
Leia a matéria publicada na revista Galileu em 03 de maio de 2017.

 

Alternativas

 
 

Documento 35

Gordofobia: por que esse preconceito é
mais grave do que você pensa

Revista eletrônica

(A) A gordofobia é um desdobramento da compulsão alimentar ampliada na

sociedade de consumo que se estabeleceu na modernidade, gerando milhares de

pessoas ansiosas que perdem o controle sobre seu corpo e sua capacidade de se

manter dentro dos padrões saudáveis.

(B) Como todo preconceito, a gordofobia é uma construção cultural que possui

uma historicidade, e suas manifestações, proferidas por pessoas muito próximas,

frequentemente vêm revestidas de palavras de carinho e preocupação.

(C) A gordofobia é uma forma de preconceito que atinge milhões de pessoas

diariamente e estabelece que homens e mulheres não se adequam aos padrões

vigentes.

(D) As mulheres são as maiores vítimas da gordofobia, agravada por se somar ao

machismo, homofobia e racismo.

Conteúdo adicional

'A gente não quer mais ser visto
como doente'

http://www.bbc.com/portugues
e/brasil-42446726

Gordofobia cresce no Brasil e
prejudica vida pro�ssional das
vítimas

http://www.otempo.com.br/pa
mpulha/gordofobia-cresce-
no-brasil-e-prejudica-vida-
pro�ssional-das-
v%C3%ADtimas-1.1531001

35 / Questão

35 / QUESTÃO

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-42446726
http://www.otempo.com.br/pampulha/gordofobia-cresce-no-brasil-e-prejudica-vida-profissional-das-v%C3%ADtimas-1.1531001


Observe o documento a seguir:

 

Escolha uma alternativa:

 

Alternativas

 
 

Documento 36

Direito Civil
Jornal

(A) O texto de Lapemberg é uma interpretação de distintas leis vigentes no Brasil

no período em questão. Desenvolvendo seus argumentos a partir dessa

legislação, o autor elabora uma hipótese: a de que todos os libertos são cidadãos.

(B) O texto do Lapemberg deve ser entendido mais como um exercício de

argumentação jurídica por parte de um jovem acadêmico do que como uma real

preocupação com a necessidade de criar uma legislação sobre a escravidão. A

alforria concedia sólida liberdade aos escravos, não havendo necessidade de

legislar sobre o assunto.

(C) O autor discute a inconstitucionalidade da reescravização, interpretando que

as sanções penais das Ordenações Filipinas haviam sido desautorizadas pelo

Código Criminal de 1830.

(D) O documento traz uma interpretação sobre a condição jurídica dos libertos e

a irreversibilidade da condição de cidadão, em um momento em que a

inexistência de um código civil permitia diferentes visões sobre escravidão e

liberdade.

Conteúdo adicional

Constituição política do Império
do Brazil (25 de março de 1824)

http://www.planalto.gov.br/cciv
il_03/constituicao/constituicao
24.htm

Lei de 16 de dezembro de 1830

http://www.planalto.gov.br/cciv
il_03/leis/lim/LIM-16-12-
1830.htm

Ordenações Filipinas

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/�
lipinas/ordenacoes.htm

36 / Questão

36 / QUESTÃO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm


Sobre o artista e a obra apresentada, pode-se a�rmar que: 

 

Alternativas

 

Documento 37

Estrada de �oresta
Pintura (A) Por meio de sua arte, Hélio Melo expressa as relações entre homem e �oresta

baseado em sua experiência de vida em meio aos seringais.

(B) Em “Estrada de �oresta” Hélio Melo substitui a copa da árvore por traços que

remetem a estradas.

(C) As rami�cações da árvore fazem alusão aos limites políticos dos estados,

remetendo à história do Acre, anexado ao Brasil em 1903.

(D) Apesar de pouco reconhecido no Brasil, o trabalho de Hélio Melo tem grande

destaque na Bolívia, dado a importância histórica do país na região.

37 / Questão

37 / QUESTÃO



A partir dos documentos, pode-se dizer que:

 

 

Alternativas

 
 

Documento 38a

A Lei da Sopa Paraguaia e a Constituição
Federal

Jornal eletrônico

Documento 38b

Historiador esclarece “Lei da Sopa
Paraguaia”

Jornal eletrônico

(A) Além de apresentar as divergências e debates em torno da lei municipal 4.112

da cidade de Dourados – MS, as reportagens debatem o conceito de patrimônio

imaterial.

(B) A sopa paraguaia, um bolo salgado à base de farinha de milho, é um dos

exemplos de como a hibridização das culturas acaba por trazer a

descaracterização e degeneração de elementos das culturas originais.

(C) A presença de elementos paraguaios nos costumes, tradições e cotidiano sul-

matogrossense demonstra como práticas culturais não são limitadas pela ideia de

fronteira nacional.

(D) O debate re�ete as tensões existentes em lugares marcados por constantes

processos migratórios e interações culturais.

Conteúdo adicional

Ser paraguaio no Mato Grosso
do Sul: da migração à construção
de uma identidade
transfronteiriça

http://e-
revista.unioeste.br/index.php/f
azciencia/article/view/8729

A identidade do migrante
paraguaio e de seus
descendentes radicados em
Dourados (1989 – 1999)

http://www.ppghufgd.com/wp-
content/uploads/2017/03/disse
rtacao_jose-carlos-de-
souza_2001.pdf

Diário o�cial de Dourados

http://do.dourados.ms.gov.br/
wp-
content/uploads/2017/07/25-
07-2017.pdf

38 / Questão

38 / QUESTÃO

http://e-revista.unioeste.br/index.php/fazciencia/article/view/8729
http://www.ppghufgd.com/wp-content/uploads/2017/03/dissertacao_jose-carlos-de-souza_2001.pdf
http://do.dourados.ms.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/25-07-2017.pdf


Escolha uma alternativa: 

 

Alternativas

 
 

Documento 39a

T a r t a r u g a
Receita

Documento 39b

Dona Benta - Comer bem
Capa de livro

(A) O primeiro documento é uma receita culinária que ensina a preparar o animal

desde a fase do abate até a forma de servi-lo à mesa.

(B) A supressão da receita nas edições mais recentes do livro, cuja primeira

edição data de 1940, indica como os hábitos e sensibilidades em relação aos

alimentos podem se transformar ao longo do tempo.

(C) Atualmente, a legislação brasileira proíbe o consumo direto e todas as formas

de captura, abate, comércio e transporte das tartarugas, assim como a coleta ou

destruição de seus ovos.

(D) A publicação dessa receita no ano de 1989 causou grande comoção entre os

ambientalistas, que no mesmo ano criaram o Projeto Tamar com �ns à proteção

das tartarugas marinhas.

Conteúdo adicional

Projeto Tamar

http://www.tamar.org.br

39 / Questão

39 / QUESTÃO

http://www.tamar.org.br/


Leia o documento:

A partir do documento é possível a�rmar: 

 

Alternativas

 
 

Documento 40

Vomitório de Le Roy
Propaganda

(A) O anúncio apresenta um vomitivo que esteve muito em voga nas primeiras

décadas do século XIX e que era vendido em boticas não apenas no Brasil, mas

em toda a América do Sul.

(B) Por não terem acesso aos serviços dos boticários, muito caros no período, os

curadores substituíam o vomitório pela planta turbith, catártico e purgante

originário da África Ocidental, utilizada para a puri�cação da bílis e do humor

�eumático, pouco conhecida fora da medicina popular.

(C) Vomitivos e purgantes também eram produzidos por curadores ilegais como,

por exemplo, os calunduzeiros, que faziam uso das mesmas ervas para produzi-

los e administrá-los, por vezes, com funções religiosas e rituais.

(D) O folheto apresenta as indicações, as interações medicamentosas e os modos

de usar de um remédio que poderia ser administrado a todas as faixas etárias e

que deveria ser utilizado em conjunto com um purgante da mesma marca.

Conteúdo adicional

Os documentos cartoriais na
história da Farmácia e das
Ciências da Saúde

http://periodicos.ses.sp.bvs.br/
scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1809-
76342010000100002&lng=pt
&nrm=isso&tlng=pt

Escravidão, doenças e práticas
de cura no Brasil

https://drive.google.com/open?
id=1ICvkP3f0iF8XiF6ksNA0u4x
gkb1Rh6mn

Veja o documento original

https://digital.bbm.usp.br/hand
le/bbm/1636

40 / Questão

40 / QUESTÃO

http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-76342010000100002&lng=pt&nrm=isso&tlng=pt
https://drive.google.com/open?id=1ICvkP3f0iF8XiF6ksNA0u4xgkb1Rh6mn
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1636


Observe as fotogra�as que o fotógrafo cearense Luciano Carneiro fez durante a

Guerra da Coreia: 

 

Sobre as imagens e a carreira do fotojornalista Luciano Carneiro, é possível

a�rmar: 

 

Alternativas

 
 

Documento 41a

Fotogra�a I
Fotogra�a

Documento 41b

Fotogra�a II
Fotogra�a

Documento 41c

Fotogra�a III
Fotogra�a

Documento 41d

Fotogra�a IV
Fotogra�a

(A) Uma das características do fotojornalismo do período foi ultrapassar

fronteiras, testemunhando e documentando con�itos mundiais para as páginas

de revistas e jornais de diferentes países.

(B) O autor foi in�uenciado pela fotogra�a humanista de Robert Capa e Henri

Cartier-Bresson, e cobriu questões que foram da seca no nordeste até grandes

revoluções internacionais.

(C) Participou da cobertura da Guerra da Coreia (1950-1953) como enviado da

revista O Cruzeiro, cuja transformação editorial no período era marcada pela

busca por um jornalismo engajado e documental.

(D) Seu último grande trabalho antes de falecer foi o registro da queda do muro

de Berlim, em 1989, explorando o reencontro de famílias separadas desde 1961

por regimes políticos distintos.

Conteúdo adicional

Luciano Carneiro

https://ims.com.br/titular-
colecao/luciano-carneiro/

41 / Questão

41 / QUESTÃO

https://ims.com.br/titular-colecao/luciano-carneiro/


Leia a seção "Publicações a Pedido" do jornal "O Sertanejo", publicado em 3 de

Outubro de 1885 na cidade de Vitória/ES.

A partir do excerto e de seus conhecimentos, indique a alternativa mais

pertinente.

 

Alternativas

 

Documento 42

O sertanejo, 03/10/1885
Jornal

(A) A preservação de uma identidade nacional brasileira passava pela constituição

de políticas para evitar a disseminação da língua portuguesa entre as

comunidades de imigrantes.

(B) As di�culdades de integração causadas por estradas e pontes em ruínas

acentuavam a situação de isolamento da comunidade de imigrantes alemães de

Santa Leopoldina.

(C) O romance Canaã, publicado por Graça Aranha no ano de 1902, retrata a

experiência da imigração alemã no Espírito Santo, trazendo-nos também outros

temas como o racismo e o nacionalismo.

(D) O texto, ao acusar uma situação que colocava os imigrantes, em termos de

ignorância, “abaixo dos escravos”, revela que pressupõe uma outra

hierarquização entre os dois grupos.

42 / Questão

42 / QUESTÃO



Observe as xilogra�as a seguir, de autoria da artista plástica Maria Bonomi: 

Podemos considerar que: 

 

Alternativas

 

Documento 43a

Liberdade condicional
Xilogra�a

Documento 43b

Mechanicus
Xilogra�a

Documento 43c

A Águia
Xilogra�a

(A) As xilogra�as apresentadas, exemplos de arte abstrata, são constituídas por

formas de�nidas que exploram a simetria e que são repetidas, deslocadas,

sobrepostas e coloridas de distintas maneiras no processo de composição da obra

de arte.

(B) Nesse momento de sua carreira, Bonomi concebia o trabalho artístico como

um processo, sendo as matrizes esculpidas em madeira tão importantes quanto a

impressão �nal.

(C) A obra de Bonomi coloca em diálogo diferentes tradições artísticas brasileiras

e internacionais, como a ordem e o rigor geométrico do cubismo de Oswaldo

Goeldi e Lívio Abramo e o expressionismo abstrato estadunidense.

(D) Bonomi destaca-se não apenas por ter estabelecido uma revolução no

gravurismo no Brasil, mas também por ter sido a única mulher gravurista no país

até a década de 1980, quando surgiram artistas como Laurita Salles e Elisa

Bracher.

43 / Questão

43 / QUESTÃO



Sobre a fonte e os eventos em 13 de setembro de 1957 em Maceió, é possível

a�rmar: 

 

Alternativas

 
 

Documento 44

Folha da manhã, 14/09/1957
Jornal (A) O caso do governador Muniz Falcão impulsionou a utilização do impeachment

no Brasil, impedindo, nas décadas seguintes, a continuidade de mandatos nos

diversos níveis de governo.

(B) Os ataques da elite local e do poder agroindustrial ao governador Muniz

Falcão aumentaram com a criação da Taxa Pró-Economia, Saúde e Educação, que

visava arrecadar dinheiro para reformas sociais.

(C) A notícia é um exemplo de que a violência é uma prática política recorrente

no Brasil para assegurar os interesses de uma classe dominante.

(D) A tentativa de evitar a circulação da Gazeta Alagoana e a disposição prévia de

sacos de areia na Assembleia Legislativa de Alagoas indicam que se planejava

impedir a sessão de 13 de setembro de 1957.

Conteúdo adicional

Trabalhadores, Populismo e
Comunistas

http://repositorio.unicamp.br/b
itstream/REPOSIP/321855/1/Mo
ura_AndersonVieira_D.pdf

44 / Questão

44 / QUESTÃO

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/321855/1/Moura_AndersonVieira_D.pdf


Leia o documento abaixo e assinale uma alternativa:  

 

Alternativas

 
 

Documento 45

ATO INSTITUCIONAL Nº 5, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1968

Documento Legal

(A) O decreto enfraquecia o poder legislativo em favor de um executivo forte e

para controlar os espaços políticos, de maneira típica aos regimes autoritários.

(B) A cassação dos direitos políticos implicava não apenas no afastamento do

cidadão das atividades políticas formais, mas também em restrições à sua

liberdade de ir e vir e de se manifestar.

(C) Embora o documento estabelecesse um controle sobre as instituições

nacionais, respeitava a autonomia dos estados.

(D) Os Atos Institucionais (AIs) foram decretos baixados pelos presidentes da

República após o golpe de 1964, e tinham como objetivo a centralização política

e administrativa e o aumento de seus poderes prerrogativos.

Conteúdo adicional

Estado e oposição no Brasil

http://www1.folha.uol.com.br/f
sp/brasil/fc0404200909.htm

45 / Questão

45 / QUESTÃO

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0404200909.htm


Prezado(a)s participantes da 10ª Olimpíada Nacional em História do Brasil

Apresentamos aqui a nova Tarefa da Olimpíada, totalmente

inédita.Quando os historiadores fazem suas pesquisas, por exemplo, em

arquivos, bibliotecas, museus e acervos pessoais, frequentemente têm que

ler, decifrar e compreender documentos produzidos no passado. Nessa

Tarefa, trazemos para vocês um documento produzido no ano de 1877, e

os desa�amos a ler, entender e transcrever esse documento. Como ele

está em letra cursiva (escrita à mão), vocês devem seguir algumas dicas

que os pesquisadores utilizam:a) leiam com calma cada palavra, tentando

dar sentido ao que está escrito; b) procurem se acostumar com as formas

como o autor desenha certas letras, pois essas formas se repetem e

podem auxiliar a decifrar outras palavras;  

c) estejam atentos aos detalhes - o historiador também é uma espécie de

“detetive do passado”. 

 

Instruções para realizar a tarefa: 

1) Cada espaço em aberto no box de edição (formulário editável)

corresponde a um trecho que “retiramos” do texto. Vocês devem ler o

mesmo trecho no documento original e escrevê-lo no espaço

correspondente.  

2) Parte da transcrição já está realizada dentro do box de edição da tarefa.

Sua equipe deve completar os trechos faltantes conforme indicado “box

de edição” e demarcado no documento. 

3) As linhas estão numeradas. Conforme se passa o “mouse” sobre a parte

a ser preenchida, a mesma parte aparece em destaque no documento

original. Fizemos isso para que os participantes não se percam na leitura

do documento. 

4) Na escrita, é possível usar a gra�a atual (a forma de escrever a palavra

que usamos hoje) ou a gra�a da época. Cada espaço preenchido vale

ponto.  

5) A transcrição deve acompanhar o texto apresentado em cada linha do

documento. Transcrições realizadas em locais incorretos do texto não

serão pontuadas. 

 

Atenção! 

O sistema não permite o envio da tarefa a menos que todos os

trechos selecionados estejam transcritos. É necessário con�rmar a

transcrição depois que a sua equipe terminar a tarefa. 

Ao preencher o formulário com a transcrição de cada linha a equipe

deverá clicar em “Salvar Rascunho", assim, o que foi realizado até o

momento será salvo em modo rascunho, e mesmo que vocês saiam

da página da Olimpíada e retornem depois, o rascunho estará salvo e

disponível. 

Lembramos que não é recomendável que mais de uma pessoa edite a tarefa ao

mesmo tempo. Nosso sistema não permite sobreposição de rascunhos salvos em

edições simultâneas em tarefas de uma mesma equipe. Apenas aquilo que um

dos participantes realiza será salvo, podendo ser perdidas informações e

preenchimentos. A Comissão Organizadora da ONHB não se responsabiliza por

problemas causados por edições simultâneas de tarefas em uma mesma equipe,

sendo computado para a composição da nota apenas aquilo que for enviado

como tarefa �nalizada após um dos membros da equipe clicar no botão

“Entregar a questão”. 

O envio de�nitivo ocorre apenas quando um membro da equipe clicar em

“Entregar a questão”. Após clicar em “Entregar a questão” nenhuma

alteração poderá ser feita. Por isso só clique em “Entregar a questão” após

ter transcrito todos os trechos do documento ter certeza de que deseja

�nalizar a tarefa. 

 

Mãos à obra! 

46 / Tarefa
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1 Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente da Praça 

2 Ao Doutor Juis Municipal de Campinas

3 Província do Governo de São Paulo 11 de junho de 1877

4 D. e A. Nomeio Cura-

5 dor ao Doutor João Egydio de Souza Aranha, que será no-

6 tificado para prestar juramento. Campinas, 30 

7 de julho de  1877.

8 Na Villa de Sancto Amaro, termo da 

9 Capital, a 28 de agosto de 1862, ___________________________

10 ____________________________________________________________

11 ____________________________________________________________

12 ____________________________________________________________

13 ____________________________________________________________ 

14 ____________________________________________________________

15 ____________________________________________________________

16 ____________________________________________________________

17 ____________________________________________________________

18 __________ (Ver documento sob número 1)

19 Ao primeiro de Mayo de 1869, 

20 Innocencia deu à luz hum filho, que foi bap-

21 tizado na Villa de Sancto Amaro, a 18 do mes-

22 mo mez, com o nome de - Benedicto. – 

23 (Ver documento sob número 2)

24 A 19 de Fevereiro do corrente an-

25 no, em a Cidade de Campinas, por escriptura – pu-

26 blica dêssa data, e pela quantia de Rs 780$000 

27 foi Benedicto, o mesmo filho de Innocencia

28 vendido por Augusto Antonio da Silva a 

29 Joam Leite Penteado (Ver documento sob número 3)

30 ____________________________________________________________

31 ____________________________________________________________

32 ____________________________________________________________

33 ____________________________________________________________
p1







34 ____________________________________________________________

35 ______________________________________ por força do 

36 artigo 4º § 3º da Lei de 28 de settembro de 1871, e

37 do artigo 61 do Decreto número 5135 – de Novembro

38 de 1872, e do principio consagrado na L. 20 (Pomponius)

39 de regimento juridico e outras; e que, por isso, ___________

40 ____________________________________________________________

41 ____________________________________________________________

42 ____________________________________________________________

43 ____________________________________________________________

44 ____________________________________________________________ 

45 ____________________________________________________________

46 ____________________________________________________________

47 _______________

48 À vista do disposto na Provisão de 20 

49 de Settembro de 1828, Aviso de 29 de julho de 1830, 

50 e 1º de Novembro de 1831, __________________________________

51 ____________________________________________________________

52 ____________________________________________________________

53 ____________________________________________________________

54 ____________________________________________________________

55 ____________________________________________________________

56 ____________________________________________________________

57 ____________________________________________________________

58 ____________________________________________________________

59 _________________________

60 Ao 2º Escrivão   Para deferimento de justiça e 

61 Campinas, 24 de No-

62 vembro de 1877.   E Receberá Mercê

63 Firmada por Luiz Gama

p2
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Gordofobia: por que esse preconceito é mais grave do que você pensa
Revista eletrônica

Sobre este documento

Título

Tipo de documento

Origem

“Gordofobia: por que esse

preconceito é mais grave do que

você pensa”. Revista Galileu.

03/05/2017. Disponível em:

http://revistagalileu.globo.com/R

evista/noticia/2017/05/gordofobi

a-por-que-esse-preconceito-e-

mais-grave-do-que-voce-

pensa.html 

Créditos

Revista Galileu 

“‘O homem que casar com uma

mulher gorda vai preferir trabalhar

dobrado, �car na rua, qualquer

coisa, menos voltar para casa e

encontrar uma mulher gorda’,

disse o líder de uma instituição

religiosa em um encontro de jovens

entre 17 e 25 anos de idade. Na

plateia, Evelyn Daisy pareceu ser a

única a se importar. ‘Todos no

salão aceitaram. Eu me senti mal,

mas abri meus olhos e entendi que

era preconceito’, conta ela, que se

de�ne como ‘preta, gorda,

evangélica e feminista’ e criou uma

marca de roupas justamente com o

objetivo de empoderar mulheres

gordas e negras que, como ela,

usam manequim além do número

52. 

Estudos indicam que, apesar dos

esforços de conscientização,

atitudes preconceituosas explícitas

contra gordos aumentaram

consideravelmente entre 2001 e

2010. Ainda é mais comum, no

entanto, que o preconceito apareça

travestido de elogio ou

preocupação. Frases como ‘você

tem o rosto tão bonito, por que não

emagrece?’, ‘nossa, eu que sou

mais magra que você, não tenho

coragem de usar biquíni’ ou ‘seu

marido é tão magro e você é tão

gorda, dá certo?’ são ouvidas por

mulheres como Evelyn dia sim,

outro também. Elas são re�exo da

chamada gordofobia, o preconceito

ou intolerância contra pessoas

gordas. 

Enquanto injúria racial e violência

contra a mulher são consideradas

crime no Brasil, o preconceito com

pessoas gordas não apenas passa

batido como é até encorajado por

órgãos de saúde pública e

campanhas de publicidade,

especialmente durante o verão,

quando os corpos estão mais à

mostra. Mas por que, a�nal, há

tamanha intolerância com o corpo

gordo?

(...)

Para começo de conversa, essa

discriminação não é novidade. No

entendimento judaico-cristão

clássico, a gula é um dos sete

pecados capitais e, portanto, uma

demonstração de fracasso moral.

Durante o período medieval, o

jejum era uma prática constante

que valorizava a espiritualidade em

detrimento do corpo. Mais tarde,

com o desenvolvimento da

medicina, pesquisadores e

charlatões propuseram as mais

variadas soluções para o suposto

problema, de ovos de parasitas a

engenhocas para eliminar a

gordura e exercícios que mais

pareciam tortura… Tudo em vão.

‘Estamos tentando há centenas de

anos encontrar a solução da

corpulência, mas nunca

conseguimos. A partir do momento

em que as primeiras relações entre

problemas de saúde e gordura

corporal começaram a ser

publicadas, o gordo passou a

responder por tripla acusação: falta

de formosura, falta de retidão de

espírito e falta de capacidade para

gerenciar a própria saúde’, diz a

nutricionista Paola Altheia. 

Muitos dos mitos relacionados com

o peso têm a ver com a ideia de que

a obesidade é controlável —

portanto, representa negligência.



Mas o excesso de peso não é

necessariamente resultado de

comer demais. Vários outros

fatores podem contribuir, como

falta de sono, condições

socioeconômicas, medicamentos,

desequilíbrio hormonal, genética,

problemas de saúde mental e até

mesmo a poluição do ar. (...)

Outro mito comum é a noção de

que pessoas gordas não são

saudáveis apenas por serem

gordas. Hoje, a obesidade é

identi�cada com o cálculo do

Índice de Massa Corporal (IMC),

um número obtido por meio da

relação entre altura e peso. O Índice

de Massa Corporal é uma

classi�cação da antropometria, um

segmento da antropologia que

mede o corpo humano e suas

partes, e começou a ser usado a

partir do século 19 como forma de

estabelecer normas sociais e

de�nir o que seria um ‘corpo

humano normal’.

(...)

Saúde? Isso é relativo

Estudo recente encabeçado por

psicólogos da Universidade de Los

Angeles (Ucla) apontou que usar o

IMC para determinar índice de

saúde levou à classi�cação

incorreta de 54 milhões de

americanos saudáveis como

‘doentes’. De acordo com a

pesquisa, que cruzou dados de IMC

com os de exames laboratoriais,

quase metade dos norte-

americanos considerados acima do

peso conforme seus índices de

massa corporal são saudáveis,

assim como aproximadamente 20

milhões de obesos. Além disso,

mais de 30% das pessoas com o

IMC considerado normal na

verdade não estão saudáveis.

Conclusão? Obesidade não é

sinônimo de doença, assim como

magreza não é sinônimo de saúde.

(...) 

O problema é que o IMC não traz

dados sobre hábitos saudáveis,

hormônios, taxas de colesterol e

triglicerídeos, além de outros

fatores que são detectados por

meio de exames laboratoriais e

dizem muito mais respeito à saúde

de alguém do que o tamanho de um

corpo.

Corpos políticos

Em geral, quando as pessoas

trocam suas fotos de per�l nas

redes sociais, recebem dezenas de

comentários excessivamente

elogiosos feitos por amigos. Mas

não foi isso que aconteceu quando,

em fevereiro de 2015, a youtuber

Jessica Tauane decidiu postar na

sua página uma foto comum, em

que aparecia sorrindo. ‘Volta pro

mar, baleia jubarte.’ ‘Sapatão lixo.’

‘Gorda feia.’ Foram mais de 420

comentários, boa parte deles

xingando Jessica por ser gorda e

lésbica. Criadora do Canal das Bee,

um canal do YouTube com quase

300 mil inscritos, Jessica é

conhecida por falar sobre

preconceitos, especialmente

homofobia.

(...) Jessica conta ter demorado

para entender como funciona a

gordofobia, já que nunca sofreu

pressão para emagrecer dentro de

casa, diferentemente de

conhecidas suas que são insultadas

pelos familiares todos os dias —

uma chegou até a ser levada para

realizar uma cirurgia bariátrica

pela própria mãe sem seu

conhecimento. (...)

Os corpos que não são aceitos

sofrem uma espécie de patrulha,

com um bombardeio de

comentários. E, ao contrário

daquilo em que acredita aquela tia

cheia de ‘boas intenções’ que

sempre tem algo a dizer sobre a

silhueta do restante da família,

falar sobre o corpo do outro não

colabora em nada com a sua saúde,

apenas prejudica seu estado

emocional. 

(...) 



‘Um corpo gordo sempre atrai um

time de ‘paladinos da saúde’. O que

verdadeiramente incomoda é a

aparência do gordo, que, para

muitos, é repulsiva. E é disso que se

trata.’

(...)

Padrões que adoecem

Bernardo Costa sempre foi a única

pessoa gorda da família, que o

pressionava para emagrecer. Ao

começar a frequentar a cena gay do

Rio de Janeiro, sentiu vontade de se

‘montar’ como as drag queens que

ele tanto admirava. Um dia, vestiu

um maiô preto brilhante, fez uma

maquiagem elaborada e foi para a

pista. ‘Você não tem vergonha de

usar as roupas que usa com esse

seu corpo?’, ouviu de um

conhecido. A verdade é que não,

muito pelo contrário. ‘Eu me

monto e as pessoas me olham

torto, às vezes me pergunto se

estou me expondo demais. Mas

tem que ser na luta, dei minha cara

a tapa — alguns gostaram, outros

não’, diz. (...)

Tamara Greenberg, psicóloga

especializada em trauma e saúde

mental que atende pacientes em

San Francisco (EUA), nota que

pessoas estigmatizadas pelo seu

peso muitas vezes passam a

acreditar que não merecem ser

amadas. ‘Pessoas com sobrepeso

são extremamente estigmatizadas

e estereotipadas. Eu vi mulheres

obesas concluírem que ninguém se

sentiria atraído por elas por causa

de seu peso, mas isso

simplesmente não é verdade’,

a�rma à GALILEU.

‘Elas adotaram essas ideias sobre

quem merece atenção com base em

ideais de beleza atuais, mas basta

olhar uma pintura renascentista

para ver como esses ideais

mudam.’ Segundo Greenberg, a

implicância com a obesidade diz

mais sobre as pessoas que fazem

comentários desnecessários a

respeito do corpo alheio do que

sobre os próprios obesos. ‘Aqueles

que têm problemas com indivíduos

com sobrepeso possuem muitas

ansiedades relacionadas a comida’,

destaca.

(...)

Em São Paulo, segundo pesquisa da

Casa do Adolescente, da Secretaria

de Estado da Saúde, 77% das

adolescentes apresentam

propensão a desenvolver algum

distúrbio alimentar, seja anorexia,

seja bulimia, seja compulsão por

comer. Entre as participantes do

estudo, 85% acreditam que existe

um padrão de beleza imposto pela

sociedade; 46% disseram que

mulheres magras são mais felizes;

e 55% adorariam simplesmente

acordar magras. Outro balanço do

mesmo órgão apontou que, em

média, a cada dois dias uma pessoa

é internada por anorexia ou

bulimia somente nos hospitais que

atendem pelo Sistema Único de

Saúde (SUS) em São Paulo.

De boas intenções...

Não bastasse a discriminação

diária, se você é gordo há uma

grande probabilidade de que o seu

salário seja menor só por causa de

sua aparência. Pesquisas realizadas

nos Estados Unidos em 2013

encontraram uma relação inversa

entre obesidade e [o] salário (...)

Um outro estudo de 2015, desta vez

da Universidade Vanderbilt,

concluiu que mulheres obesas têm

mais possibilidade de trabalhar em

empregos com ênfase em atividade

braçal em detrimento daqueles

voltados à interação com o público,

uma tendência não observada com

homens obesos. Mesmo quando

elas atuam em postos que exigem

interação física, mulheres obesas

recebem menos do que mulheres

não obesas, que por si só já

ganham, em média, dois terços a

menos do que os homens pelo

mesmo serviço nos Estados Unidos.

(...)



Quando era pequena e ia à praia

com a família, Ariane Freitas se

escondia embaixo do guarda-sol

com a barriga dobrada para que

ninguém visse seu corpo. Seu avô a

chamava de ‘minha gordinha’,

suas tias perguntavam quando ela

ia emagrecer e sua mãe insistia que

ela não ‘era’ gorda, apenas ‘estava’

gorda. Tudo muito bem

intencionado, porém opressor. ‘Eu

sempre me senti confortável com

meu corpo; eu me sentia

desconfortável com a visão dos

outros sobre o meu corpo. A

sensação que eu tinha é que as

pessoas se importavam muito mais

em patrulhar as outras do que em

cuidar de si mesmas’, conta.

Anos mais tarde, ela se formou em

Comunicação e atualmente toca a

Indiretas do Bem, uma comunidade

online que conta com 7 milhões de

membros com o objetivo de

espalhar mensagens positivas. 'As

pessoas vêm atrás de você e

reclamam porque você está

confortável em seu biquíni com seu

corpo fora do padrão e elas

passaram o ano inteiro se

preocupando, fazendo dieta,

tentando entrar no padrão, então

se sentem ofendidas por você estar

tranquila sem se esforçar para

entrar no padrão delas', diz Freitas.

'A minha relação com meu corpo

hoje é mais tranquila porque eu

estou feliz e faço apologia de

acreditar em quem você é, eu acho

que o amor próprio é o caminho

para que isso aconteça', destaca

(...)”
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Antônio Martiniano Lapemberg 

"O liberto, entre nós, não pode ser

reduzido à escravidão.

O escravo manumitido entra no

pleno gozo de liberdade; torna-se

cidadão brasileiro, se é nascido no

Brasil; e se a Constituição

considera expressamente cidadão

brasileiro o liberto nascido no

Brasil, devemos concluir que

considera implicitamente cidadão

africano, cidadão estrangeiro, o

liberto africano.

Os direitos de cidadão brasileiro só

perde: 1º O que se naturalizar em

país estrangeiro 2º O que, sem

licença do Imperador, aceitar

emprego, pensão ou condecoração

de qualquer governo estrangeiro.

3º O que foi banido por sentença

(Constituição, artigo 7). Reduzir o

liberto brasileiro à escravidão

importa na perda dos seus direitos

de cidadão, e se esses direitos só se

perdem nos casos determinados no

citado artigo, ele não pode voltar à

escravidão. Se o liberto brasileiro

não pode ser reduzido à escravidão,

como o poderá ser o africano?

Aquele tem a seu favor os direitos

de cidadão brasileiro; e este não é

cidadão, ainda que estrangeiro? E o

cidadão estrangeiro pode ser

escravizado? Não, nem mesmo o

africano, depois da convenção

celebrada entre o Brasil e a Grã-

Bretanha aos 23 de novembro de

1826.

 Seria ridículo sustentar-se que

podemos escravizar um belga, um

austríaco, etc. Pois bem, como

estrangeiro, os direitos do africano

são os mesmos que os do europeu,

e esses direitos foram reconhecidos

pelo Brasil por ocasião da

convenção de que falamos; e se o

europeu não pode ser escravizado,

nada justi�ca o dizer-se o

contrário acerca do africano. (...)

As nossas leis (...) reconhecem a

qualidade de cidadão como

su�ciente para impossibilitar a

redução da pessoa à escravidão.

Não é possível pela Constituição

que o crioulo liberto possa ser

escravizado; e quanto ao liberto

africano, segundo a Constituição,

cidadão africano, não o pode ser

pela convenção de 23 de novembro.

(...)

A redução do liberto à escravidão

era regulada pelo livro 4º título 63

das Ordenações, que nessa parte

revogou as leis anteriores,

limitando essa pena àqueles que

cometerem alguma ingratidão

contra o seu patrono. Mas uma vez

provado que as mesmas

Ordenações estão revogadas nessa

parte pelo Código Criminal, o

liberto não pode ser escravizado.

Eis o que diz o Código no artigo 310

das disposições gerais:

Todas as ações ou omissões, que,

sendo criminosas pelas leis

anteriores, não são como tais

consideradas no presente código,

não sujeitarão a pena alguma, que

já não esteja imposta por sentença

que se tenha tornado irrevogável,

ou de que se não conceda revista.

Para reconhecer-se que o Código

por este artigo revogou a citada

disposição das Ordenações, basta

atender-se que a ingratidão do

liberto para com o seu patrono é

uma ação criminosa pelas

Ordenações, que o Código não a

considera tal, e que, portanto, não

sujeitará a pena alguma.



(...)

Pelas Ordenações, essa ação era um

crime, porque diz o seu § 7º título

63 do liv. 4º. Se alguém forrar seu

escravo, livrando-o de toda a

servidão, e depois que for forro,

cometer contra quem o forrou,

alguma ingratidão pessoal em sua

presença, ou em absencia, quer seja

verbal quer de feito real, poderá

esse patrono revogar a liberdade,

que deu a esse liberto e reduzi-lo à

escravidão, em que antes estava. A

redução de pessoas livres à

escravidão sempre foi imposta

como pena; mas a pena só pode ser

aplicada a ação ou omissão

criminosa; e se as Ordenações

aplicam-na à ingratidão é porque a

consideram ação criminosa.

(...)

Vê-se, pois, que as Ordenações

consideram a ingratidão do liberto

para com o seu patrono uma ação

criminosa; mas essa ação não é

considerada tal pelo Código; logo

não estará sujeito a pena alguma,

por consequência não está à da

escravidão.

Recife 24 de abril de 1863.

A.    M. Lapemberg."
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“A Lei municipal n. 4112, de 18 de

julho de 2017, de Dourados-MS,

que declara, em seu artigo

primeiro, a Sopa Paraguaia como

patrimônio cultural imaterial da

cidade de Dourados, ganhou

destaque pela repercussão negativa

no país, sob alegação de

apropriação da cultura paraguaia

por parte do município.

A controvérsia reside no seguinte

aspecto: é legítimo o

reconhecimento de característica

de outro país como patrimônio

cultura brasileiro? Deste

questionamento, outros podem ser

formulados, como por exemplo:

considerando que a in�uência da

colônia nipônica é tão relevante

quanto a paraguaia na região,

poderia o sushi ser reconhecido

como patrimônio imaterial de

Dourados? Ou ainda, caso outro

país alegue in�uência brasileira em

sua cultura, poderia reconhecer

itens característicos do Brasil,

como a feijoada, o samba ou o

Carnaval? 

(...)

A título de exemplo, o Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional (IPHAN) tem reconhecido

como patrimônio imaterial do

Brasil o Frevo, a Capoeira, o Círio

de Nossa Senhora de Nazaré, o

Modo Artesanal de fazer o Queijo

Minas. O estado de Mato Grosso do

Sul reconheceu em nível estadual o

Tereré como patrimônio imaterial

do estado, o que permite ao

município de Dourados reconhecer

como patrimônio imaterial local

aquelas práticas sociais que são

inerentes aos costumes locais”. 
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“O historiador Carlos Magno

Mieres Amarilha (...) considera que

está havendo um equívoco de

interpretação da Lei Municipal

4.112.

A Lei (...) torna a sopa paraguaia e o

pucheiro patrimônio imaterial do

Município. ‘Até autoridades de

Estado do nosso vizinho Paraguai

não entenderam o espírito da lei.

Não se quer patentear a sopa

paraguaia, o que seria um absurdo,

e sim reconhecer a contribuição da

cultura paraguaia no seio da

população douradense. É a

valorização da cultura Paraguaia

que está presente na cidade de

Dourados desde que foi fundada

(...). Não é apropriação. É, reforço,

reconhecimento e mecanismo para

que a sopa paraguaia não seja

esquecida e salvaguardada como

um patrimônio cultural de

Dourados’, a�rmou. 

Para o historiador, faltou o

entendimento do que seja

‘patrimônio cultural imaterial’.

‘São as práticas, representações,

expressões, conhecimentos e

técnicas – junto com os

instrumentos, objetos, artefatos e

lugares que lhes são associados –

que as comunidades, os grupos e,

em alguns casos, os indivíduos,

reconhecem como parte integrante

de seu patrimônio cultural’,

observou o estudioso. ‘Esse

patrimônio cultural imaterial, que

se transmite de geração em

geração, é constantemente

recriado pelas comunidades e

grupos em função de seu ambiente,

de sua interação com a natureza e

de sua história, gerando um

sentimento de identidade e

continuidade, contribuindo assim

para promover o respeito à

diversidade cultural e à criatividade

humana’, prosseguiu. 

‘Tomemos como exemplo a polca

paraguaia. Ninguém pega um estilo

musical, coloca em uma mala e

carrega embaixo do braço. É um

valor imaterial, não palpável e que

faz parte da nossa cultura, assim

como o chamamé, que desceu da

província de Corrientes, ganhou a

bacia do Prata e hoje é incorporado

à cultura de Mato Grosso do Sul,

sendo Campo Grande considerada a

capital desse estilo musical’,

ponderou Amarilha. 

O mesmo acontece com outras

tradições e manifestações

culturais. As pessoas estão ligadas

por um passado comum, por

costumes, por acontecimentos

históricos, crenças e saberes

comuns, coletivamente

partilhados. A cultura e a memória

são elementos que fazem com que

as pessoas se identi�quem umas

com as outras, ou seja, reconheçam

que têm e partilham vários traços

em comum. O tereré, o pucheiro, a

sopa paraguaia e outros bens

imateriais como a chipa, a música e

a dança são ícones simbólicos de

nossa irmandade com os

paraguaios e toda iniciativa que

rea�rme esse vínculo histórico

inegável é bem-vinda’, resumiu o

historiador, referindo-se à Lei

apresentada pelo vereador e já

sancionada.”  
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Gra�a atualizada 

“Este Vomitório purgante deverá

tomar-se no princípio do

tratamento havendo enchimento

do estômago, que faria talvez

lançar a dose do Purgante: deverá

tomar-se também quando o doente

experimentar tosse, escarros,

opressão, dores no peito, na

cabeça, e nas partes internas, que

daí dependem. Tendo vivido com

sobriedade, ele deverá tomar-se de

manhã em jejum, ou a qualquer

hora do dia, ou da noite, contanto

que a digestão seja feita, tendo-se

passado ao menos oito horas

depois da última comida, ou

somente três, ou quatro, depois de

ter tomado um caldo, ou uma sopa

muito leve. A sua dose ordinária é

uma colher de sopa cheia; contudo,

se o doente temer que esta dose

seja demasiadamente forte, deverá

toma-la mais fraca, ou somente

meia colher. Deverá misturar com

esta dose, e no mesmo vaso, que

serve para beber, duas colheres

iguais de chá simples, quente, e

fraco, com açúcar, ou sem ele,

enfraquecendo deste modo a ação,

e promovendo maior número de

evacuações pelas vias inferiores;

esta mistura é indispensável para

as pessoas fracas, delicadas, e que

temem os vômitos. 

Se depois de sete quartos de hora,

pelo menos que esta dose se tiver

tomado, ela não operar, nem

superior, nem inferiormente, isto

prova que a dose foi muito fraca; e

neste caso o doente repetirá outra

igual, observando deste modo a

mesma distância de sete quartos de

hora, e ele continuará a repeti-la,

se for necessário, até que

sobrevenham as evacuações. Para o

futuro o doente devera compor a

dose de quase todas as tomadas, ou

repetidas, assim como acabamos

de dizer. 

Deve-se desejar que a dose produza

sete a oito evacuações, tanto por

cima quanto por baixo, porque sem

receio se pôde provocar bem cinco

ou seis a meninos de 6 a 7 anos

com meia colher, ou ainda menos,

e sempre com uma colher de chá: a

dose seguinte com a metade, pouco

mais ou menos. Todas as vezes que

a maior parte das evacuações se

�zer pelas vias inferiores, deverá

supor-se um benefício que elas

sejam mais numerosas do que se

acaba de dizer, visto que não

fatigam tanto ao doente, assim

como acontece quando são feitas

superiormente. 

A dose do Vomitório purgante será

seguida, daí a vinte e quatro horas,

de uma dose do Purgante; porém se

a dose vomitiva tiver produzido

poucas evacuações, e se os

incômodos forem violentos ou

redobrados, dever-se-á tomar a

dose purgativa no �m de 10, 12, ou

15 horas, a �m de se conseguir

alívio mais pronta, e seguramente:

se depois de uma dose do

Vomitório purgante, seguida de

outra do Purgante, as vias se não

acharem desembaraçadas, e se as

dores de cabeça, ou das outras

partes superiores do corpo

continuarem com violência, dever-

se-á tomar em terceiro lugar,

devendo ser seguida do Purgante,

como no princípio do tratamento,

alterando deste modo os dois

evacuantes, até que as partes

afetadas �quem aliviadas, ou

inteiramente desembaraçadas, e

então o purgante só será bastante,

assim como em todos os casos, em

que as primeiras vias não

estiverem afetadas. Acontecendo

que os vômitos se multipliquem, e



causem esforços fatigantes, será

necessário beber de distância em

distância, do mesmo chá de que

falamos, com açúcar, ou sem ele.

Esta bebida faz precipitar; porém

se a dose opera suavemente, não é

necessário bebe-lo, salvo havendo

sede ou mau gosto na boca. Se por

erro se tiver tomado uma dose

demasiadamente forte, pode fazer

cessar o seu efeito extraordinário,

bebendo do mesmo chá com

abundância, e ainda melhor,

tomando um caldo muito

carregado de gordura, ou algumas

colheres de manteiga fresca

derretida. Tendo a dose

terminando os seus efeitos, isto é,

depois que tiverem passado muitas

horas que o doente não lance mais,

poderá começar a tomar alimentos,

conduzindo-se em todos os pontos

da maneira que �ca indicada no

receituário do Purgante, que regula

a ordem do tratamento.” 
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Transcrição do trecho:

"Publicações à Pedido

Interesses coloniaes 

Santa Leopoldina! – Teu nome já

repercutiu aquém e além d’estas

montanhas, com um som metalico.

Teus valles e collinas já foram

cortados por largas e bôas estradas.

Teus corregos e rios já deram, em

solidas pontes, franca passagem

aos transeuntes. Já fostes, em�m, a

deusa, o sonho dourado de muita

gente; hoje, porém, não passas

d’uma pobre �lha emancipada,

entregue à mercê dos tempos, sem

forças até para garantir os

invioláveis direitos dos cidadãos

que em ti residem, sujeitos ao

orgulho e capricho de dois ou treis

sabichões...

Tuas estradas e pontes estão, hoje,

pela inercia do �scal, em completas

ruinas. 

- Uns dizem que és a melhor

colonia do paiz, e, no entanto, teus

laboriosos colonos, d’uma virtude

regida, e infatigaveis amadores do

trabalho, sofrem a maior pressão e

reclamam, ha quasi 3 annos, uma

escola para que seus �lhos

nascidos aqui aprendam a lingua

patria brazileira e até hoje, suas

vózes teem sido como um brado

nos arenosos desertos d’Africa,

onde, temendo o alcarão, mui

pouco, ou nem-um ser humano

transita; não tem transposto tuas

altas e pitorescas montanhas. É

digno de lastima. 

É uma necessidade urgente, de

grande melhoramento para a

provincia, porque estes moços têm

de ser um dia guardas nacionaes

brazileiros, porém como se

haverem se não entendem uma só

palavra; e é verdade, pois viajando

um brazileiro como me tem

acontecido, por esta ex-colonia,

principalmente pelos districtos do

Caramurú, Alta Pomerania e

cabeceiras do Santa Maria, tudo

que se pergunta a elles, com

especialidade aos rapazes de 20

anos para baixo, tem-se por unica

resposta um mal pronunciado ich

verstehe nicht; (não comprehendo)

e morre de sêde, si não quizer

beber nos corregos, que são

abundantes: quem não souber

dizer “Bitte gen ben sie mir ein

glass wasser” Faça o favor de dar-

me um copo d’agua. Estes pobres

rapazes quando commettem

alguma falta, mormente por

ignorancia, e são chamados á

presença d’uma auctoridade; o

escravo mais submisso perante o

senhor mais austero, não se porta

como elles. Por que? Por não lerem

um livro, um jornal, por não

saberem até; coitados, que posição

occupam na sociedade. Isto traz

tambem grande falta de industria e

não pequeno atrazo. Desejamos

que não continue. 

(...)

Santa Leopoldina, 25 de setembro

de 1885."
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"Intenso tiroteio em pleno recinto

da Assembléia Legislativa Alagoana

Morrem dois deputados, os srs.

Humberto Mendes, sogro do

governador do Estado, e Carlos

Gomes Barros, da oposição –

Vários feridos, entre os quais um

repórter – Maceió às escuras –

Ambiente de extrema tensão.

Até rajadas de metralhadoras na

sala de sessões

MACEIÓ, 13 (FOLHAS) – Dois

deputados mortos, seis outros

parlamentares feridos, além de um

repórter, tal é o balanço da

tumultuosa sessão realizada na

tarde de hoje pela Assembléia

Legislativa deste Estado, na qual

seria votado o 'impeachment' do

governador Muniz Falcão.

OS ACONTECIMENTOS

MACEIÓ, 13 – Urgente. De

Bernardino de Carvalho, enviado

especial de 'O Globo' e das FOLHAS

– Faltavam 5 minutos para o início

previsto da sessão da Assembléia

Legislativa alagoana em que se ia

votar, em primeira discussão, o

processo de 'impeachment' do

governador Muniz Falcão, quando

uma rajada de metralhadora ecoou

tragicamente no plenário. Foi o

princípio da verdadeira 'guerra'

entre os deputados, a maioria dos

quais armados de metralhadoras e

pistolas calibre 45. O tiroteio

generalizou-se de maneira

indescritível, os deputados da

oposição atirando nos governistas

e estes nos seus colegas da

oposição. Ouvimos perfeitamente o

matraquear característico das

metralhadoras manejadas pelos

deputados enquanto procurávamos

um meio qualquer de nos

abrigarmos. 

TIROTEIO NA PRAÇA

Encontravam-se exatamente na

porta principal do edifício da

Câmara, observando a

concentração popular promovida

por partidários do governador, que

conduziam faixas pedindo aos

deputados que não votassem o

'impeachment', quando o tiroteio

teve início. Percebemos que

atiravam dentro da Assembleia e

logo em seguida no meio da praça e

dos prédios vizinhos à Câmara. As

balas cruzavam em todas as

direções, enquanto a multidão

apavorada abandonava faixas e

cartazes e procurava abrigo. 

(...)

A ASSEMBLÉIA ERA UM CAMPO DE

BATALHA

O recinto da Assembléia, já muito

antes da hora prevista para o início

da sessão, apresentava-se como se

fosse um campo de batalha. Nosso

fotógrafo teve oportunidade

inclusive de documentar a

existência dos sacos de areia

formando trincheiras por debaixo

da bancada de imprensa, da mesa

diretora e do local reservado às

taquígrafas. Em tal ambiente

bélico, não é de estranhar tenha

explodido a tragédia. 

CHACINARIAM OS DEPUTADOS

FERIDOS

Desde as 16 h 30, forças do exército

ocupam a cidade. Um forte

contingente foi destacado para o

hospital do Pronto-Socorro, pois

correm rumores de que grupos

armados se estavam formando

para chacinar os feridos ali



internados. O edifício da

Assembleia permanece

abandonado e às escuras. 

(...) 

MACEIÓ ÀS ESCURAS 

Maceió, 13 – Do enviado especial. 

Esta cidade está completamente às

escuras. Tropas do Exército

ocuparam todas as repartições

federais. O governador permanece

no Palácio, acompanhado pelos

seus auxiliares imediatos,

controlando aparentemente a

situação, pelo menos no interior. 

A evolução dos acontecimentos

DERRUBADA A TIROS A REDE DE

ENERGIA ELÉTRICA

MACEIÓ, 13 (FOLHAS) – A Gazeta

de Alagoas, em sua edição de hoje,

denuncia como 'criminoso' o corte

de energia que paralisou as suas

o�cinas até às 21 horas de ontem.

Segundo a referida publicação,

elementos governistas derrubaram

a tiros a rede de energia elétrica,

com o objetivo de impedir a

circulação do jornal em cujas

colunas deveria ser publicado o

expediente relativo ao processo de

denúncia contra o sr. Muniz Falcão.

A 'Gazeta de Alagoas' ganhara a

concorrência para a publicação do

expediente, sem a qual não poderia

ser votado o 'impeachment'.

A�rma a 'Gazeta' que sua edição foi

impressa graças ao trabalho

manual de seus grá�cos,

detalhando ainda que a ação contra

a rede elétrica ocorreu na

localidade de Catolé, nos subúrbios

da cidade. 

ENTREVISTA DO GOVERNADOR

ALAGOANO

RIO, 13 (FOLHAS) – O governador

Muniz Falcão, atendendo ao pedido

do repórter das FOLHAS que, pelo

telefone, solicitava de s. exa. uma

declaração sobre os

acontecimentos em seu Estado,

assim se expressou, exatamente às

14 horas:

- Reina tranquilidade em todo o

Estado, até o presente momento. O

problema da votação do

'impeachment' pertence à

economia interna da Assembleia

Legislativa Estadual, tendo a

oposição marcado para hoje a

primeira discussão do parecer do

líder udenista, favorável à

decretação. Consciente de minhas

responsabilidades como chefe do

governo, tenho pautado meus atos

por normas de absoluta serenidade

e tolerância, tendo por três vezes

recorrido ao Tribunal de Justiça

onde, não obstante, a maioria dos

votos fosse a favor de minha

[causa], não obtive uma decisão

que correspondesse aos anseios de

paz do nobre e generoso povo

alagoano. Somente ontem, mais de

45 dias após a decisão do primeiro

mandado de segurança impedindo

àquela Corte de Justiça, ou seja,

depois da discussão, no plenário da

Assembléia Legislativa, do parecer

relativo ao projeto de

'impeachment', foi enviado pelo

presidente daquele Tribunal ao

'Diario O�cial' o respectivo

acordão impedindo interposição de

recurso ao Supremo Tribunal

Federal, em tempo de evitar o

precipitado pronunciamento do

obstinado e faccioso bloco

oposicionista. Mesmo assim, darei

todas as garantias que foram

solicitadas pela mesa da referida

Assembleia, para que exerça

livremente suas faculdades

constitucionais, reservando-me,

todavia, o direito de não acatá-la e

de resistir, por todos os meios ao

meu alcance, contra o esbulho que

grupos políticos oposicionistas

pretendem levar a efeito contra o

mandato que me foi con�ado pela

soberania popular”. 
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“Art. 1º - São mantidas a

Constituição de 24 de janeiro de

1967 e as Constituições Estaduais,

com as modi�cações constantes

deste Ato Institucional. 

Art. 2º - O Presidente da República

poderá decretar o recesso do

Congresso Nacional, das

Assembléias Legislativas e das

Câmaras de Vereadores, por Ato

Complementar, em estado de sítio

ou fora dele, só voltando os

mesmos a funcionar quando

convocados pelo Presidente da

República. 

§ 1º - Decretado o recesso

parlamentar, o Poder Executivo

�ca autorizado a legislar em todas

as matérias e exercer as atribuições

previstas nas Constituições ou na

Lei Orgânica dos Municípios. 

(...)

Art. 3º - O Presidente da República,

no interesse nacional, poderá

decretar a intervenção nos Estados

e Municípios, sem as limitações

previstas na Constituição.

(...)

Art. 4º - No interesse de preservar

a Revolução, o Presidente da

República, ouvindo o Conselho de

Segurança Nacional, e sem as

limitações previstas na

Constituição, poderá suspender os

direitos políticos de quaisquer

cidadãos pelo prazo de 10 anos e

cassar mandatos eletivos federais,

estaduais e municipais.

(...)

Art. 5º - A suspensão dos direitos

políticos, com base neste Ato,

importa simultaneamente em:

I-    cessação de privilégio de foro

por prerrogativa de função; 

II-    suspensão do direito de votar

e de ser votados nas eleições

sindicais; 

III-    proibição de atividades ou

manifestação sobre assunto de

natureza política; 

IV-    aplicação, quando necessária,

das seguintes medidas de

segurança: 

a)    liberdade vigiada; 

b)    proibição de frequentar

determinados lugares; 

c)    domicílio determinado.

Art. 6º - Ficam suspensas as

garantias constitucionais ou legais

de: vitaliciedade, inamovibilidade e

estabilidade, bem como a de

exercício em funções por prazo

certo. 

(...)” 

 


