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Como fazer Justiça

N
o dicionário, a palavra democracia é descrita como um regime de 
governo em que o poder de tomar decisões políticas está com os 
cidadãos, direta ou indiretamente, por meio de representantes 
eleitos. De fácil compreensão, a história nos conta que esta síntese 

encontra inúmeras barreiras para ser concretizada. Burocracia é a maior delas. 
Mas o Estado do Rio de Janeiro tem mostrado que, com respeito e diálogo, é 
possível vencer este desafio e trazer enormes benefícios para a sociedade. 

A matéria de capa desta edição refere-se ao especial momento em que se 
encontra o nosso Estado. A relação harmoniosa entre os três poderes e a busca 
por soluções que beneficiem, sobretudo, as pessoas no seu dia a dia, rendeu 
frutos em diversos setores.  A democracia tem sido feita de maneira eficiente, 
servindo ao povo, como há muito não se via, mesmo quando há discordância.

Na magistratura, a lei dos Fatos Funcionais e a lei do Gabinete de Juízo 
viabilizaram condições adequadas ao desenvolvimento dos trabalhos. Maior produtividade interna e expansão no 
atendimento já são resultados visíveis. Isso porque garantem independência e segurança aos profissionais envolvidos 
– elementos fundamentais para o exercício e prática da Justiça – chave mestra da democracia. 

Ciente da importância da participação de toda a sociedade neste debate, a Associação dos Magistrados do Rio 
de Janeiro (Amaerj) continua investindo na formação de pessoas. Por conta de seu estrondoso sucesso, o programa 
“Juristur/Conhecendo o Judiciário”, que, num primeiro momento, consistiu em proporcionar aos universitários do 
curso de Direito vivência no ambiente do judiciário, agora se estende a estudantes do ensino fundamental. 

Falamos também, nesta Revista, sobre a utilização da propaganda eleitoral na Internet, a rede mundial que 
mudou a vida de todos nós. A entrevista com o juiz Luiz Márcio Victor Alves Pereira, do Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio de Janeiro (TRE-RJ), é um dos destaques da reportagem. 

A visão global sobre o presente e o futuro do País fica a cargo do economista João Paulo dos Reis Velloso, que 
aponta a importância de pensarmos, juntos, um planejamento estratégico para o Brasil. Ainda sobre o que virá, fomos 
procurar saber como andam os trabalhos envolvendo o Museu do Amanhã, cuja inauguração está prevista para 2012. 

Saúde, Tecnologia, Turismo e Gastronomia também têm espaço na Fórum.  Em destaque, o Delta do Parnaíba, localizado 
entre o Maranhão e Piauí; a história do casal de brasileiros que colocou seu restaurante na lista dos mais importantes de 
Paris; o novíssimo mercado dos e-books; além de um artigo abordando alternativas de prevenção ao AVC. 

Por fim, a juíza Márcia Cunha faz um relato da jornada realizada nos primeiros seis meses à frente da secretaria-
geral da Amaerj. Esta é a primeira de uma série de matérias que vai dividir com você, associado, as realizações 
de cada departamento da nossa Associação, no sentido de garantir os direitos e prerrogativas dos magistrados e 
pensionistas, bem como o pleno exercício da Justiça. 

Nosso agradecimento, como sempre, à Petrobras, cujo apoio tem sido fundamental para a construção de um país 
mais justo, nossa maior missão.

Boa leitura!
Antonio Cesar Siqueira
Presidente da Amaerj

ed itor ial
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NoVos  CoNVÊNios

Aliança Francesa – Oferece ao associado da Amaerj e seus dependentes 
o desconto de 10% em seus cursos regulares e intensivos, com exceção 
de cursos livres e extracurriculares, com a carga horária inferior a 2 horas 
semanais. As filiais que participam desse convênio são: Barra da Tijuca, 
Botafogo, Centro, Copacabana, Ipanema, Norte Shopping, Tijuca, 
Campo Grande e Recreio.

Hertz – Aluguel de carros – Oferece ao associado da Amaerj e seus 
dependentes uma tarifa especial para aluguel de automóveis em todo 
o Brasil. A Central de Reservas atende pelo telefone 08007017300; o 
magistrado deverá dizer que é associado da Amaerj.

Lavanderia Oceânica – Oferece uma tarifa diferenciada para os asso-
ciados da Amaerj, com serviço de coleta e entrega. Abaixo estão os 
endereços e telefones para solicitar o serviço e para garantir o desconto 
especial, informando que é associado da Amaerj.

Pousada Três Vales – Durante o mês de agosto, no final de semana (sexta a domingo), a Pousada Três 

Vales vai oferecer um desconto de 20% para duas diárias, incluindo um fondue à noite. Faça contato pelos 

telefones: (24) 2224-5406 e 2224-1937 ou pelo site: www.3vales.com.br

Compra Certa – Produtos com até 30% de desconto em relação às lojas; descontos especiais no 

pagamento à vista, via boleto bancário. Frete grátis para todo o território nacional. Mais informações no 

site: www.compracerta.com.br

Restaurante Mosteiro – 10% de desconto no total da conta, para pagamento em dinheiro ou cheque; 

5% de desconto no total da conta, para pagamento em cartão. Reservas pelo telefone: (21) 2233-6426

URCA 
Rua Marechal Cantuária, nº 106 lj.A
Tel: (21)2542-4833

BOTAFOGO
Rua da Passagem, nº75 lj. f 
Tel: (21)2275-8088 ou (21)3062-2809

Pé a Pé – Descontos de 10% nos serviços. Faça contato pelos telefones: 

(21) 2292-8963 (21) 2220-3558

Ulwuatu Day SPA – Desconto de 5% nos serviços oferecidos para os associados. Faça contato pelo 

telefone: (21) 25440351 ou através do site: www.uluwatudayspa.com
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capa

Alerj

Palácio da Guanabara

tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
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Equilíbrio entre 
poderes, cidadãos  
no comando

O 
conceito da “Teoria da Separação de Poderes” (ou Tripartição dos Poderes do 
Estado), elaborada pelo filósofo e cientista francês Charles de Montesquieu 
na primeira metade do século XVIII, tem sido exemplificado por meio de 
uma medida simples no Estado do Rio de Janeiro: diálogo. A sintonia vai 

além do Legislativo, Executivo e Judiciário: cidadãos e líderes de classes representativas 
também ganharam espaço no debate. Há respeito pela independência de cada poder e 
cooperação mútua pelo bem comum, mesmo na existência de discordâncias - algo raro, 
por mais simples que pareça - no exercício da democracia brasileira.  Essa opinião é geral.  
Resultados já são palpáveis.  

No âmbito da magistratura - fundamental para o cumprimento das leis vigentes 
e presença da Justiça - necessidades saltavam aos olhos da sociedade, entre as 
quais expansão de estrutura e equipe, informatização das unidades e adequação de 
remuneração e de carreira. Estes tópicos vêm sendo cuidadosamente trabalhados 
nos últimos anos.

Por Eduardo Cosomano 
Reportagem: Marcelo Pinto 

Relação democrática e união entre as esferas de poder 
propor cionam melhorias sensíveis à sociedade do Rio de Janeiro. 
No campo da magistratura, investimentos em novas unidades, 
informatização, remuneração adequada e plano de carreira 
resultam em maior produtividade e avanços no atendimento à 
população, avaliam autoridades. 
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Exemplos de boa relação
“A lei dos Fatos Funcionais e a lei do Gabinete de 

Juízo, sancionadas, respectivamente, em 2009 e 2010, 
são excelentes exemplos de sensibilidade e da boa relação 
entre os poderes no Rio de Janeiro”, afirma o presidente 
da Amaerj, Antonio Cesar Siqueira. A primeira aborda o 
provimento inicial da carreira dos juízes, requisitos para 
ingresso na magistratura, promoções, entre outros temas. 
Já a lei do Gabinete de Juízo, reivindicação antiga da 
Amaerj, refere-se à criação de uma estrutura que viabilize 
maior produtividade e eficiência aos magistrados.

Para o governador do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, as reivindicações eram justas, mas ressalta 
que atendê-las não foi tarefa fácil. “As boas relações 
entre os poderes têm permitido que o Judiciário 
possa dar o tratamento que o servidor da Justiça e os 
magistrados merecem. O aumento da arrecadação tem 
possibilitado a expansão da receita corrente líquida do 
Estado, o que viabiliza ao Poder Judiciário remunerar 
de forma adequada os servidores e magistrados, sem 
que se incorra nos limites da Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, explica.

Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral
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O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, Luiz Zveiter, também vê com entusiasmo 
a forma com que as relações têm sido conduzidas. 
“Posso afirmar, sem medo de errar, que historicamente 
não se tem notícia de tamanha parceria, engajamento 
e comprometimento entre os poderes, na consecução 
das atividades do Judiciário fluminense”. 

“Juízes só devem temer o próprio medo”
Zveiter aponta as obras de revitalização e expansão 

da sede do TJ-RJ como frutos da pró-atividade das 

autoridades.  “Apesar do curto espaço de tempo e da 
grande quantidade de projetos a serem realizados, 
mostrou-se responsável atender aos anseios dos 
integrantes do Judiciário, magistrados e funcionários, 
quanto às melhores condições de trabalho. E, para 
isto contei, novamente, com a parceria dos Poderes 
Executivo, Estadual e Municipal e Legislativo que 
sempre estiveram sensíveis a demanda do Judiciário e a 
necessidade de priorizar suas melhorias”, comemora.

Alessandro Molon, deputado estadual pelo PT, 
entende que somente uma magistratura dotada de 

As boas relações 
entre os poderes 

têm permitido que o 
Judiciário possa dar 
o tratamento que o 

servidor da Justiça e os 
magistrados merecem. 

Governador Sérgio Cabral

Foto: C
arlos M

agno/Im
prensa RJ



   

garantias pode formar um Judiciário 
verdadeiramente independente e que 
dê vida concreta e efetiva ao Estado 
Democrático de Direito. “Garantias 
não podem ser confundidas com 
privilégios, como às vezes ocorre. 
Não é por outra razão que se afirma 
que os juízes só devem ter medo do 
próprio medo, pois quando intimidados 
não podem exercer a essência da 
jurisdição como guardiã dos direitos, 
em especial daqueles fundamentais 
da pessoa humana”.  

Ele também acrescenta que a criação 
de novos órgãos judiciais, inclusive no 
interior do Estado, aproxima o Judiciário 
do povo e proporciona melhoria e maior 
celeridade na prestação jurisdicional. 

12  Revista Fórum
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Sobre a digitalização de processos, uma das metas 

mais importantes do Poder Judiciário do Estado do 

Rio de Janeiro, o presidente do TJ-RJ, Luiz Zveiter, 

se mostra otimista. “Já estamos com alguns projetos 

em curso (e-VEP, CAC, 8ª Vara Cível de São Gonçalo) 

e até o final do ano estaremos com todo o segundo 

grau trabalhando com o processo eletrônico, as Varas 

da Comarca da Capital e alguns juizados especiais 

cíveis”, afirma. “O processo eletrônico permitirá ao 

Judiciário romper com o ícone da ‘burocracia letárgica’, 

para ingressar, em curto espaço de tempo, na era 

da modernização definitiva, em que a efetividade, a 

celeridade e a transparência deixem de ser metas para 

se tornarem fatos”, completa Zveiter.

Processo eletrônico

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador Luiz Zveiter



“Trata-se de uma manifestação de sensibilidade do 
Executivo e do Legislativo em relação às demandas por 
mais Justiça, como conquista da cidadania e efetivação 
dos direitos fundamentais inscritos na Constituição 
Federal”, pontua. 

O deputado estadual pelo PMDB e líder do governo 
na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj),  Paulo Melo, é enfático na defesa dos magistrados. 
“Acredito que não há desenvolvimento humano sem 
que haja justiça para todos. É fundamental que tenham 
estrutura e boa remuneração para realizarem o seu 
trabalho. Fizemos, inclusive, um projeto de lei em 2007 
devido à necessidade de reajuste para os servidores”. 

Já o deputado estadual e presidente da Alerj, Jorge 
Picciani, parte para a visão “macro”. Ele defende que a 
harmonia exercida entre os poderes estaduais acabou 
por contaminar de forma positiva a relação entre o Rio 
de Janeiro e a União. Segundo Picciani, a boa relação 
entre o governador Sérgio Cabral e o presidente Lula foi 
fundamental para que o estado alcançasse a atual posição 
de líder em investimentos federais. “Há alguns anos, o 
Rio ocupava a 19ª colocação neste ranking. O processo 
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Acredito que não há desenvolvimento
humano sem que haja justiça para todos. É  

fundamental que os magistrados tenham estrutura  
e boa remuneração para realizarem o seu trabalho.

Deputado Estadual Paulo Melo
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democrático requer equilíbrio entre 
os poderes e, para que isso ocorra, 
é neces sário buscarmos sempre 
a harmonia. Os resultados estão 
sendo excelentes para o estado. 
O que não quer dizer que não haja 
discordância”, pondera.

Em suma: se o poder democrático 
pressupõe a separação dos poderes, 
a “teoria do governo” defendida por 
Montesquieu busca, em síntese, 
“distribuir a autoridade por meios 
legais, de modo a evitar o arbítrio 
e a violência.” Passando da teoria à 
prática, no estado do Rio de Janeiro 
esse desafio vem sendo enfrentado 
de maneira corajosa e articulada 
pelos representantes dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 

A sintonia entre os po-

deres no Estado do Rio de 

Janeiro evidencia-se tam-

bém em assuntos mais 

amplos. Entre uma série 

de fatos, o governador 

Sérgio Cabral destaca a 

presença dos presidentes 

do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, 

Luiz Zveiter, e da Associação dos Magistrados do Rio de Ja-

neiro (Amaerj), Antonio Cesar Siqueira, na passeata em defesa 

dos royalties do petróleo, realizada em março deste ano. “Foi 

uma demonstração de unidade na defesa dos interesses do Es-

tado. O Rio de Janeiro está unido nessa luta justa, de todos 

nós, pela preservação dos nossos direitos”, declara.

Unidade na defesa dos royalties
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Deputado Estadual Alessandro Molon
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D
ezenove de agosto de 2010 será lembrado 
por marcar o início de um novo capítulo na 
história do Juristur/Conhecendo o Judiciário, 
programa da Associação dos Magistrados do 

Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) que há 10 anos passou 
a promover, de forma pioneira no país, aulas práticas 
de Justiça à população. Neste dia, o coordenador do 
programa, o juiz aposentado Joel Pereira dos Santos, 

e sua auxiliar, a funcionária da Amaerj Francisca Arlete, 
vão receber no Tribunal de Justiça 38 alunos e quatro 
professores do Ciep Operário Vicente Mariano, de 
Bonsucesso (Maré), Zona Norte do Rio. Entre 12h30 e 
16h, esses estudantes – do 7º, 8º e 9º anos – terão uma 
vivência única do funcionamento do Judiciário estadual: 
o roteiro inclui palestra e visitas ao Tribunal do Júri e à 
Biblioteca do TJ-RJ, com um intervalo para o lanche.

Por Marcelo Pinto
Reportagem: Sarita Yara

Amaerj universaliza  
acesso ao Judiciário

Através da parceria inédita com a Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro e a Federação das Empresas de 

Transportes de Passageiros do Estado (Fetranspor),o programa 
Juristur/Conhecendo o Judiciário,da Amaerj,ingressa em nova 

fase: a partir de agosto,passa a receber alunos do ensino 
fundamental da rede pública do município – além,é claro,dos 
estudantes de Direito e da população interessada,nessa rotina 

iniciada há cerca de 10 anos. 

educação
Foto: sxc.hu
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Graças a um acordo firmado com a Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro e a Fetranspor 
(Federação das Empresas de Transportes de Passageiros 
do Estado), essa rotina irá se repetir por 10 semanas 
até o final do ano, com escolas de diferentes regiões da 
cidade. Na parceria, cada um assume a parte que lhe 
cabe: enquanto a Secretaria de Educação responde pela 
seleção das escolas, turmas e professores, a Fetranspor 
(em conjunto com a RioOnibus), vai disponibilizar os ônibus 
e as cartilhas sobre comportamento no trânsito, além de 
responder pela produção de fotos e a documentação em 
vídeo das visitas. Em dezembro, além dos certificados de 
participação, os estudantes ganharão um livro com fotos, 
desenhos e textos produzidos pelos próprios alunos a 
partir da experiência vivida no Tribunal.

O presidente da Amaerj, desembargador Antonio 
Cesar Siqueira, lembra que em uma das reuniões de 
elaboração da parceira, a secretária de Educação, 
Cláudia Costin, revelou que uma das principais causas 
de repetência escolar no Rio é a falta de esperança no 
futuro. “Com a vivência proporcionada pelo programa, 
os alunos verão que a educação pode abrir, sim, várias 
possibilidades de futuro. A magistratura tem uma 
responsabilidade social a cumprir”, afirma Siqueira, que 
faz questão de dividir com o desembargador Siro Darlan 
e a juíza Márcia Cunha parte do mérito pela parceria. 

Alunos serão multiplicadores 
Antes de cada visita, um representante da Amaerj vai 

à escola preparar os alunos para a dinâmica do Juristur. 
De acordo com a professora Jurema Holperin, gerente 
de Projetos de Reforço Escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, a ideia é “aproveitar pedagogicamente o 
máximo do conteúdo aprendido”. Para isso, os alunos que 
participarem das visitas ao Fórum terão a responsabilidade 
de passar o conteúdo para os outros estudantes da escola, 
agindo como “multiplicadores do conhecimento”, informa 
ela. Os alunos terão, afinal, a missão de desenvolver 
trabalhos que serão apresentados nas escolas.

O jovem é um cidadão completo quando 

fica apto a votar e escolher seus governantes e 

parlamentares. Para facilitar a vida dos futuros 

eleitores, a Amaerj lançou duas publicações, em 

parceria com o TRE-RJ e o Ministério Público 

Federal: “Cartilha da cidadania – programa 

Eleitor do Futuro” e “Cidadania – confirme essa 

ideia”. Com  2 mil exemplares cada, as cartilhas 

serão distribuídas entre as turmas do programa 

Conhecendo o Judiciário e a Escola Judiciária 

Eleitoral (TRE-RJ).

Para os futuros eleitores

Capas das cartilhas
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Os alunos que
participarem das

visitas ao Fórum terão
a responsabilidade de

passar o conteúdo para
os outros estudantes

da escola, agindo como
‘multiplicadores

do conhecimento’.

Lélis Marcos Teixeira, presidente da Fetranspor, 
diz que se entusiasmou com a oportunidade assim que 
tomou conhecimento do Juristur e da perspectiva de 
atuar nele como parceiro. “Não só por seu claro alcance 
social, mas também por estar dentro da filosofia de 
nossa organização, abrindo a perspectiva de um maior 
conhecimento e interesse da população por uma área 
da administração pública voltada para os serviços 
urbanos, como é o nosso caso”, revela.

Para a professora Jurema Holperin, o programa 
abre, na verdade, um leque ainda mais amplo. “Os 
estudantes também terão a chance de discutir 
valores da sociedade, já que durante a visita eles 
acompanharão um julgamento, penetrando na dinâmica 
do Tribunal do Júri”. Mas a professora vai mais além. 
“Mais do que as atividades desenvolvidas pelos juízes 
e desembargadores, o Juristur vai possibilitar aos 
alunos conhecer os diversos profissionais que atuam 
em outras atividades no Fórum”, completa.

Agora, resta torcer para que o programa da 
Amaerj exerça nos jovens estudantes do Rio o mesmo 
fascínio que exerceu sobre o mineiro Lucas Fernando 
Figueiredo Motta, de 48 anos. Estudante do terceiro 
período de Direito, ele fez parte do grupo de 60 alunos 
da faculdade Doctum, de Juiz de Fora, recebida 

recentemente pelo Juristur. Após assistir uma  
audiência em uma das Câmaras Cíveis do TJ-
RJ, Lucas revelou que saía do Tribunal com 
uma imagem diversa daquela que trouxera. 
“Além de ver a modernidade prevalecer 
sobre a morosidade, com os terminais de 
consulta de processo sendo utilizados nos 
corredores, eu tive a sensação de que aqui 
a Justiça realmente está sendo feita. Não 
vi, por exemplo, o poder do dinheiro influir 
na decisão dos desembargadores durante 

a audiência (a decisão envolvia 
instituições financeiras). Depois, 
quando vi um desembargador 
defender seu voto, e ouvir 
com naturalidade seu colega 
divergir, senti que a democracia 
estava sendo exercida. Isso me 

deu esperança.”

Foto: sxc.hu
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No início, o programa Conhecendo o Judiciário 

– que, com o passar do tempo, passou a ser conheci-

do também como Juristur – era destinado exclusiva-

mente a estudantes de Direito. 

Desde que foi lançado, há mais de 10 anos, 

seu certificado de participação é reconhecido pela  

OAB-RJ como comprovação de 10 horas de estágio. 

Além disso, a experiência proporcionada pelo 

programa contempla, também, a necessidade de 

“atividades complementares” como “componentes 

curriculares enriquecedores e complementadores 

do perfil do formando”, conforme prega a Resolução 

nº 9 do Conselho Nacional de Educação/Câmara 

de Educação Superior, que institui as diretrizes 

curriculares nacionais do curso de graduação  

em Direito.

“Embora o programa fosse voltado especifi camente 

a estudantes de Direito, volta e meia recebíamos tam-

bém estudantes do ensino fundamental ou médio de 

escolas do Rio de Janeiro. Quando isso acontecia, podí-

amos notar a enorme curiosidade e o interesse de cada 

adolescente sobre as coisas da Justiça, principalmente 

o papel do magistrado como julgador, o do Promotor 

de Justiça e o da Defesa”, lembra seu coordenador, o 

juiz Joel Pereira dos Santos.

Depois de ter apresentado as funções do 

Judiciário para estudantes de universidades como 

UFF, UFRJ, UERJ, bem como para cidadãos de 

diversas origens e formações, o juiz Joel se mostra 

entusiasmado com a nova fase do programa. 

Segundo ele, vai proporcionar que estudantes, “em 

sua maioria de poucos recursos financeiros e de 

comunidades carentes, se considerem valorizados, 

com perspectivas de mudança de vida”.

O próprio Joel é exemplo do que prega. Com 54 

anos de serviços à Justiça, ele começou cedo. Aos 

13 anos, fazia serviços de limpeza em um cartório 

dentro do Fórum de Niterói. Pouco tempo depois, 

passou a auxiliar e depois escrevente de Justiça e 

escrivão. Como juiz de Direito, atuou por 36 anos. 

Agora, como voluntário do programa Juristur, mostra 

a mesma motivação de quando começou, na então 

única Vara de Fazenda Pública do antigo Estado do 

Rio de Janeiro.

Um programa pioneiro

Foto: Faculdade D
octum

O coordenador do Juristur, juiz Joel Pereira dos Santos (acompanhado de sua auxiliar, Francisca Arlete) 
recebe a turma do 3º período da Faculdade de Direito Doctum (Juiz de Fora)
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Eleições 2010: 
liberado o uso  
da internet
Está autorizada a campanha em blogs e sites de 
relacionamento. Legislação anterior restringia a  
veiculação em sites de domínio exclusivo para este fim.

E
m 8 de julho último, a Câmara dos Deputa-
dos aprovou o uso da internet nas campanhas 
eleitorais, de acordo com a lei 12.034/2009. 
A emenda substitutiva global, instrumento que 

integra o texto principal da reforma eleitoral, foi apre-
sentada em plenário pelo relator da proposta, deputado 
Flávio Dino (PC do B-MA).  O projeto ainda será enca-
minhado à apreciação do Senado Federal. Se aprovado 
e promulgado até o início de outubro, as novas regras 
eleitorais já valerão para as eleições de 2010.

De acordo com a nova lei, está autorizada a veiculação 
de material de propaganda em blogs e sites de 
relacionamento. Até hoje, de acordo com determinação 
do TSE, as ações de campanha eleitoral estavam 
restritas a sites com a extensão de domínio “can.br”. 

Além disso, o texto estabelece regras distintas para a 
internet, que deixa de seguir a mesma legislação que 
o rádio e a televisão. “Vejo como positiva a liberação 
da internet, porque tínhamos a certeza, desde 2008, 
que não era mais possível manter a restrição. Mas em 
nossa concepção havia um equívoco, pois rádio e TV são 
instrumentos de concessão do governo, era necessário 
um tratamento diferenciado”, afirma o juiz Luiz Márcio 
Victor Alves Pereira, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro (TRE-RJ). 

O juiz é um dos responsáveis pela portaria 02/2008, 
da Coordenadoria de Fiscalização da Propaganda 
Eleitoral do TRE-RJ, que definiu os parâmetros de 
uso da internet no estado, nas eleições municipais 
daquele ano. “A iniciativa se deu muito em função 

Por Ada Caperuto

ele ição
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Foto: sxc.hu
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da solicitação dos partidos políticos, que buscavam 
um instrumento jurídico para poder utilizar a internet. 
Sem afrontar o Tribunal Superior Eleitoral fizemos um 
estudo e criamos a portaria, que teve boa recepção e 
recebeu elogios do próprio ministro Carlos Ayres de 
Brito, presidente do TSE à época”. O documento foi 
enviado como uma referência à comissão que estudou 
o texto da lei 12.034 e boa parte de suas propostas 
foi acolhida. 

Luiz Márcio Pereira, no entanto, não vê com bons 
olhos a permissão do uso de spams, e-mails e SMS.  
“Isso invade a privacidade do internauta, porque ele 
não tem opção de rejeitar essa mensagem. Em 2006, 
tivemos um precedente muito desagradável por conta 
do uso dos ‘torpedos’, que difamaram uma candidata. 
Na época, apurou-se que os torpedos foram enviados 
por e-mail de um provedor fora do Brasil. Por isso 
mesmo, em 2008 vedamos o uso do SMS, pois se trata 
de telemarketing e, no nosso entender, caracteriza 
abuso de poder econômico. Esses instrumentos criam 
até uma novidade, que é a boca de urna virtual. Para a 
justiça eleitoral será difícil afastar essa publicidade e 
manter a igualdade do processo eleitoral.” Porém, a lei 
12.034 prevê o descadastramento do internauta, que, 
se não desejar, pode pedir para ser excluído de uma 
lista de “torpedos” e e-mails. Caso o político insista, 
a multa prevista é de R$ 100 reais por mensagem.

Obama
Pereira comenta que a eleição do presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama, em 2008, que contou 

com forte apoio da internet, inclusive na questão das 
doações para o fundo de campanha, foi também uma 
referência para os partidos que procuraram o TRE-RJ. 
Pela atual lei, as doações feitas por pessoas físicas 
serão permitidas com o limite atual, que é de 10% do 
rendimento bruto do ano anterior à eleição e até 50% 
dos bens móveis. 

Apesar da opinião positiva, o juiz Luiz Márcio 
lembra que é importante ter em mente que a liberdade 
de opinião e manifestação na internet são princípios 
muito importantes, mas é preciso haver restrições para 
evitar abusos. “Vamos colocar fiscais, mas é claro que 
essa fiscalização dos tribunais não vai poder acontecer 
de maneira permanente na internet. Teremos que 
contar com outros instrumentos, como a denúncia por 
parte daqueles que se sentirem prejudicados, sejam 
os candidatos ou o próprio internauta. Contamos 
com o apoio dos eleitores, candidatos e partidos 
para tomarmos as providências”, diz ele, que ainda 
encontra tempo para atuar na Amaerj como membro 
do departamento de Comunicação. 

Direito de resposta
O direito de resposta por determinadas con dutas e 

ofensas que venham a ser produzidas na internet está 
previsto na lei 12.034. Ele deverá ocupar espaço no 
mesmo blog ou endereço onde foi praticada a ofensa, 
por período de tempo a ser definido pelo TSE. “É  
um instrumento novo, não sabemos se este direito  
de resposta funcionará bem, porque a internet é  
muito dinâmica. Pode ser que ele não alcance sua finali-

Vejo como positiva a liberação da internet,  
porque tínhamos a certeza, desde 2008, que  

não era mais possível manter a restrição.
Juiz Luiz Márcio Victor Alves Pereira
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Luiz Márcio Victor Alves Pereira, juiz membro do TRE-RJ; coordenador 
estadual da fiscali zação da propaganda eleitoral; juiz titular da 33ª Vara 
Criminal da Comarca da Capital; diretor da Escola Judiciária Eleitoral 
(RJ). Integra o departamento de comunicação da Amaerj, 

A propaganda eleitoral será permitida nos blogs, 

sites de relacionamento, comunidades ou veículos de 

comunicação do próprio candidato. 

Os candidatos estão proibidos de comprar espaços 

publicitários na internet. Os provedores de conteúdo 

não poderão dar tratamento privilegiado a candidatos, 

partidos ou coligações. A lei também não permite a 

propaganda em páginas de pessoas jurídicas.

Não haverá restrições aos eleitores que 

quiserem fazer sites de apoio a políticos, mas 

ofensas escritas ou em forma de charges e 

montagens estão vedadas. Já os candidatos terão 

de registrar seus sites no TSE. Todos os endereços 

eletrônicos devem ser hospedados em provedor 

instalado no País. 

Está previsto o direito de resposta na rede. O 

dono de um blog que difame um candidato terá de 

dar espaço ao atingido, no mesmo endereço, com 

igual tratamento. A resposta ficará disponível por 

tempo não inferior ao da ofensa.

Em relação aos debates, para que eles ocorram 

será necessária a concordância de dois terços 

dos políticos que disputam o cargo. Caso seja 

apurado que houve qualquer tipo de pagamento 

pela transmissão do debate, o candidato poderá 

perder seu registro.

Doações feitas por pessoas físicas serão 

permitidas com o limite atual, que é de 10% do 

rendimento bruto do ano anterior à eleição e até 

50% dos bens móveis. 

As regras para a propaganda eleitoral via internet

dade, mas isso também ocorre no rádio, na televisão e 
no impresso”.

Luiz Márcio Pereira ressalta ainda que é impor tante 
avaliar os limites da liberdade de opinião, para que não 
ocorram casos de ofensa à honra dos candidatos. “Me 
parece que este será o grande confronto que os juízes 
precisarão observar. Se houver uma manifestação de 
ideias em um site de relacionamentos, falem bem ou 
mal de um candidato, esse debate não poderá sofrer 
qualquer tipo de interveniência. O que não pode 
haver é ataque à honra dos candidatos fora destes 
parâmetros. Eu não estou dizendo que se pode atacar 
a honra em uma sala de bate-papo, mas se a ofensa 
for feita na página do candidato, por exemplo, você 
estará extrapolando a liberdade de opinião fora do 
âmbito permitido.”

Em relação aos debates, o juiz informa que o TSE 
recentemente começou a dar tratamento diferente, na 
internet, em relação aos promovidos pelas emissoras de 
televisão. “Previa-se que os debates deveriam seguir 
as mesmas regras, mas o texto foi modificado pela 
resolução 23.246, porque estas não podem ser iguais”, 
diz Luiz Márcio. Percebeu-se que na internet vai quem 
quer. E esse é o grande ponto na propaganda em época 
de novas tecnologias da informação: a liberdade. 

Foto: TRE-RJ
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otimizando recursos
A juíza e secretária geral da Amaerj, Márcia Cunha Silva de Carvalho, 
revela as dificuldades encontradas no primeiro semestre de 2010  
e aponta otimização de recursos e diálogo com os magistrados  
como prioridades para a Associação. 

Por Eduardo Cosomano

por dentro da Amaerj
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O
s seis primeiros meses à frente da Associa-
ção dos Magistrados do Estado do Rio de 
Janeiro (Amaerj) foram de trabalho árduo 
para a nova direção, presidida por Antonio 

Cesar Rocha Siqueira.  A realidade administrativa da 
instituição remeteu a atual secretária geral, juíza Márcia 
Cunha Silva de Carvalho, a um cenário de preocupação.  
“Notamos uma folha de pagamento inchada, deficiência 
de equipamentos e algumas falhas no atendimento que 
resultavam no pouco aproveitamento dos nossos servi-
ços por parte dos associados”, pontua.  Neste contexto, 
a medida inicial foi a contratação de uma empresa es-
pecializada em assessoria administrativa, a PUC Junior 
– ligada a Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. O objetivo era localizar as falhas e encontrar 
as primeiras alternativas.  “Foi feito um mapeamento 
administrativo e financeiro da instituição. O trabalho foi 
entregue em três meses. A partir daí, já conseguimos 
concretizar algumas mudanças e vislumbrar possibilida-
des”, explica a juíza.

Novos equipamentos foram adquiridos e uma 
profunda reestruturação do quadro de funcionários, 
realizada. “Cortes se mostraram inevitáveis. O grande 
ponto, porém, foi o desenvolvimento de um projeto de 
inteligência financeira e administrativa.  Com os gastos 
internos redirecionados, passamos, com cautela, a olhar 
para frente”, diz.

Um dos grandes problemas foi constatado na Sede 
Campestre de São Pedro D´ Aldeia. Segundo Márcia 
Cunha, embora as instalações do local estejam em 
boas condições, o custo que envolve a unidade é 
muito elevado. “Estamos procurando maneiras de 
viabilizar sua autossustentabilidade”, informa. E é 
nesse processo de busca por novas soluções que 
outra mudança significativa já foi constada: o espaço 
cada vez maior para o diálogo.  A juíza explica:

“Um bom exemplo é a questão do serviço dentário. 
No atual formato, cada consulta tinha custo da ordem 
de R$ 140, valor quase equivalente a um atendimento 
particular. Também é de responsabilidade da Amaerj a 
sustentação do espaço físico, além de contas de serviço 

e pessoal, um recurso que sai das mensalidades. Sendo 
assim, enviamos um e-mail claro e objetivo para nossos 
associados com as possibilidades que temos neste 
momento, a fim de definir os próximos passos. Eles pagam 
por isso e têm o direito de decidir o que é melhor”.

Próximos passos
Os benefícios em termos de lazer para os associados 

também são preocupação da secretária-geral. Márcia 
conta que, em março, uma grande reforma foi iniciada 
na Sede Campestre de Vargem Grande, no Rio de 
Janeiro. Segundo ela, a ideia é dar ao espaço um 
toque de hotelaria. “Estamos realizando a ampliação do 
número de quartos, modernização da cozinha, além da 
construção de um centro de convenções.” A previsão é 
que a reforma seja concluída em setembro.   

Um dos projetos mais importantes para a Amaerj, 
o projeto “Conhecendo o Judiciário”, coordenado 
pelo juiz Joel Pereira dos Santos, segue consolidado. 
Consagrado por introduzir os universitários ao ambiente 
de trabalho da área, o programa agora atenderá também 
o público mirim. 

A juíza conta que a ideia do atual presidente, de 
trazer estudantes do ensino fundamental para dentro do 
projeto, nasceu da leitura de uma entrevista dada pela 
secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, 
Cláudia Costin, que manifestou o desejo de envolver 
crianças de escolas públicas em outras realidades, 
ampliando seus horizontes para além dos limites de 
sua condição social. “Firmamos um convênio com a 
Secretaria Municipal de Educação do Rio, em junho deste 
ano e, com a imensa colaboração do desembargador 
Siro Darlan, programamos para agosto o primeiro grupo 
de 32 crianças. É algo fabuloso”, comemora. 

Também para o segundo semestre está prevista 
a realização de mais enquetes interativas com os 
associados. “Muita coisa já está evoluindo, mas ainda 
há outras tantas a serem tratadas. O fundamental é o 
associado saber que pode nos procurar, colocar suas 
questões e nos ajudar a atendê-lo da melhor forma 
possível. Essa é a meta da Amaerj”, finaliza Márcia.



   

P
artindo do princípio de que conscientizar as 
pessoas é a maneira mais eficaz de garantir 
um futuro limpo e melhor para o planeta e 
para os seres humanos, a prefeitura do Rio de 

Janeiro acaba de iniciar, em parceria com a Fundação 
Roberto Marinho, a construção do Museu do Amanhã, 
que promete qualificar o debate em torno dos caminhos 
do desenvolvimento sustentável.

Ao contrário dos tradicionais espaços do gênero, cujos 
acervos remetem à concisão de uma história concreta e 
já estabelecida, o Museu do Amanhã convida o visitante 
a refletir e a desenhar uma história ainda não contada, 

dependente apenas da percepção e boa vontade de cada 
um em contribuir para amenizar erros cometidos no passado 
e transformar a Terra em um lugar melhor.

Por dentro do Museu
A entrada do Museu do Amanhã será feita pelo 

Atrium de Hoje, um portal receptivo onde um esquema 
com informações contemporâneas motrará o presente 
estado do conhecimento e da humanidade. O visitante 
fará uma viagem partindo do planeta em direção às 
galáxias, em um ambiente semelhante a um planetário, 
batizado Espiral Cósmica. Na Nave Central, quatro 

Previsto para ser inaugurado em 2012, no Píer Mauá,  
espaço pretende conscientizar a população sobre o 
desenvolvimento sustentável.

museu do Amanhã:
passeio pelo futuro

Por Clarissa Domingues
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grandes tendências que definirão o futuro do planeta 
e do homem nas próximas décadas serão exploradas. 
As mudanças climáticas, suas causas e consequências 
são abordadas na Estação do Clima. O Porto das 
Origens examinará o desenvolvimento da vida e o 
crescimento da população. A integração econômica, 
social e comunicacional poderá ser vista na Praça do 
Agora. A Plataforma do Futuro apontará a diversidade 
biológica, ecológica e cultural.

Lançado oficialmente em 21 de junho no Armazém 2 
do Cais do Porto, o projeto será construído no Píer Mauá 
e faz parte do plano de revitalização da zona portuária 

da cidade. Com concepção arquitetônica do espanhol 
Santiago Calatrava, o prédio é inspirado em movimentos 
da natureza, construído com materiais reutilizáveis e 
energicamente suficientes. A ideia é que o edifício sirva 
de modelo para uma filosofia de vida mais sustentável. 

De acordo com nota divulgada no portal da 
Fundação Roberto Marinho, o museu terá área de 
12,5 mil metros quadrados e investimento de R$ 130 
milhões. As obras começam em 2011 com inauguração 
prevista para 2012, no mesmo período em que o Rio 
de Janeiro sediará a Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável.
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Pensando o BRAsiL 
do longo prazo
Entrevista: João Paulo dos Reis Velloso

Por Marcelo Pinto

P
ara o economista e ex-ministro do Planeja-
mento (1969 a 1979) João Paulo dos Reis 
Velloso, o Brasil só vai crescer de forma 
consistente quando mudar o seu “modelo de 

desenvolvimento”. Isso significa investimento pesa-
do em infraestrutura e educação. “O novo paradigma 
econômico é a economia do conhecimento, que exige 
alto conteúdo de capital humano”, destaca.

A fim de debater um plano estratégico de desen-
volvimento para o País, ele fundou há 22 anos o Instituto 
Nacional de Altos Estudos (Inae), pelo qual promove 
o Fórum Nacional, evento que reúne economistas, 
políticos, autoridades, lideranças empresariais, sindicais 
e religiosas com o objetivo de pensar o Brasil do longo 
prazo. Neste mês de agosto, em uma nova edição do 
Fórum, o ex-ministro e fundador do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) vai reunir, na sede do BNDES, 
quatro presidenciáveis para discutir o tema “A hora e a 
vez do Brasil — colocando o País no século XXI”. 

Nesta entrevista, ele discute alguns dos assuntos 
que deverão nortear esse debate.

O Brasil consegue sustentar um PIB de 9%, como o 
do primeiro trimestre deste ano?

Eu não consigo entender isso, chegou-se a falar em 
“PIB chinês”. Mas a razão é simples: no ano passado, o 
crescimento brasileiro foi 0%. Qualquer aumento de PIB 
que vier em seguida pode dar 9%. Temos que aguardar 
um pouco. Mesmo que este ano o crescimento chegue 
a 7% ainda não significa muito, porque a média do 
crescimento no ano passado foi ligeiramente negativa. 

Crescimento ilusório?
Claro. No ano passado, o Brasil estava no meio da 

crise. Deu graças a Deus de sair dela com a taxa zero 
de crescimento, porque os outros países estavam com 
taxas altamente negativas, salvo China e Índia. No caso 
brasileiro, o que interessa saber é qual será o crescimento 
num prazo médio, vamos dizer, nos próximos três a cinco 
anos. Isso nos dará uma ideia se estamos bem ou não, 
inclusive porque a economia já começou a desacelerar. Se 
tomarmos, não os três, mas os seis primeiros meses, não 
se vê mais aquele crescimento de sonho.

economia



Revista Fórum  29

Que gargalos a economia precisa superar para 
garantir esse “crescimento de sonho”?

O primeiro é o da infraestrutura, principalmente 
transportes e logística. Nos últimos anos, o governo 
aplicou recursos comprando dólares para acumular 
reservas, e com isso deixou de investir. E em grande 
medida, a infraestrutura depende do governo. Estamos 
falando de estradas, estradas de ferro, aeroportos, toda 
a matriz logística de transportes no Brasil, que é muito 
ruim. Esse é o ponto a ser atacado imediatamente.

Por que o Brasil ainda não conseguiu fazer isso?
Porque seus recursos foram utilizados para a 

compra de dólares a fim de acumular reservas. 
Não existe almoço de graça. Isso a gente sabe há 
500 anos. E tem também a questão fiscal. Temos 
excesso de carga tributária e excesso de despesas, 
que são despesas de custeio e não de investimento. 
O investimento do setor público no Brasil é residual, 
se chegar a 3% do total da despesa é muito. O que 
o País tem de despesas correntes é astronômico, 
e segue crescendo. Nós temos, ainda, o risco de 
vulnerabilidade externa: passado aquele período 
em que havia um preço muito alto das commodities 
(petróleo e minérios, principalmente), começou a 
haver uma tendência de queda do saldo da balança 
comercial. O superávit comercial tem se aproximando 
de zero, com as importações aumentando a taxas 
incomparavelmente maiores que as exportações. 
O que nós estamos importando de carros é 
impressionante. Nós temos 10 fabricantes de 
carros e ficamos importando carros de todas 
as marcas... Só vai haver sustentabilidade 
com investimento externo ou financiamento 
de longo prazo. Mas o dinheiro que entra 
aqui sai no dia seguinte...

A culpa está no modelo atual de 
desenvolvimento?

Estamos caminhando para 
um modelo de desenvolvi mento 

João Paulo dos Reis Velloso, economista 
e ex-ministro do Planejamento

Foto: IN
AE
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para que tenhamos um outro sistema partidário, para 
que os partidos e o Congresso sejam corresponsáveis 
na agenda de reformas. Isso não depende de lei, mas 
do bom funcionamento da Câmara, do Senado e dos 
partidos. Esse talvez seja o problema mais sério do País. 
E temos que concluir a reforma do Poder Judiciário. 
Houve um ministro do Supremo Tribunal Federal (Joaquim 
Barbosa) que disse numa entrevista a um jornal do Rio: 
“O Judiciário precisa ser reinventado”.

Mas aí o problema não é mais estrutural? Afinal, o 
número de processos em andamento no Judiciário, 
hoje, é tão alto quanto o déficit de juízes.

De fato, o número de processos, em todos os níveis, 
é altíssimo, e faltam juízes. Houve uma proposta do ex-
presidente do STF, Nelson Jobim, de que os tribunais 
superiores se limitassem a questões constitucionais e a 
problemas da federação, e tudo o mais se resolvesse nos 
demais níveis. Algo semelhante deveria ser feito. Dizem 
que a Justiça tarda, mas não falha. Na verdade, se ela 
tarda, é falha. Agora, todos os códigos de processo 

à base do consumo. O investimento está em 17% do 
PIB em capital físico. Como o Brasil quer crescer 
assim? É muito pouco.

Essa mudança de modelo passa pelo sistema 
político. Como o sr. vê a Lei Ficha Limpa?

Isso é importante porque começa a haver no Brasil 
uma sociedade ativa e moderna. O brasileiro tem uma 
tendência conformista: “eu voto; e daí?”. Nesse caso é 
diferente: se está defendendo o interesse público, não o 
interesse de um grupo. Ficou provado, mais uma vez, que 
quando a sociedade se mobiliza os resultados saem, as 
coisas acontecem.

Essa modernização não deve passar, também, pelo 
equilíbrio entre os poderes?

Sem dúvida, tem que haver equilíbrio. Não pode haver 
presidencialismo imperial. É por isso que, quando nós 
falamos em revolução política dizemos que isso vai além 
da reforma política. A reforma política são mudanças na 
legislação. Mas é preciso que a sociedade se mobilize 

Fotos: sxc.hu
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estão no Congresso para serem reformulados. Isso é 
positivo. O Judiciário está fazendo um grande esforço 
para melhorar. Antes, havia um negócio inacreditável, 
que era a ideia de que você fazia um julgamento e 
depois, para a execução da sentença, começava-se 
tudo de novo. Um ministro da Justiça propôs isso e 
infelizmente aprovaram. O primeiro processo era só 
de mérito, e depois começava outro, de execução. Por 
isso, há processos que duram 30 anos. Hoje, tem que 
ser reconhecido que o Judiciário adquiriu consciência 
de que é preciso mudar. Mas o problema envolve os 
três Poderes, e principalmente o sistema de partidos 
e o Congresso Nacional, que é onde acontecem os 
escândalos e os erros maiores. Quantos escândalos não 
aconteceram depois do Mensalão? Eu já contei oito.

De acordo com o IBGE, nos últimos 13 anos houve 
redução de 33% da pobreza no Brasil. Isso significa 
uma população mais escolarizada a médio prazo? 

A escolaridade no Brasil tem melhorado muito. O 
País universalizou o ensino fundamental. É preciso agora 

universalizar o ensino médio, para completarmos o ensino 
básico. Mas o ensino ainda é de baixa qualidade. Há 
problemas sérios em todos os níveis, inclusive no nível 
superior. Houve uma época em que fomos no caminho 
errado. Gastou-se muito com Cieps. Na Coréia do Sul, 
nos anos 50 e 60, os programas de educação em massa 
funcionavam em galpões. Hoje, é um país com alto IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano). Precisamos ver o 
conteúdo da educação. O novo paradigma econômico é 
a economia do conhecimento, que exige alto conteúdo 
de capital humano. Como nós vamos entrar nesse 
mundo se nós temos uma educação de baixa qualidade 
e com conteúdo inadequado? A educação se preocupa 
com o que chama de códigos da modernidade, que é a 
capacidade de se comunicar, de tomar iniciativas, de 
ter uma segunda língua, e de aprender por toda a vida. 
Não é simplesmente ensino na escola. Você tem que 
aprender no trabalho, digitalmente. Estamos falando de 
qualificação. Mais do que informação, o que está em 
jogo é a capacidade cognitiva. É a condição de criar, 
pensar, inovar.
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E
m artigo publicado do dia 
26 de março, o New York 
Times citou o Chez Vous, 
Chez Nous, como um dos 

restaurantes mais especiais da 
bela e luminosa capital francesa. 
A notícia se torna ainda mais digna 
de nota quando se sabe que o 
restaurante é comandando por um 
casal de brasileiros, Celia Miranda 
Mattos e Gustavo Dalla Colletta 
Mattos. Ser mencionado deste 
modo no mais lido jornal norte-
americano não é o mesmo que 
obter as cinco estrelas ostentadas 
por muitas casas naquela cidade. É 
bem mais. Significa pertencer a uma 
categoria especial de restaurantes 
frequentados por pessoas que, 
certamente, apreciam mais a boa 
comida do que a ostentação de 
muitos lugares da moda.

Há pouco mais de quatro anos 
em Paris, a dupla saiu da terra natal 
deixando para trás as carreiras – ela 

professora de inglês, ele publicitário 
– para fazer acontecer um sonho que 
sempre tiveram: estudar gastronomia 
no Le Cordon Bleu, uma das mais 
famosas e reconhecidas escolas de 
gastronomia, não apenas da França, 
mas do mundo. Celia e Gustavo 
saíram de lá com a especialização 
em cozinha e pâtisserie.

Unido há oito anos, o casal esco-
lheu para morar o simpático 15ème 
arrondissement em Paris, em um 
prédio aconchegante, com vista para 
a Torre Eiffel. Depois de passar por 
renomados restaurantes da capital 
francesa — Gustavo trabalhou no 
Maison Blanche e Celia, no Apicius, 
de Jean-Pierre Vigato e Luc Besson – 
a dupla começou a receber indicações 
para preparar banquetes de grupos 
que desejavam exclusividade para 
apreciar pratos de alta gastronomia, 
preparados em suas residências. 
Eles levavam todos os equipamentos 
necessários para o preparo e o 

serviço, mas notaram que poderiam 
trabalhar melhor na própria cozinha, 
onde, certamente, jamais falta ria um 
ingrediente no último minuto. Assim, 
o Chez Vous, Chez Nous foi aberto 
há quatro anos.

O restaurante foi concebido para 
ser uma extensão da casa de seus 
frequentadores. Conceito explícito 
até no nome. “Decidimos comprar 
este apartamento em 2006. Então, 
saímos à procura de um lugar que 
fosse legal, charmoso e com o nosso 
jeito. Encontramos este prédio e nos 
apaixonamos de cara”, conta Celia.

Nossa casa, 
sua casa
Casal de brasileiros faz sucesso em Paris  
com restaurante que tem no conceito de 
exclusividade o tempero certo para atrair  
famosos e ganhar recomendação especial  
do maior jornal norte-americano.

gastronomia

Por Ada Caperuto
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Para ter o privilégio de sentar a uma das exclusivas 
mesas do restaurante da rue Saint-Charles é necessário 
fazer reserva com sete dias de antecedência, no 
mínimo. São recebidos grupos de duas até dez pessoas. 
A casa oferece dois tipos de menu: o tradicional, com 
entrada, prato e sobremesa, tem um valor individual 
de 100 euros. O menu degustação custa pouco mais 
que isso: 100 euros por pessoa, sendo composto de 
cinco pratos salgados e duas sobremesas. Como em 
qualquer restaurante, bebidas alcoólicas não estão 
inclusas nos preços do jantar por pessoa, apenas  
água, refrigerantes, café e chás. “Preferimos sempre 
servir os vinhos harmonizados com o menu. Caso 
queira trazer o próprio vinho cobramos 30 euros por 
rolha”, informa a chef.
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Além de terem a chance de participar do preparo do 
cardápio, se desejarem, os convidados podem fazer um 
passeio pela feira para escolha dos ingredientes. “Temos 
na rua de casa uma quitanda, três açougues, sendo um 
deles especializado em aves e caça. Ainda há padarias, 
lojas de chocolate, floricultura, especialistas em queijos e 
vinhos, supermercados e uma feira incrível, que acontece 
todas as terças e sextas”, avisa Celia.

O ambiente très chic leva assinatura da arquiteta 
Márcia Jardim, que também realizou a cozinha dos 
sonhos da dupla, idealizada pelo amigo e construtor 
Alfredo Brandi. Os móveis são do baladíssimo designer 
Philippe Starck. Uma seleção especial de DVDs e uma 
biblioteca criam o clima aconchegante. “O Alfredo nos 
inspirou a fazer uma cozinha aberta para a sala. Ele 
nos fez um desenho, e adoramos. Passamos a obra 
para Márcia Jardim, que nos ajudou plenamente e, seis 
meses depois, estava pronta a cozinha com que tanto 
sonhávamos. Foi daí que nasceu o projeto Chez Nous 
Chez Vous”, explica Gustavo.

O diplomata Hermano Telles Ribeiro e sua esposa 
Isabel Villa-Lobos, a estilista Alessa Migani, o ex-ministro 
Rubens Ricupero, Guilherme Leal, um dos fundadores e 
sócios da Natura, e família, entre outros, são assíduos 
do endereço. Mas a gastronomia de Celia e Gustavo 
já foi apreciada também pela cantora Madonna, a atriz 
Eva Longoria e o estilista Valentino.  
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Uma Paris para poucos

O artigo “Going Underground in a Private Paris”, 

assinado por Seth Sherwood, e que cita o Chez Vous, 

Chez Nous, foi publicado no New York Times em uma 

sexta-feira e permaneceu durante todo o final de 

semana com status de um dos cinco mais populares, 

ou seja, mais lidos – e a notícia foi dada a Celia e 

Gustavo pelo próprio jornalista que os entrevistou. 

Além do restaurante do casal de brasileiros, o texto 

de Sherwood faz uma “viagem” por uma cidade-luz 

que se esconde em lugares exclusivos. Longe dos 

roteiros tradicionais de turismo, o repórter adentrou 

um mundo quase secreto de alta gastronomia, 

tratamentos de beleza e galerias de arte. 

Essa Paris privativa é frequentada por pessoas 

que desejam fugir do burburinho efusivo da grande 

massa de estrangeiros que visita Paris em todas 

as épocas do ano. Locais como o Chez Vous, Chez 

Nous estão, em geral, reclusos em apartamentos 

privados, localizados em prédios sem qualquer 

sinalização, em ruas pouco iluminadas. 

A ideia é esta mesma. Tanto que as reservas 

são feitas diretamente com os proprietários, muitas 

vezes pela internet. “A nova safra de restaurantes, 

hotéis simples e confortáveis, galerias e salões 

integra uma espécie de Paris privativa — uma que 

fica fora do espectro visto pelos turistas comuns 

e se move quietamente pelas palavras registradas 

nos blogs dos connaisseurs”, diz Sherwood 

em seu artigo. E, para aqueles que conhecem 

tais lugares, a recompensa que se ganha é viver 

a experiência de uma Paris diferente. Para os 

proprietários, estar fora da vista do grande público, 

com acesso restrito, significa ter mais autonomia 

e muito mais intimidade com os clientes. Para os 

frequentadores, a discrição vale mais do que a 

ostentação, e a atmosfera familiar é muito mais 

apreciada que o apelo das multidões.

Serviço

Chez Nous, Chez Vous – 116 bis rue Saint 

Charles, 33-1-45-30-58-92; cheznouschezvous.

com. A casa não aceita cheques nem cartões de 

crédito. As reservas são validadas apenas com a 

antecipação de 50% do valor total do jantar.
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saúde

Avanços 
contra o AVC
Novas pesquisas e descobertas  
têm ajudado a salvar vidas e  
diminuir os efeitos da doença  
que mais mata no país.

S
uperando doenças como infarto do miocárdio 
e câncer, o acidente vascular cerebral (AVC) 
mata mais de cinco milhões de pessoas por ano 
em todo o mundo e é a enfermidade responsável 

pelo maior número de vítimas fatais no Brasil. A disfunção, 
causada pelo entupimento ou rompimento das artérias em 
certas áreas do cérebro, quando não leva à morte, pode 
provocar sequelas irreversíveis. Por outro lado, avanços 
no diagnóstico e no tratamento têm sido capazes de salvar 
cada vez mais vidas, além de evitar que o problema se 
agrave, atingindo extensões sadias da massa encefálica. 
Para isso, porém, ainda é indispensável identificar 
rapidamente os sintomas e encaminhar o paciente a um 
centro de saúde bem preparado para o atendimento.

 Cerca de 80% dos casos de AVC são isquêmicos, ou 
seja, a causa está em coágulos que impedem a chegada do 
sangue às células nervosas. Os demais são classificados 
como hemorrágicos, quando a origem é o rompimento 
de paredes das artérias. A partir do momento em que 
a pessoa começa a apresen tar sintomas, cada minuto é 
precioso para impedir que o problema prejudique mais 
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tecido saudável. Quando o paciente chega em até quatro 
horas e meia ao hospital, ele tem muito mais chance de 
ser tratado com sucesso e da medicação evoluir bem. 
A experiência mundial indica que a maioria das pessoas 
dentro dessa “janela temporal” ainda tem células 
nervosas que podem ser salvas.

Assim que alguém com suspeita de AVC é recebido, 
o tempo de início dos sintomas é verificado. Para aqueles 
que chegam antes das 4,5 horas é solicitada uma 
tomografia computadorizada do crânio para confirmar se o 
AVC é isquêmico. Nesses casos, os pacientes podem ser 
candidatos à trombólise, tratamento farmacológico para 
dissolver os coágulos que obstruem os vasos sanguíneos 
e restabelecer as funções perdidas pela falta de irrigação 
do cérebro. O exame é decisivo na tomada de decisão, uma  
vez que leva apenas cinco minutos para ser realizado. 

 Entretanto, a principal evolução em diagnóstico por 
imagem em relação à patologia se deve à tecnologia 
de ressonância magnética. O exame, que demora um 
pouco mais para ser obtido — em média, 30 minutos — 
além de confirmar o diagnóstico é capaz de indicar com 
alta precisão a extensão de células lesadas e se ainda 
há chance de salvar alguma área. Especialmente nos 
casos de isquemia, a ressonância consegue mostrar o 
acidente vascular muito precocemente, o que ajuda na 
escolha da melhor terapêutica, o quanto antes.

 Outra novidade, ainda em estudo, é o desenvolvimento 
de fármacos que expandem o tempo de tratamento 
pós-AVC de quatro horas e meia para até nove horas. 
Com isso, alguns pacientes que demoram mais para ser 
encaminhados ao hospital também podem ser triados 
para se candidatarem à trombólise. Porém, nem todos 
podem se submeter ao tratamento. Existe um risco 
envolvido na prescrição de medicamentos trombolíticos. 
Como afinam o sangue em todo o organismo, podem 
causar hemorragia. Assim, apenas aqueles pacientes que 
comprovadamente tenham áreas que ainda possam ser 
recuperadas devem realizar o procedimento.

Em um número razoável de casos, entretanto, 
mesmo com o uso de trombolíticos, as artérias não são 

Foto: sxc.hu
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recanalizadas o suficiente para que haja normalização do 
fluxo de sangue. Para isso, os especialistas recorrem à 
tecnologia dos stents ou outros dispositivos desenvolvidos 
para desentupir esses vasos. Mais conhecidos pela sua 
utilização em artérias cardíacas, os stents são minúsculas 
malhas de ferro que, inseridas dentro dos coágulos e 
depois abertas, liberam o curso sanguíneo em direção às 
células nervosas. 

 
O que esperar para o futuro

 Cientistas vêm desenvolvendo dispositivos mecâ-
nicos ainda mais eficazes que os existentes hoje. 
Inseridos por cateter nas artérias, funcionam retirando 
coágulos sem efeitos colaterais para o paciente. 
Atualmente, alguns deles já vêm sendo utilizados em 
centros de ponta nos Estados Unidos e Europa. Aqui, 
seu uso ainda não foi aprovado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de representar 
um custo muito elevado para os padrões brasileiros. 
Apesar de não termos previsão da aplicação dessas 
tecnologias no país, certamente elas representam o 
futuro no tratamento das isquemias.

Mais um avanço é a demonstração por métodos 
de imagem do que os pesquisadores chamam de 
‘penumbra’. A técnica, que compara resultados de 
exames de ressonância magnética de difusão e perfusão 
será, possivelmente, o futuro no diagnóstico do AVC. 
A ressonância de difusão mostra com clareza a área de 
tecido que foi afetada de forma definitiva, enquanto a 
de perfusão, a região do cérebro mal irrigada, mas que 
ainda pode ser recuperada, caso a circulação volte ao 
normal. A ‘penumbra’ indica a diferença entre essas 
duas extensões e constitui o tecido que fica ao redor 
da isquemia, mas que ainda pode ser salvo. 

Dessa forma, a decisão sobre o tratamento de cada 
paciente não dependerá mais exclusivamente do tempo 
desde o AVC, mas também da existência de área de 
‘penumbra’. Sabemos que até 4,5 horas depois do 
primeiro sintoma, muitos têm uma área de penumbra 
considerável, por isso são tratados, mas há casos de 
pessoas que chegam em uma hora e não têm chance e 
outras, com nove horas, apresentam uma grande área 
a ser salva. 

Contudo, os resultados das pesquisas ainda não são 
satisfatórios. Cada marca de ressonância magnética 

utiliza um método diferente para medir a penumbra e 
ainda não é possível saber ao certo qual equipamento o 
faz com mais exatidão. Estima-se que, em dois ou três 
anos, provavelmente, já seja possível definir a melhor 
forma de avaliar a área afetada e aplicar a técnica no 
dia-a-dia.

 
Identificação rápida de sintomas é fundamental  
para salvar vidas

O maior problema do AVC é a falta de informação 
que cerca a doença. Por isso, é preciso saber identificar 
os sintomas para buscar socorro imediatamente. Dê 
preferência a um hospital geral bem aparelhado e com 
equipe de neurologistas especializados no atendimento a 
pacientes com AVC disponível 24 horas por dia.

 Fique atento aos sinais: 

O acidente vascular 
cerebral (AVC) mata 
mais de cinco milhões 
de pessoas por ano

no mundo e é a 
enfermidade que  

causa mais vítimas 
fatais no Brasil.



• Fraqueza ou paralisia em uma metade ou parte do 
corpo de uma forma súbita; 

• Dormência em uma metade, ou parte do corpo de 
uma forma súbita;

• Dificuldade para falar ou entender o que os outros 
dizem;

• Fala enrolada;
• Dor de cabeça forte e repentina;
• Dificuldade brusca de enxergar ou visão dupla;
• Confusão mental.
 

E você sabe o que é um AIT?
 O ataque isquêmico transitório (AIT) é uma espécie 

de AVC que dura pouco tempo e não deixa sequelas. 
De repente, a pessoa perde os sentidos de um braço, 
ou tem uma perna paralisada, o que, em geral, dura 
de 10 minutos a uma hora. Apesar do susto, muitos 
pacientes ficam aliviados com a melhora dos sintomas e 
não procuram ajuda médica imediata, mas é preciso dar 
a devida importância a esses eventos.  

Quando o paciente oclui uma artéria, mesmo que o 
próprio organismo destrua o trombo, é um sinal de que 
algo está errado. Nesses casos, a chance de acontecer 
um AVC em seguida é muito grande. De acordo com 
algumas pesquisas, ela chega a 30%, principalmente de 
um a dois dias depois do AIT. 

Quase tão incidentes quanto os AVC, são 
registrados, somente nos Estados Unidos, cerca 
de 500 mil AIT por ano, sendo que muitos não são 
diagnosticados. O maior risco de complicações está 
entre as pessoas diabéticas, com idade avançada, ou 
pressão alta, mas o ideal é que todos busquem ajuda 
especializada rapidamente. Estudos atuais mostram 
que após o AIT uma ressonância pode indicar aquele 
paciente com chances altas de recorrência. Esse, se 
tratado a tempo, pode vê-la reduzida em até 80%. Ou 
seja, o AIT é uma chance de ouro de salvar vidas.

Dr. Gabriel de Freitas
Presidente da Sociedade Brasileira de Doenças 
Cerebrovasculares
Coordenador da área de AVC da Academia Brasileira  
de Neurologia 
Coordenador do serviço de neurologia vascular do 
Hospital Quinta D’Or
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I
magine poder carregar por aí dúzias de 
livros em um único dispositivo. Este é o 
grande atrativo das publicações digitais, que 
somente se tornaram populares há três anos, 

embora a versão inicial tenha surgido décadas 
antes. A primeira obra literária neste formato 
data de 1971, quando  Michael Hart – fundador 
do projeto Gutenberg, que digitaliza livros e os 
oferece gratuitamente – publicou a Declaração de 
Independência dos Estados Unidos da América. 
Devido ao alto custo, de US$ 1.000 por página, a 
proposta só se tornou viável nos anos 1990.

No novo século, a explosão tecnológica trouxe 
também os primeiros protótipos de e-book readers, 
dispositivos criados para a leitura de livros digitais, 
e os tablets, computadores pessoais de menores 
dimensões e mais leves. Entretanto faltavam ainda 
mecanismos para popularizar os produtos, o que 
só aconteceu a partir de 2007, quando a Amazon, 
gigante do e-commerce, surgiu com o Kindle, um 
e-book de preço acessível, cerca de U$ 500 no 

tecnolog ia

Leitores eletrônicos para livros em versão        digital prometem praticidade, mas é 
preciso avaliar as opções disponíveis no       mercado brasileiro.

Por Marco Antônio Eid e Tainá Ianone

Fotos: sxc.hu
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lançamento. Em abril último, seguindo a tendência, 
foi a vez da mega corporação Apple entrar na 
competição, com o iPad, um tablet multimídia.

Os gadgets, com proporções próximas às 
de um livro tradicional, abrem um novo universo 
para a leitura. A praticidade de ter todas as 
publicações concentradas em um mesmo 
aparelho, poder levá-las a qualquer lugar sem se 
preocupar com o peso, ter um lançamento em 
mãos rapidamente ou conseguir um exemplar 
esgotado na versão impressa, são algumas das 
vantagens destes aparelhos.

Tiago Dória, jornalista e especialista em 
mídias tecnológicas, ressalta outros benefícios 
para o leitor, como o baixo custo dos livros e a 
possibilidade de obter, em versão digital, revistas 
fora de circulação, como a americana Gourmet, 
suspensa no último ano.

Porém, tanta conveniência ainda não é motivo 
suficiente para convencer as pessoas a abrir mão 
da publicação impressa. Embora mais acessíveis, 

Leitores eletrônicos para livros em versão        digital prometem praticidade, mas é 
preciso avaliar as opções disponíveis no       mercado brasileiro.
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os e-readers e tablets ainda não são exatamente baratos. 
A pouca oferta de títulos digitais também não empolga. 
E a resistência aumenta diante das dúvidas acerca das 
funcionalidades dos diferentes modelos de equipamentos.

Kindle x iPad
Embora o Kindle e o iPad desempenhem, com êxito, 

a principal função atribuída a eles, são muito diferentes 
em suas características (veja box). De acordo com 
Alexandre Maron, jornalista e diretor de projetos online 
da Editora Globo, o e-reader da Amazon é um aparelho 
dedicado à leitura de textos, diferente do iPad, um 
computador portátil com touchscreen (tela sensível ao 
toque) e um chip 3G integrado para conexão móvel.

O Kindle possui tecnologia E-ink – a tinta eletrônica 
desenvolvida pela empresa de mesmo nome. Mais 
demorado para “carregar” as informações na tela, o 
aparelho ganha em legibilidade, cansando menos os olhos. 
Isso porque, ao contrário dos computadores, a imagem se 
forma por reflexão de luz – o que permite ler até ao ar livre. 

“Por ser simplificado, o Kindle não proporciona uma leitura 
atraente de revistas e jornais”, aponta Alexandre. Isso 
acontece porque a tela é monocromática, o que resulta 
na inserção de um mínimo de imagens e gráficos que as 
matérias de revistas têm no impresso, por exemplo. “A 
compreensão da notícia, sem o recurso de cores, não fica 
tão clara, e nisso a versão digital perde.”

Em contrapartida, o iPad oferece uma explosão de 
cores e funcionalidades, tornando a leitura de revistas 
e jornais muito mais atrativa. O aparelho integra vídeo, 
áudio, textos e gráficos. O padrão de conexão com a 
internet é semelhante ao de um notebook, ao contrário 
do Kindle. Além disso, a tela, com o mesmo sistema dos 
demais computadores, permite a leitura em ambientes 
sem iluminação.

Para quem gosta de fazer anotações nas páginas dos 
livros, uma boa notícia: os e-readers e tablets permitem 
marcações nas páginas eletrônicas. Melhor ainda é 
que os aplicativos destes equipamentos oferecem o 
recurso de localizar um determinado trecho de interesse 

A compreensão da notícia, sem o  
recurso de cores, não fica tão clara,  

e nisso a versão digital perde.
Diretor de projetos online da Editora Globo 

Alexandre Maron
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Características e preços dos e-readers

Cool-Er
Tem capacidade de armazenamento de centenas de livros, mas é expansível para 

milhares, por meio de cartão de memória. A bateria tem duração de 8 mil viradas de página. 
O equipamento, 45% mais leve que os outros e-readers, é compatível com os formatos: 
PDF, EPUB, FB2, RTF, TXT, HTML, PRC, JPG, tem compatibilidade também com Windows 
PC & Mac OS. Sem acesso a internet, sua conexão para baixar livros é feita por cabo USB. 
Valor informado: R$ 749,90.

iPad 16GB
O equipamento possui tela touchscreen brilhante de 9,7” e opera tanto no 

modo horizontal quanto no vertical (multi-touch). O processador é Apple A4 de 
1GHz de alto desempenho. A bateria dura até dez horas, mesmo conectado ou com 
a reprodução de vídeo. O tablet mede 24,28 x 18,7 x 1,34 cm e pesa 730 gramas. 
A capacidade de armazenamento é de 16Gb, mas outros podem armazenar 32Gb 
e 64Gb. Além da conexão wi-fi é possível adquirir o modelo com 3G integrado. 
Suporta arquivos JPG, TIFF, GIF, DOC e DOCX, HTM e HTML, PDF, PPT e PPTX, 
TXT, XLS e XLSX, entre outros.Valor: a partir de US$ 499.

Kindle DX 
Com espessura similar a de uma revista, este é um dos diversos modelos da Amazon, 

com dimensões de 26,4 x 18,3 x 0,97 cm e peso de aproximadamente 500g. O display de 
9,7” possui tecnologia E-ink, monocromático, que pode ser lido até sob luz do sol. A conexão 
wireless 3G é gratuita. Armazena até 4Gb na memória ou o correspondente a 3.500 livros, 
jornais e documentos. A bateria tem duração de uma semana, mesmo em uso e conectado 
à internet. Desconectado, sua capacidade aumenta para duas semanas. Suporta arquivos: 
Kindle (AZW), TXT, PDF, MP3, entre outros. Valor estimado: US$ 359. 

Fotos: sxc.hu
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– exatamente como nos computadores pessoais. Na 
opinião de Alexandre, apesar de as ferramentas serem 
parte integrante dos dois modelos, no iPad o modo 
touchscreen o torna mais prático, enquanto que o Kindle 
usa o tradicional cursor de navegação. 

O Globo no Kindle
Nos Estados Unidos, os e-books são comprados por 

cerca de 1% da população que consome livros, número 
ainda ínfimo para um mercado que certamente gerou 
expectativas mais altas nos fabricantes. “O público é 
incipiente no mundo inteiro, pois não existe uma base tão 
grande de e-readers e não há muitos títulos disponíveis”, 
informa Ednei Procópio, editor da Giz Editorial e especialista 
em livros digitais há dez anos. 

De acordo com ele, os títulos digitais em português, 
disponíveis para compra, somam entre 3 e 5 mil, contra 
mais de 20 mil obras gratuitas e de domínio público, que 
podem ser “baixadas” na internet, mas nem sempre são 
compatíveis com os equipamentos.

No Brasil, até o momento, a única opção para compra 
de um aparelho e-reader é o Cool-Er, vendido pela Gato 
Sabido (www.gatosabido.com.br), primeira e-book 

store brasileira – uma versão mais simples que o Kindle, 
com conexão por cabo, enquanto que o dispositivo da 
Amazon conta com conexão 3G. “De qualquer forma, o 
Cool-Er cumpre sua função”, pondera Alexandre.

Em outubro do ano passado, o diário carioca O Globo 
se tornou o primeiro jornal da América do Sul a ser lido no 
Kindle. A versão de sua edição impressa é comercializada 
tanto no modelo de assinatura quanto no de venda 
avulsa das edições. Apesar de não ser comercializado 
diretamente no Brasil, o Kindle, e a assinatura do jornal, 
podem ser adquiridos no site da Amazon (www.amazon.
com). Também desde outubro do ano passado a empresa 
disponibiliza entregas para o Brasil.  

Quem prefere o tablet ao e-reader terá que esperar 
um pouco mais. O iPad, por enquanto, não tem data 
certa para chegar ao País, mas segundo informações 
da companhia de telefonia móvel Claro, o equipamento 
estará à venda em outubro, representado pela empresa. 
A informação, porém, não foi confirmada pela Apple.

Invasão de gadgets
O desenvolvimento da tecnologia de e-readers e tablets 

se tornou foco de uma intensa disputa entre as empresas 
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A principal preocupação do segmento editorial 

em relação aos livros digitais está na tributação 

das obras, diferente das impressas devido a um 

problema de interpretação da Lei 9.610 (Direitos 

Autorais) no tocante à conceituação do que é livro. 

A preocupação também esbarra na pirataria. 

A legislação atual parece incompleta, pois tra-

ta dos direitos do autor, mas não menciona os do 

editor. Sugere-se apresentação de emenda à Lei 

9.610, já em discussão no Ministério da Cultura. 

Outro fator são os modelos de comercialização, que 

demandam nova forma de remuneração dos diver-

sos agentes da cadeia produtiva do livro. Aspecto 

relevante diz respeito às questões tributárias. 

Quanto à pirataria, considera-se que as 

plataformas de gerenciamento de direitos digitais 

(DRM, do inglês Digital Rights Management) já 

desenvolvidas e a venda no mercado ampliem a 

segurança do e-book, o que é fundamental, pois 

a nova tecnologia aumenta a possibilidade de 

disseminação de conteúdos, dificultando identificar 

a origem e autenticidade das obras. Por isso, a 

Câmara Brasileira do Livro (CBL) deverá chancelar 

o livro e oferecer a garantia de sua autenticidade. 

Para Rosely Maria Shinyashiki Boschini, 

presidente da CBL, o sucesso nesse desafio 

depende da permanente mobilização e a ação 

sinérgica de todas as entidades do setor editorial. 

“Acreditamos que o livro impresso continuará 

existindo, conforme evidenciam vários estudos 

internacionais. Mas o estabelecimento do livro 

digital no País como opção para o consumidor 

será natural. A velocidade com que isso 

acontecerá, contudo, depende de alguns fatores, 

como desenvolvimento tecnológico, modelo de 

comercialização e receptividade das pessoas 

ao produto. De todo modo, o mercado editorial 

brasileiro está atento às mudanças e atenderá 

com eficácia às novas demandas.” 

Direitos autorais e tributos

de eletrônicos, e todos querem lançar seu próprio gadget 
para competir no mercado. Na última edição da feira Cebit 
2010, maior evento de tecnologia do mundo, inúmeras 
companhias, da Sony às “genéricas” oriundas de países 
asiáticos, apresentaram seus e-readers com peso mínimo 
(até 270 gramas) e múltiplos recursos, conectividade Wi-
Fi, Bluetooth, 3G e 3,5G. A produção literária promete 
recompensar os esforços. Durante a Feira do Livro de 
Tóquio, em julho último, a consultoria japonesa Impress 
R&D divulgou que o segmento movimentou, em 2009, 512 
milhões de euros em conteúdo editorial e prevê chegar a 
1,159 bi de euros, em 2014.

Na opinião de Tiago Dória, a briga pode gerar 
produtos interessantes, muito além do iPad e do Kindle. 
“Estamos apenas no começo, há muito espaço para 
experimentar as novidades.” Alexandre avisa que alguns 
lançamentos são esperados para o segundo semestre 
deste ano, e que estes poderão concorrer com o iPad.

Quanto ao futuro do mercado de livros digitais no 
Brasil, Ednei revela que está nas mãos dos leitores, 
que vão determinar esse índice de interesse. “As 
editoras deverão estar preparadas para oferecer aos 
consumidores o conteúdo que estes quiserem.” 

Foto: sxc.hu
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Delta do Parnaíba
Natureza e história no 

46  Revista Fórum

Na divisa entre Maranhão e Piauí, o encontro das águas do rio com o oceano Atlântico 
reserva belezas naturais e experiências únicas de um roteiro ainda pouco explorado.

Por Tainá Ianone

tur i smo

Fotos: Secretaria de Turism
o do Piauí
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O 
Brasil esconde inúmeras surpresas aos turistas 
que optam por fugir dos tradicionais — e, 
invariavelmente, lotados — roteiros de férias. 
Conhecidos pelas exuberantes praias, todos 

os estados nordestinos são um capítulo à parte no quesito 
belezas naturais. Entretanto, para quem busca destinos ainda 
pouco explorados, a divisa entre os estados do Maranhão 
e Piauí reserva uma rara formação geográfica, um delta.

Um dos três em todo o mundo a ocorrer em mar 
aberto, o delta é resultado do encontro das águas do 
Rio Parnaíba com as do oceano Atlântico, em uma 
extensão de 1.485 quilômetros. Descoberto há 420 
anos, abre-se em cinco barras — quatro maranhenses: 
Tutoia, Melâncieira ou Carrapato, Caju, Canárias; e uma 
piauiense: a do Rio Igaraçu. As 73 ilhas que constituem o 
Delta do Parnaíba são parte de uma belíssima paisagem 
formada por dunas e mangues. 

Este fenômeno pouco comum na natureza ocorre 
também no Rio Amazonas e em outros pontos conhecidos 
do planeta, a exemplo do rio Mississipi, nos Estados 
Unidos, o Mekong, no sudeste asiático, e o Danúbio, 
na Europa. Porém, o mais famoso é o do Rio Nilo, no 

continente africano, que, por seu formato, deu origem à 
denominação — a mesma da primeira letra do alfabeto 
grego, um triângulo.

Roteiros obrigatórios
Para que características naturais não sofram grande 

interferência humana, o Delta do Parnaíba mantém áreas 
de preservação dos mangues, igarapés, lagoas naturais e 
também da fauna silvestre. A iniciativa vem contribuindo 
para que a paisagem permaneça praticamente intocada e a 
fauna se mantenha abundante e diversificada. 
Os mangues, em especial, cumprem papel 
importante para o equilíbrio ecológico 
da região, pois abrigam centenas de 
espécies, algumas delas em extinção, 
como o guará vermelho 
e o peixe-boi.

O passeio tradicional 
tem início no Porto 
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das Barcas ou no Porto dos Tatus, em ilha Grande de 
Santa Isabel, no Piauí. As opções de traslados vão desde 
lanchas rápidas, com capacidade para seis pessoas, a 
barcos maiores, que comportam até 70 passageiros. 

O roteiro guarda peculiaridades. Nele é possível  
conhecer as características singulares das ilhas 
que formam o delta e a vegetação diversificada 
entre os manguezais, onde é feita a cata do caranguejo, 
uma das principais fontes de manutenção da economia  
regional. Marcantes na paisagem de algumas cidades 
litorâneas nordestinas, as imensas dunas, com mais 
de 40 metros de altura, fazem parte do cenário, assim 
como os numerosos igarapés.

Um dos passeios mais emocionantes é a Rota das 
Emoções, feito em um veículo 4x4 num roteiro que in-
clui a praia de Jericoacoara, área de proteção ambiental 
localizada a 300 quilômetros de Fortaleza, a capital do 
vizinho estado do Ceará, a 220 quilômetros de Delta do 
Parnaíba. Jeri, como é conhecida pelos locais, é a praia 
das dunas móveis gigantescas, lagoas de água crista-

Ilha Grande, a  
maior do Delta do

Parnaíba, vale a pena 
ser vista. Além das 

dunas altas, lagoas e 
morros, um grande

farol marca a paisagem 
da praia Pedra do  

Sal, no Piauí.
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lina, manguezais, praias de enseada de oceano e 
rochosas. A Rota das Emoções sai de Parnaíba, para 
por Jeri e segue até Lençóis Maranhenses, uma das 
principais atrações daquele estado. Dunas, lagoas e 
praias, além de atrações como peças de artesanato 
local, feitos da palha da palmeira de buriti, serão vis-
tos pelo caminho.

A própria ilha Grande, a maior do Delta do 
Parnaíba, é outro ponto que vale a pena ser visto. 
Além das dunas altas, lagoas e morros, um grande 
farol marca a paisagem da praia Pedra do Sal (Piauí). 
Localizada ao lado do delta, entre os rios Canárias 
e Igaraçu, ela é dividida por rochedos: de um lado, 
possui águas mais tranquilas, ideais para o mergulho, 
do outro, faz a alegria dos praticantes de surfe.

Safári, praias e cultura
Se a intenção é aproveitar ao máximo o contato 

com a natureza, o safári é uma excelente oportunidade 
para vislumbrar as ricas fauna e flora do delta. O 
passeio com duração de cerca de seis horas começa 
em uma lancha com capacidade para até dez pessoas, 
que sai do Porto dos Tatus e segue pelo Rio Parnaíba, 
até chegar ao igarapé do Iguirindó. Ali, os turistas 
seguem em canoas a remo para conhecer a fauna 
local, com animais como macacos guaribas e pregos, 
iguanas, jacarés, caranguejos e diversas espécies 
de pássaros. As próximas paradas são a ilha das 
Canárias, um povoado de pescadores, a dos Poldros, 
que fica em mar aberto, e de Morro Branco, já no 
caminho de volta. 

Uma curiosidade à parte é a ilha do Caju, que, 
apesar de ser propriedade particular, é aberta aos 
turistas. Além das dunas, pode-se conhecer um 
pouco mais sobre o folclore regional, por meio das 
apresentações públicas. Os shows mostram um 
pouco das curiosidades históricas, como a lenda 
que diz que os jesuítas teriam enterrado ali um 
magnífico tesouro, até hoje não encontrado. A ilha 
é preservada por uma família de origem inglesa, 
que detém a posse do local desde 1847.

Verdadeiro santuário ecológico, a ilha das Canárias 
tem ecossistema composto por lagoas, praias 
desertas, muitas dunas, campos e matas. Segunda 
maior do delta, com 32 quilômetros quadrados, é uma 

Informações  

Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão 

www.turismo.ma.gov.br

Secretaria de Turismo do Estado do Piauí

www.piemtur.pi.gov.br

agêncIas locaIs

Morais Brito Viagens & Turismo

Porto das Barcas, 13 - Parnaíba – PI

Tel.: (86) 3321-1969

E-mail: moraisbrito@yahoo.com.br

www.deltadorioparnaiba.com.br

PiauiTour Receptivo 

www.piauitour.com 

operadoras

A First ANC Viagens e Turismo tem um roteiro 

de 12 dias para Lençóis Maranhenses que inclui o 

Delta do Parnaíba e Jericoacoara. 

Rua México 111, Gr. 1604 – Centro – Rio de Janeiro 

Tel.: (21) 2533-9390

E-mail: anc@ancturismo.com.br 

www.ancturismo.com.br

Venturas & Aventuras

Rua Minerva, 268 - Perdizes

São Paulo – SP

Tel: (11) 3872-0362

E-mail: venturas@venturas.com.br 

www.venturas.com.br

HotéIs

Hotel Delta

Av. Presidente Vargas, 268 - Centro Parnaíba - PI 

Tel: (86) 3322-3090/3322-2324 3322-2325

www.hoteldelta.com.br

Pousada dos Ventos

Av. São Sebastião, 2586 - Bairro de Fátima Parnaíba - PI

Tel.: (86) 3323-2555 / 3323-2556

Reservas: (86) 3322.2177

E-mail: reservas@pousadadosventos.com.br

www.pousadadosventos.com.br

Serviço



   

área de proteção ambiental na divisa entre Maranhão 
e Piauí. Lá, não mais que três mil habitantes vivem da 
pesca artesanal e cultivo de arroz.

As praias, algumas delas de rios e lagoas, são um 
espetáculo  à parte. Entre as mais famosas estão a 
Lagoa Azul e a Lagoa Bonita, em Barreirinhas, dentro do 
parque de Lençóis Maranhenses. Ambas são formadas 
pelas águas das chuvas e ficam em meio às dunas. 

No município de Araioses, no lado maranhense do 
delta, além das paisagens impressionantes, os visitantes 
podem fazer um passeio histórico pela igreja de Nossa 
Senhora da Conceição, fundada no século XIX, e pelo 
cemitério indígena Arayos, no povoado de Aldeia. Para 
se refrescar, na pausa do turismo cultural, as praias 
do Farol, Caju, Guarás e Poldros são ótimas opções. 
O local é rico em artesanato como chapéus, tapetes 
e abanos feitos de palha de carnaúba, e outros itens 
produzidos em madeira, cerâmica, ferro e tecido.   

Um pouco mais adiante está Tutoia, onde os turistas 

têm à disposição as praias do Arpoador e Namorados, e as 
lagoas da Taboa, Jacaré, Areia e Lagoinha. O artesanato é 
outro ponto forte da região. Os artigos são confeccionados 
em palha, couro, coco, chifre, linha e conchas. 

Já aqueles que preferem a tranquilidade de uma boa 
pescaria encontram destinos específicos no Delta do 
Parnaíba. Um deles é a Ponta das Canárias, praia reta 
de areia fofa.

Mais do que as praias, ilhas e igarapés do Delta 
do Parnaíba, há a possibilidade de fazer passeios 
para algumas cidades próximas. Situada no litoral do 
Piauí, Luiz Correia tem orlas excepcionais e programas 
divertidos, oferecidos pelas operadoras locais. E claro, 
não podem ficar de fora as compras — artesanato local 
é rico e variado, feito com matéria-prima das árvores 
locais — e as aventuras gastronômicas em dois estados 
brasileiros que são conhecidos por sabores inigualáveis, 
ainda distantes dos agitados e disputados destinos 
turísticos deste grande País. 
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F a l e  C o n o s C o

Participe você também da Revista FóRum 

enviando sua SugeStão ou cRítica para o e-mail 

assessoria@amaerj.org.br
Sua opinião é muito importante!
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