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Tucuruí

STJ invalida investigação do assassinato de prefeito 
Produção cienTífica
Mais de 100 trabalhos 
em simpósio na Unifesspa

ParCerIa CoM a eUroPa •Coordenadores do projeto rios de enContro pedeM 
para parCeiros potenCiais na aleManha 40 Mil plaCas solares solidárias

“Marabá verde” está na 
pauta internacional

a UnesCo-
aleManha está 
pronta para 
reConheCer 
Marabá CoMo 
UMa Cidade verde 
exeMplar, se a 
prefeitUra tiver 
a CorageM e a 
visão de abraçar a 
sUstentabilidade 
e repensar os 
Mega-projetos 
planejados para a 
região”

dan Baron
coordenador eco-pedagógico do projeto

Rios de Encontro, o 
projeto eco-cultu-
ral e socioeducativo 

enraizado na comunidade 
Cabelo Seco, entrou no seu 
décimo ano no mês de ja-
neiro deste ano com duas 
semanas de diálogos preli-
minares com parceiros po-
tenciais na Alemanha para 
conseguir 40 mil placas so-
lares solidárias, doadas por 
redes eco-pedagógicas eu-
ropeias e do mundo. A ideia 
é apoiada pelos jovens ar-
tistas do projeto, que estão 
se preparando para parti-
cipar do Fórum Alternativo 
Mundial da Água (FAMA), 
em Brasília, e sua segunda 
década no projeto.  

De volta da Europa na 
última passada, o coorde-
nador eco-pedagógico do 
projeto, Dan Baron, elogiou 
o compromisso das redes 
e projetos que encontrou. 
“Apesar de tempestades 
inéditas que paralisaram os 
trens, passei cinco dias na 
cidade verde de Frankfurt, 
de Bonn [que inventou a 
placa solar] para apresen-
tar Marabá como referên-
cia potencial na educação 
pela sustentabilidade, e de 
Berlim, onde encontrei a 
vice-reitora da Universi-
dade das Artes, onde rea-
lizei uma palestra no final 
de uma marcha de 35 mil 
ambientalistas pelo ‘bem 
viver’”. 

Dan diz que escutou 
banqueiros, políticos, pro-
fessores, artistas e empre-
sários. “Aprendi que para 
conseguir e proteger 40.000 
placas solares solidárias, 
teremos de usar uma estra-
tégia de colaboração, prin-
cipalmente entre escolas 
em cidades gêmeas. Assim, 
o projeto ficará enraizado 
na formação de crianças e 
jovens que educarão suas 
famílias e contagiarão suas 
associações de moradores e 
espaços comunitários. Ma-

rabá precisa entender que, 
além de economizar, ener-
gia solar abastece a qualida-
de de vida”.

Dan Baron observa 
que milhares de placas po-
deriam ser doadas por mul-
tinacionais e talvez alcança-
ria a meta do projeto mais 
rapidamente. Mas para ge-
rar a consciência para pro-
teger as placas e inspirar a 
busca comunitária pela jus-
tiça climática e social, que 
garante bem viver para to-
dos, “vamos conectar pro-

fessores, alunos e famílias 
com seus pares, professores 
e alunos lá fora, em troca 
de saberes populares. Cada 
escola em Marabá torna-se 
um laboratório vivo pela 
sustentabilidade integral. 
O curriculum inteiro passa 
pelas necessidades mun-
diais atuais de entender e 
cuidar da vida sustentável. 
Isso é eco-pedagogia na 
prática”, celebra Dan. 

Vídeos dos jovens ar-
tistas do Cabelo Seco sobre 
sua bicirádio solar e dança 

com percussão afro-con-
temporânea sobre a Ama-
zônia em risco inspiraram 
a Aliança Climática a con-
sultar sua rede de 1.700 
membros municipais em 
26 países na Europa sobre 
a proposta de colaboração 
com Marabá. 

Motivaram a Rede de 
Educação Ambiental Sus-
tentável a convidar escolas 
da Velha Marabá a partici-
parem virtualmente de um 
festival de jogos solares em 
junho deste ano. “A UNES-

CO-Alemanha está pronta 
para reconhecer Marabá 
como uma cidade verde 
exemplar, se a prefeitura 
tiver a coragem e a visão de 
abraçar a sustentabilidade 
e repensar os mega-pro-
jetos planejados para a re-
gião”.

Na avaliação de Dan 
Baron, o governo Temer 
surpreendeu o mundo no 
dia 2 de janeiro com a de-
cisão inesperada de cance-
lar a construção de todas 
as hidrelétricas planejadas 
para a Amazônia, por mo-
tivos ecológicos, sociais e 
financeiros. “Mas a amea-
çada privatização da ma-
triz energética e dos rios no 
Brasil preocupa o mundo. 
Uma Marabá verde, ‘enso-
larizada’ tornará cada um 
de nós guardião do futuro”, 
prevê Dan. 

Mais informação so-
bre o projeto Rios de En-
contro podem ser obtidas 
com Manoela Souza pelo 
Whatsapp 91-98847-8021.

Manoela Souza e Elisa Neves, do Rios de Encontro, participam, via Skype, da plenária em Berlim, na Alemanha

O mês de fevereiro na 
Unifesspa começou com 
muito diálogo sobre as pro-
duções acadêmicas e cien-
tíficas e interação entre pes-
quisadores. Durante os dias 
1º e 2 de fevereiro, foram 
apresentados 119 trabalhos 
de estudantes da Unifesspa 
e de outras instituições de 
ensino na região no II Simpó-
sio de Produção Científica da 
Unifesspa. Mesmo com a for-
te chuva no primeiro dia do 
evento, o público compare-
ceu em massa e permaneceu 
no auditório da Unidade II 
do Campus de Marabá para 
a solenidade de abertura do 
Simpósio.

Na oportunidade, a co-
munidade universitária da 
instituição e demais pesqui-
sadores presentes puderam 
conhecer a nova equipe ges-
tora da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa e Ino-
vação Tecnológica (Propit). 
A professora Cindy Stella é a 
atual pró-reitora, assumindo 
o cargo anteriormente ocu-
pado pela professora Fernan-
da Carla Lima Ferreira, que se 
afasta temporariamente para 
o pós-doutorado. O profes-
sor Erinaldo Cavalcante é o 
atual diretor de Pós-Gradu-
ação da Propit; e o professor 
Francisco Ribeiro assume a 

direção de Pesquisa e Inova-
ção da Propit. 

desTaque
O reitor Maurílio Mon-

teiro desejou boas-vindas 
aos participantes do evento 
e aos novos gestores da Pro-
pit, que têm a missão de co-
laborar para que a Unifesspa 
continue avançando na pes-
quisa e inovação tecnológica. 
Em sua fala, o reitor lembrou, 
ainda, a importante colabo-
ração e atuação da equipe 
anterior comandada pela 
professora Fernanda Carla. 
Após a solenidade de abertu-
ra, o público conferiu a pales-
tra do professor Fábio Mario, 
com o tema “Da oralidade à 
escrita: a formação cultural 
das mulheres, do século XV 
ao XIX”.

Em seguida, foram ini-
ciadas as comunicações orais 
no auditório central e no mi-
niauditório da Geologia; e as 
apresentações de pôsteres no 
pátio da Unidade II do Cam-
pus de Marabá. Foram ins-
critos e aprovados 119 traba-
lhos, sendo 31 pôsteres e 88 
comunicações orais. O obje-
tivo do evento foi cumprido, 
integrando os diversos atores 
envolvidos em atividades de 
pesquisa na região. (Divulga-
ção Unifesspa)

Foram apresentados 119 trabalhos de estudantes 

O Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) decidiu na 
manhã desta segunda-fei-
ra (5) acolher o parecer do 
sub-procurador Geral da 
República, Rodrigo Janott, 
confirmando a liminar 
que concedeu liberdade a 
Josenilde Brito e determi-
nando a anulação de toda 
a investigação. 

O ministro Reynal-
do Azevedo acatou a tese 
de Rodrigo Jannott, ava-
liando que a investigação 
é nula por conta do ato 
ilegal do juiz de Tucuruí, 
Leonardo Frota, que de-
terminou a prisão de Jo-
senilde Brito.

A investigação envol-
via o prefeito afastado da 
cidade, Artur Brito, sendo 
o processo de competên-
cia do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará. Como 
efeito, o processo volta 
agora à estaca zero e passa 
para a competência do TJE 
Pará. 

Tucuruí 
semPre em foco
O vice-presidente do 

Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), ministro Hum-
berto Martins, no exercício 
da presidência, concedeu, 
parcialmente, pedido de 
tutela provisória para que 
o Tribunal de Justiça do 
Pará (TJPA) analise com 
urgência o caso da advo-
gada Glaucia Rodrigues 
Brasil Oliveira, ex-procura-
dora do município de Tu-
curuí, que está em prisão 
domiciliar após alegação 
de não existir sala de Es-
tado-Maior no local onde 
deveria cumprir prisão 
preventiva.

Segundo os autos, a 

advogada, casada com o 
major da Polícia Militar 
Leonardo do Carmo Oli-
veira, seria a responsável 
por um esquema de la-
vagem de dinheiro em 
que pedia vantagens em 
nome do esposo e orga-
nizava roubo de veículos. 
A advogada é acusada de 
participar de associação 
criminosa especializada 
em clonagem de veículos, 
crimes contra a adminis-
tração pública, homicí-
dios e tortura, além de 
possível constituição de 
milícia privada, compos-
ta por policiais militares e 
particulares.

Os autos também 
registram que a advogada 
estaria respondendo a ou-
tros processos criminais e 

teria ameaçado de morte 
o magistrado responsável 
pela causa, o promotor de 
justiça e uma autoridade 
policial.

domiciliar
A prisão domiciliar, 

com monitoramento ele-
trônico, foi concedida por 
meio de habeas corpus 
impetrado pela advogada, 
que alegou a inexistência 
da sala de Estado-Maior 
na Penitenciária Coronel 
Anastácio Neves, confor-
me prevê o artigo 7, V, do 
Estatuto da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil.

O Ministério Público 
do Pará discordou da con-
cessão do habeas corpus, 
argumentando que a sim-
ples ausência de sala do Es-

tado-Maior não autorizaria 
a prisão domiciliar. Susten-
tou, também, que a deci-
são facilitaria à advogada a 
prática das ameaças feitas 
contra o juiz, o promotor e o 
delegado de polícia.

Além disso, segundo 
o MP, a advogada estava 
em cela especial, separa-
da dos outros presos, e as 
condições de salubridade 
e dignidade humana esta-
vam sendo observadas.

código de
 Processo civil
Ainda de acordo 

com o Ministério Público, 
o recurso especial apre-
sentado não teve o juízo 
preliminar de admissibi-
lidade apreciado pela au-
toridade competente do 
TJPA. Assim, o MP pediu 
a concessão de tutela pro-
visória e de efeito suspen-
sivo ao recurso especial. 
Com base no artigo 1.029 
do Código de Processo 
Civil, o ministro Humber-
to Martins concluiu que o 
pedido deve ser analisado 
pelo tribunal de origem.

“Defiro parcialmente 
o pedido de tutela provi-
sória, tão somente para 
determinar ao Presidente 
ou Vice-Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado 
do Pará que analise com 
urgência a pretensão de 
medida liminar formula-
da no recurso especial já 
interposto pelo Ministério 
Público do Estado do Pará, 
bem como dê imediato 
processamento ao referi-
do recurso, com o conse-
quente juízo de admissi-
bilidade”, explicou. (Com 
informações do STJ e de 
Evandro Corrêa)

Investigação sobre assassinato de Jones William deve 
voltar à estaca zero e ser conduzida pelo TJPA 


