto está des-
truído. Como se não bastasse,
minha namorada também está com
hematomas", finalizou.

Agressão policial Geral

Marcos Mendonça contou ao g1 detalhes de como foi abordado pelos militares em Paineiras, no Centro-Oeste 
do estado. Romeu Zema (Novo) comentou o caso, que é apurado pela Polícia Militar.

Marcos mostra ferimentos causados
após ser agredido por policiais 
militares em Paineiras — Foto: Marcos
Mendonça/Arquivo Pessoal

'Me bateram até ficar desacordado, iam me matar', diz jovem que foi
agredido junto com a namorada pela PM em praça de MG



Se tem uma tendencia
que está se consolidando
cada vez mais, não somente
no cinema, como também na
moda, arte, e quaisquer ou-
tras produções culturais, é o
escapismo. O período pós-
isolamento social traz à tona
uma estética cada vez mais
vibrante, colorida e, por
vezes, até obcecada por pro-
duzir dopamina a todo custo.
Não que comédia besteirol,
ação e Tóquio nunca tives-
sem se misturado antes na
história, é só que “Trem-
Bala” entrega um exem-
plar notável do gênero,
que entrega um roteiro di-
vertido, cores, animo, uma
trama envolvente e, sobre-
tudo, a sensação gostosa
de assistir a um filme des-
pretensioso e não necessa-
riamente ruim. 

A narrativa gira em
torno do assassino de alu-
guel de codinome Joani-
nha (Brad Pitt), que
recebe a missão de em-
barcar num trem-bala
para Morioka e discreta-

mente roubar uma mala.
O que, inicialmente, pa-
rece muito simples se
torna um verdadeiro pan-
demônio quando ele des-
cobre que, no mesmo
trem, há assassinos muito
mais perigosos que tam-
bém querem a mesma
coisa. 

O processo construção
das personagens é um
ponto a se destacar, não só
pelo elenco fortíssimo que
traz grandes nomes do ci-
nema norte-americano
atual, tais como Sandra
Bullock, Ryan Gosling, Za-
zieBeetz, Joey King etc.

como também pela ma-
neira como eles são apre-
sentados e evoluem ao
longo da história – não ne-
cessariamente para o bem.
Cada um deles – inclusive
uma cobra – é apresentado
através de flashbacks e
takes divertidos que, por
vezes, lembram algum
live-action de anime japo-
nês. 

Um dos aspectos mais
interessantes da direção
de David Leitch é justa-
mente a forma como ele
conduz as câmeras no
mesmo tom de brinca-
deira que o próprio ro-

teiro; nas montagens das
cenas de ação, retrospec-
tivas ao passado e até
mesmo, o pov (ponto de
vista em inglês) de uma
garrafa da água. A todo
momento, o longa se es-
petaculariza através do
cômico, criando cenas de
ação tão risíveis quanto
absurdas. Até mesmo os
temas-chave da narrativa
(vingança, destino e
karma) ganham contor-
nos de humor muito efi-
cazes nessa brincadeira. 

Claro, seria um erro ir
ao cinema acreditando
que, só por conta do
elenco e bons jogos de câ-
mera trata-se de algum
tipo de obra-prima, mas
um grande ponto positivo
é que o filme consegue
ser realmente muito bom
dentro do que se propõe,
que é, justamente, entre-
gar ao público ação e
humor ácido na mesma
medida. Vale ressaltar
que Leitch também assina
Deadpool 2, que também

se desenrola através des-
ses mesmos elementos
narrativos. No geral, a
execução acaba sendo
muito gostosa, não só vi-
sualmente, com a am-
bientação quase que
futurista de uma Tóquio
vibrante, mas também
pelo tom de deboche com
que as personagens inte-
ragem e os próprios arcos
também.

No fim das contas, toda
a história soa como uma
grande piada, no melhor
sentido possível. Não há
uma crítica social rele-
vantíssima a se fazer ou
muitos detalhes soltos
para se perder. É uma
trama bastante concisa e
não deixa de ser praze-
rosa de assistir. Especial-
mente para quem gosta
de algo mais descon-
traído, acaba sendo uma
ótima pedida.

“Trem-bala” é baseado
no homônimo de KotaroI-
saka e está disponível em
todos os cinemas.

Trem-Bala
“Uma eletrizante descarga de dopamina”
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A Johnson & Johnson (J&J)
deixará de fabricar e comercia-
lizar pó de talco para bebês em
todo o mundo a partir do pró-
ximo ano

O anúncio ocorre mais de
dois anos depois que a gigante
da saúde encerrou as vendas
do produto nos EUA.

A J&J enfrenta dezenas de
milhares de processos de mu-
lheres que alegam que seu pó
de talco continha amianto e as
levou a desenvolver câncer de
ovário.

O talco para bebês é usado
para prevenir assaduras e para
usos cosméticos, inclusive
como xampu seco.

O talco é extraído da terra e
é encontrado em camadas pró-
ximas às do amianto, que é um
material conhecido por causar
câncer.

Uma investigação de 2018
da agência de notícias Reuters

afirmou que a J&J sabia há dé-
cadas que o amianto estava
presente em seus produtos de
talco.

A agência de notícias afirma
que registros internos da em-
presa, depoimentos de julga-
mentos e outras evidências
mostraram que, de pelo
menos 1971 até o início dos
anos 2000, o talco bruto e os
produtos derivados da J&J
deram positivo para pequenas
quantidades de amianto em al-
guns testes..

Mas a empresa reiterou
sua posição de que décadas
de pesquisas independentes
mostram que o produto é se-
guro. "Nossa posição sobre a
segurança de nosso talco
cosmético permanece inalte-
rada."

"Sustentamos firmemente
décadas de análises científicas
independentes de especialis-
tas médicos de todo o mundo
que confirmam que o talco
Johnson's à base de talco é se-
guro, não contém amianto e

não causa câncer", afirmou
"Como parte de uma avalia-

ção de portfólio mundial, to-
mamos a decisão comercial de
fazer a transição para um port-
fólio de talco para bebês à base
de amido de milho", afirmou
em comunicado.

A empresa acrescentou que
talco para bebês à base de
amido de milho já é vendido
em países ao redor do mundo.

Em 2020, a J&J disse que
deixaria de vender talco para
bebês nos EUA e no Canadá
porque a demanda havia caído
após o que chamou de "desin-
formação" sobre a segurança
do produto em meio a vários
casos legais.

Na época, a empresa disse
que continuaria a vender seu
talco para bebês à base de talco
no Reino Unido e no resto do
mundo.

A empresa enfrenta ações

judiciais de consumidores e
seus sobreviventes que alegam
que os produtos de talco da
J&J causaram câncer devido à
contaminação com amianto.

Em resposta a provas de
contaminação por amianto
apresentadas em tribunais, re-
portagens da mídia e legislado-
res dos EUA, a empresa negou
repetidamente as alegações.

Em outubro, a J&J criou
uma subsidiária, a LTL Mana-
gement, cedendo seus direitos
de talco a ela. Mais tarde, ae
LTL entrou em falência, o que
interrompeu os processos ju-
diciais pendentes.

Em abril, uma proposta de
acionistas pedindo o fim das
vendas globais do produto fa-
lhou.

O talco para bebês da John-
son é vendido há quase 130
anos e se tornou um dos sím-
bolos da empresa.

Processo Geral

Johnson’s vai parar de fabricar talco após processo
bilionário: há riscos no uso do produto?

Após relatos de câncer no ovário e um processo bilionário, o produto será tirado das prateleiras de todo o mundo até 2023.

Foto Getty Images
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A enxaqueca, também cha-
mada de migrânea, é um tipo de
dor de cabeça muito comum. É
classificada como uma cefaleia
(dor de cabeça), unilateral, late-
jante, acompanhada na maioria
das vezes de náuseas, vômitos, in-
tolerância a luz, sons e cheiros
fortes.

O quadro tem grande impacto
no dia a dia dos pacientes acome-
tidos pela doença, levando a per-
das na qualidade de vida e é uma
das principais causas de faltas ao
trabalho. Perde-se, em média, 4
dias de trabalho ao ano por pa-
ciente.Por ser incapacitante em
alguns casos (devido altíssima in-
tolerância a luz e ao barulho), ela
influencia também as atividades
escolares, sociais e familiares.

É a segunda causa de incapaci-
dade relacionada a distúrbios
neurológicos na população em
geral. 

A enxaqueca é mais frequente
em homens ou mulheres?

Ela acomete cerca de 12% da po-
pulação mundial e cerca de 15%da
população brasileira. As mulheres
são 2 a 3 vezes mais afetadas que
os homens. 

Quais as causasda enxaqueca?
A doença é multifatorial. Além

do fator genético, o consumo de
alimentos como queijos, embuti-
dos, chocolate, café e adoçantes
com aspartame, sono prolongado
ou falta de sono, excesso de expo-
sição ao sol, alterações de hormô-
nios, tabagismo, odores fortes e a
ingestão de bebida alcoólica
podem desencadear uma crise. 

Transtornos de humor, como
ansiedade e depressão, também
podem frequentemente estar as-
sociados a um episódio de enxa-
queca.

As crises tendem a aparecer oca-
sionalmente, com duração de quatro
até 72 horas. Em casos extremos, a
frequência pode ser diária.

Quais os sintomas da enxa-
queca?

A crise de enxaqueca pode ser
dividida em quatro etapas com
sintomas distintos.

Na premonitória, o período an-
terior à dor de cabeça, é comum o
desejo por determinados alimen-
tos, como chocolate, alterações de
humor, cansaço, bocejos e reten-

ção de líquidos.
Depois vem a aura, que normal-

mente precede a crise, mas tam-
bém pode ocorrer
simultaneamente. Ela ocorre em
15 a 25% das enxaquecas, e se ma-
nifesta com alterações na vista
como embaçamento, pontos ou
manchas escuras na visão, linhas
em “zigzag” e pontos luminosos
que duram de cinco minutos a
uma hora. Em casos raros podem
acontecer auras sem dor de ca-
beça.

A etapa da cefaleia é o período
mais incapacitante e incômodo da
enxaqueca. A sensação é de dor
de um lado da cabeça e lateja-
mento que pioram com qualquer
esforço físico. Além disso, náu-
seas, vômitos e sensibilidade a ba-
rulhos, luz e cheiros podem
acompanhar a dor.

Por último vem a fase de resolu-
ção, que é a recuperação do orga-
nismo após a dor intensa de cabeça
e se caracteriza por intolerância a
alimentos, dificuldade de concen-
tração, dor muscular e fadiga.

A enxaqueca não é uma dor de
cabeça comum, ela possui carac-
terísticaspróprias, entre elas, cita-
se:

•Duração da dor: mínimo =4
horas   máximo=72 horas;

•Apresentar pelo menos dois
dos sintomas:

•Dor em pulsação/pulsátil, late-
jante;

•Intensidade da dor moderada a
grave;

•A dor se localiza em apenas um
lado da cabeça;

•A dor piora com movimenta-
ção ou atividade rotineira.

•Deve haver também pelo

menos um dos sintomasabaixo:
oFotofobia: intenso incômodo

na presença de luz;
•Fonofobia: intenso incômodo

na presença de som;
•Náuseas e/ou vômitos.
Com estes sintomas é muito

elevada a chance de o paciente ter
enxaqueca. 

Quanto tempo dura a crise de
enxaqueca?

Sobre o critério de duração do
quadro de dor, ressalta-se que o li-
mite é de 72 horas após o início da
enxaqueca. Caso o paciente per-
maneça com dor por um período
maior, será considerado estado
migranoso, o qual possui um tra-
tamento diferente da enxaqueca.

Como é feito o diagnóstico da
enxaqueca?

Não existem exames específi-
cos para diagnosticar a enxa-
queca. O diagnóstico é clínico, por
meio da avaliação médica dos sin-
tomas relatados pelo paciente.

Em alguns casos podem ser fei-
tos exames para identificar se
existem outros fatores interfe-
rindo na dor de cabeça e confir-
mar a suspeita de enxaqueca.

A realização de exames de ima-
gem e de laboratório não é indi-
cada para casos que se encaixam
nos critérios de enxaqueca, ape-
nas para quadros em que há sus-
peita de causas secundárias.

É importante verificar o histó-
rico familiar do indivíduo, a fre-
quência das enxaquecas e
principalmente os hábitos de
vida.

Quais os principais desenca-

deantes da enxaqueca
No que diz respeito a atividades

diárias, é preciso identificar os
possíveis gatilhos das crises de
enxaqueca, que são diversos e va-
riam de acordo com cada pessoa.
Estes fatores podem ser: 

•Ingestão de café,
chocolates/cacau, energéticos,
bebidas alcóolicas em excesso,
açúcar, embutidos;

•Uso de perfumes diferentes do
habitual ou com fragrância in-
tensa;

•Jejum prolongado;
•Estresse;
•Insônia;
•Alterações hormonais;
•Tabagismo.
Deve-se evitar ou manejar os fa-

tores gatilho paratentar reduzir a
frequência de crises desencadea-
das. 

Durante as crisesé importante
manter o repouso em ambiente
calmo (sem barulhos) e sem lumi-
nosidade. 

Medicamentos analgésicos e
anti-inflamatórios podem ser uti-
lizados inicialmente na enxa-
queca com resposta variável.

Por fim, para pacientes que
apresentam crises incapacitantes
com frequência é indicado, tam-
bém, o tratamento medicamen-
toso profilático associado às
mudanças de hábitos de vida.
Para esses casos, há diversas clas-
ses de medicamentos disponíveis,
ficando a critério do médico esco-
lher o tratamento mais adequado
ao perfil do paciente. 

Em caso de dúvidas, o médico
neurologista pode ser procurado.

Adaptado de HOSPITAL AL-
BERT EINSTEIN

Enxaqueca
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Na última sexta-feira (12),
o Ministério Público do
Amapá (MP-AP), em parceria
com a Agência Brasileira de
Inteligência (ABIN), encer-
rou, no auditório do Com-
plexo Zona Sul do MP-AP, o
“Curso de Inteligência Apli-
cada”. O treinamento, que
iniciou no dia 8 de agosto, no
auditório da Procuradoria-
Geral de Justiça – Promotor
Haroldo Franco, teve dura-
ção de cinco dias. O objetivo
foi capacitar membros de
instituições do Sistema Bra-
sileiro de Inteligência sobre
os fundamentos da ativi-
dade, além da consolidação
e difusão da Doutrina Nacio-
nal de Inteligência.

O procurador-geral de Jus-
tiça, em exercício, do MP-AP,
Nicolau Crispino fez o encer-
ramento do evento. De
acordo com o superinten-
dente estadual da ABIN, Júlio
César Ferreira Pereira Júnior,
o Curso de Inteligência Apli-
cada é ofertado a instituições
parceiras para nivelar o co-
nhecimento sobre a doutrina
de Inteligência, a fim de faci-
litar a comunicação entre os

envolvidos. 
“O curso abordou vários

assuntos, como a metodolo-
gia da produção do conheci-
mento e questões de
contrainteligência. Nós obje-
tivamos não só nivelar o co-
nhecimento, mas também a
demanda de networking,
que é muito importante para

o Sistema de Inteligência
Brasileiro funcionar, onde os
parceiros se conhecem e
constroem relações de con-
fiança. Foi um treinamento
bastante eficaz”, explicou
Júlio César Ferreira Pereira
Júnior.

Na ocasião, o superinten-
dente da ABIN fez a entrega

de uma placa institucional ao
PGJ em exercício, em reco-
nhecimento ao trabalho pres-
tado pelo Ministério Público
à sociedade e pela parceria
junto à Agência Nacional de
Inteligência na promoção do
curso. Por sua vez, Nicolau
Crispino agradeceu a honra-
ria e, em nome da PGJ, Ivana

Cei, garantiu a continuidade
do trabalho conjunto entre as
instituições. 

Na oportunidade, o procura-
dor-geral de Justiça em exercí-
cio, Nicolau Crispino, registrou
sua satisfação em representar a
PGJ do Ministério Público,
Ivana Cei, e citou a importância
da parceria com a ABIN para
contribuir na formação de
membros do MP-AP.

“É muito importante para
o Ministério Público do
Amapá poder oferecer toda a
estrutura para o evento e,
principalmente, ser parceiro
nesta iniciativa. O curso pro-
porcionou algo valioso aos
participantes, que foi a pos-
sibilidade de trocar conheci-
mentos e informações entre
as instituições envolvidas”,
ressaltou Nicolau Crispino.

Além de membros do MP-
AP, participam do curso servi-
dores da Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC); Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobrás);
Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (ANTAQ);
Tribunal Regional Eleitoral do
Amapá (TRE/AP); e forças de
segurança do Amapá.

Termina nesta segunda-
feira (15) o prazo para que
partidos, coligações e fede-
rações partidárias apresen-
tem o registro de candidatos
para qualquer dos cargos em
disputa nas Eleições 2022,
cujo primeiro turno está
marcado para 2 de outubro.

Eventual segundo turno
ocorrerá em 30 de outubro
no caso das disputas para
governador e presidente.
Neste ano, os eleitores
votam ainda para os cargos
de senador, deputado fede-
ral e deputado estadual ou
distrital.  

O prazo para o registro das
candidaturas se encerra às
8h, no caso de ser feito pela
internet, ou às 19hs, se a en-
trega de mídias com a docu-
mentação necessária for
feita diretamente no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE)
– se a candidatura for para
presidente e vice – ou nos
Tribunal Regionais Eleito-
rais (TREs) para os demais
cargos.

Cada partido pode apre-

sentar apenas uma candida-
tura a presidente, governa-
dor e senador, com os
respectivos suplentes. No
caso de deputado federal,
estadual ou distrital, cada
sigla poderá indicar candi-
datos no número de todas as
cadeiras a serem ocupadas,

mais uma.
No caso das eleições pro-

porcionais – para deputado,
seja federal, estadual ou dis-
trital – a legislação prevê
que 30% das candidaturas
apresentadas por cada le-
genda sejam obrigatoria-
mente de mulheres.

No ato de registro deve
constar sempre o nome a ser
mostrado na urna, a relação
de bens do candidato, foto-
grafia recente nas especifi-
cações dadas pelo TSE,
certidões criminais e prova
de alfabetização, entre ou-
tras informações e docu-

mentos.
Até o último sábado (13),

foram registradas 10 candi-
daturas à Presidência da Re-
pública, com os respectivos
vices. Para governador, até o
momento há 131 candidatos,
espalhados por todas as uni-
dades da federação. No caso
de senador, 142 se registra-
ram.

Para as eleições propor-
cionais foram registradas,
até as 16h da sexta-feira (12),
12.126 candidaturas a depu-
tados estadual, 7.985 a de-
putado federal e 336 a
deputado distrital. Os dados
são disponibilizados em
tempo real no sistema de di-
vulgação de candidaturas e
contas da Justiça Eleitoral.

Após ser apresentado, o
registro ainda deve ser jul-
gado pela Justiça Eleitoral,
que pode deferi-lo ou não,
conforme o atendimento
aos requisitos legais. O
prazo para o julgamento de
todas as candidaturas é 12
de setembro, 20 dias antes
do pleito.

MP-AP e ABIN encerram curso de Inteligência Aplicada
aos membros do Sistema Brasileiro de Inteligência

Prazo para registro de candidatos termina nesta segunda (15)
Eleições 2022

Até agora foram registradas 10 candidaturas à Presidência da República.

A capacitação é ofertada a instituições parceiras para nivelar o conhecimento sobre a doutrina de
Inteligência, a fim de facilitar a comunicação entre os envolvidos. 

O prazo para o registro das candidaturas se encerra às 8h, no caso de ser feito pela
internet, ou às 19hs,, se a entrega de mídias e documentos for direto no TSE.

O curso abordou questões como a metodologia da produção
do conhecimento e questões de contrainteligência.

Parceria

Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 14 e 15 de agosto de 2022
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Candice Swanepoel
entrou na onda do
áudio viral de Juma e
gravou um vídeo em
que interpreta a já co-
nhecida fala da perso-
nagem toda vez que
ela fica com "reiva":
"Quero ir embora" – ou
"querimbora".

A modelo sul-afri-
cana compartilhou
nas redes um vídeo
em que aparece imi-
tando a fala da prota-
gonista de "Pantanal".

"Quando ela acorda
com reeeiivaa", escre-
veu Candice na le-

genda do vídeo.
A publicação che-

gou até Alanis Guillen,
intérprete de Juma,
que comentou o post
com um emoji de onça
e, outro, de coração.

Candice então res-
pondeu: "Juma, te
amo".

Assídua no Brasil,
Candice Swanepoel
fala português e já foi
casada com o modelo
capixaba Hermann Ni-
coli, com quem teve
dois filhos, Ariel, de 4
anos, e Anaca, de 5.

Quando falamos em datas
importantes na escola sem-
pre há uma preocupação do
que iremos coletar. Esta se-
mana preparamos alguns
momentos para homenagear
os pais de nossos alunos,
através de cartões, lembran-
cinhas, e por fim uma carta. 

Como professora de
acordo com as regras deve-
ria sempre estar preparada
para correlacionar os assun-
tos, mesmo sabendo que al-
gumas crianças irão
manifestar seus sentimen-
tos de diversas formas. E
uma das formas mais emo-
cionante para um professor
é quando seu aluno lhe pede
ajuda pois não consegue es-
crever o que está sentindo.

Minha aluna que ainda
não é alfabetizada pediu
que eu escrevesse para ela a
carta que iria me falando e
eu escreveria. Poderia dizer
que não, mas aproveitei o
momento para me dedicar a
ela e saber um pouco mais
sobre sua ideia e formação
textual. E confesso que me
surpreendi.

Ela começou a falar:
" Querido pai, hoje acor-

dei pensando em você.
Como você foi, é e sempre
será especial. Sei que não foi
fácil dar a educação para
tantos filhos, mas pode ficar

orgulhoso, você conseguiu.
AH! Meu pai quanta falta

você me faz. As vezes es-
queço que já não posso re-
correr ao seu abraço.
Lembro com carinho e sau-
dade de tudo o que nos pro-
porcionou em vida. E com
certeza fomos seus aprendi-
zes mais que especiais.

Pai, falo a quem permitir
que você foi aquele que me
ensinou a querer sempre o
melhor. Você foi meu PRO-
FESSOR, professor sim, pois
me ensinou que cada dia po-
deria ser melhor, e eu tento.
Quando busco na memória,
não me vem apenas uma
lembrança, vem um livro re-

pleto de ensinamentos.
Você nos ensinou a ser o

que somos hoje. A ouvir o
silêncio mesmo com o baru-
lho nos ensurdecendo. Meu
pai, meu professor. Quando
errávamos ou teimávamos,
seu olhar que repreendia,
nunca nos deixou sem res-
postas. Sempre um sermão
amigo. Quanta saudade em
meu coração. (olhinhos
cheios de lágrimas)

Querido pai você ouviu,
falou, nos deu limite. Nos
mostrou que não há prefe-
rências, se na família existe
amor. Nos traduziu com ter-
nura, que cada filho era di-
ferente e distribuiu a todos

o seu tempo e seu carinho
uniformemente.

Foste tão cedo papai, tí-
nhamos tanto que mostrar a
você. Você não nos avaliou,
mas acredito que ficaria or-
gulhoso com o resultado.

Cada aprendiz seu desen-
volveu uma técnica para lhe
guardar e jamais esquecer. E
todos nós nos orgulhamos
de ter tido você como nosso
pai”.

E como filha que sou com-
pleto a carta para meu
pai.(Aqui eu continuei a
carta minha aluna ficou tão
emocionada que não conse-
guiu mais continuar. Sua
história é tão minha que dei
continuidade)

“Você pouco participou
da vida de seus netos. Masé
infinitamente lindo como
eles falam de você. A sau-
dade deles é inexplicável,
mas para o amor não há ex-
plicação.

Só temos que aceitar que
você fez a diferença. Que di-
ferença meu pai, seu jeito
sereno, sua aparência frágil
e delicada, enganava muitos
que não conheciam sua
força e sua coragem.

Fui privilegiada e muito
feliz ao seu lado, mesmo
nos momentos de tormen-
tas você sempre estava lá,
segurando a mão de quem
estava precisando.

Sei que não foi fácil meu
pai, a sua sala de aula, sala
de vida, sua família. Uma di-
versidade de filhos, com
idades diferentes, com eta-
pas e fases das mais inten-
sas e você e sempre
presente. Presente na vida
de cada um.

Você poderia ter feito es-
colhas diferentes, tudo po-
deria ter sido de outra
maneira.No entanto você
escolheu nos amar.E se foi,
somente quando todos nós
estávamos encaminhados.

Meu pai não estas pre-
sente em corpo, mas te sinto
a cada dia. E se eu pudesse
voltar no tempo e lhe dar
um presente, eu lhe faria
um cafuné, um abraço aper-
tado e repetiria mil vezes EU
TE AMO.

Infelizmente não pode-
mos voltar no tempo por
isso esta carta está sendo es-
crita, mas acredito infinita-
mente que ainda posso lhe
dar de presente meu amor
eternamente.

Simplesmente amo você
meu pai, e se eu conseguir
transmitir um terço do que
aprendi com você a meus fi-
lhos já serei grata aos seus
ensinamentos, meu eterno
professor.

PS. Da um beijo na mamãe,
estou com saudades dela
também. Amo vocês.

Dublagem Geral

Candice Swanepoel dubla áudio viral de Juma 
e recebe mensagem de Alanis Guillen

Modelo sul-africana entra na onda da gravação em que a personagem de Pantanal repete inúmeras vezes 
'querimbora'. Em post, Candice ainda respondeu a atriz brasileira: 'Te amo'.

Candice Swanepoel dubla áudio viral de Juma e recebe 
mensagem de Alanis Guillen — Foto Reprodução-Instagram
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O RF Vision traz um novo
conceito para hotelaria da
Serra Gaúcha. O grande dife-
rencial está na sofisticação
das 20 suítes  e em seu único
e exclusivo Restaurante pa-
norâmico e giratório de Gra-
mado.

O RF Vision oferece uma
experiência gastronômica
única e de alto padrão, com
frutos do mar, carnes bovinas
angus, ovinos e massas im-
portadas. No bar os clientes
podem degustar drinks clás-
sicos, autorais e uma adega
com excelentes rótulos.

Além do restaurante pano-
râmico giratório com sua des-
lumbrante vista e seus pratos
saborosos, o empreendimento
inovador oferece uma infraes-
trutura sofisticada, moderna e
extremamente confortável.

Quartos amplos com es-
paços integrados, onde os
clientes contam com total
privacidade para apreciar
momentos únicos com pes-
soas especiais.

Informações e Reservas:
www.rfvision.com.br ou

(54) 996811529

Quando você chegar à Gramado na
Serra Gaúcha, prepare-se para viver
uma experiência emocionante, ines-
quecível e que revelará os segredos
milenares sobre as belezas da vida. 

Na FantasticHouse todos irão se di-
vertir e entreter com uma experiência
lúdica e uma história emocionante
que vai tocar os corações e transfor-
mar a vida de cada pessoa que por ali
passar. Com uma estrutura encanta-
dora, a gigante fantástica vai mostrar
através de lindas canções e persona-
gens cativantes todos os segredos do

colorido, mágico e fantástico viver.
Uma mágica e encantadora visita-

ção circular em uma casa fantástica
dotada de cenografia, efeitos, trilha
musical e iluminação cênica e ceno-
gráfica impactantes. A visitação será
guiada por personagens lúdicos ca-
racterizados e inseridos tematica-
mente na história.

Alegria, diversão e muita emoção
em uma história que mistura o épico
e o lúdico de forma única.

Informações:
www.fantastichouse.com.br

Os viajantes que passeiam pela
Serra Gaúcha podem esticar a via-
gem até os Campos de Cima da
Serra para conhecer uma atração
novinha em folha, colorida e chei-
rosa. É o Mátria Parque de Flores,
um espaço de 50 hectares com mais
de 300 espécies de plantas, cultiva-
das em 30 jardins.

O parque fica em São Francisco
de Paula, um dos melhores destinos
para visitar perto de Porto Alegre,
distante 35 km de Gramado e de Ca-
nela. 

Um dos pontos mais fotografados
do parque é o túnel de glicínias,
com 102 metros de comprimento.

O empreendimento também con-
tará com árvores frutíferas, e na
época certa, os visitantes poderão
colher os frutos. Os ambientes são
ligados por 12 quilômetros de tri-

lhas, sendo que quatro deles serão
em meio à mata de araucárias, bas-
tante característica na região.

O ponto central do parque é uma
construção à beira do chamado
Lago Azul, que conta com um deck
sobre a água. Neste espaço fica um
restaurante que servirá pratos da
culinária gaúcha, além de lanches.

Os ingressos para o Mátria Parque
de Flores custam R$ 119 para adul-
tos e R$ 59,50 para adolescentes
entre 12 e 16 anos, pessoas com
mais de 60 anos, moradores de São
Francisco de Paula e PNEs e acom-
panhantes. Crianças até 11 anos não
pagam.

As entradas podem ser compra-
das diretamente no site do Mátria.
O parque abre diariamente, in-
cluindo sábados, domingos e feria-
dos, das 10h às 18h.

MÁTRIA PARQUE DE FLORES   

RF VISION, UMA EXPERIÊNCIA SENSORIAL

FANTASTIC HOUSE



Na vida, no ciclo vital, há
coisas que não se explicam,
apenas se vivenciam. Só
isso! O conselho é bom, ex-
plica, dirige, indica, dar uma
luz, mas, em muitos casos, é
imprescindível a experiência
(in loco), para podermos en-
tender o sentido da vida. E é
assim que a juventude en-
tende. Para ela, muitos dos
conselhos dado pelos mais
velhos, são tradicionais, ul-
trapassados e fora de época.
Quando não se houve conse-
lhos, um dia aquele jovem
irá vivenciar determinadas
situações que ele jamais ima-
ginaria que poderia aconte-
cer consigo mesmo.  

Certa vez, em meio ao
meu curso de doutorado, es-
tive em Macapá para dar
continuidade à minha pes-
quisa, era um momento de
muito trabalho, mas, muitos
dos meus amigos, não me
viam como um pesquisador,
mas sim, como um simples
turista. Para eles, naquele
momento, eu estava apenas
passeando e turistando nas
terras tucujus. A única res-

posta que eu podia dar, era: -
Quando você estiver reali-
zando um doutorado, você
jamais vai fazer essa correla-
ção entre um doutorando e
um turista. 

Em cada estágio, a vida
nos presenteia, com mo-
mentos específicos, e é im-
portante respeitarmos cada
fase do ciclo vital. Na juven-
tude, não há lugar para de-
terminadas coisas, visto que
o jovem pensa definitiva-

mente no presente, não há
passado, e poucos pensam
no seu próprio futuro. Leva-
se em consideração o mo-
mento, o viver e curtir a
vida. Embora muitos pais
não percebam, é em função
disso que começa a surgir
entre pai e filhos, o conflito
de gerações. O pai pensa que
o filho não sabe enfrentar a
vida, e o filho vê o pai como
uma pessoa tradicional e re-
trógrada.      

Quando jovem, eu tam-
bém jamais pensava em ser
pai. Mas, há o momento em
que se começa a namorar,
noivar e depois, casar. Du-
rante todo esse período da
vida, alguns questionamen-
tos em relação a esse tema
(ter filhos ou não), e isso co-
meça a surgir, principal-
mente em relação à mulher.
Quando meu primogênito
nasceu, confesso que ainda
não expressava a vontade de
ser pai, mas por dentro, meu
coração já estava muito an-
sioso para gerar ter um filho
em meus braços.

Se tornar pai, não é tão
simples como se pensa, além
da responsabilidade, em
todos os sentidos, seu cami-
nhar muda completamente,
sua vida se transforma, você
começa a aprender com seu
próprio filho. Não só isso,
muda-se toda estrutura fa-
miliar, você se torna pai, sua
companheira se torna mãe,
seus irmãos se tornam tios e
tias, e seus pais se tornam
avós. É uma quebra de para-
digmas muito grande, que

vai refletir em toda a família.
Alguns de seus melhores
amigos da juventude se tor-
nam padrinhos, compadres e
comadres, e terminam se
agregando à família. 

Como pai, é importante
acompanhar todos os passos
de seu filho, estar sempre
presente em todos os mo-
mentos, compartilhar dúvi-
das, ensinar, aprender,
vivenciar as curiosidades,
principalmente na fase in-
fantil. Nas fases da adoles-
cência é natural que o jovem
comece a procurar sua turma
de amigos e se distanciar um
pouco dos pais. Todo esse
acompanhamento na família
contribuirá para que o adulto
tenha vida própria. Todo pai
precisa entender que seu
filho, não é sua propriedade
particular, visto que ele é
outra pessoa, terá sua pró-
pria personalidade, crescerá,
e no futuro terá sua vida pró-
pria. Há um ditado chinês
que diz o seguinte: primeira-
mente ensinamos nossos fi-
lhos a andar, depois, a voar
alto. Concordo plenamente.

A Europa está vivendo
uma seca que tornou visíveis
as chamadas "pedras da
fome" — um aviso sinistro do
passado pressagiando perío-
dos de miséria.

Comuns na Europa cen-
tral, as "pedras da fome" são
rochas nos leitos dos rios que
só são visíveis quando os ní-
veis de água estão extrema-
mente baixos.

Populações que viviam
entre os séculos 15 e 19 onde
hoje estão países como Ale-
manha e República Tcheca
deixaram marcos nessas pe-
dras com mensagens sobre
as catástrofes desencadea-
das pela falta de água e lem-
branças das dificuldades
sofridas durante as secas.

A inscrição mais antiga en-
contrada na bacia do rio Elba
(que nasce na República
Tcheca, corre pela Alemanha e
deságua no Mar do Norte) data
de 1616 e está em alemão. Ela
diz wenndumichsiehst, dann-

weine, que pode ser traduzido
para o português como "se
você me vir, chore".

Essa pedra específica é
particularmente famosa por-
que os habitantes da região
esculpiram as datas de secas
severas em sua superfície.
De acordo com um estudo
publicado em 2013 por uma
equipe tcheca, os anos 1417,
1616, 1707, 1746, 1790, 1800,
1811, 1830, 1842, 1868, 1892 e
1893 podem ser lidos na

pedra.
Na cidade de Pirna, na Ale-

manha, há um registro nos
arquivos da cidade que
aponta a existência de uma
pedra com o ano 1115 gra-
vado, mas a localização
exata desse marco não é
mais conhecida.

"A vida florescerá nova-
mente quando esta pedra
desaparecer", diz outra das
rochas esculpidas.

"Quem uma vez me viu,

chorou. Quem me vê agora
vai chorar", está gravado em
outra.

"Se você vir essa pedra de
novo, vai chorar. A água es-
tava baixa até aqui no ano de
1417", diz outra.

Pedras que anunciam po-
breza

Períodos de seca eram
ainda mais graves no pas-
sado do que hoje em dia,
porque as pessoas tinham
muito menos recursos logís-
ticos e tecnológicos para dri-
blá-los. Níveis tão baixos de
água significavam pobreza e
carestia para muitas cidades
e povoados.

No passado, a área da Eu-
ropa Central, que inclui par-
tes da Alemanha, República
Tcheca, Eslováquia, Áustria
e Hungria, dependia das ter-
ras férteis ao longo das mar-
gens dos rios para produzir
alimentos.

A seca arruinava as planta-

ções e tornava difícil ou im-
possível a navegação nos rios
por onde chegavam alimen-
tos, suprimentos de todos os
tipos e carvão para cozinhar,
ameaçando o sustento das
famílias que viviam ao longo
da margem dos rios.

Então, depois das secas,
vinham as fomes – por isso
as pedras são conhecidas
como hungersteine (pedras
da fome) na Alemanha

As pedras se tornaram vi-
síveis diversas vezes ao
longo do século 20, in-
cluindo em 1918 em um pe-
ríodo que coincidiu com a
crise gerada pela Primeira
Guerra Mundial. Também há
marcos em diversas pedras
dos anos 1904, 1928, 1963.

Nos últimos anos – 2003,
2015, 2018 – o fenômeno da
seca em intervalos muito
curtos tornou-se a manifes-
tação mais proeminente das
mudanças climáticas na Eu-
ropa Central.

As sinistras 'pedras da fome' reveladas em rios 
da Europa após período de seca

História de horror

Populações que viviam entre os séculos 15 e 19 onde hoje estão países como Alemanha e República Tcheca deixaram marcos nessas pedras
com mensagens sobre as catástrofes desencadeadas pela falta de água e lembranças das dificuldades sofridas durante as secas. 

Geral
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As pedras são comuns na Alemanha — Foto Getty Images



Mãe descobre paradeiro de filha desaparecida por 36
anos em conversa com vizinho no litoral de SP
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Uma conversa com o vizi-
nho revelou a uma mãe o pa-
radeiro da filha desaparecida
por 36 anos no Morro da
Nova Cintra, em Santos, no
litoral de São Paulo. Ela con-
tou que o ex-marido havia
deixado a casa onde mora-
vam com a filha Marcela. Ao
falar o apelido do homem,
que era conhecido por Bida,
ela foi surpreendida.

“O vizinho disse que co-
nhecia esse homem e a filha
dele desde pequena e que os
dois viviam na Zona No-
roeste. Foi assim que a
minha mãe soube de tudo”,
disse Karla Silva Nicodemos,
irmã mais velha de Marcela.

Aos 41 anos, Karla conta
que nunca esqueceu da irmã
mais nova, mesmo as duas
tendo sido separadas
quando ainda eram crianças.
O pai levou a bebê depois
assim que saiu de casa,
quando ela tinha cinco anos.

“Minha mãe e ele (pai) briga-
vam muito”.

E foi justamente após uma
discussão que ele deixou a
casa com Marcela e nunca
mais voltou. Karla conta
morar no Centro de Santos
desde criança e garante que
nunca deixou de procurar
pela irmã. Após a mãe ter
conseguido a tal pista com o

vizinho, de que a caçula mo-
rava na Zona Noroeste, bem
como uma foto, ela fez uma
publicação em uma rede so-
cial pedindo ajuda.

“Os olhos da minha mãe se
encheram de lágrimas e o co-
ração falou mais alto. Ape-
nas de ver a foto [de Marcela]
e comparar dá para ver que
ela parece muito com nossa

família”, contou Karla.
Ela publicou a foto da 'su-

posta' irmã nas redes sociais
e deu certo. Na noite do úl-
timo sábado (6), as duas tro-
caram mensagens e
descobriram que moram em
regiões vizinhas de Santos.

De acordo com Karla, ela
recebeu mensagens via Face-
book de uma pessoa cha-

mada Marcela e que se iden-
tificava como sendo sua irmã
mais nova. “Eu nem acredi-
tei, conversamos por horas”,
ressalta.

Adotada
Depois de um tempo de

conversa, Karla entendeu o
motivo de não encontrar a
irmã nas redes sociais. Ela
passou a usar o sobrenome
da família adotiva, para
quem o pai a entregou logo
após sair de casa. “Há muito
tempo eu estava a procu-
rando pelo sobrenome Nico-
demos, mas nunca consegui
nada”, ressalta.

Karla explica que, apesar
da surpresa de encontrar a
irmã, as duas ainda precisam
marcar para se reencontrar
pessoalmente. “Nunca es-
queci dela. Por mais que os
anos passem, ninguém con-
segue arrancar o amor. Está
no nosso sangue”, disse.

Filha desaparecida Geral

Mulher que mora no Morro da Nova Cintra, em Santos, falou o apelido do ex-marido, 
que saiu de casa com a filha. O vizinho revelou que o conhecia.

COLUNA •

"Poemas da Arca do Velho"
Itaguaraci Macedo: Químico e poeta

rivmacedo@ymail.com

Karla (à esq) e Marcela, irmãs vão se reencontrar
pessoalmente após 36 anos — Foto Reprodução

Encontro-me senil por solidão...
mas,como não estar se nada fiz,
Para que eu fosse outra vez feliz,
sob esse céu sem fim do Maranhão!

Nem mesmo caminhando em dire-
ção,
do coração da velha São Luís,
e a brancura de toda a matiz
onde as areias do Olho D’água
estão!

De tão desencontrado que eu me
sinto,
o mar se foi,vai se fazer distinto
essa maré não vi...e mar,nem
tento;

Posto que dele meus olhos eu tire,
na direção que o meu olhar se vire,
ele vai estar lá nesse momento!

MARÉ DA ILHA 



Com 2.584 casos confirma-
dos, o Brasil deverá ser capaz
de diagnosticar a varíola dos
macacos em todos os labora-
tórios centrais de saúde pú-
blica (Lacens) do país até o
final de agosto, informou o
ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, no fim desta se-
mana.

De acordo com o ministro,
o governo federal se anteci-
pou à emergência de saúde
pública de importância global
declarada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) em
julho e articulou formas de
lidar com a doença e receber
pacientes no sistema público.

“Desde maio, quando sur-
giram os primeiros casos na
europa, o sistema único de
saúde se preparou para en-
frentar essa ameaça. Enfren-
tamos a emergência de saúde
pública causada pela covid-19
e, desde o início, organiza-

mos as estruturas dos labora-
tórios para fazermos o diag-
nóstico [da varíola dos
macacos]”, informou.

Queiroga falou sobre a leta-
lidade e a taxa de infecção da
varíola dos macacos no Bra-
sil, que em âmbito internacio-
nal causou cinco mortes em
países considerados não en-
dêmicos, segundo dados da
OMS.

“Vale lembrar que a letali-
dade dessa doença [varíola
dos macacos] é baixa, ou seja,
a maioria dos casos é simples,
de tal sorte que não é algo que
se assemelhe à covid-19, ape-
sar de ser uma emergência de
saúde pública global reconhe-
cida pela OMS”, informou o
ministro.

O ministro da Saúde lem-
brou que a grande maioria de
casos de varíola dos macacos
acomete homens que fazem
sexo com outros homens, e

que o principal vetor de
transmissão é o contato di-
reto pele a pele ou pelas mu-
cosas. “Isso é uma
observação epidemiológica.
Não tem cunho de estigmati-
zar cidadãos. Qualquer um
pode adquirir”, complemen-
tou.

Outro ponto apresentado
pelo ministro da Saúde é que
o uso de preservativos não
impede a contaminação pela
varíola dos macacos. Dentre
as principais características
da enfermidade estão: febre,
lesões de pele, ínguas e cros-
tas. “Os indivíduos devem
ficar isolados”, explicou
Queiroga, que estimou em
três semanas o período de
convalescência.

O ministro, que é médico,
também afirmou que o trata-
mento da doença até o mo-
mento se dá pelo tratamento
dos sintomas, enquanto me-

dicamentos antivirais especí-
ficos contra a doença ainda
estão sendo estudados.

OMS dá novos nomes às va-
riantes do vírus

A Organização Mundial de
Saúde (OMS) também anun-
ciouna sexta-feira (12), que
deu novos nomes às variantes
já existentes do vírus da va-
ríola dos macacos (monkey-
pox).

A partir de agora, a "versão"
mais letal do vírus, que vem
da Bacia do Congo, na África
Central, será conhecida como
clado um. Já a variante que
está circulando no Brasil, que
vem da África Ocidental, será
o clado dois. Os especialistas
também acordaram que o
clado dois tem dois subcla-
dos.

Na biologia, um clado é um
grupo de organismos que se
acredita terem evoluído de
um ancestral comum.

Os clados do vírus da va-
ríola dos macacos foram no-
meados usando algarismos
romanos: clado I (clado um) e
clado II (clado dois). Já os
subclados serão conhecidos
como clado IIa e clado IIb. Os
nomes das linhagens serão
propostos à medida que o
surto da doença evoluir.

Em nota, a OMS lembrou
que o vírus da varíola dos ma-
cacos foi nomeado depois de
ser descoberto pela primeira
vez, em 1958, assim como a
própria doença – antes que as
práticas atuais de nomeação
de doenças e vírus fossem
adotadas. Na época, as princi-
pais variantes foram identifi-
cadas pelas regiões

geográficas onde se sabia que
circulavam.

A melhor prática atual, fri-
sou a entidade, é que vírus
recém-identificados, doenças
relacionadas e variantes de
vírus recebam nomes com o
objetivo de evitar ofender
qualquer grupo cultural, so-
cial, nacional, regional, pro-
fissional ou étnico e
minimizar qualquer impacto
negativo no comércio, via-
gens, turismo ou bem-estar
animal.

Poliomielite
Erradicada no Brasil em

1989, a poliomielite teve
casos diagnosticados em ou-
tros países recentemente, re-
latou o ministro. Para evitar
qualquer ocorrência da
doença em solo nacional,
Queiroga reforçou a impor-
tância da vacinação da Cam-
panha Nacional de Vacinação,
lançada no dia 7 de agosto.

“Qual é a nossa arma? A va-
cinação. É por isso que nós fa-
zemos um apelo aos pais, aos
avós: que levem filhos e netos
para as salas de vacinação”,
disse o ministro.

O esquema vacinal para a
poliomielite tem duas fases.
Na primeira, a criança toma 3
doses injetáveis: a primeira
aos dois meses de vida; a se-
gunda aos 4 meses de vida; a
terceira aos 6 meses de vida.
A segunda fase, de reforço,
deve ser administrada por via
oral a partir de 1 ano e 3 meses
de vida. A segunda dose das
gotinhas deve ser dada aos 4
anos, e não deve ultrapassar
os 6 anos, 11 meses e 29 dias
de vida da criança.

Diagnóstico de varíola dos macacos será
feito nos Lacens até agosto

Brasil Geral

A filha de Juliano Cazarré,
o "Alcides" de Pantanal, vol-
tou à Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) em São Paulo
depois de ter tido uma piora
na saturação de oxigênio.

Foi o que revelou Leticia
Cazzaré, noiva do ator e mãe
de Maria Guilhermina, em
uma publicação nas redes so-
ciais na última sexta-feira (12).

"Ela precisou mesmo de
um cateterismo e de um
stent, mas agora passa muito
bem!", escreveu, na descri-
ção de uma foto abraçada à
filha.

"Depois de uma noite em
claro e um dia de muito cari-
nho pra que ela aguentasse
muitas horas em jejum, en-

tubação, procedimento e ex-
tubação, agora nós duas só

queremos ficar juntas e dor-
mir." Cardiopatia rara

Maria Guilhermina nasceu
no final de junho deste ano e
precisou passar por uma ci-
rurgia no coração logo de-
pois do nascimento. Os
exames de pré-natal detecta-
ram que ela tinha uma car-
diopatia congênita rara,
chamada de Anomalia de
Ebstein.

No dia 2 de agosto, a pe-
quena teve alta, mas os pais
ficaram com ela em São
Paulo para acompanha-
mento do caso.

Encontro familiar
Além de Maria Guilher-

mina, Juliano e Letícia são

pais de Vicente, Inácio, Gas-
par e Maria Madalena. Du-
rante a semana, o ator
comemorou que conseguiu
reunir alguns de seus filhos
com a recém-nascida.

"Levei os pequenos Gaspar
e Madalena para São Paulo,
para matar a saudade da
mamãe e para finalmente co-
nhecer a irmãzinha", relem-
brou.

O ator relatou que tiveram
que lidar voos cancelados e
muitas horas no aeroporto,
junto das crianças.

"Mas a missão foi cum-
prida. Esses sorrisos justifi-
cam todo e qualquer esforço.
Amor é serviço. A vida quer
viver."

Filha de Juliano Cazarré volta à UTI e coloca stent no coração
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Tratamentos, até o momento, visam amenizar sintomas, informou ministro.

Doença rara

A mãe, Leticia Cazarré, afirmou nas redes sociais que a bebê passa bem depois de ter tido uma queda na saturação de oxigênio.

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga falou
sobre a situação da doença no país.

Filha de Juliano Cazarré volta à UTI e
coloca stent no coração. 
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Qual a herança que esta-
mos deixando para as gera-
ções futuras? Hoje é véspera
de uma data muito especial, o
dia dos pais. E também é um
momento oportuno para re-
fletirmos sobre algo muito es-
pecial. Em Lucas 12.22-34, o
evangelista fala de várias coi-
sas, uma delas é sobre a ques-
tão das nossa ânsias e o que
fazer. Somos lembrados que
de nada adianta nos debater-
mos se na pratica o que deve-
ríamos buscar é o reino de
Deus e sua justiça, pois todas
as outras coisas serão acres-
centadas, pelo próprio Deus.
O evangelho diz que: “Então
Jesus disse aos seus discípu-
los: — É por isso que eu digo a
vocês: não se preocupem com
a comida que precisam para
viver nem com a roupa que
precisam para se vestir. Pois a
vida é mais importante do
que a comida, e o corpo é
mais importante do que as
roupas. Vejam os corvos: não
semeiam, não colhem, não
têm despensas nem depósi-
tos, mas Deus dá de comer a
eles. Será que vocês não
valem muito mais do que os
pássaros? Qual de vocês pode
encompridar a sua vida, por
mais que se preocupe com
isso? Portanto, se vocês não
podem conseguir uma coisa
assim tão pequena, por que se
preocupam com as outras?
Vejam como crescem as flores
do campo: elas não traba-
lham, nem fazem roupas para
si mesmas. Mas eu afirmo a
vocês que nem mesmo Salo-
mão, sendo tão rico, usava
roupas tão bonitas como uma
dessas flores. É Deus quem
veste a erva do campo, que
hoje está aqui e amanhã desa-
parece, queimada no forno.
Então é claro que ele vestirá
também vocês, que têm uma
fé tão pequena! Portanto, não
fiquem aflitos, procurando
sempre o que comer ou o que
beber. Pois os pagãos deste
mundo é que estão sempre
procurando todas essas coi-
sas. O Pai de vocês sabe que
vocês precisam de tudo isso.
Portanto, ponham em pri-
meiro lugar na sua vida o
Reino de Deus, e Deus lhes
dará todas essas coisas. Jesus
continuou: — Meu pequeno
rebanho, não tenha medo!
Pois o Pai tem prazer em dar o
Reino a vocês. Vendam tudo o
que vocês têm e deem o di-
nheiro aos pobres. Arranjem
bolsas que não se estragam e
guardem as suas riquezas no
céu, onde elas nunca se aca-
barão; porque lá os ladrões
não podem roubá-las, e as
traças não podem destruí-las.
Pois onde estiverem as suas
riquezas, aí estará o coração
de vocês.”

Jesus fala sobre os nossos

medos, e também aponta a
solução. Se olharmos na pers-
pectiva da paternidade tam-
bém observamos os pais
ansiosos em ver uma estabili-
dade social e econômica para
seus filhos, mas a questão
que praticamente não se vê é:
E A SALVAÇÃO? O QUE É OS
PAIS ESTÃO FAZEDNO PARA
QUE SEUS PUPILOS NÃO
SEJAM CONDENADOS AO IN-
FERNO PELA FALTA DE FÉ
EM JESUS? Sim! É preciso ter
esta preocupação, aqui neste
mundo tudo vai se acabar, eu
admitindo ou não, um dia
vou prestar contas ao meu
criador. Neste momento o
que tenho para lhe apresen-
tar? Que tipo de coração será
apresentado? Que herança es-
tamos deixando para as gera-
ções futuras, os nossos filhos?
O que os nossos filhos estão
nos copiando? São bons
exemplos ou péssimos? Tal-
vez você diga para si mesmo:
pastor eu só ensino coisas
boas para os meus filhos. Eu
acredito. Mas que coisas boas
são essas, que valores são
esses? Será que tudo que você
ensinou é motivo de orgulho
para os seus filhos? Quero
levar a refletirmos sobre algo
muito especial: As nossas
ações são em grande parte o
resultado do exemplo que ti-
vemos de nossos pais e as
nossas ações serão o fruto das
ações de nossos filhos. Diz
Deus em Êxodo 20.5-6: “Não
se ajoelhe diante de ídolos,
nem os adore, pois eu, o Se-
nhor, sou o seu Deus e não to-
lero outros deuses. Eu castigo
aqueles que me odeiam, até
os seus bisnetos e trinetos.
6Porém sou bondoso com
aqueles que me amam e obe-
decem aos meus mandamen-
tos e abençoo os seus
descendentes por milhares de
gerações.”

Queridos leitores, muitos
podem pensar que estão dei-
xando uma herança em bens,
mas e o principal está sendo
repassado para os seus filhos?
Isto é, que Jesus o único Sal-
vador? Todavia, muitos país
não estão cumprindo a von-
tade de Deus e estão assim jo-
gando os seus filhos no
inferno, pois não buscam a
Deus, se enganam com uma

falsa vida e embebem-se pelo
cálice da cobiça e o desejo de
conquistar o mundo, per-
dem-se e levam os seus filhos
juntos consigo.

Muitos pais se matam tra-
balhando para deixar heran-
ças materiais para os seus
filhos, mas é isso mesmo que
tornará o filho ou a filha al-
guém respeitável? Na prática
não, o que torna alguém reco-
nhecido é o seu comporta-
mento.

Se alguém é apegado a bens
materiais é porque apreendeu
em casa a ser assim, se a pes-
soa é apegada a palavra de
Deus é porque apreendeu em
casa esse exemplo.

Qual ensino/exemplo está
se sobrepondo? A ansiedade
pelo inesperado ou a espe-
rança da promessa de Deus
que é real e visível pelos olhos
da fé? Como gostaria de ouvir
você dizer: Estou conduzindo
os meus filhos na presença do
Senhor.

Sinceramente espero que
todos os pais estejam preocu-
pados em deixar o legado da
Salvação eterna para os seus
filhos, pois se os pais não en-
sinam, são desleixados com o
ensino bíblico para os seus fi-
lhos e eles não serão conhece-
dores das verdades bíblicas. A
grande verdade é: Pais res-
ponsáveis em levar os filhos
na Igreja fazem de tudo para
terem um lar alicerçado no
amor. Quem assim faz terá o
respeito dos filhos no final da
vida. Pais que não valorizam
a sua vida religiosa e a vida
dos filhos tem tudo para pas-
sar os seus dias na miséria,
ou, talvez na melhor das hi-
póteses num asilo, pois serão
um peso para os seus filhos.

Estou falando tudo isso
porque o evangelho quer nos
ensinar a não corrermos atrás
do vento, quer nos ensinar a
esperar em Deus por todas as
coisas. Jesus está nos convi-
dando para não sermos ansio-
sos pelos bens materiais, nem
pelo dia de amanhã, mas que
a melhor coisa é viver cada
dia na esperança e gratidão
do amor de Deus. 

Isto é, para pais e filhos.
Jesus por meio das compara-
ções feitas mostra aos seus
discípulos que não tem como

fazer duas coisas ao mesmo
tempo, ou você se torna an-
sioso pelos bens materiais, ou
você deixa Deus te cuidar e
dar exatamente tudo para o
seu necessário. 

Jesus fala que a vida é o
mais importante, isto é, a
ALMA VIVENTE (alma que
não morre nunca), essa deve
ser tida em altíssima estima,
pois o corpo morre, mas a
alma permanece e aqui é de-
cido a nossa eternidade. 

Jesus diz, Lucas 12.25-26:
Qual de vocês pode encom-
pridar a sua vida, por mais
que se preocupe com isso?
Portanto, se vocês não podem
conseguir uma coisa assim
tão pequena, por que se preo-
cupam com as outras?

Para exemplificar a fragili-
dade da vida e como ela é
mantida e preservada por
Deus ele usa o exemplo de
flores no campo. As flores,
tem tudo para serem pisotea-
das, por animais, tudo para
que o vento lhes estrague,
elas tem tudo para morrerem
sem água, sem nutrimento,
mas Deus lhes concede exata-
mente o seu necessário,
dando lhes o necessário para
que cumpram o seu ciclo, ele
diz, Lucas 12.27: Vejam como
crescem as flores do campo:
elas não trabalham, nem
fazem roupas para si mesmas.
Mas eu afirmo a vocês que
nem mesmo Salomão, sendo
tão rico, usava roupas tão bo-
nitas como uma dessas flores. 

A ansiedade que tem te
consumido pelo que vestir,
ou como conseguir fazer isso
ou aquilo, é a mesma que faz
te afastar de Deus e das suas
promessas. Infelizmente a
ansiedade é algo que faz
parte da nossa vida. Fez
parte de Abraão, faz parte de
cada um de nós, mas mesmo
em tudo isso somos lembra-
dos por Deus para nele bus-
car refúgio, e quem assim faz
terá uma grande recom-
pensa, Gênesis 15.1:Abrão,
não tenha medo. Eu o prote-
gerei de todo perigo e lhe
darei uma grande recom-
pensa.

Abraão confiou em Deus e
Deus cumpriu a promessa e
por herança a Abraão sua des-
cendencia por meio da fé hoje
em dia é mais de 2,3 bilhões
de pessoas, pois Abraão creu
na ajuda de Deus e Deus o
ajudou.

Queridos amigos: A fé em
Jesus é a maior herança que
podem deixar para os seus fi-
lhos. A fé em Jesus é o maior
presente que podes deixar
para os seus filhos, e eles só
terão fé se vocês os trouxe-
rem para os cultos, pois essa
fé os fará a serem ansioso em
conhecer, mais e mais, ao seu
Salvador, pois em a Palavra de

Deus diz que: “Sem fé nin-
guém pode agradar a Deus,
porque quem vai a ele precisa
crer que ele existe e que re-
compensa os que procuram
conhecê-lo melhor.” (Hebreus
11.6).

A prova de que as pessoas
que procuram conhecer me-
lhor ao seu Salvador são as
pessoas que não são ricas
aqui neste mundo, mas ricas
aos olhos de Deus e para a
eternidade de Deus em Cristo
Jesus. Os nossos antepassa-
dos receberam a sua herança,
a aceitação de Deus pela fé.
Eles não viram, mas creram e
isso foi suficiente, para que
Deus os aceitasse. Hebreus
11.13:Todos esses morreram
cheios de fé. Não receberam
as coisas que Deus tinha pro-
metido, mas as viram de
longe e ficaram contentes por
causa delas. E declararam que
eram estrangeiros e refugia-
dos, de passagem por este
mundo. 

É por isso que Jesus te con-
vida a ensinar os seus filhos a
não serem ansiosos por coisas
deste mundo, mas pelas coi-
sas do céu.  Jesus diz em
Lucas 12.29-31: Portanto, não
fiquem aflitos, procurando
sempre o que comer ou o que
beber. Pois os pagãos deste
mundo é que estão sempre
procurando todas essas coi-
sas. O Pai de vocês sabe que
vocês precisam de tudo isso.
31 Portanto, ponham em pri-
meiro lugar na sua vida o
Reino de Deus, e Deus lhes
dará todas essas coisas. 

Ensine os seus filhos a colo-
car a confiança em Deus e
eles herdarão a vida eterna.
Tu herdarás a vida eterna,
pois cumpriste o que Deus or-
denou em Provérbios 22.6:
Eduque a criança no caminho
em que deve andar, e até o
fim da vida não se desviará
dele. 

E poderás ouvir pelos ecos
da eternidade que o o cum-
primento do texto de Daniel
12.3, que testifica a nobreza
do bom ensino e do amor de
Deus pelos que fazem o que é
correto, assim tu e teus filhos
terão os céus. Diz o texto: Os
mestres sábios, aqueles que
ensinaram muitas pessoas a
fazer o que é certo, brilharão
como as estrelas do céu, com
um brilho que nunca se apa-
gará.

Que Deus ajude nesta fun-
ção. Tão nobre que só vocês
pais podem exercer com dig-
nidade, pois aqui semeamos
para Deus e Deus recolherá
quando ele achar por bem os
frutos da semeadura. Não
pode uva dar figos e figos,
pêssegos. 

Que o Deus eterno nos
guarde para a vida eterna
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
QUAL A HERANÇA QUE VOCÊ DEIXARÁ PARA OS
SEUS FILHOS E PELO QUE SERÁS LEMBRADO?



Era a década de 80 e os Titãs
nos sacudiam, corpo e cons-
ciência, com uma pergunta
impertinente. Uma não, duas.
“Você tem sede de quê?”
“Você tem fome de quê?”

Passaram os anos, ficaram
para trás, no retrovisor. No en-
tanto, as perguntas sem res-
postas ecoam sobre os
desertos que avançam, as flo-
restas que queimam e as ruas
que inflaram de desesperados.  

As ruas dos medos. O perigo
do assalto, da emboscada, da
vida roubada, ultrajada. As
ruas repletas de sedentos por
justiça, dignidade e tranquili-
dade são, ora sim, ora não, as
mesmas ruas invadidas por fa-
mintos e sedentos de água e de
pão – os sem lar, sem sustento
ou profissão.

As ruas dos medos, alterna-
das ou conjugadas, não im-
porta, traduzem a realidade

disfarçada por fanfarrões. Fan-
farrões épicos, apoteóticos,
que distraem multidões nas
novas versões do “pão e circo”
dos romanos. Não nos esque-
çamos, a lembrança da histó-

ria pode ser nossa salvação.
E os gladiadores que outrora

nos circos do Estado divertiam
a plebe, dança sangrenta de
alienação, hoje se espalham e
derramam seu sangue em

lutas inglórias traduzidas nos
“likes” que as redes disparam,
além de dinamizarem os horá-
rios nobres dos canais de infor-
mações.

Você tem sede? Sede de quê? 
Da ternura que há no sorriso

gratuito, no abraço intenso, no
encontro civilizatório do res-
peito e coerência, no gesto hu-
manitário que resgata a
fragata, nau ou ave, leve a voar
sem ruas de medos ou pratos
vazios de arroz e feijão, cari-
nho e atenção ou um beijo que
aquece, um canto doce que
adormece?  

As horas passaram. Os dias
passaram.  Afinal, como diz
Quintana, “Eles passarão, eu
passarinho”, já fiz meu ninho
e adivinha, os anos passaram.
As ruas dos medos e fanfar-
rões, queiramos nós e Deus irá
querer, passarão.

O acumulado de alertas de
desmatamento em 2022 na Ama-
zônia foi de 8.590 km², segundo
dados divulgados nesta sexta-
feira (12) pelo Instituto de Pes-
quisas Espaciais (Inpe). Este é o
terceiro ano consecutivo da ges-
tão do presidente Jair Bolsonaro
(PL) que os alertam ficam acima
da marca de 8 mil.

Somente no último mês de
julho, a área sob alerta de des-
matamento na região foi de
1.486 km² de floresta, a maior
para a temporada.

Quando comparada com a
temporada de 2020/2021, o atual
período registrou uma queda de
cerca de 2% no acumulado de
alertas, uma redução que equi-
vale a uma área 190 km², um
pouco menor que o tamanho do
Recife. Segundo especialistas
ouvidos pelo g1, o número,
porém, continua bastante ele-
vado e não aponta um retrocesso
no desmatamento.

Ambientalistas ouvidos pelo
g1 avaliam, entretanto, que as
taxas ainda continuam "bastante
elevadas" e são um reflexo de
mais um ano da política de "fa-
vorecimento do crime ambien-
tal" do atual governo.

Em decorrência das variações
do clima, as estatísticas de alerta
de desmatamento do Brasil sem-

pre levam em consideração o pe-
ríodo entre agosto de um ano e
julho do ano seguinte.

Dessa forma, pesquisadores
podem levar em conta todo o
ciclo de chuvas e secas do
bioma, além de como as queima-
das e o desmatamento flutuaram
dentro dos mesmos parâmetros
climáticos.

De agosto de 2021 até o dia 31
julho deste ano, houve alerta de
desmatamento de 8.590 km² de
área da floresta, uma zona que
equivale um pouco mais que o
tamanho da cidade de Campo
Grande (MS).

O recorde na série histórica foi
entre agosto de 2019 e julho de
2020, quando 9.216 km² de aler-

tas foram computados. Já na
temporada de agosto de 2020 a
julho de 2021, esse índice foi de
8.780 km², o segundo pior em 5
anos.

Para Mariana Napolitano, ge-
rente de Ciências do WWF-Bra-
sil, os números são bastante
elevados e apontam pelo ter-
ceiro ano consecutivo o pano-
rama do desmonte ambiental do
atual governo.

“O que a gente vê agora com o
fechamento do calendário de
2022 é uma forte associação ao
desmonte de uma estrutura de
governança e proteção territorial
na Amazônia”, avalia a especia-
lista.

Como mostrou o g1, 2022 re-

gistrou a maior taxa de alerta
para um primeiro semestre em
sete anos de medição na Amazô-
nia Legal, região que corres-
ponde a 59% do território
brasileiro e que engloba a área de
9 estados - Acre, Amapá, Amazo-
nas, Mato Grosso, Pará, Rondô-
nia, Roraima, Tocantins e uma
parte do Maranhão.

"A causa para o aumento con-
tínuo do desmatamento é o am-
biente sem lei que virou o Brasil,
especialmente nas áreas de con-
flito como Amazônia e Cerrado”,
afirma AngelaKuczach, diretora-
executiva da Rede Nacional Pró
Unidades de Conservação.

“Em Brasília, sobram discur-
sos inflamados e estimulo contra
a legislação ambiental, em
campo, falta fiscalização e nos
órgãos de controle há cada vez
mais a tentativa de diminuir o
poder do amparo legal para a co-
brança das (poucas) multas apli-
cadas e cumprimentos de
sentença”.

No acumulado do mês, houve
queda na comparação entre
julho de 2022 e 2021. No ano pas-
sado, os dados apontavam 1.497
km²de áreas com alertas de des-
mate. Em 2022, o total foi de
1.475 km².

Janeiro e fevereiro de 2022
acumularam recordes de desma-

tamento no Brasil.
Como dezembro, janeiro, fe-

vereiro e março são meses chu-
vosos na maioria dos estados
que englobam o bioma, as taxas
de desmatamento são tipica-
mente menores durante esses
meses.

No entanto, as taxas registra-
das no começo do ano se compa-
ram aos registros da estação seca
em anos onde houve maior ação
contra os crimes ambientais.

Em janeiro foram 430,44 km²
de área sob alerta de desmata-
mento. A média para o mês no
período entre 2016 e 2021 é de
162 km²; a taxa atual foi 165%
maior.

Já em fevereiro foram 199 km²
de áreas sob alerta de desmate; a
média entre 2016 e 2021 é de 135
km²: o número registrado neste
ano foi 47% maior.

Estados que mais desmataram
Na temporada 2021-2022, o

Pará foi novamente o estado
com maior área da Amazônia
Legal sob alerta de desmata-
mento: 3.072 km².

Em segundo lugar veio o Ama-
zonas, com 2.292 km² sob alerta.
Depois vieram Mato Grosso, com
1.433 km², e Rondônia, com
1.179 km². O Acre teve 395 km²
sob alerta, Roraima, 125 km², e o
Maranhão, 83 km².

Série histórica de novas medições do INPE começou em 2015; índice atual ficou abaixo apenas do recorde de 2019/2020 e
2020/2021. Em julho deste ano, alertas somaram 1.486 km²de área, maior marca da temporada.
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Dados de desmatamento foram atualizado nesta
sexta-feira (12) pelo Instituto de Pesquisas 

Espaciais (Inpe). — Foto ASSOCIATED PRESS
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Alertas de desmate caem, mas passam pela 3ª vez de 8 mil
km²de área sob devastação durante gestão Bolsonaro



A revista eletrônica
Consultor Jurídico (Con-
Jur), um dos principais
sites de justiça e direito do
Brasil, publicou durante a
última semana, um artigo
de Eduardo Pereira dos
Anjos, corregedor-geral
da Defensoria Pública do
Amapá (DPE-AP).

No texto ‘Defensoria e
cooperação institucional
para a concretização de

direitos fundamentais’, o
corregedor defende a ne-
cessidade de parcerias
entre a Defensoria com os
demais órgãos públicos e
privados da sociedade.

“[...] é essencial que a
visão para o futuro da
atuação institucional
deve englobar a visão coo-
perativa para a integrali-
zação dos direitos
fundamentais, anteci-

pando os problemas e
propondo soluções”,
afirma Eduardo dos
Anjos.

A ConJur é um perió-
dico eletrônico que reúne
mais de 175 mil publica-
ções dos maiores especia-
listas da área do direito,
de todos os cantos do Bra-
sil.

Confira o artigo na ínte-
gra: https://bit.ly/3A9vdci

A última semana, foi de
recomeços para os 40 alu-
nos, entre egressos do sis-
tema prisional e familiares,
participantes do projeto de
qualificação profissional do
Escritório Social da Vara de
Execuções Penais de Ma-
capá. A Defensoria Pública
do Amapá (DPE-AP), que
participa desse termo de
cooperação, esteve pre-
sente no encerramento dos
cursos.

As qualificações de ges-
seiro, vendedor e pintor
de obras teve duração de

dois meses e incluiu eta-
pas de autoconhecimento,
gestão e orientação em-

preendedora, desprisioni-
zação por meio da valori-
zação dos potenciais,

capacitação, elaboração
de planos de desenvolvi-
mento pessoal e processo
de sensibilização da rede
parceira de empregadores.

Para a defensora pública
Elane Dantas, coordena-
dora Núcleo de Execução
Penal de Macapá, o pro-
jeto de capacitação profis-
sional é uma importante
ferramenta para a reinte-
gração social.

“Ao desenvolver as po-
tencialidades do egresso,
o projeto incentiva e viabi-
liza a sua reinserção no

mercado de trabalho,
sendo este fator decisivo
para sua efetiva ressociali-
zação”, reiterou a defen-
sora pública.

A capacitação é uma
parceria do Escritório So-
cial do Tribunal de Justiça
do Amapá (TJAP) com Se-
cretaria de Estado de Edu-
cação (SEED), Programa
Nacional de Acesso ao
Técnico e Emprego
(PRONATEC) e Centro de
Educação Profissional
Professora Maria Salomé
Saris.

DPE-AP participa de encerramento dos cursos de qualificação
profissional para egressos do sistema prisional

Uma das mulheres aten-
didas pelo mutirão da De-
fensoria Pública do Amapá
(DPE-AP), realizado no iní-
cio deste mês, no Instituto
de Administração Peniten-
ciária (Iapen) feminino,
teve o pedido de liberdade
provisória aceito, através de
um encaminhamento feito
pela DPE-AP.

O documento foi expe-
dido pela Vara Única de
Pedra Branca do Amapari.

A interna tinha passado
por audiência de custódia
no dia 21 de março deste
ano, mas até então, o Minis-
tério Público do Estado do
Amapá (MP-AP) não tinha
acatado o pedido de denún-
cia.

Os atendimentos oferta-
dos pela DPE-AP tiveram
como foco o público femi-
nino do Iapen. Foram 77 in-
ternas atendidas com
orientação jurídica dos nú-
cleos criminal, de execução
penal e direito da família.

A ação contou com a par-
ceria da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Macapá
(Semsa) e do Superfácil,

que realizou atendimentos
ginecológicos, distribuição
de medicamentos, coleta
de PCCU e emissão de do-
cumentos como RG e CPF.

“Gostei bastante do aten-
dimento, porque antes as
coisas estavam somente
funcionando por vídeo,
mas o atendimento presen-
cial é acolhedor e muito
melhor. Minha expectativa
é sair daqui com a minha
audiência marcada”, con-
tou outra interna que parti-
cipou da ação.

As mulheres privadas de
liberdade foram atendidas
em situações relacionadas a
medidas provisórias e regu-
larização do cumprimento
de penas.

“Esse mutirão é para
atender todas as internas,
tanto as provisórias, quanto
as que já cumprem pena.
Oferecemos não só a orien-
tação jurídica, mas também
a análise processual, anali-
sando todos os detalhes do
processo”, detalhou a de-
fensora Elane Dantas, coor-
denadora do núcleo de
execução penal da ação.

A capacitação é uma parceria entre órgãos, que resultou em cursos de gesseiro, vendedor e pintor de obras.

Texto de Eduardo Pereira dos Anjos fala sobre a necessidade da atuação da
Defensoria Pública em parceria com órgãos públicos e privados.

Artigo de membro da DPE-AP é
destaque em um dos principais

sites de juristas do Brasil

Interna do Iapen feminino tem liberdade provisória
concedida após atendimento no mutirão da DPE-AP
Penitenciária feminina recebeu serviços jurídicos, de saúde e

cidadania durante ação da Defensoria Pública do Amapá.

Ressocialização

Pedido acatadoReconhecimento
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Aartigo de Eduardo Pereira dos Anjos, corregedor-geral da Defensoria
Pública do Amapá (DPE-AP) foi publicado na revista da Conjur.

O documento foi expedido pela Vara Única de Pedra Branca do Amapari.



Os Centros de Con-
trole e Prevenção de
Doenças (CDC) dos Esta-
dos Unidos afrouxaram
diversas medidas refe-
rentes à prevenção da
Covid-19. Entre as novas
orientações, anunciadas
no fim desta semana, a
agência elimina a exi-
gência de quarentena
para quem for exposto
ao vírus.

“Esta orientação reco-
nhece que a pandemia
não acabou, mas tam-
bém nos ajuda a chegar
a um ponto em que a
Covid-19 não atrapalhe
mais nossas vidas diá-
rias”, afirmou Greta
Massetti, dos CDC, em
comunicado. “Sabemos
que a Covid-19 está aqui
para ficar."

De acordo com as
novas diretrizes, embora
as pessoas que entrem
em contato com o coro-
navírus não precisem
ficar em casa, elas
devem usar máscara por
10 dias e testar para con-
taminação por Sars-CoV-
2 no quinto dia após a
possível infecção. Quem

testar positivo deverá
permanecer em casa,
isolado, por ao menos
cinco dias.

Os CDC também rela-
xaram as exigências de
testagem de rotina para
a Covid-19 (em pessoas
que não apresentam sin-
tomas da doença) na
maior parte dos cená-
rios. Nas escolas, por
exemplo, alunos não
precisarão atestar que
não estão contaminados
mesmo após serem ex-
postos ao microrga-
nismo.

As autoridades ainda
recomendam o uso de

máscaras em ambientes
fechados e em regiões
onde o número de casos
de Covid-19 são altos.

Para o Dr. Marcus
Plescia, diretor médico
da Associação dos Ofi-
ciais de Saúde Estaduais
e Territoriais dos EUA, a
atualização não é uma
grande revisão das
orientações existentes.
"[O protocolo] repre-
senta um foco crescente
em indivíduos que
tomam suas próprias de-
cisões sobre seu nível de
risco e como eles que-
rem mitigar esse risco",
afirmou à imprens

EUA relaxam medidas de prevenção à
Covid-19 e eliminam quarentenas

Decisão Geral
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Novas diretrizes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) também extinguem necessidade 
de testes de rotina para pessoas que não apresentem sintomas.

O sars-CoV-2, coronavírus causador da Covid-19.



A poliomielite foi du-
rante o século 20 uma das
doenças infantis mais temi-
das. Ela pode atacar o sis-
tema nervoso e, em poucas
horas, deixar alguém para-
lisado.

Quando paralisa os mús-
culos do peito, a pessoa não
consegue respirar. Assim, o
pulmão de ferro seme-
lhante a um sarcófago já foi
uma visão comum nas en-
fermarias de pólio.

Tudo isso parece coisa do
passado — e há boas razões
para termos essa impres-
são. A doença quase foi var-
rida da face da Terra.

No Brasil, o último caso
de poliomielite foi obser-
vado na cidade de Sousa,
na Paraíba, em 1989. A
doença é considerada ofi-
cialmente eliminada do ter-
ritório nacional há 27 anos,
desde 1994.

No entanto, os Estados
Unidos registraram neste
ano seu primeiro caso de
pólio desde 2013, que dei-
xou paralisado um jovem
adulto não vacinado.

Em Londres, cerca de 1
milhão de crianças recebe-
rão uma dose extra da va-
cina contra a poliomielite,
após a descoberta de polio-
vírus no esgoto da capital
britânica.

No Brasil, a taxa de imu-
nizados contra a pólio caiu
consideravelmente de 2015
para cá.

Desde que foram desen-
volvidas, no início da dé-

cada de 1950, as vacinas
contra a pólio mudaram
completamente a trajetória
da doença.

Sem elas, 20 milhões de
pessoas que hoje podem
andar estariam paralisadas,
estima a OMS (Organização
Mundial da Saúde).

A doença passou de um
fenômeno global na década
de 1980, para um problema
restrito a apenas alguns
países. E isso inclui o notá-
vel triunfo de a África ter
sido declarada livre da
pólio em 2020.

Embora o Afeganistão e o
Paquistão sejam os únicos
países onde a poliomielite
ainda é considerada endê-
mica, a doença continua
sendo uma ameaça para o
resto do mundo.

Isso porque, primeira-
mente, a circulação da
doença nesses dois países
pode originar surtos em ou-
tros lugares.

O primeiro caso de pólio
selvagem na África em
mais de cinco anos foi rela-
tado em uma menina de 3
anos no Malawi.

Foi a mesma variante en-
contrada no Paquistão —
embora ninguém tenha
certeza de como ela viajou
de um país a outro.

Em fevereiro, o Malawi
declarou um surto de polio-
mielite selvagem.

Em segundo lugar, a va-
cina usada tanto em países
endêmicos quanto para
lidar com surtos pode criar

um problema — é isso que
está afetando o Reino
Unido e outros países atual-
mente.

A vacina mais potente
contra a poliomielite usa
gotas orais de uma forma
enfraquecida, mas ainda
viva, do poliovírus.

É uma solução barata,
fácil de administrar e que
produz uma excelente imu-
nidade, o que a torna ideal
para responder a surtos.

No entanto, ela age cau-
sando uma infecção no es-
tômago — por isso é
liberada nas fezes das pes-
soas vacinadas. Isso pode
espalhar o poliovírus para
outras pessoas.

Em alguma medida, isso
é vantajoso, pois imuniza
indiretamente outras pes-
soas. Isso é conhecido
como pólio por derivado
vacinal.

Mas, ao passar de uma
pessoa para outra, o vírus
pode sofrer mutações e até
causar paralisia nova-
mente.

Esgotos de Londres
A vacina oral teve um

enorme sucesso. Mas essa
capacidade do poliovírus
de mutar para sua forma
mais perigosa é o motivo
pelo qual os países buscam
migrar para a injeção de
vírus inativao (ou seja,
morto) assim que erradi-
cam a pólio.

O Reino Unido usa essas
injeções desde 2004.
Assim, o que agora está

aparecendo nos esgotos de
Londres é o vírus que veio
do uso da vacina oral em
outras partes do mundo.

Algumas das amostras
revelam sinais de recupera-
ção da capacidade de cau-
sar paralisia — e a análise
genética sugere que o vírus
está se espalhando.

Esse mesmo fenômeno
também está relacionado a
amostras de pólio encon-
tradas em esgotos nos EUA
e em Israel.

Baixas taxas de vacinação
Para os totalmente vaci-

nados, os riscos são insigni-
ficantes.

Para os não vacinados,
no entanto, o risco de para-
lisia está entre 1 em 100 e 1
em 1.000, dependendo da
idade.

Devido à baixa taxa de
vacinação, o Brasil é um
dos oito países sul-america-
nos que apresentam alto
risco de volta da poliomie-
lite, segundo relatório di-
vulgado pela Opas
(Organização Pan-Ameri-
cana de Saúde) em 2021.

A vacina contra a polio-
mielite é indicada para
todas as crianças brasileiras
num esquema de cinco
doses. As três primeiras são
feitas com o imunizante in-
jetável e devem ser aplica-
das aos dois, aos quatro e
aos seis meses de vida. De-
pois, os dois reforços (geral-
mente feitos com as
gotinhas) são dados entre
os 15 e os 18 meses e aos 5

anos de idade.
Nos últimos anos,

porém, a cobertura vacinal
tem deixado a desejar. Se-
gundo os dados do próprio
Ministério da Saúde, a taxa
de imunizados contra a
pólio caiu consideravel-
mente de 2015 para cá.

Há seis anos, 98,2% do
público-alvo recebeu as
doses. Em 2016, essa taxa
caiu para 84,4% e se man-
teve nesse patamar até
2019. Em 2021, a imuniza-
ção contra a doença foi de
apenas 67,1%.

A faixa de cobertura vaci-
nal recomendada para a po-
liomielite, de acordo com a
Fiocruz, é de 80%.

Progresso ameaçado
A pólio parece uma

doença do passado — mas o
vírus encontrado nos esgo-
tos de Londres, o caso de
paralisia nos EUA e os bai-
xos índices de vacinação no
Brasil são um alerta para
cada um de nós e para nos-
sos governos de que não
podemos ser complacentes
com a pólio.

O progresso que fize-
mos pode ser desfeito.

Os desenvolvimentos
científicos podem fazer a
diferença — uma nova ver-
são mais estável da vacina
oral tem menos probabili-
dade de voltar a causar pa-
ralisia, por exemplo.

Mas, a pólio também
precisa ser combatida nos
dois países endêmicos res-
tantes — caso contrário, a
ameaça de surtos sempre
estará presente.

E esse é um desafio que
não envolve apenas ciên-
cia ou dinheiro, mas tam-
bém questões políticas e
sociais.

Os EUA foram criticados
por prejudicar os esforços
para derrotar a pólio
quando usaram um falso
programa de vacinas para
tentar encontrar o ex-líder
da Al-Qaeda Osama Bin
Laden.

Estamos muito perto de
erradicar a pólio — mas es-
tamos nesse ponto há
muito tempo.

A doença hoje é uma
ameaça contida — mas não
será extinta até que seja
erradicada em todos os lu-
gares.

Por que poliomielite volta a preocupar?
Retrocesso Geral

A doença é considerada oficialmente eliminada desde a década de 90, mas novos casos 
em pessoas não vacinadas têm acendido alertas.
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Os 'pulmões de aço' permitiam que pacientes
com pólio continuassem a respirar.
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Buscas na Flórida Geral

61

Um juiz dos Estados Unidos
tornou público na última
sexta-feira (12) o mandado de
busca e apreensão que justifi-
cou a operação do FBI na casa
de Donald Trump em Mar-a-
Lago, na Flórida, nesta se-
mana.

O documento deixa claro
que o ex-presidente está sob
investigação criminal por pos-
síveis violações da Lei de Es-
pionagem, além de infrações
relacionadas a obstrução da
Justiça e destruição de regis-
tros do governo federal.

O mandado de busca autori-
zou agentes do FBI a apreender
materiais da residência de
Trump em Mar-a-Lago para in-
vestigar crimes relacionados à
Lei de Espionagem, que proíbe
a retenção não autorizada de
informações de segurança na-
cional que possam prejudicar
os Estados Unidos ou ajudar
um adversário.

A divulgação revela que
Trump está em complicada si-
tuação jurídica. Uma condena-
ção por violar qualquer uma
das leis detalhadas seria pe-
sada: a Lei de Espionagem tem
pena máxima de 10 anos de

prisão e a legislação de obstru-
ção da Justiça tem pena má-
xima de 20 anos, enquanto o
estatuto de destruição de regis-
tros do governo também pode
impedir um condenado de
exercer o cargo eletivo de novo
no futuro.

Junto ao mandado, foi divul-
gado um inventário do que foi
apreendido pelo FBI em Mar-a-
Lago: 11 conjuntos de docu-
mentos confidenciais, entre os
quais havia quatro que eram
ultrassecretos e três secretos.

Trump afirma que antes de
deixar a presidência dos EUA
ele tirou o sigilo de todos os do-
cumentos.

Suspeita sobre Lei de Espio-
nagem

Foi o Departamento de Jus-
tiça (órgão equivalente ao Mi-
nistério da Justiça) que pediu
um mandado ao juiz Bruce
Reinhart para revistar a casa do
ex-presidente. Ao fazer o pe-
dido, o departamento argu-
mentou que tinha motivos
para acreditar que Trump vio-
lou a Lei de Espionagem.

Agentes do FBI levaram
mais de 30 itens, incluindo
mais de 20 caixas, pastas de
fotos, uma nota manuscrita e a
concessão executiva de cle-
mência para Roger Stone, um

aliado de Trump, amigo de
longa data do ex-presidente.
Também foram incluídas na
lista informações sobre o "pre-
sidente da França".

"Top secret" é o nível mais
alto de sigilo, reservado para as
informações de segurança na-
cional mais fechadas do país.
Geralmente é mantido em ins-
talações especiais do governo
porque sua divulgação pode
causar sérios danos à segu-
rança nacional.

Há leis federais que proíbem
o manuseio incorreto de mate-
rial sigiloso (a Lei de Espiona-
gem é uma delas). O próprio
Trump aumentou as penas
para isso enquanto estava no
cargo, tornando a infração um
crime punível com até cinco
anos de prisão.

Evidências
O mandado de busca na casa

de Trump na Flórida no início
desta semana deu a agentes fe-
derais norte-americanos auto-
ridade para apreender
documentos e registros que
constituíssem evidências de
itens que estariam no local ile-
galmente, informou a rede Fox

News.
O mandado deu aos agen-

tes autoridade para apreen-
der "todos os documentos
físicos e registros que consti-
tuam provas, contrabando,
frutos do crime ou outros
itens que foram obtidos de
forma ilegal", o que confi-
gura violação do Código dos
EUA, incluindo documentos
com marcações de sigilo e re-
gistros presidenciais criados
entre 20 de janeiro de 2017 e
20 de janeiro de 2021, infor-
mou a Fox News, citando do-
cumentos revisados.

Em separado, advogados de
Trump informaram ao governo
que o ex-presidente não se
opôs à liberação pública do
mandado de busca, disse o De-
partamento de Justiça dos EUA
em um processo judicial nesta
sexta-feira.

De acordo com uma reporta-
gem do "Washington Post" o
FBI procurava documentos li-
gados a armas nucleares
quando fez a operação.

Trump respondeu que o pre-
sidente anterior a ele, Barack
Obama, tinha documentos si-
gilosos sobre armas nucleares.

Um ladrão de carro
foi encontrado dentro
de urso de pelúcia gi-
gante. Joshua Dobson,
de 18 anos, estava fo-
ragido há um mês,
quando roubou um
carro e deixado de
pagar o combustível
no mesmo dia em
Rochdale, na Ingla-
terra.

Segundo a polícia
local, Dobson foi en-

contrado por um poli-
cial que notou sua res-
piração em dentro do
urso gigante durante
uma busca em um de
seus endereços.

"Quando fomos
prendê-lo, nossos po-
liciais notaram um
grande urso respi-
rando no endereço
antes de encontrar
Dobson escondido lá
dentro”, afirma um

porta-voz da polícia.
"Ele agora está atrás
das grades depois de
ser sentenciado na se-
mana passada”, com-
pleta.

O jovem foi conde-
nado na semana pas-
sada por roubo de um
veículo motorizado,
condução desqualifi-
cada e fuga de um
posto de gasolina sem
pagamento.

Ladrão de carro é encontrado dentro
de urso de pelúcia gigante

Polícia de Rochdale, na Inglaterra, encontra ladrão após um mês foragido. A tempestade que atingiu o
leste da Espanha no sábado (13)
deixou um morto e dezenas de
feridos quando parte de um
palco de um festival perto de
Valência desabou, informaram
os serviços de emergência.

O acidente ocorreu pouco de-
pois das 4 da manhã (hora
local) no festival de música ele-
trônica Medusa CircusofMad-
ness, na praia de Cullera, cerca
de 50 km ao sul de Valência.

"Às 4h18, parte do palco do
Festival em Cullera desabou de-
vido a uma forte rajada de
vento", escreveram os serviços
de emergência no Twitter.

"Uma pessoa morreu, três so-
freram politraumatismo grave"
e outras 14 sofreram ferimentos
leves, acrescentaram.

Mais tarde, os serviços médi-
cos aumentaram o número de
pacientes tratados para 40. A
mídia explicou que o falecido
seria um homem de 20 anos,
que morreu ao ser atingido por

parte do palco do evento, que
se desprendeu pelo vento.

A estrutura da entrada tam-
bém desabou, segundo estas
fontes. Cerca de 320 mil pes-
soas eram esperadas para o fes-
tival.

"Estamos completamente
devastados e consternados
com o que aconteceu na ma-
drugada", disse a organização
do festival em comunicado, en-
viando condescendências à fa-
mília e amigos da vítima.

De acordo com o comuni-
cado, "um vendaval inesperado
e violento devastou certas áreas
do festival", obrigando os pro-
motores a "desmontar imediata-
mente a área de shows para
garantir a segurança dos partici-
pantes, trabalhadores e artistas".

O presidente regional, Ximo
Puig, escreveu no Twitter que
se tratou de "um terrível aci-
dente" e enviou suas "mais pro-
fundas condolências à família e
amigos do jovem falecido".

FBI encontra documentos ultrasecretos em mansão de Trump

Situação curiosa Na Espanha
Tempestade deixa um morto e dezenas 

de feridos em festival de música
Acidente ocorreu pouco depois das 4 da manhã no 

festival de música eletrônica Medusa Circusof Madness.

Foram apreendidos 11 conjuntos de documentos confidenciais —quatro eram ultrassecretos, e três, secretos.

Joshua Dobson, procurado por roubar um
carro, se escondeu dentro de urso de pelúcia.

O ex-presidente dos EUA Donald Trump 
é investigado por suspeita de guardar 
documentos confidenciais da Casa Branca.

O acidente ocorreu pouco depois das 4 da manhã (hora local)
no festival de música eletrônica Medusa Circus of Madness.



A Prefeitura De Tartarugalzinho,
por intermédio da Secretaria de
Agricultura, Pesca e Abasteci-
mento (Semapa), torna público a
seleção de agricultores familiares
interessados em escavar tanques
em suas propriedades através do
Programa Piscicultura Familiar. O
objetivo é incentivar o setor no
município com a construção de
áreasnas medições de 15x30.

Os interessados em participar
poderão obter informações e tam-
bém se inscreveraté o dia 30 de
agosto, na sede da Semapa,das 8h
às 17h30. O prédio está localizado
na Rua das Palmeiras n.º 840,
bairro: Novo II.

Podem participar pessoas físicas
maiores de 18 anos e possuir seu
terreno dentro da extensão territo-

rial de Tartarugalzinho. Na pri-
meira fase da seleção, é necessário
apresentar moradia fixa dentro
dos limites da propriedade cadas-
trada, ter mão de obra familiar e
apresentar no ato de sua inscrição,
original e cópia dos seguintes do-
cumentos: 

a) Requerimento dirigido a Se-
cretaria Municipal de Agricul-
tura, Pesca e Abastecimento
solicitando a participação no
programa “Piscicultura Fami-
liar”; 

b) Documentos pessoais (RG e
CPF); 

c) Documento que comprove a
posse do imóvel rural; 

d) Cadastro Ambiental rural 
e) Georreferenciamento do

imóvel com memorial técnico

descritivo da área
Já no segundo momento, a Se-

mapairá realizar visita técnica
para analisar cada solicitação,
juntamente com a equipe da em-
presa Terra e Água, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e
Turismo(Semmat) na área de
cada solicitante para definir a
viabilidade técnica ambiental e
se a propriedade é apta ou inapta
para a produção de peixe em tan-
ques escavados.

Os resultados da primeira fase
serão divulgados no dia 30 de
agostono site oficial da prefeitura
municipal de Tartarugalzinho
http://www.tartarugalzinho.ap.go
v.br. Já o resultado da segunda fase
será no dia 30 de setembro de
2022. 

Tartarugalzinho

Tartarugalzinho recebe comitiva
do Programa Calha Norte

Piscicultura 

Prefeitura lança edital da chamada pública para agricultores
familiares interessados na escavação de tanques 15x30

Acompanhamento

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 30 deste mês. Edital está disponível na internet.

Na ocasião, equipe da iniciativa apresentou projeto e ainda 
acompanhou andamento de obras públicas.

II Jornada Pedagógica chega ao fim com
reflexões sobre equidade e inclusão na

garantia do direito de aprender

Recuperação da aprendizagem

A Prefeitura de Tartaru-
galzinho, por meio da Se-
cretaria Municipal de
Educação, realizou a II Jor-
nada Pedagógica, que teve
como objetivo a equidade e
inclusão na garantia do di-
reito de aprender.

O público alvo gestores
escolares, coordenadores
pedagógicos e professores
de todo o sistema municipal
de ensinoque participaram
do evento.

A abertura contou com a
presença do prefeito Bruno
Mineiro, que abordou a te-
mática. A educação tartaru-
galense e a

responsabilidade de fortale-
cer novas práticas pedagó-
gicas: a recuperação da
aprendizagem com inclusão
e equidade para garantir o
direito de aprender. 

Foram abordados temas
como educação inclusiva,
equidade na aprendizagem
e a avaliação externa como
ferramenta de gestão. 

Um dos momentos mais
esperados pelos participan-
tes, foi a palestra do Corpo
de Bombeiros sobre técnicas
de primeiros socorros, com
demonstrações práticas que
visam garantir segurança no
ambiente escolar.

Foram abordados temas como educação inclusiva,
equidade na aprendizagem e a avaliação 

externa como ferramenta de gestão. 

Na última semana, Tarta-
rugalzinho recebeu a visita
da comitiva do Programa
Calha Norte, composta, do
diretor da iniciativa, o ge-
neral Ubiratan Poty, que
participou da solenidade de
apresentação da construção
da nova sede da Câmara
Municipal.

Na solenidade, o General
Poty recebeu o título de Ci-

dadão Honorário de Tarta-
rugalzinho, entregue pelo
Presidente da Câmara, Fe-
lipe Rezende. Além disso,
ele ainda foi condecorado
com a Chave da Cidade, en-
tregue pelo prefeito Bruno
Mineiro. 

Após o evento, a comitiva
fez uma rota de acompanha-
mento das obras que rece-
bem recursos do Programa

Calha Norte. Dentre elas, a
nova orla da cidade, o novo
estádio municipal e a escola
do Bairro Novo II. 

A visita do General Poty
em Tartarugalzinho é de
grande importância para o
fortalecimento de laços
entre nosso Município e a
União, promovendo o de-
senvolvimento de nossa ci-
dade.
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Visita do General Poty em Tartarugalzinho é de grande importância
para o fortalecimento de laços entre nosso município .

A abertura contou com a presença do prefeito
Bruno Mineiro, que abordou a temática.



A Prefeitura de Laranjal
do Jari, através da Secre-
taria de Meio Ambiente e
Turismo enviou uma
equipe de técnicos para
participarem de um curso
na Universidade Federal
do Amapá (Unifap). A ca-
pacitação é um produto
inserido no marco do de-
senvolvimento do Plano
Municipal de Sanea-
mento Básico.

No início do mês, o
plano construído no ano
de 2018 foi apresentado
ao público por meio de

uma Audiência Pública
em Laranjal. A elaboração
do documento vem
sendo feita a partir da
participação popular em
oficinas, reuniões, en-
contros e debates que
abordaram as demandas
municipais. 

O plano integra o pro-
jeto TedPlan, represen-
tado pelo Termo de
Referência celebrado
entre prefeituras, a Uni-
fape a Fundação Nacional
de Saúde (Funasa/SUEST
AP). Ao todo, seis municí-

pios foram selecionados
no estado do Amapá para
participar da iniciativa.
São eles: Amapá, Cutias
do Araguari, Itaubal, Ma-
zagão, Laranjal do Jari e
Vitória do Jari.

O prefeito Márcio Ser-
rão enfatizou que o Plano
Municipal de Sanea-
mento Básico é um marco
para o município e desta-
cou a importância da ela-
boração do mesmo pelas
autoridades e equipes
técnicas de cada órgão
público.

Município abre III semana do bebê em Laranjal do Jari

Aprimoramento

Na última semana, a Pre-
feitura de Laranjal do Jari,
através das Secretarias de
Assistência Social, Saúde,
Educação e demais secreta-
rias, realizaram a aberturada
III Semana do Bebê no muni-
cípio.

O objetivo é contribuir
para as garantias dos direitos
dos bebês e das gestantes,
gerando informações e reali-
zando ações que cooperem
para segurança, saúde, ali-
mentação, convívio social e
familiar, educação e desen-
volvimento da primeira in-
fância.

Os seis primeiros anos de
vida são fundamentais para

o desenvolvimento integral
de meninas e meninos.
Nessa fase da vida, a criança
desenvolve grande parte do
potencial cognitivo que terá
quando adulto. Por isso, re-
presenta uma janela de opor-
tunidades. A atenção
integral nessa faixa etária
tem impacto decisivo nos
processos de aprendizagem
e de construção de relações
sociais, fatores que influen-
ciarão a vida afetiva, profis-
sional e social.

A programação contou
com diversas atividades e
serviços, com atividades de-
senvolvidas em uma parce-
ria pelas pastas da

Prefeitura.
A Semana do Bebê é uma

estratégia de mobilização so-
cial do Fundo das Nações
Unidas para a Primeira In-
fância e uma das metas obri-
gatórias para o município de
Laranjal do Jari a receber a
certificação internacional do
Selo UNICEF, edição 2021-
2024, tendo como objetivo
tornar a primeira infância
prioridade na agenda dos
municípios brasileiros.

Participaram da abertura
os secretários municipais de
Administração e Planeja-
mento, Juniel Viana; de As-
sistência Social, Mayara
Caldas; de Finanças Mei-
diane Guedes;articulador do
Selo Unicef, José Wagner
Souza; de Educação; Cleide
Rodrigues, além de servido-
res do Município.

Também estiveram pre-
sentes o vereador Tio Bica,
Antônio Hortêncio, o repre-
sentantesda Vara da Infân-
cia, do Conselho Tutelar e do
Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA), além de
mães com seus bebes e co-
munidade em geral.

Bebê prefeito

Durante a Semana Oficial
do Bebê em Laranjal do Jari,
nasceu o “Bebê Prefeito”

Gustavo dos Santos Nasci-
mento, da Comunidade São
Francisco do Rio Iratapuru. 

Técnicos de Laranjal do Jari participam de capacitação
do Plano Municipal de Saneamento Básico

Ações

Iniciativa foi apresentada durante a semana e será implementada a partir de oficinas, reuniões, 
encontros e debates que abordem as demandas municipais.

O objetivo é contribuir para as garantias dos direitos dos bebês e das gestantes, gerando 
informações e realizando ações que cooperem para esses fins.

LARANJAL DO JARI
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Prefeitura de Laranjal do Jari enviou uma equipe de técnicos
para participarm na Universidade Federal do Amapá.

Diversas ações fazem parte da III Semana
do Bebê de Laranjal do Jari.

População se fez presente na abertura da III
Semana do Bebê no município.

Durante a Semana Oficial do Bebê em Laranjal do Jari, nas-
ceu o “Bebê Prefeito” Gustavo dos Santos Nascimento.



A Prefeitura Munici-
pal de Oiapoque, através
da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestru-
tura (Swmiobs), conti-
nua o trabalho de
manutenção da ilumi-
nação pública, dessa vez
no Distrito de Clevelân-
dia do Norte. 

O trabalho consiste
na avaliação e substi-
tuição de materiais da-
nificados, como
lâmpadas, queimadas
ou quebradas, com o
objetivo é atender a de-
manda da comuni-
dade.Os serviços são

executados através da
Empresa EPS Manu-

tenção e Engenharia, e
segue um cronograma

para realização.
Na semana passada,

o bairro beneficiado foi
o centro de Oiapoque.
Nos próximos dias, a
Aldeia do Manga deve
receber as equipes, que
seguirão para outros lo-
cais.

“Estamos empenha-
dos em garantir mais
segurança aos morado-
res, sabemos que esse
serviço é de extrema
importância para o
bem-estar e a segu-
rança de todos no Dis-
trito de Clevelândia do
Norte", ressalta o pre-
feito de Oiapoque,
Breno Almeida.

Prefeitura firma parcerias para realização 
da Marcha Para Jesus em Oiapoque

O prefeito de Oiapoque,
Breno Almeida, recebeu em
seu gabinete civil, os repre-
sentantes do Conselho Muni-
cipal Eclesiástico de Pastores,
que fazem parte da comissão
organizadora da Marcha Para
Jesus, evento cristão que deve
acontecer em setembro no
município. 

Durante a reunião,foram
abordados assuntos como or-
ganização, programaçãoe ou-
tros pontos inerentes ao
evento, que já está sendo es-
perado pelo público evangé-
lico da região. 

Também foi abordada a re-
forma do monumento da Bí-

blia, apontada como elemento
importante para a cultura reli-
giosa. Além disso, tratativas
foram iniciadas visando uma
parceria para a criação de uma
casa de reabilitação por meio
do “Projeto Resgatando
Vidas”, que acolhe pessoas em
vulnerabilidade social.

A data da Marcha Para
Jesus em Oiapoque, assim
como sua programação reli-
giosa e artística, serão divul-
gados pelo Município.

A comissão do evento se
mostrou satisfeita e já sinali-
zou o interesse em novas
parcerias para demais pro-
gramações.

Trabalho de iluminação pública chega ao 
distrito Clevelândia do Norte, em Oiapoque

Serviços

Em reunião, foram discutidos os detalhes do evento 
esperado pelo público evangélico do município. 

Saúde de Oiapoque se reúne com pesquisadores nacionais
para implementação do projeto ‘Vigia-falciparum’

Parceria

Cronograma da Prefeitura do município percorre localidades da região para trazer mais segurança à população.

A medida tem como objetivo desenvolver uma ferramenta para a vigilância molecular da
malária, dando suporte aos serviços de saúde pública.

Oiapoque

A Prefeitura Municipal de
Oiapoque, através da Secre-
taria Municipal de Saúde
(Semsa), participou, na úl-
tima semana, de uma reu-
nião com os pesquisadores
Simone Santos, da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz-
RJ) e Ricardo Machado, da
Universidade Federal Flu-
minense (UFF), alémdo bio-
médico Valmir Correia, do
Centro de Informações Es-
tratégicas de Vigilância em
Saúde(CIEVS).

Em pauta, estava o pro-
jeto que visa a integração da
vigilância molecular para
eliminação de Plasmodium
Falciparum no Brasil, deno-
minado projeto “Vigia-falci-
parum". A iniciativa tem
como objetivo desenvolver
uma ferramenta para a vigi-
lância molecular da malária,
dando suporte aos serviços
de saúde pública.

A medida está sendo im-
plementado em sete municí-
pios de área de fronteira
internacional na Amazônica,
incluindo Oiapoque, que foi
escolhidopara o estudo por
possuir um grande fluxo de

pessoas na fronteira. Conse-
quentemente, com risco
maior de ter malária impor-
tada de mão de obra mi-
grante como garimpeiros.

A iniciativa se trata de um
projeto piloto, cujo resul-
tado permitirá ampliar a vi-
gilância molecular para
diferentes áreas do país. Ele
tem como base uma forte
equipe de pesquisadores de
várias instituições de pes-
quisa do Brasil e da Ingla-

terra, sendo especialistas
nas áreas de epidemiologia
e genômica.

Para o secretário munici-
pal de Saúde, Josimar San-
tos, “o projeto é de suma
importânciapara o municí-
pio e a Prefeitura está à dis-
posição e aberta a apoiar e
participar de projetos que
visem o fortalecimento do
conhecimento na área epi-
demiológica em Oiapoque”,
afirma.
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Gestores se reúnem para discutir realiza-
ção da Marcha Para Jesus em Oiapoque.

Iniciativa é um projeto piloto para ampliação
da vigilância molecular no Brasil.

Prefeitura de Oiapoque realiza serviços de iluminação
pública no distrito de Clevelândia do Norte.

Em setembro
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A luta contra a discriminação ra-
cial sempre foi um ponto marcante
em nossa palavra, durante as trans-
missões legionárias da Boa Von-
tade. Isso suscitou uma série de
entrevistas por mim concedidas à
imprensa, a exemplo da realizada
pelo meu saudoso amigo Paulo
Rappoccio Parisi (1921-2016), em 10
de outubro de 1981. Naquela oca-
sião, ele me arguiu: “O senhor julga
que o racismo já foi vencido em
nossas fronteiras?”

Ao que respondi: Absoluta-
mente, não. O racismo continua
feroz no Brasil, embora se apre-
sente de modo enrustido por
aqui, se comparado ao regime de
segregação na África do Sul (está-
vamos em 1981). Apesar da
imensa luta dos abolicionistas, a
escravidão, sob diversos aspectos,
não cessou. (...)

Racismo é obscenidade (assim
como preconceitos sociais, de gê-
nero, religiosos, científicos ou de
qualquer outra espécie). Vai sola-
pando não somente os esforços
dos negros, mas dos brancos po-
bres, dos índios, dos imigrantes...
Trata-se, também, de uma discri-
minação social. A ausência do es-
pírito solidário está minando a
humanidade. É forçoso erradicar,
de vez, o racismo, pois, em seu
bojo, surgem os mais tenebrosos
tipos de perseguição, que vêm di-
ficultando o estabelecimento da
Paz no planeta. Todos juntos, sem
desânimo, temos de mudar esse
vergonhoso quadro. Somos contra
o racismo, porque lutamos, sobre-
tudo, pela dignidade do ser hu-
mano.

Saída ideal para o Brasil
Em O Capital de Deus, um de

meus próximos lançamentos, no
capítulo “Nações anglo-saxônicas
e miscigenação”, relembro que,
ao ser entrevistado pelo radialista
Paulo Vieira, no programa Jesiliel
e os seus sucessos, na Rádio Esté-
reo Sul, de Volta Redonda/RJ, em
5 de abril de 1991, expressei ponto

de vista que defendo desde a
minha adolescência:

Uma saída para o Brasil começa
pela necessidade de confiar nele
próprio. O dia em que deixarmos
de nos restringir ao simples status
de copiadores e pararmos com
essa conversa de que nosso país é
assim por ser resultado de uma
miscigenação de negros, euro-
peus e índios, nos levantaremos
do “berço esplêndido” e não ha-
verá ninguém que nos possa es-
morecer o ânimo.

Brilhante mestiçagem
Dizem por aí: “As nações anglo-

saxônicas, as germânicas, as não
sei o que são formidáveis! Vejam
como são hoje as que outrora co-
lonizaram”.

Mas acontece que, na época de
Roma, os anglo-saxões eram con-
siderados inferiores, os germâni-
cos também. A Gália, hoje França,
era um atraso. E, no entanto,
aqueles povos cresceram. Tive-
ram tempo para isso (e souberam
aproveitá-lo bem). É preciso der-
rubar esse absurdo, que até pa-
rece uma orquestração, que não
se sabe de onde vem; ou se
sabe?!... A todo momento você
encontra um distraído proferindo
essa enormidade, fomentando a
derrota brasileira: “Olha, não tem

jeito! Somos uma condenada
etnia miscigenada de brancos, ín-
dios e negros”.

Não acredito nisso e protesto
contra essa burla suicida. Aqueles
que achavam que nas regiões su-
bequatoriais não poderia surgir
uma civilização respeitável tam-
bém estão errados, porque nossa
pátria, apesar de todos os seus
problemas, avança (ainda que
muitas vezes não pareça), contra-
riando essa ideia.

Fato que se comprova no resul-
tado de estudo divulgado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), que aponta o fe-
nômeno de “escurecimento da
população brasileira”. Em repor-
tagem publicada pela Agência
Brasil, em 20 de novembro de
2008, Dia da Consciência Negra,
encontramos: “a pesquisa indica
que mudanças na maneira de
pensar das pessoas e não elemen-
tos de cunho demográfico são res-
ponsáveis pela quase totalidade
da mudança. (...) De acordo com a
publicação ‘Desigualdades Ra-
ciais, Racismo e Políticas Públicas
120 anos após a Abolição’, até o
início dos anos 1990, a população
negra vinha aumentando de
modo ‘relativamente lento e vege-
tativo’, por meio de uma taxa de
fecundidade um pouco mais alta

para pretos e pardos além do fato
de que descendentes de casais de
negros e brancos terem maior
probabilidade de ter filhos par-
dos. Já em algum momento entre
1996 e 2001 começa um processo
de mudança na maneira como os
brasileiros se veem. Durante o pe-
ríodo, segundo o Ipea, as pessoas
passam a ter menos vergonha de
se identificar como negras e dei-
xam de se ‘branquear’ para se le-
gitimar socialmente”.

Em entrevista ao programa Co-
nexão Jesus — O Ecumenismo Di-
vino, da Super Rede Boa Vontade
de Comunicação (rádio, TV e in-
ternet), a profa. dra. Marina de
Mello e Souza, livre-docente em
História da África e ilustre profes-
sora do Departamento de História
da Universidade de São Paulo
(USP), apresentou interessante
análise, após explanar sobre a his-
tória desse belíssimo continente,
tão importante ao equilíbrio mun-
dial: “Meu sábio pai, já falecido,
dizia: “No Brasil, existe branco
brasileiro e preto brasileiro”. Ou
seja, aqui a gente não tem nem
um branco e nem um preto, por-
que se você colocar um preto bra-
sileiro do lado de um preto
africano, você vai ver o quanto de
miscigenação tem ali. Então, um
branco brasileiro, ao conhecer a
história do continente africano,
em vez de querer ocultar a sua he-
rança africana, ele vai querer
falar: “Opa! Eu também faço parte
disso!” O que vejo na minha sala
de aula é uma mudança cristalina
no rosto do aluno entre o primeiro
e o último dia de aula, porque a
gente revela uma riqueza comple-
tamente desconhecida e, com
isso, você abre a possibilidade da
autoestima”.

Eis que o Brasil é nação de et-
nias mescladas, para cuja sobrevi-
vência convém seja plenamente
reconhecida e vivida a sua bri-
lhante mestiçagem. Justamente
porque nela consiste a sua força.

O Brasil é uma grei globalizante

Volvendo os olhos para o nosso
país — conforme escrevi em Crô-
nicas e Entrevistas (2000) —, re-
pleto de descendentes de
imigrantes e, também, de migran-
tes esperançosos de que final-
mente sejam integrados no
melhor do seu tecido social, con-
firma-se a evidência de que pos-
sui um dos mais extraordinários
povos do orbe, e com característi-
cas privilegiadas, em virtude de
sua fantástica miscigenação. Ele é
uma grei... globalizante...

Mistura de etnias
O jornalista, professor, historia-

dor, ensaísta e engenheiro flumi-
nense Euclides da Cunha
(1866-1909), notável mestiço brasi-
leiro, foi grande entusiasta da Ama-
zônia e do Nordeste de nosso
território. Suas descrições daquela
sofrida região o consagraram com o
título de maior escritor do seu
tempo e estão registradas em sua
obra-prima Os sertões. Nela, narra
os horrores da Guerra de Canudos
e consegue, com isso, modificar a
imagem que o sul do país fazia da
região e do homem sertanejo. É
dele a famosa frase: “O sertanejo é,
antes de tudo, um forte”.

Sobre a miscigenação na Terra
de Santa Cruz, ele anotou em 15
de agosto de 1897: “Índoles diver-
sas, homens nascidos em climas
distintos por muitos graus de lati-
tude, contrastando nos hábitos e
tendências étnicas, variando nas
aparências; frontes de todas as
cores — do mestiço trigueiro ao
caboclo acobreado e ao branco —
aqui chegam e se unificam sob o
influxo de uma aspiração única”.

Que descrição vibrante!
Para nós, da LBV e da Religião

de Deus, do Cristo e do Espírito
Santo, só existe uma raça, a Raça
Universal dos Filhos de Deus, os
Cidadãos do Espírito.

E achamos que a obrigação de
gente civilizada é entender-se ci-
vilizadamente.

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.

"Marighella" é o
grande vencedor do 21º
Grande Prêmio do Ci-
nema. A cerimônia de
premiação aconteceu na
Cidade das Artes Bibi
Ferreira, no Rio de Ja-
neiro.

Dirigido por Wagner
Moura, o longa sobre o
guerrilheiro levou oito
Troféus Grande Otelo.
Entre eles, Melhor
Longa-Metragem Ficção,
Melhor Primeira Direção
de Longa-Metragem e

Melhor Ator (veja lista
completa abaixo).

Dira Paes, Seu Jorge,
Zezé Motta e Rodrigo
Santoro estão na lista de
atores premiados no
evento. No total, 32 prê-
mios foram entregues.

A cerimônia foi co-
mandada por Camila Pi-
tanga e Silvero Pereira. O
ator também soltou a voz
no palco e interpretou as
canções "Sujeito de
Sorte", "Maria Maria" e
"Dias Melhores Virão".

Coquista Geral

'Marighella' é o grande vencedor do 21º Grande 
Prêmio do Cinema Brasileiro; veja mais premiados

Racismo é obscenidade

Dirigido por Wagner Moura, longa levou oito Troféus Grande Otelo. Dira Paes, Seu Jorge, Zezé Motta e Rodrigo Santoro estão entre atores vencedores.

Wagner Moura é premiado no 21º Grande Prêmio do Cinema por
Marighella — Foto Roberto Filho-Divulgação



Paula Pavarina •

E a democracia, o que é?

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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Inspirado na profundidade
do oceano, Malbec Ultra
Bleu, do Boticário, une a
força do amadeirado às notas
ultrafrescas do vinho francês
maturado no fundo do mar
mediterrâneo 

Malbec, marca de perfu-
maria do Boticário que é
queridinha por suas fragrân-
cias amadeiradas, mais uma
vez imerge no território dos
itens frescos com o lança-
mento de Malbec Ultra Bleu.
A novidade no portfólio traz
a força do amadeirado unida
a notas ultrarrefrescantes,
sendo uma versão mais in-

tensa e marcante do já co-
nhecido Malbec Bleu, que é
inspirada na profundidade
do oceano. 

A fragrância é um fougére
amadeirado, tendo notas,
como Aquazone®, berga-
mota Itália e patchouli em
sua composição. Ela conta
também com uma molécula
exclusiva, capturada na es-
sência de um vinho francês
envelhecido nas profunde-
zas do mar mediterrâneo,
responsável pelo toque in-
tenso e marcante desse lan-
çamento. “Com Malbec Ultra
Bleu, nós quisemos trazer

uma versão mais intensa, po-
tente e marcante de Malbec
Bleu, que hoje já é uma das
fragrâncias mais amadas da
marca”, explica Diego Costa,
Diretor de Perfumaria do Bo-
ticário. “Esse lançamento é
ideal para quem ama a po-
tência das madeiras de Mal-
bec, mas não abre mão do
frescor e da intensidade”.

Malbec acredita que deixa
o homem mais atraente ao
torná-lo mais confiante, e,
por isso, apresenta um port-
fólio com produtos que
acompanham a sua evolução. 

A novidade é encontrada

em todas as lojas físicas e no
e-commerce da marca, no
link www.boticario.com.br,
além do aplicativo Boticário,
disponível para as versões
Android e iOS. Também é
possível fazer pedidos via
WhatsApp pelo número
0800 744 0010 – número ofi-
cial e seguro – diretamente
na plataforma do dispositivo.
Basta o cliente contatar a
marca por esse número para
verificar a disponibilidade na
região dele. Há ainda a opção
de contatar um revendedor
da marca pelo endereço boti-
cario.com.br/encontre.

A novidade no portfólio traz a força do amadeirado unida a notas ultrarrefrescantes, sendo uma versão mais intensa e 
marcante do já conhecido Malbec Bleu, que é inspirada na profundidade do oceano.

Lançamento limitado Geral

Malbec, de O Boticário, lança edição limitada 

Em épico advento, alguns
navios, comandados por
certo capitão, próximo a al-
guma península, na ponta
de uma região continental,
aportaram e fundaram a ci-
dade que se tornaria capital
de uma futura República.
Parecia colônia, porque a fi-
nalidade seria garantir o
abastecimento dos navios
até às suas origens. Algum
tempo depois, títulos e ter-
ras seriam concedidos aos
cidadãos livres, também,
conhecidos como proprietá-
rios de terras. Outros tantos
homens iriam se juntar a
esses, o que constituiria
adoção generalizada de cul-
tura, língua e, por que não,
de força política. 

Tais forças, então, ganha-
riam lados opostos e enco-
rajariam maiores ocupações
territoriais e desenvolvi-
mento cultural mais im-
pregnado aqui e ali, dando
ensejoa isolamentoou di-
vergências políticas. Sem
sombra de dúvida, as auto-
ridades constituídas, do
lugar, interviriam, bus-
cando o controle, pouco a
pouco, sobrepujando qual-
quer resquício de autono-
mia de cada povo.

O melhor caminho para o
controle dos “homens li-
vres”, concluiriam, seria
cristalizar na mente de cada
um a consciência de um
destino comum, de um bem
maior, onde a preservação
do planeta dependeria de
contenções isoladas ou iso-
lamentos geográficos, sem
íntima conexão com o
grupo que contextualizaria

a realidade daquele local.
Isso! Assim, dividiriam e
dessensibilizariam o prestí-
gio de cada cultura ou de
cada povo tradicional e se
conquistariam missões ou
tomar-se-iam medidas drás-
ticas, todas em nome das
melhores soluções “legais”
que garantiriam o dito fu-
turo da humanidade.

Com menos de 5 tentati-
vas, arriscaríamos falhar
em descobrir de que histó-
ria de conquista, rumo à
tão sonhada democracia,
estaríamos falando. Que
país se acomodaria bem
nessas linhas acima? É
quase loteria acertar a in-
tenção de quem narra tal
episódio histórico, vez que
os padrões de conquista
territorial muito se asseme-
lham, em nome da demo-
cracia, cujo mando é “do
povo”, desde a Grécia. 

Então, amigo, de lá até cá,
o processo democráticoteve
esse cerne, essa essência. A
exemplo disso, na África do
Sul, todo mundo era conde-
nado por causa do apart-
heid. Os sul africanos se

separaram, uns atacando os
outros, inimizade geral,
mais rivais entre si do que
contra os brancos. Na elei-
ção, Mandela levou por di-
ferença mínima de votos –
em torno de 6% ou 7%, num
eleitorado de mais de 5 mi-
lhões de votantes brancos e
mais de 20 milhões de vo-
tantes negros. Quem nos
explica sobre essa democra-
cia?

Naquela eleição, houve
uma compensação à Man-
dela por incentivo dos EUA,
que alçaramsua exigência
em prol da democracia,
dando subsídios ao Reinado
de lá. Votaram no Mandela.
Ganharia Mandela sem
apoio? Há quem diga que o
branco sairia vitorioso. E o
apartheid, quem promovia?
Tinham uns ingleses entu-
siasmados, que queriam
tomar as minas... Foram
derrotados.  Os boers conse-
guiram derrotá-los.  O im-
portante na briga de forças
político-econômicas são os
acordos resultantes, a divi-
são das fatias: as minas
ficam para vocês, a presi-

dência, para nós, as forças
armadas...e assim vai.

E a democracia, o que é?
Um homem, um voto? As
necessidades nacionais ex-
ternam-se pelo voto? A
quem cabe o poder das de-
cisões que criam guerras e
vendem paz? Ao Estado?
Quem é o Estado? Quantos
Estados têm numa mesma
República? São questões
mais antigas do que imagi-
namos.Antigas e insolúveis,
quando percebemos uma
sociedade totalmente de-
pendente do Estado, depen-
dente do governo. Ao pai, à
paternidade, o que restou?
A responsabilidade praze-
rosa de conceder o coito e
procriar. Depois, o Estado
socialdemocrata se obriga a
cuidar da prole e da velhice
dos genitores. 

E tudo funciona bem,
como deve funcionar: a
geopolítica e a cultura ser-
vem ao Estado e não o con-
trário. Temos as leis
nacionais e federais que es-
trangulam qualquer pro-
cesso de maior autonomia
cultural.Citemos nosso Có-
digo Florestal, cuja relatoria
provém do estado de Ala-
goas, onde a zona densa-
mente habitada pela
natureza e por árvores é tão
ínfima, comparada à maté-
ria em questão.

Logo, nobre amigo, cor-
rendo os olhos sobre o que
tramita no Congresso Na-
cional, referente à Amazô-
nia, é quase piada de mal
gosto avaliar as relatorias,
que, nem com grande es-
forço, identificariam- se

com os povos daqui. Essas
coisas acenam como andaa
democracia no Brasil, que
vem de encontro às mino-
rias, como no caso dos
povos tradicionais da Ama-
zônia.

Sobre a representativi-
dade,só a bancada de São
Paulo é maior do que de
nossa região amazônica in-
teira. Em caso de uma ilusó-
ria, mas fantástica reunião e
junçãode uma bancada da
Amazônia,elevaríamosnos-
sos interesses, teríamosum
bloco, um peso. A realidade,
ao contrário, nos mostra
que ninguém se junta, é
cada um por si, não tem cul-
tura regional para tratar
dosnossos assuntos. 

Contudo, vamos às elei-
ções,sem tal consciência de
que nossos políticos preci-
sam dessa junção, obrigato-
riamente, a fim de fazer
frente à democracia brasi-
leira. Enquanto “os museus
forem cheios de novidades”,
cuidando a democracia da
vitória sobre o voto, os esta-
dos com menos eleitores e
sem bancada representativa
entre os congressistas nunca
terão seus povos representa-
dos: ribeirinhos, pescadores,
madeireiros, pecuaristas, ga-
rimpeiros. Eles nunca, ja-
mais, vão ter chance ou voz,
em busca do lícito, da regu-
lar atividade produtiva, do
desenvolvimento regional e
da defesa de culturas locais,
porque são minorias sem
voz e sem vez, embora, nos
estados, onde eles estão,
sejam a maioria de nossa
democracia.



O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) publicou, nesta
sexta-feira (12), lista com a
representatividade na Câ-
mara dos Deputados das
chapas que disputam a Pre-
sidência.

A tabela é utilizada para a
divisão do tempo destinado
à propaganda eleitoral gra-
tuita no rádio e na televisão.
O tamanho das bancadas
define 90% do cálculo. Ba-
sicamente, quantos mais

deputados, mais minutos
tem o candidato à presidên-
cia.

A chapa encabeçada por
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) é aquela com maior
bancada. PT, PSB, Solidarie-
dade, PSOL, Rede, Avante,
Agir, PROS, PCdoB e PV, to-
talizam 141 deputados.

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) aparece logo na
sequência. PL, PP e Repu-
blicanos somam 101 depu-
tados. Simone Tebet (MBD),
que tem aliança com PSDB,
Podemos e Cidadania, se
apresenta com 88 deputa-
dos.

Como é realizado o cál-
culo?

Os minutos reservados ao
horário eleitoral são distri-
buídos da seguinte forma:

90% são proporcionais ao
tamanho da bancada de de-
putados do partido eleita
em 2018 ou chapa dos can-
didatos, e os 10% restantes
são repartidos de forma
igualitária.

Às terças-feiras, quintas-
feiras e sábados, os candi-
datos à Presidência terão 25
minutos por dia, divididos
em duas janelas, para a exi-
bição de suas propagandas
na TV e no rádio. O tempo é
distribuído entre os candi-
datos. As propagandas dos
candidatos aos demais car-
gos são exibidas nos horá-
rios eleitorais dos demais
dias da semana.

O horário eleitoral gra-
tuito será exibido às 13h e às
20h nos canais de televisão.
Nas emissoras de rádio, as
exibições são feitas às 7h e

às 12h.
Além disso, os partidos

têm direito às inserções
avulsas, ou “pílulas”, de 30
a 60 segundos distribuídas
durante a programação. Os
veículos reservarão 14 mi-
nutos diários, entre as 5h e
a meia-noite, para que os
presidenciáveis veiculem os
materiais.

Debate
As emissoras CNN e SBT,

o jornal O Estado de S.
Paulo, a revista Veja, o por-
tal Terra e a rádio NovaBra-
silFM formaram um pool
para realizar o debate entre
os candidatos à Presidência
da República, que aconte-
cerá no dia 24 de setembro.

O debate será transmitido
ao vivo pela CNN na TV e
pelas plataformas digitais.

TSE divulga lista que define tempo 
eleitoral dos presidenciáveis

Tempo eleitoral Geral

Número de deputados que compõem as alianças define 90% da divisão do tempo 
de propaganda; Lula e Bolsonaro lideram lista

O local onde o renomado
autor Salman Rushdie – cujo
trabalho controverso provo-
cou ameaças de morte – foi
esfaqueado nesta sexta-feira
(13) rejeitou recomendações
anteriores para endurecer as
medidas de segurança, dis-
seram duas fontes à CNN.

Rushdie, de 75 anos, foi es-
faqueado pelo menos duas
vezes no palco da Chautau-
quaInstitution antes de dar
uma palestra, disse a polícia
do estado de Nova York na
sexta-feira. Ele foi levado de
helicóptero para um hospital
no noroeste da Pensilvânia e
passou por uma cirurgia,
disse um oficial da polícia do
estado.

No final do dia, Rushdie
foi colocado em um respira-
dor e não conseguiu falar,
disse seu agente, Andrew
Wylie, ao The New York
Times. Ele provavelmente
vai perder um olho, disse
Wylie. “Os nervos de seu
braço foram cortados; e seu
fígado foi esfaqueado e dani-
ficado. As notícias não são
boas”.

Um suspeito foi preso
pouco depois, e as autorida-
des estão trabalhando para
determinar o motivo e as
acusações, disse a polícia es-
tadual.

Após o ataque, foram le-
vantadas questões sobre as
precauções de segurança –

ou a falta delas – na institui-
ção anfitriã, que fica em um
resort rural a cerca de 110 km
ao sul de Buffalo, Nova York.

A liderança da instituição
rejeitou recomendações de
medidas básicas de segu-
rança, incluindo verificações
de malas e detectores de
metal, temendo que isso
criasse uma divisão entre os
palestrantes e o público, se-
gundo duas fontes que con-
versaram com a CNN. A
liderança também temia que
isso mudasse a cultura da ins-
tituição, disseram as fontes.

As duas fontes têm conhe-
cimento direto da situação
de segurança na Instituição
Chautauqua e recomenda-

ções anteriores e falaram
com a CNN sob condição de
anonimato porque não esta-
vam autorizadas a falar pu-
blicamente.

Não está claro se as medi-
das recomendadas teriam
evitado o ataque a Rushdie
com base nas informações
divulgadas sobre o incidente
na noite de sexta. As autori-
dades não divulgaram o tipo
de arma que foi usada no
ataque.

Não houve buscas de se-
gurança ou detectores de
metal no evento, disse uma
pessoa que testemunhou o
ataque à CNN. A testemunha
não está sendo identificada
porque expressou preocupa-

ção com sua segurança pes-
soal.

A CNN entrou em contato
com a Instituição Chautau-
qua e sua liderança para co-
mentar, mas não recebeu
uma resposta na sexta.

O presidente da institui-
ção, Michael Hill, defendeu
os planos de segurança de
sua organização quando per-
guntado durante uma entre-
vista coletiva de sexta se
haveria mais precauções em
eventos futuros.

“Avaliamos para cada
evento o que achamos que é
o nível de segurança apro-
priado, e este certamente foi
um que achamos impor-
tante, e é por isso que tive-

mos uma presença do poli-
cial estadual e do xerife lá”,
disse Hill.

“Avaliaremos para cada
um dos eventos na institui-
ção o que achamos que é o
nível apropriado de segu-
rança e esse é um processo
contínuo no qual trabalha-
mos em conjunto com as au-
toridades locais”.

Também ferido na sexta-
feira estava Henry Reese, co-
fundador da City ofAsylum,
uma organização sem fins
lucrativos de Pittsburgh, que
deveria se juntar a Rushdie
em uma discussão, disse a
polícia. Ele foi levado para
um hospital e tratado por
uma lesão facial e liberado.

Os escritos de Rushdie ga-
nharam vários prêmios lite-
rários, incluindo o
BookerPrize por seu livro de
1981, “Midnight’sChildren”.
Mas foi seu quarto romance,
“Os Versos Satânicos”, que
atraiu o maior escrutínio,
pois alguns muçulmanos
acharam o livro um sacrilé-
gio, e sua publicação em
1988 provocou manifesta-
ções públicas.

O falecido líder iraniano
aiatolá Ruhollah Khomeini,
que descreveu o livro como
um insulto ao Islã e ao pro-
feta Maomé, emitiu um de-
creto religioso, ou fatwa,
pedindo a morte de Rushdie
em 1989.

Salman Rushdie permanece internado após ser
esfaqueado durante palestra nos EUA

Tentativa de assassinato 

Autoridades trabalham para determinar o motivo do ataque ao escritor indiano

pagina 67, 01, TSE divulgou o tempo eleitoral na sexta-feira (12)

Autor Salman Rushdie acena durante coletiva de
imprensa do lançamento de seu livro Dois Anos,
Oito Meses e 28 noites,  em Aviles, Espanha
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Rosa Stanesco Nicolau, que
se apresentava como “Mãe Va-
léria de Oxóssi”, chegou a man-
dar a namorada, Sabine
Boghici, a matar a mãe — a
viúva de um grande coleciona-
dor de arte, que teve um pre-
juízo de R$ 725 milhões em um
golpe. Rosa e Sabine foram pre-
sas nesta quarta-feira na Ope-
ração Sol Poente.

O delegado Gilberto Ribeiro,
titular da Delegacia Especial de
Atendimento à Pessoa da Ter-
ceira Idade, citou uma con-
versa entre a filha da vítima e a
namorada. “Mata essa velha!”,
ordenou Rosa mais de uma
vez, enquanto Sabine manti-
nha uma faca no pescoço da
mãe.

“Em ligação de áudio, Valéria
de Oxóssi mandava [Sabine]
matar a mãe, dizendo que ia
ficar com tudo, e que aquilo
tudo ia ser delas”, afirmou o
delegado, em entrevista ao En-
contro com Patrícia Poeta desta
quinta-feira (11).

O que diz a defesa
A defesa dos presos disse

que Sabine tem direito a 25%
de todo o patrimônio do espó-
lio do pai e que provará que
“Sabine recebeu as obras paci-

ficamente da mãe”.
Sobre os outros presos, a de-

fesa afirmou que ainda precisa
analisar o teor das investiga-
ções.

A Polícia Civil afirma que Sa-
bine Boghici e uma família in-
teira, os Stanescos,
participaram do golpe que deu
um prejuízo de R$ 725 milhões
à viúva de um dos maiores co-
lecionadores de arte do país.

Três deles foram presos
nesta quarta-feira (10), na Ope-
ração Sol Poente.

Segundo as investigações,
Sabine contratou pessoas que
se passaram por videntes para
convencer a mãe a pagar por
um “trabalho espiritual” a fim
de salvá-la.

A Polícia Civil afirma que Sa-
bine Boghici e uma família in-
teira, os Stanescos,
participaram do golpe que deu
um prejuízo de R$ 725 milhões
à viúva de um dos maiores co-
lecionadores de arte do país.

Três deles foram presos

nesta quarta-feira (10), na Ope-
ração Sol Poente.

Segundo as investigações,
Sabine contratou pessoas que
se passaram por videntes para
convencer a mãe a pagar por
um “trabalho espiritual” a fim
de salvá-la.

Alguns dias após o início do
“tratamento espiritual”, a filha
começou a isolar a mãe das
pessoas de convívio regular,
além de dispensar funcionários
que prestavam serviços do-
mésticos. A pandemia de Covid
também serviu de pretexto.

A vítima desconfiou e sus-
pendeu o pagamento de valo-
res. A filha, então, revelou seu
plano e passou a agredir e a
ameaçar a própria mãe — em
uma ocasião, teria colocado
uma faca no pescoço dela.

As únicas visitas à residência
eram feitas por comparsas, que
passaram também a ameaçar a
idosa, que voltou a realizar as
transferências.

Além de dinheiro em espécie

e joias, mais de R$ 700 milhões
foram roubados em quadros de
artistas como Tarsila do Ama-
ral e Di Cavalcanti. Ao todo,
foram 16 obras.

Três delas, avaliadas em
mais de R$ 300 milhões, foram
recuperadas em uma galeria de
arte de São Paulo.

O proprietário do estabeleci-
mento confirmou que vendeu
outras duas para o Museu de
Arte Latino-Americana de Bue-
nos Aires.

Ele não desconfiou por co-
nhecer a família e porque os
quadros foram entregues pela
própria filha da idosa.

O tamanho do prejuízo
A polícia estima que o pre-

juízo da idosa chegou a R$ 725
milhões:

Roubo de 16 quadros: R$ 709
milhões;

Roubo de joias: R$ 6 milhões;
Pagamento pelos “trabalhos

espirituais”: R$ 5 milhões;
Transferências sob ameaça:

R$ 4 milhões.

Golpe em idosa Geral

‘Mata essa velha!’, mandou Rosa para Sabine em ligação, diz delegado
As namoradas e outras duas pessoas foram presas. Polícia diz que filha da vítima é a mentora do crime. Sabine nega.

COLUNA •

Serena Williams, carreira e maternidade

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.

Recordista de títulos e 23
vezes campeã do Grand
Slam, o mais importante tor-
neio mundial do tênis, Se-
rena Williams, de 40 anos,
anunciou na última terça-
feira (9) que pretende se apo-
sentar. A notícia veio durante
uma entrevista para a revista
Vogue americana, na qual a
tenista é capa da edição de
setembro. Na entrevista, Se-
rena disse que não gosta da
palavra aposentadoria e ad-
mitiu ainda ter dificuldade
em falar abertamente sobre o
assunto. Mas, de acordo com
o seu relato para a revista, a
tenista percebeu que uma
hora precisaria se afastar das
quadras, principalmente por
querer aumentar sua família.
Ela e o marido, Alexis Oha-
nian, já são pais de Olympia,
de 4 anos, mas Serena reve-
lou que possui o desejo de
engravidar novamente. 

E a questão de gênero se
tornou um fator decisivo na
tomada de decisão da joga-
dora sobre sua aposentado-
ria: “Acredite, eu nunca quis
ter que escolher entre tênis e
uma família, não acho justo.
Se eu fosse um homem, não
estaria escrevendo isso por-
que estaria lá jogando e ga-
nhando enquanto minha
esposa estaria fazendo o tra-
balho físico de expandir
nossa família”, disse Wil-

liams para a Vogue. “Não me
entenda mal: eu amo ser mu-
lher e amei cada segundo de
estar grávida de Olympia.
(...) Mas estou completando
41 anos este mês [em setem-
bro], e algo tem que aconte-
cer.” Serena ainda comentou
em seu perfil no Instagram
que, por mais que ame sua
profissão e o esporte, o de-
sejo de focar na maternidade
fala mais alto. “Chega um
momento na vida em que
temos que decidir seguir
uma direção diferente. Esse
momento é sempre difícil
quando você ama tanto
algo”, escreveu ela. “Eu
gosto de tênis. Mas agora, a
contagem regressiva come-
çou. Eu tenho que me con-
centrar em ser mãe”. 

Assim como Serena, a ma-
ternidade é um fator extre-
mamente presente para

grande parte das mulheres
quando tomam decisões
sobre suas carreiras: decidir
sobre horários, cargos, pro-
moções e inclusive sobre o
momento de fazer uma
pausa ou até mesmo parar de
forma definitiva. Com a
maior inserção feminina no
mercado de trabalho, essa te-
mática se torna cada vez
mais incisiva na vida das mu-
lheres, que passam a ponde-
rar sobre formas de conciliar
a maternidade e as funções
exigidas profissionalmente.
Devido ao machismo e a divi-
são sexual do trabalho, histo-
ricamente, mulheres são
encarregadas das funções
domésticas e do cuidado vol-
tado para as crianças, assim,
quando decidem construir
uma carreira, precisam se
desdobrar para conciliar
essas duas esferas. Mas toda

essa cobrança e responsabili-
dade se reflete no cotidiano:
uma pesquisa realizada pela
InfoJobs, em 2021, aponta a
sobrecarga feminina em
cerca de 86% das mulheres
entrevistadas. Mais da me-
tade delas afirma que essa
rotina impacta de forma ne-
gativa no rendimento e tam-
bém no desenvolvimento
das funções profissionais.

A sobrecarga física e men-
tal leva muitas mulheres a
sentirem que precisam es-
colher entre a maternidade
e a profissão, principal-
mente quando elas não dis-
põem dos recursos que
tornariam esse processo
menos difícil. No Brasil, há
poucas empresas que ofere-
cem condições para que
suas funcionárias sejam ca-
pazes de conciliar a carreira
e a maternidade, sem impor
a escolha de uma em detri-
mento da outra. Mais do que
flexibilidade de horários e
plano de saúde, aderir à li-
cença paternidade é uma
política fundamental para
garantir que ambos os res-
ponsáveis estejam presen-
tes nos primeiros meses de
vida de um bebê, não só a
mulher. Entretanto, além da
realidade vivida em escritó-
rios, as carreiras profissio-
nais de mulheres dentro do
esporte (como é o caso de

Serena) também enfrentam
obstáculos particulares. No
esporte, as atletas depen-
dem integralmente do seu
corpo para trabalharem e
por conta disso, quando de-
cidem engravidar, são rece-
bidas com retaliação pelo
meio esportivo. Entretanto,
a vasta maioria dos homens
são capazes de se dedicarem
ao esporte e ao crescimento
profissional mesmo quando
se tornam pais.

A falta de licença materni-
dade e a dificuldade em
manter patrocínios e apoio
para as competições são al-
guns dos obstáculos que as
atletas enfrentam quando
optam por serem mães. No
Brasil, a jogadora de vôlei
Tandara teve que entrar com
uma ação trabalhista quando
engravidou porque o clube
em que jogava se recusou a
manter o contrato devido sua
gestação. Seja em um escri-
tório ou em uma quadra,
profissionais que decidem se
tornarem mães não deve-
riam ser assombradas pelo
medo de que isso signifique
o fim de sua trajetória profis-
sional. Ser mãe não é um in-
dicativo de fim de carreira e
mulheres devem ter o direito
de experienciar a materni-
dade sem se sentirem obriga-
das a abrir mão de suas
ambições profissionais.

Pessoas envolvidas no esquema
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James Franco foi escolhido para viver Fidel Castro no filme 'Alina de Cuba'. A escalação deu o que falar pelo fato do ator não ser 
latino-americano. Por isso, escolhemos cinco atores latinos que achamos que cairia bem no papel.

Uma Nova Mulher' vai ter 2ª temporada? Tudo o que
sabemos sobre a próxima temporada na Netflix

Filme traz James Franco como Fidel Castro e gera polêmica

Seguindo os passos de "Será Isso
Amor?", novela turca que conquis-
tou os brasileiros, "Uma Nova Mu-
lher" chegou a Netflix
conquistando o Top 10 do serviço
de streaming ao lado de grandes
produções como "StrangerThings"
e "Bom Dia, Verônica" assim que foi
disponibilizada. No entanto,
mesmo com a primeira temporada
cativando os assinantes, a renova-
ção está incerta.

Mesmo ganhando atenção de fãs
por todas as partes do mundo, o su-
cesso de "Uma Nova Mulher" foi re-
pentino e, por isso, até o momento
a Netflix não confirmou a renova-
ção da produção, diferente de "Será
Isso Amor?" com episódios confir-
mados até novembro na HBOMax.
De acordo com o site turco "Series-
turkish", a Netflix tem um interesse
em continuar a trama e já deu o
sinal verde para a segunda tempo-
rada, mas o anúncio ainda não foi
confirmado.

A primeira temporada teve as
gravações encerradas em novem-

bro de 2021 e a estreia de "Uma
Nova Mulher" aconteceu em julho
deste ano. Por isso, o site acredita
que a próxima temporada pode
levar em média um ano para ser
concluída e disponibilizada no ca-
tálogo entre julho e agosto de 2023.

O enredo da novela gira em torno
de três personagens que conquis-
tam o público. Ada, Sevgi e Leyla
fazem uma viagem para uma ci-
dade no litoral para se conectarem
com um guru, na esperança que
isso cure o câncer de uma das per-
sonagens, porém, a experiência vai
além e elas aprendem mais sobre si
mesmas e as outras.

Se aprofundando em traumas
pessoais, as três entendem que a
medicina contemporânea não é a
única maneira de cura existente
para tudo o que viveram. Ao final
da primeira temporada, as persona-
gens se encontram em um casa-
mento e momentos especiais
acontecem, porém os telespectado-
res acompanharam a descoberta
sobre o retorno do câncer de Sevgi.

Internacionais
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Depois de uma primeira temporada de sucesso, Uma Nova Vida
pode ser renovada pela plataforma de streaming e, de acordo

com site, pode ter data de estreia confirmada.

Quatro anos após ser acu-
sado de assédio sexual,
James Franco retoma a car-
reia com uma escalação po-
lêmica. O nome do ator
tomou conta das redes so-
ciais após ele ser escolhido
para viver Fidel Castro no
filme "Alina de Cuba". A po-
lêmica seria porque James
Franco não é latino-ameri-
cano. Logo, ele fazer o papel
de um, seria "apagando" a
existência de atores latinos
que poderiam facilmente in-
terpretar o político.

"Alina de Cuba" conta a
história de Alina Fernandez,
filha ilegítima de Fidel Cas-
tro e uma das principais crí-
ticas ao governo do pai. A
atriz norte-americana Ana
Villafañe irá interpretar a

personagem.

VEJA ATORES LATINOS
QUE PODERIAM INTERPRE-
TAR FIDEL CASTRO

1 - Alfonso Herrera
O mexicano ganhou visibi-

lidade mundial com o su-
cesso da novela "Rebelde",

que ganhou um série na Net-
flix. Após o fim da banda
RBD, Alfonso trilhou um ca-
minho de sucesso na atua-
ção. Em seu currículo, estão
trabalhos em "Sense8",
"Ozark", "El Dandy", "Rainha
do Sul" e "El Baile de los 41".
Além disso, Alfonso tem um

forte viés político e chegou a
protagonizar o filme "A Dita-
dura Perfeita", uma sátira a
um esquema político do Mé-
xico.

2 - Diego Luna
Também mexicano, Diego

Luna tem 42 anos e já parti-
cipou de grandes produções.
Uma delas, "E Sua Mãe Tam-
bém", foi indicada ao Oscar
em 2001. Além disso, Diego
conta com papéis em "Rogue
One: A Star Wars Story" e
"Dirty Dancing 2 - Noites de
Havana".

3 - Rodrigo Santoro
O brasileiro que conquis-

tou Hollywood já ganhou di-
versos prêmios na carreira,
como o TropheéChopard, no

Festival de Cannes. Além
disso, Rodrigo Santoro con-
sagrou a carreira com papéis
em produções como: "300",
"Carandiru", "Sem Limites",
"O Golpista do Ano", dentre
tantos outros.

5 - Diego Boneta
Amigo de elenco de Alfonso

Herrera em "Rebelde", Diego
Boneta está conquistando seu
espaço em Hollywood e em
grandes produções do strea-
ming. Uma delas é a série "Luis
Miguel", da Netflix, que conta
a história do grande cantor la-
tino-americano, interpretado
por Diego. Além da série, o
ator também pode ser visto
em "Rock of Ages", "Meninas
Malvadas 2", "Scream
Queens", dentre outros.

Aos 22 anos, Halle Bailey está
prestes a fazer história ao interpre-
tar um icônico papel originalmente
branco: a Pequena Sereia. Porém, a
protagonista do live-action precisou
encarar uma legião de haters online
que não ficou satisfeita com a sua
escalação. A boa notícia, no en-
tanto, é que a artista tem combatido
o racismo com (muito) talento!

"Eu quero que a garotinha em
mim e as garotinhas como eu que
estão assistindo saibam que são es-
peciais e que devem ser princesas
em todos os sentidos. Não há ne-
nhuma razão para que eles não
devam ser. Essa garantia era algo
que eu precisava", disse Halle, em
uma entrevista à Variety em cele-
bração aos jovens mais poderosos
de Hollywood.

Calando ainda mais os comentá-
rios preconceituosos, Halle matou
com bondade ao citar como seus
avós contribuíram para que ela en-
carasse a situação. Segundo a atriz,
eles compartilharam memórias de
racismo e discriminação que en-
frentaram ao longo da vida: "Foi
uma coisa inspiradora e bonita
ouvir as palavras de encorajamento,
me dizendo: 'Você não entende o
que isso vai fazer por nós, por nossa
comunidade, por todas as meninas
pretas e pardas que vão se ver em
você'."

A irmã de Halle, Chloe Bailey, com
quem tem uma bem-sucedida dupla
musical, também apoiou a atriz in-
condicionalmente. "É importante
ter um forte sistema de apoio ao seu
redor. É difícil carregar o peso do
mundo sozinho", disse a intérprete
do hit "HaveMercy".

Combatendo racismo com talento
Se ver uma Ariel negra nas telonas

é algo que incomoda tanto, os racis-
tas vão ter que se acostumar. Afinal,
Halle veio pra ficar. No artigo, o di-
retor Rob Marshall garante que a
versão da atriz para a música "Part
ofYour World", um clássico de "A Pe-
quena Sereia", mexeu com seu emo-
cional logo na audição: "Quando ela
terminou, eu estava em lágrimas,
porque ela tem muita alma. Você
podia dizer de cara que ela incorpo-
rou a paixão, o fogo, a alma e o co-
ração da Ariel."

Quando chegou a hora de gravar a
cena pra valer, os sentimentos
foram despertados novamente no
diretor. "Ela canta aquele momento
com uma oitava acima da original",
revela. "É a parte mais arrepiante e
emocionante do filme porque cap-
tura não só a sua incrível capaci-
dade vocal, mas também a paixão
emocional que ela tem ao cantar",
acrescenta.

O live-action "A Pequena Sereia"
está previsto para estrear em maio
de 2023 nos EUA.

Halle Bailey, a nova Pequena Sereia,
cala racistas em entrevista

Em recente bate-papo com a Variety, Halle Bailey provou que os ataques racistas não
vão a parar. Prestes a ser vista no live-action de "A Pequena Sereia" interpretando o

papel de Ariel, a atriz e cantora vem arrancando elogios do diretor Rob Marshall.
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FRASE do Dia As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

Muitas felicidades 
a querida Aline 

Homobono. 
Feliz aniversário.

Amanhã tem parabéns
para o amigo Pablo
Sena. Vida longa!

Nesta segunda-feira tem festa
para Jota Matos.Felicidades!

72 Macapá(AP), domingo e segunda-feira, 14 e 15 de agosto de 2022

Recebendo os parabéns pela troca de
idade o cantor Jefferson Silva.

Bon anniversaire ao fotografo
Bernardo Moreira nesta 

segunda. Saúde e vida longa!
Feliz aniversário


