
 ‘Exu Rei’
Curta-metragem homenageia o ativista
Abdias Nascimento e perpassa pela
história do orixá candomblecista,
considerado guardião das ruas. Película
será exibida em 5 cidades amapaense.
PÁGINA 20

56ª Copa do Mundo
Marcílio Dias: Canadá
e África do Sul fazem o
jogo de abertura

ESPORTE
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Inovações com controle e ética
EDITORIAL

Para uma administração mais
eficiente, especialistas defendem
processos seletivos mais cuidado-
sos para cargos públicos, no caso
deste ano as Eleições Gerais e de
metas planejadas dentro do que
estabelece a legislação e a realida-
de do Estado do Amapá. É legal, é
ético, é bom para o Estado e para a
população. Vamos em frente!

A atual gestão estadual do Es-
tado do Amapá estabeleceu metas
inovadoras em todos os segmen-
tos sociais e fiscais do governo e
essas inovação ao serem aplicadas,
junto com a atual conjuntura polí-
tica e econômica totalmente ins-
tável do governo federal fez a equi-
pe econômica e técnica do gover-
no amapaense trabalhar em con-
junto, possibilitando execuções de
obras essenciais a prestação de ser-
viço na Saúde, Educação, e Segu-
rança Pública, mesmo com a escas-
sez de repasses de recursos fede-

rais e arrecadação estadual. A par-
ticipação da Bancada Federal que
através de Emendas Parlamenta-
res individuais e coletivas ajuda-
ram a execução de ações de infra-
estrutura e mobilização urbana.

O reconhecimento da serieda-
de com que a atual gestão estava
executando a aplicação dos recur-
sos públicos, atraiu para essa par-
ceria a iniciativa privada, que atra-
vés de suas instituições represen-
tativas se agruparam e alavanca-
ram atuações pública/privada,
como o agronegócio e a dos pro-
dutores bubalinos e bovinos que
juntos com órgãos sanitaristas do
Estado atingiram as metas estabe-
lecidas pelo Ministério de Agricul-
tura, certificando o Amapá como
Livre de Aftosa com vacinação,
abrindo o Mercado internacional
para a exportação da carne verme-
lha amapaense.

Hoje o Amapá encontra-se com
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um Circuito TecnoAgro, que invés
de expor, ensina o produtor, o agri-
cultor o empreendedor pequeno
ou grande a atuar com segurança
no mercado amapaense e assim
atrair a indústria nacional e inter-
nacional, com incentivos da Zona
Franca Verde e da Área de Livre
Comércio de Macapá e Santana.

O governador Waldez Góes
vem procurando inovar com seri-
edade e com visão de um futuro
do Amapá livre da folha de paga-
mento estatal e a economia local
conseguindo andar com os própri-
os pés, mas com a preocupação de
que isso aconteça dentro do que
estabelece as leis brasileiras. Como
a Legislação de Responsabilidade
Fiscal, que cumprida, tirou o Ama-
pá da 17ª posição e a alçou para o
3º lugar.

Preocupado com a legislação
eleitoral, o atual governador vem
conduzindo as ações do governo

do Estado, sua própria e de seus
auxiliares diretos, assim como dos
parceiros político que seja obser-
vado com seriedade as ações ve-
dadas em ano eleitoral, para que
nenhum problema ocorra.

“Todo cuidado é pouco pois a
legislação é uma tênue linha entre
o legal e o ilegal” ...

Assim o governo vem cum-
prindo um cronograma desde
2017 para entregar obras e ações
(concurso público) essenciais
para que o povo amapaense se
beneficie de serviços essenciais
e não seja prejudicado pela for-
ça da legislação e tenha de aguar-
dar uma unidade de saúde, um
concurso público para a segu-
rança ou uma escola até o fim do
ano eleitoral.

Essas obras inauguradas até a
semana que se encerrou são im-
portantes para que o Estado conti-
nue prestando seus serviços com

dignidade para com o servidor pú-
blico e o usuário.

O importante é que os atuais
mandatários que estão pré-candi-
datos aos diversos cargos no exe-
cutivo ou legislativo federal e es-
tadual, também façam sua parte e
cumpram a lei e principalmente
sejam cidadãos que não queiram
se profissionalizar nos cargos dis-
putados e se beneficiem das be-
nesses do poder. Que tenham
olhos voltados para o que o cida-
dão está necessitando e que o Es-
tado precisa para continuar cres-
cendo e gerando emprego e renda
para seus filhos.

Nesse mesmo sentido que o
eleitor que use sua arma legal “O
VOTO” e conscientemente esco-
lha o que traga projetos reais e
não o populismos e de palanque
eleitoral.

Pois o exemplo já temos,
Macapá!

O momento propicia a reflexão
a seguir...

“O amor (…), esse sol interior,
que reúne e condensa em seu foco
ardente todas as aspirações e to-
das as revelações sobre-huma-
nas”. ¹ Temos aprendido na Dou-
trina Espírita que todos nós traze-
mos, no fundo de nossas almas, o
amor, talvez de forma ainda inci-
piente, mas já presente, como le-
gado de Deus para nós, seus filhos.

Fenélon, no Evangelho Segun-
do o Espiritismo, diz que “O amor
é essência divina. Desde o mais ele-
vado até o mais humilde, todos vós
possuís, no fundo do coração, a
centelha desse fogo sagrado.” ¹
Falta-nos, então, saber como ali-
mentar tal centelha, como trans-
formá-la naquele sol interior que
nos aproxima de nossos seme-
lhantes, permitindo-nos sentir
uma felicidade e a sensação de pro-
ximidade com Deus. Como trans-
formar aquele amor egoísta por
nossos filhos e familiares, ou até
mesmo por nossas coisas materi-
ais, num amor poderoso, capaz de

transformar o mundo?
Humberto de Campos, no ma-

ravilhoso livro Boa Nova ¹, traz
algumas lições que ele próprio diz
ter aprendido em uma das Esco-
las do Evangelho, no plano espi-
ritual. Dos milhares de episódios
que por lá circulam, sobre a pas-
sagem de Jesus na Terra, ele apre-
senta trinta casos, repletos de en-
sinamentos. A síntese de todos
eles: o amor. Mas vamos refletir
sobre um episódio especial, que
traz essa lição de amor com ex-
trema beleza: Maria.

O autor conta que Maria esta-
va ao pé de Jesus, na cruz, no mo-
mento extremo de sua agonia. Ela
relembrava todos os momentos
por que passara junto àquele que
deu à vida por todos nós: lembra-
va do seu nascimento, de sua in-
fância, do amor infinito que ele tra-
zia a todos. Embora resignada e
aceitando a vontade de Deus, em
seu íntimo sofria ao ver tal agonia.
João, o apóstolo, junto a ela, bus-
cava também a luz do olhar do
Mestre querido, ambos em profun-
do desalento. “

– Meu filho! Meu amado filho!
… – exclamou a mártir, em aflição
diante da serenidade daquele
olhar de melancolia intraduzível.
O Cristo pareceu meditar no auge

de suas dores, mas, como se qui-
sesse demonstrar, no instante der-
radeiro, a grandeza de sua coragem
e a sua perfeita comunhão com
Deus, replicou com significativo
movimento dos olhos vigilantes:
– Mãe, eis aí teu filho! … – E dirigin-
do-se, de modo especial, com um
leve aceno, ao apóstolo, disse: –
Filho, eis aí tua mãe!” (Boa Nova,
pág. 198) ¹.

Maria põe-se a chorar, e João
entendeu ali, naquele momento,
a lição de Jesus: o amor não deve-
ria restringir-se ao círculo familiar,
mas expandir-se para toda huma-
nidade, como amor universal. Al-
gum tempo depois, sem esquecer
daquele momento mágico, João e
Maria, como filho e mãe, juntos em
Éfeso desenvolveram um trabalho
belíssimo. Maria contava a todos
suas lembranças da vivência com
Jesus, seus exemplos e atitudes.
João comentava as lições do evan-
gelho. Mas, mais que isso, era o
amor que estava sendo expandi-
do.

Maria era vista como mãe de
todos, e assim a chamavam: mãe
santíssima. Cada criatura que a
procurava com dores, sofrimen-
tos, doenças ou desespero era re-
cebida por ela, que sempre tinha
um bálsamo para todos. Aquela

confiança filial que lhe dedicavam
era um tesouro do coração, trazen-
do-lhe paz e felicidade. Maria con-
seguiu ampliar aquele sentimento
que nutria por seu filho, alcançan-
do todos aqueles irmãos necessi-
tados que a buscavam.

Ela punha em prática a lição do
Evangelho, na qual Fenélon ensi-
na: “para praticar a lei do amor,
como Deus a quer, é necessário
que chegueis a amar, pouco a pou-
co, e indistintamente, a todos os
vossos irmãos. A tarefa é longa e
difícil, mas será realizada. Deus o
quer”. ¹ E nós, que estamos longe
ainda de tal modelo de ação e re-
núncia? Podemos começar deva-
gar, construindo esse amor, atra-
vés de pequenos atos para com
aqueles que não nos são caros ain-
da, mas que convivem de alguma
forma conosco: proporcionando
a eles alguma alegria, buscando
compreender as razões das suas
ações, deixando de ser tão intran-
sigente, e, claro, tentar atender
aquela máxima: fazer aos outros
aquilo que gostaria que fizessem
a você!

Ao provocar essas mudanças,
nossas relações com essas pessoas
vão se alterando, os nossos senti-
mentos vão se depurando, o amor
vai crescendo e se instalando, nos

aquecendo e transformando-se ele
próprio naquele foco ardente, ca-
paz de alcançar todos à nossa vol-
ta. Toda mudança exige um tem-
po, persistência, e trabalho. Por que
essa, a mais importante, seria dife-
rente? Essa tentativa já seria um
bom começo para o trabalho de de-
senvolver aquele germe de amor,
depositado em nosso coração. Se-
ria também um primeiro passo para
um mundo melhor, pois, como di-
zia Fenélon ¹:

“Os efeitos da lei do amor são
o aperfeiçoamento moral da raça
humana e a felicidade durante a
vida terrena (…) Este é um imã a
que ele não poderá resistir, e o seu
contato vivifica e fecunda os ger-
mes dessa virtude, que estão la-
tentes em vossos corações”. Fené-
lon termina sua mensagem fazen-
do um apelo: “Queridos irmãos,
utilizai como proveito essas lições:
sua prática é difícil, mas delas reti-
ra a alma imenso benefício. Cre-
de-me, fazei o sublime esforço que
vos peço: ‘Amai-vos’, e vereis,
muito em breve, a Terra modifica-
da tornar-se um novo Eliseu, em
quem as almas dos justos virão
gozar o merecido repouso”.

(MARLENE FAGUNDES CAR-
VALHO GONÇALVES de Ribeirão
Preto, SP)

CISMANDO
POR PEDRO VELLEDA
Jornalista

Aprendendo
a amar
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3ª ExpoVale destaca
cadeia produtiva
agropecuária do Vale do Jarí

POLÍTICA

O Governo do Estado do
Amapá (GEA) deu início nesta
quarta-feira, 4, à 3ª ExpoVale do
Circuito TecnoAgro, no Parque
de Exposição da Associação dos
Criadores do Vale do Jari (Crivaj),
no município de Laranjal do Jari.
O evento, que segue até sábado,
7, começou com a escolha da Ra-
inha da ExpoVale e com a expo-
sição das programações e vitrines
para debater tecnologias e polí-
ticas públicas para a região sul do
estado.

A ExpoVale engloba agrope-
cuaristas, empreendedores e de-
mais interessados de Mazagão,
Laranjal do Jari e Vitória do Jari,
no Amapá, e Almeirim, no Esta-
do do Pará, no intuito de abrir
discussões relacionadas a cadeia
produtiva da agropecuária no
Vale do Jari.

Entre os temas principais a
serem debatidos está a integra-
ção do Amapá com o Pará para o
desenvolvimento regional em
diversos setores, como o madei-
reiro; da castanha; açaí; banana;
mandioca e da bubalinocultura.
Sobre o evento, o secretário de
Estado do Desenvolvimento Ru-
ral (SDR), Robério Nobre, afirma
que foi dado o pontapé para mais
um grande evento de difusão de
conhecimento e experiências.

“Demos início a mais uma eta-
pa da TecnoAgro no Amapá, onde
vamos debater temas relaciona-
dos ao desenvolvimento do nos-
so estado, através do incentivo
da cadeia produtiva e da valori-
zação do produtor rural. Aqui
vamos acolher todos os interes-
sados em aprender mais sobre
tecnologias e, principalmente,
para quem busca trocar experi-
ências e conhecer novas técni-
cas”, ressaltou Nobre.

Programação cultural
Durante a abertura do even-

to, houve a escolhe da Rainha da
ExpoVale.

A rainha da ExpoVale de
2009, Cleidiane Silva, entregou
a faixa para Juliana Paungarten,
20 anos, que estava vestindo a
roupa da “Mulher Vaqueira” e
obteve a melhor pontuação nos
quesitos avaliados pelo júri.
“Isso era um sonho meu, eu lutei
muito por isso e não consigo ex-
plicar a emoção que estou sen-
tindo. Agradeço a todos os meus
patrocinadores e apoiadores que
me ajudaram a conquistar o títu-
lo”, disse a nova rainha.

Juliana, além do título, ga-
nhou R$ 1,5 mil como premiação.
Também foram eleitas as prince-

sas da ExpoVale. Eduarda Sena,
20 anos, vestiu “Sabor Marajoa-
ra” e conquistou o título de 1ª
Princesa. Dhovana Araújo, 17
anos, se apresentou como “Rai-
nha da Vaquejada” e conquistou
o título de 2ª Princesa, ambas
também premiadas.

Programação técnica
Na programação técnica e de

mostra tecnológica, haverá even-
tos destinados à apresentação de
tecnologias, informações e boas
práticas, bem como demonstra-
ções de técnicas de processos e
manipulação de equipamentos e
instrumentos dirigidos para o
desenvolvimento agropecuário.

Nesta quinta-feira, 5, pela
manhã, será realizada a oficina
“Confecção de móveis e artefa-
tos de madeira”, coordenada
pela SDR e parceiros, e ministra-
da por Reginaldo Silva, respon-
sável pelo Recanto dos Artistas.
A oficina é destinada a produto-
res agroextrativistas, microem-
presários, técnicos, extensionis-
tas e acadêmicos.

Ainda pela manhã de quinta-
feira será ministrado o minicur-
so “Cultivo hidropônico”, coor-
denado pela Fundação Jari com
instrutores do Instituto de Desen-
volvimento Rural do Amapá (Ru-
rap) e da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa/AP). O minicurso é voltado
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CIRCUITO TECNOAGRO

Da Editoria

CriminalidadeCriminalidadeCriminalidadeCriminalidadeCriminalidade
A juventude amapaense

precisa urgentemente de uma
alternativa para sobreviver ao
crime. Sem atenção do Poder
Público os nossos jovens se
tornam pressas fáceis para o
crime organizado. Lamentável!

Cadeia não resolveCadeia não resolveCadeia não resolveCadeia não resolveCadeia não resolve
O doutor em criminologia, Jörg Stippel afirma

que o punitivismo desmedido e a prisão por qual-
quer infração só consegue destruir famílias e au-
mentar a delinquência, os idiotas que ignoram a
realidade devem continuar a dizer: lugar de bandi-
do é na cadeia. Então os primeiros que deveriam ir
pra lá são os gestores públicos que ignoram o direi-
to do jovem de ter saúde, educação, lazer e despor-
to.

AliadosAliadosAliadosAliadosAliados
PSB e PDT já bateram o martelo e se unem na

eleição para presidente do Brasil. Partido Socialis-
ta Brasileiro vai apoiar Ciro Gomes na disputa pre-
sidencial e o Capiberibe, faz o quê no Amapá?

Tome-lhe ripaTome-lhe ripaTome-lhe ripaTome-lhe ripaTome-lhe ripa
 A reportagem da Rede Amazônida nessa sema-

na pegou o deputado Kaká Barbosa já devidamen-
te acertado com o Ministério Público e a justiça pe-
las ilicitudes que cometeu e desceu a peia. Porrada
pra dá em dez ele deu só no Kaká. Por que será?

AlentoAlentoAlentoAlentoAlento
Na manhã de sexta-feira (29) a imprensa ama-

paense acompanhou uma visita monitorada as
obras do Terminal de Embarque e Desembarque de
Passageiros do Aeroporto Internacional de Maca-
pá. Uma obra grandiosa sendo executado em regi-
me “full time” e graças às emendas do Deputado
Federal Vinicius Gurgel.

Deputado da CulturaDeputado da CulturaDeputado da CulturaDeputado da CulturaDeputado da Cultura
Deputado Marcos Reategui o parlamentar que

mais incentivou a cultura no Amapá, garantiu re-
cursos, juntamente com o governador Waldez Góes
para a realização da Terceira Virada Afro, desta fei-
ta realizada em Santana. A festa começou na sexta-
feira (29) e vai até dia 1º de julho. Ontem o grupo
baiano Olodum fez a festa com os amapaenses.

Necessário?Necessário?Necessário?Necessário?Necessário?
O Prefeito de Macapá tenta criar mais uma Se-

cretaria Municipal para a já inchada estrutura ad-
ministrativa do Município. Desta feita será a Secre-
taria de Habitação, já com o parecer favorável do
vereador Nelson Sousa, do mesmo partido do pre-
feito. Precisa Clécio mesmo disso?

Parlamentar midiáticoParlamentar midiáticoParlamentar midiáticoParlamentar midiáticoParlamentar midiático
O Senador Randolfe Rodrigues acertou na veia

com sua estratégia de mandato. Foi figura carimba-
da na mídia nacional, tratando assuntos de interes-
se do Brasil e hoje as pesquisas o apontam como
pule de dez para o Senado. É só perguntar por cida-
dão eleitor.

para produtores de hortaliças,
técnicos, extensionistas e acadê-
micos.

A manhã do primeiro dia da
programação técnica será encer-
rada pela palestra “Regularização
fundiária no Vale do Jari” coor-
denada pela SDR e instrução de
um técnico do Instituto do Meio
Ambiente e Ordenamento Terri-
torial do Amapá (Imap), tendo
produtores rurais, pecuaristas,
técnicos e extensionistas como
público-alvo.

À tarde haverá a mesa redon-
da “Recursos florestais madeirei-
ros e não madeireiros para o de-
senvolvimento do Vale do Jari”
coordenada pela Embrapa/AP
com abordagem de diversos te-
mas, como “Valorização da pro-
dução florestal através da verti-
calização”, “Projeto Fomento de
eucalipto”, “Utilização de sof-
tware Bomanejo no planejamen-
to do manejo florestal sustentá-
vel” e “Castanha na roça: tecno-
logia para produção e renovação
dos castanhais em área de agricul-
tura familiar”, voltado para pro-
dutores agroextrativistas, técni-
cos, extensionistas e acadêmicos.

A programação ainda terá
“Demonstração de Método
(DM): cultivo hidropônico” coor-
denada pela Fundação Jari desti-
nada a produtores de hortaliças,
técnicos, extensionistas e acadê-
micos.
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Desenvolvimento com eficiência e ética

Após a Emenda Constitucio-
nal, que permitiu a reeleição do
Chefe do Poder Executivo, sem o
afastamento do cargo para con-
correr às eleições, surgiu a neces-
sidade de serem estabelecidos cri-
térios para que não fosse benefi-
ciado com a inauguração de obras
públicas em detrimento dos de-
mais candidatos. Por essa razão,
estabelece o artigo 77, da Lei nº
9.504/97, que “é proibido a qual-
quer candidato comparecer, nos
3 (três) meses que precedem o
pleito, a inaugurações de obras
públicas”.

Os candidatos à reeleição, no
pleito deste ano, intensificaram as
inaugurações de obras ou a parti-
cipação em eventos públicos às
vésperas do início das restrições
impostas pela Lei Eleitoral. No
mês de julho se iniciam prazos im-
portantes. A partir do próxima sá-
bado (07), os pré-candidatos ficam
proibidos de participarem de
inaugurações de obras. Fica veda-
da também a prática de várias
ações, como exonerar servidores
públicos, demissão sem justa cau-
sa e realização de inaugurações ou
contratar shows artísticos finan-
ciados com dinheiro público.

O governador Waldez Góes
(PDT) disse estar atento aos pra-

Reinaldo Coelho
Da Editoria
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O governo do Amapá, mesmo com um cenário econômico desfavorável, conseguiu montar um
planejamento realista para que fossem executadas obras que aprimorassem o serviço público e a
qualidade de vida da população, incluindo o fortalecimento das instituições militares. Essas ações
eficientes e éticas ajudou a tirar o Amapá do 17º lugar para o 3º lugar no ranking dos Estados que
cumprem a Lei de Responsabilidade Fiscal.

zos estabelecidos pela legislação
eleitoral em vigor e demonstrou
essa preocupação reunindo à
equipe e pediu aos aliados cuida-
do e atenção para evitar possíveis
crimes eleitorais e reiterou que a
equipe precisa ficar atenta para
evitar erros, que possam compro-
meter o futuro dos candidatos
que possivelmente serão eleitos
pela coligação que seu partido es-
teja participando.

“Fizemos uma reunião com os
parlamentares, tanto da bancada
federal quanto a estadual e com
todos os gestores públicos esta-
dual. Vivendo a proximidade do
calendário eleitoral em que há re-
gras e limites. Colocamos as ori-
entações em um Manual “Gestão
Pública – Condutas vedadas em
ano eleitoral”, explicando tanto
as orientações legais e técnicas do
TSE e o TER/AP e estabelecemos
cronograma para os investimen-
tos e aplicação por cada obra em
andamento. São todos os órgãos
do governo que estarão traba-
lhando para aplicação dos recur-
sos em obras espalhadas em todo
o Estado do Amapá. “Quando falo
em todos – é nos 16 municípios
do Estado”, declarou o governa-
dor Waldez Góes.

Investimentos
O Amapá foi o que mais sentiu

a crise econômica que abateu o

Brasil, mas o governo conseguiu
manter a normalidade administra-
tiva, e de certa forma em alguns
pontos avançou bastante, sobre-
tudo, lançando as bases para o de-
senvolvimento no futuro da eco-
nomia de mercado no Estado,
através da Zona Franca Verde e na
Área de Livre Comércio de Maca-
pá e Santana e em outros setores
da economia amapaense, como o
agronegócio.

Ainda existem problemas sim,
porém, boa parte dos governos
estaduais brasileiros ainda estão
com salários atrasados e tem Es-
tado que ainda não terminou de
pagar o 13º dos servidores de
2017. Apesar da crise, o Governo
do Amapá vem mantendo em dias
os salários dos servidores e este
ano já pagou os 50% do 13º salá-
rio.

O governador Waldez Góes es-
tabeleceu um processo de transi-
ção, na tentativa de estabelecer
uma economia menos dependen-
te do poder público. Isso envol-
veu tanto a política de atração de
investimentos, quanto a redução
do papel do Estado na economia
e na vida social, reduzindo os pro-
gramas de governo de mais de 150
em 2014 para 54 em 2015, as ações
orçamentarias de mais de 500
para 250, a taxa média de cresci-
mento da folha de pagamento caiu
de 16% em 2014 para 7,5% no biê-

nio 2015-2016, foi implantada a
ordem cronológica de pagamen-
to de fornecedores, foi regula-
mentada a Lei de Acesso a Infor-
mação e o SIPLAG ( Sistema de
Gestão do Governo) foi disponi-
bilizado para os órgãos de contro-
le externo, a partir de 2015 foi ces-
sado um ciclo de mais de 15 anos
de superestimação orçamentária,
além disso, foi realizada a redefi-
nição dos programas sociais e um
amplo combate ao desperdício,
tais como a central de licitações.

O governo estadual através da
Secretaria de Estado do Planeja-
mento e Orçamento (SEPLAN)
passou a adotar um orçamento re-
alista e os cortes implementados
permitiu que o Governo avanças-
se em alguns investimentos e não
atrasasse o salário dos servidores.

Um fator foi predominante
para que o governo amapaense
superasse os obstáculos que lhe
foram apresentados com a crise,
a capacidade de diálogo de Wal-
dez Góes, com os seguimentos
sociais e políticos permitiu passar
por esse momento difícil da his-
tória nacional sem conflitos.

Waldez iniciou um processo de
abertura da economia local, hou-
ve a retomada de atividades eco-
nômicas, o repasse das terras, a
regulamentação da zona franca
Verde, a interligação ao Linhão de
Tucuruí, o funcionamento da Pon-

te Binacional e a ponte da Inte-
gração, a exportação de grãos em
2016 e seu crescimento em 2017 e
a expectativa de ampliar esse cres-
cimento em 2018, o Corredor de
produção de alimentos e  imple-
mentou as medidas voltadas para
o setor de inovação e tecnologia
com ênfase na biotecnologia (o
mercado do futuro).

Mesmo com tantos avanços,
diante da crise nacional que afe-
tou o Estado, pontuou o gestor
maior do Estado, – o Amapá pre-
cisa galgar maiores degraus e man-
ter a condição de adimplência
com a União –, cujo cenário naci-
onal é muito instável.

Inaugurando obras
Esse gerenciamento de ações

que teve o olhar voltado para
cumprir a legislação, principal-
mente a Lei de Responsabilidade
Fiscal, possibilitou o Amapá sal-
tar da 17ª posição no Ranking na-
cional para o 3º Estado que vem
cumprindo a legislação pertinen-
te

Na última semana, em que a
lei permitiu atos de inauguração
de obras, o governador do Ama-
pá, Waldez Góes, participou da as-
sinatura de contratos de financia-
mento e da entrega de obras em
diversos municípios amapaenses.

Waldez Góes, durante as inau-
gurações, vem lembrando que
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Foi inaugurado pelo gover-
nador Waldez Góes no municí-
pio de Porto Grande duas obras
que beneficiarão além dos por-
tograndenses todo o Centro
Oeste do Estado do Amapá. O
quartel do Corpo de Bombeiros
Militar e a 13ª unidade fixa do
Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Cidadão (SIAC/Super
Fácil) do Amapá.

O quartel do Corpo de Bom-
beiros Militar do Amapá (CBM/
AP) que foi inaugurado pelo Go-
verno do Amapá, receberá o
Grupamento de Proteção Ambi-
ental e Combate a Incêndio Flo-
restal (GPCIF), que vai atender
outras cidades da região centro-
oeste do Estado. A solenidade
de inauguração contou com a
presença de uma delegação de
bombeiros da Guiana Francesa.

O quartel contará, inicial-
mente, com um efetivo de 42
militares que atuarão no com-
bate a incêndio, salvamentos e
resgates, atendimento pré-hos-
pitalar, serviços técnicos de pre-
venção a incêndios e ações de
defesa civil.

O investimento na constru-
ção do prédio foi de R$ 1,5 mi-
lhão. A estrutura conta com es-
tacionamento, guarita, grupo
gerador, reservatório superior e
inferior, totalizando uma reser-
va de 30 mil litros de água e casa
de bombas. O Grupamento tam-
bém recebeu uma viatura de
combate a incêndio.

O comandante-geral do

PORTO GRANDE
Quartel do Corpo de
Bombeiros e Unidade
do Super Fácil

CBM/AP, coronel Wagner Coe-
lho, destacou que o município
de Porto Grande tem localiza-
ção estratégica, o que permitirá
o acesso mais rápido aos muni-
cípios de Pedra Branca do Ama-
pari, Serra do Navio, Ferreira
Gomes, Tartarugalzinho e Cal-
çoene.

Outra empreendimento en-
tregue a população do Centro
Oeste amapaense foi a unidade
Super Fácil, a 13ª fixa, que con-
ta com 12 boxes de atendimen-
to instalada no prédio do Depar-
tamento Estadual de Trânsito
do Amapá (Detran/AP), naque-
le município, bairro Nova Espe-
rança, otimizando o espaço do
prédio e reduzindo custos. A di-
retora-geral do SIAC/Super Fá-
cil, Luzia Grunho, pontuou que
a unidade de Porto Grande ofe-
rece diversos serviços ao cida-
dão, em parceria com órgãos
municipais, estaduais e fede-
rais. Dentro de cerca de 30 dias
será implantado um correspon-
dente bancário da Caixa Econô-
mica Federal (CEF).

O prefeito de Porto Grande,
José Maria Bessa, mencionou
que o município vive um novo
momento, com diversas frentes
de trabalho frutos da parceria
com o governo. Somente no
bairro Nova Esperança, pon-
tuou, há uma unidade do Insti-
tuto Estadual de Florestas (IEF)
e agora de um grupamento do
Corpo de Bombeiros Militar do
Amapá (CBM/AP), além de

mesmo com um cenário econômi-
co desfavorável pelo qual o país
atravessa, o Governo do Amapá
conseguiu realizar um planeja-
mento para que fossem realiza-
das obras de melhoria do serviço
público e da qualidade de vida da
população, incluindo o fortaleci-
mento das instituições militares.

– “Investimos na infraestrutu-
ra, na tecnologia e no pessoal,
para que nossas instituições mili-
tares possam trabalhar na salva-
guarda da população”, ressaltou
o chefe do Executivo.

Centro de Educação Profissi-
onal de Música Walkíria Lima

Na última quinta-feira (5) o
governador entregou a população
amapaense o Centro Profissional
Walquiria Lima, a tradicional Es-
cola de Música Amapaense.

A programação de inauguração
começou na quarta-feira (4), com
apresentações culturais, coordena-
das pela Secretaria de Estado da
Cultura (SECULT), em tendas e
palcos, instalados na Praça da Ban-
deira. O público foi agraciado com
apresentações teatrais e musicais,
exposição de artes visuais e literá-
rias e grupos de dança.

Na quinta-feira (5) aconteceu
a entrega da obra, e a execução de
uma programação festiva, com
atrações circenses, teatro, expo-
sições e apresentações musicais,
sob o comando da SECULT.

Já no palco, instalado na fren-
te do novo prédio, alunos do
Walkiria Lima apresentaram a or-
questra, coro lírico, além da Big
Band Tumucumaque formada por
alunos e professores do Centro de
Música.

A Obra
Construída em um dos seus

endereços de origem, a nova es-
cola de música deverá ampliar o
atendimento, passando de 600
para 2 mil alunos, em um espaço
moderno e acessível, com novi-
dades como sala de Música de
Câmara, estúdio, auditório para
cerca de 300 pessoas, instrumen-
toteca, laboratório de informáti-
ca, elevadores, garagem coberta
e 44 salas para estudos teóricos,
coletivos e práticas individualiza-
das - o dobro da capacidade do
antigo prédio.

A obra foi executada pelo GEA,
através da Secretaria de Estado da
Infraestrutura (SEINF), com re-
cursos na ordem de R$ 7,8 mi-
lhões, captados no Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). Além dis-
so, a Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEED) investiu R$ 1,4 mi-
lhão em mobiliários e instrumen-
tos musicais.

A gratuidade dos Cursos
Atualmente o Walkíria Lima

oferta três cursos técnicos, des-
tinados exclusivamente aos es-
tudantes matriculados no ensi-
no médio, com idade mínima de
15 anos. O processo seletivo para
esses cursos foi realizado em
maio e as aulas terão início no
segundo semestre de 2018, já no
novo espaço.

Também são oferecidos cursos
livres, de instrumento musical, com
10 linhas de formação, como clari-
nete, piano, flauta doce, violonce-
lo e violão popular. Esses cursos são
voltados para alunos com idade
mínima de 10 anos e são abertos a

toda comunidade. O centro abrirá
novas vagas para os cursos de ins-
trumentos, em agosto.

O Walkíria Lima também de-
senvolve diversos projetos como
oficinas, recitais didáticos, encon-
tro de corais, orquestra de cordas,
Big Band e Cantata de Natal. Para
2019, o Centro de Música também
deverá expandir o Projeto de Edu-
cação Musical para crianças, a par-
tir dos 7 anos. No momento, ele é
ofertado para alunos com idade
partir dos 10 anos. A escola de
música conta com cerca de 85 fun-
cionários, sendo 55 professores.

Entrega da obra do Módulo III
da Estação de Tratamento de
Água de Macapá

O Governo do Amapá entregou
oficialmente a obra do Módulo III
da Estação de Tratamento de Água
de Macapá (ETAM). A obra vai au-
mentar em 35% a capacidade de
tratamento e produção de água
potável, além de proporcionar a
melhora na qualidade do líquido
que chega às torneiras da popula-
ção da capital amapaense.

O empreendimento em opera-
ção atenderá uma média de 27
bairros de Macapá. A obra é parte
da primeira etapa da ampliação e
melhoria do sistema de abasteci-
mento de água da capital. O in-
vestimento ainda prevê a constru-
ção de dois reservatórios na zona
sul e na zona norte na segundo
etapa do projeto, que ocorrerá no
segundo semestre de 2018.

O valor total do empreendimen-
to é de R$ 19 milhões, sendo R$ 13
milhões do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) do governo
federal e R$ 6 milhões de contrapar-
tida do governo do Estado.
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obras de mobilidade urbana.
“Porto Grande é um muni-

cípio de localização estratégi-
ca, e esses empreendimentos
públicos beneficiam toda a re-
gião centro-oeste do Estado,
graças à parceria e olhar dife-
renciado que o governador tem
em dotar todas as regiões do
Amapá de equipamentos públi-
cos”, considerou o prefeito.

Na oportunidade, o GEA
também formalizou, através da
Secretaria de Estado do Desen-
volvimento das Cidades (SDC),
convênio com a Prefeitura Mu-
nicipal de Porto Grande. A par-
ceria assegura contrapartida de
R$ 200 mil do Estado a recur-
sos federais para as obras do
Centro Especializado em Rea-
bilitação, executadas pelo mu-
nicípio.

Santana
Moradores de áreas alaga-

das em Santana são beneficia-
dos com mais de 2 mil metros
de passarelas de madeira.
Obras fazem parte do Plano de
Mobilidade Urbana que já be-
neficiou os moradores com ser-
viços de pavimentação, drena-
gem, terraplanagem, meio-fio
e sinalização.

O recurso para os serviços
foi de emenda parlamentar da
deputada federal Marcivânia
Flexa e de contrapartida do

GEA, somando cerca de R$ 1,8
milhão. Para ela, o resultado foi
gratificante ao visitar as passa-
relas e ver o governo executan-
do a emenda destinada em be-
nefício dos moradores santa-
nenses. – “A satisfação é de
amenizar os problemas de mo-
bilidade, sendo essa uma das
principais dificuldades das pes-
soas que moram nas áreas de
ressaca. Mesmo esse não sendo
um local ideal para moradia,
precisamos garantir qualidade
de vida para os cidadãos” –,
acentuou a parlamentar.

Além desta emenda, o gover-
no licitará no segundo semestre
mais uma obra para a reforma
de passarelas em Santana e
construção de 1,2 mil metros de
passarelas em concreto armado.
O recurso é de emenda parla-
mentar do deputado federal
Cabuçu no valor de R$ 1,5 mi-
lhão, que vai beneficiar os mo-
radores do bairro Provedor II.
A Secretaria de Estado dos
Transportes (SETRAP) também
se comprometeu em melhorar o
acesso a essas áreas, no mês de
julho, com terraplanagem e as-
faltamento das cabeceiras das
pontes.

Outra obra entregue pelo
GEA contemplou a Ilha de San-
tana – distrito do município de
santanense –, os associados da
Colônia de Pescadores Z6 e as

comunidades ribeirinhas da re-
gião, com a Casa do Pescador.
O espaço vai beneficiar milha-
res de pessoas que trabalham
com a pesca nos rios que cor-
tam o Amapá.

A obra orçada em R$ 1,2 mi-
lhão foi construída com R$ 690
mil de recursos do Programa Ca-
lha Norte, do Ministério da De-
fesa, e com mais R$ 510 mil de
contrapartida do GEA. A Casa
do Pescador estima atender cer-
ca de 10 mil pessoas entre asso-
ciados e moradores das comu-
nidades ribeirinhas que pode-
rão utilizar o espaço para a exe-
cução de projetos sociais, minis-
tração de cursos de qualifica-
ção, entre outras atividades.

A entrega da obra foi feita
pelo governador Waldez Góes.
Na solenidade, ele ressaltou a
importância da utilização do es-
paço para beneficiar a cadeia
produtiva em todo o estado.
“Devemos primeiramente para-
benizar a todos os líderes que
se esforçaram para que essa
obra realmente acontecesse.
Aqui, serão disponibilizados
serviços essenciais, cursos de
qualificação, entre outras diver-
sas possibilidades. Quanto me-
lhor funcionar aqui na Ilha de
Santana, poderemos levar a
ideia para outras localidades e
beneficiar mais famílias”, vis-
lumbrou o chefe do Executivo.



DIREITO
ELEITORAL

 Nosso tema de hoje é a Ação
de Investigação Judicial Eleito-
ral, apelidada no meio jurídico
de AIJE (Ver Adriano Soares da
Costa, Teoria..., cit., p. 261-300).

A Ação de Investigação Judi-
cial Eleitoral - AIJE veio previs-
ta na Lei Complementar n. 64/
90, nos arts. 19 a 23, com base
no antigo inquérito judicial elei-
toral - IJE, estabelecido no art.
237, §2º do CE. Tem por supedâ-
neo o mesmo da Ação de Impug-
nação de Mandato Eletiva -
AIME, isto é, a prática do abuso
do poder econômico, espancan-
do-o com a pena de inelegibili-
dade para os seus praticantes.

Quando era apenas inquéri-
to no Código Eleitoral, diz Adri-
ano Soares da Costa que o mes-
mo “tinha natureza pré-proces-
sual, de cunho administrativo,
serviente a produzir provas ne-
cessárias para posterior manejo
do Recurso contra Diplomação”
(Teoria..., cit., p. 261). Como a
Lei Complementar n. 64/90
transformou-o em Ação, essa
veio com a natureza de direito

material, amoldada aos ditames
da CF/88.

Para compreendermos me-
lhor tal regulamentação e os co-
tejos legais feitos pela Lei Com-
plementar n. 64/90, trazemos à
colação as seguintes palavras do
eleitoralista Joel José Cândido,
quando se manifestou sobre o
assunto: “Com efeito, hoje, a
medida prevista nos arts. 19-23
da nova Lei de Inelegibilidades
poderá ter um duplo efeito: 1) a
produção de prova judicial, para
eventual uso futuro e que será
produzido sob o crivo do con-
traditório, mais a declaração de
inelegibilidade do candidato; e
2) a decretação da cassação do
registro de sua candidatura. Esse
último efeito não havia no sis-
tema do art. 237, §§2& ordm; e
3º, do Código Eleitoral, pois ele
só cuidava da produção de pro-
vas judiciais que eram impres-
cindíveis para embasar a propo-
situra do Recurso contra Diplo-
mação, se, obviamente, mais
adiante, o candidato viesse a se
eleger.” (Direito eleitoral brasi-
leiro, cit., p. 128).

Assim, ampliando a compre-

POR BESALIEL RODRIGUES

ensão, a Lei Complementar n.
64/90 transformou o que era in-
quérito judicial no art. 237, CE,
em verdadeira ação judicial.

Quanto ao prazo de instau-
ração, não há previsão legal. Isso
faz com que os doutrinadores do
assunto fiquem à vontade para
manifestar suas conclusões. Se-
guimos, assim, o magistério de
Adriano Soares da Costa que diz
que a instauração desta ação
pode ser “A qualquer tempo,
desde que entre o registro de
candidatura e a diplomação.
Nem antes, nem depois” (Dis-
cordando de Joel José Cândido,
Adriano Soares da Costa, Teoria
..., cit., p. 263 in fine e 264-67,
afirma que a investigação dos
arts. 19 a 23 da LC n. 64/90 é uma
verdadeira ação. Vale a pena
conferir a íntegra da defesa des-
sa tese). < o:p>

Os legitimados para a causa
são: qualquer partido participan-
te do pleito, as coligações, os
candidatos, o Ministério Publi-
co Eleitoral e, principalmente, o
eleitor.

Diz o Código Eleitoral: “Art.
237: A interferência do poder

econômico e o desvio ou abuso
do poder de autoridade, em des-
favor da liberdade do voto, se-
rão coibidos e punidos. §1º O
eleitor é parte legítima para de-
nunciar os culpados e promover-
lhes a responsabilidade, e a ne-
nhum servidor público, inclusi-
ve de autarquia, de entidade pa-
raestatal e de sociedade de eco-
nomia mista, será lícito negar ou
retardar ato de ofício tendente a
esse fim. §2º Qualquer eleitor ou
partido político poderá se diri-
gir ao Corregedor-Geral ou Re-
gional, relatando fatos e indican-
do provas e pedir abertura de
investigação para apurar uso in-
devido do poder econômico,
desvio ou abuso do poder de
autoridade, em benefício de can-
didato ou de partido político”.

As hipótese de cabimento es-
tão insertas no Código Eleitoral,
art., 237, caput e no art. 19, pará-
grafo único da Lei Complemen-
tar n. 64/90. Nesse último dis-
positivo, duas delas são objetos
de nossa pesquisa: as transgres-
sões pertinentes à origem de va-
lores pecuniários e o uso indevi-
do, desvio ou abuso do poder

AIJE E O COMBATE JURÍDICO À
CORRUPÇÃO NO BRASIL

econômico em detrimento da li-
berdade do voto.

A competência, nas eleições
municipais, para conhecer tal
ação, é do Juiz da Zona Eleito-
ral. Nas eleições gerais e presi-
dencial, pertence, respectiva-
mente, aos Corregedores Regio-
nais e Geral, que serão relatores
do Processo, que será julgado
pelo colegiado dos Tribunais
Eleitorais. Os julgadores desses
Processos terão os mesmos po-
deres concedidos às Comissões
Parlamentares de Inquérito –
CPIs (Teoria..., p. 274-6. Ver CE,
art. 237, §3º e Lei das CPIs, n.
1.579/52).

O rito está estabelecido minu-
ciosamente no art. 22 da Lei Com-
plementar n. 64/90. Com os olhos
bem fixos nos arts. 19-23 da LC n.
64/90, podemos perceber que
essa lei equipou tão bem o inqué-
rito do Código Eleitoral, que o
transformou em uma Ação, deta-
lhando seus procedimentos e am-
pliando seus efeitos jurídicos con-
tra aqueles que porventura vie-
rem a viciar o processo eleitoral
através dos excessos advindos do
poder econômico. Até a próxima.

TRE do Amapá reúne com re-
presentantes de partidos para
tratar sobre comunicações nas
eleições 2018

No encontro será tratado so-
bre a atualização cadastral dos
partidos, representatividade, e a
capacitação de seus representan-
tes para a operacionalização do
módulo externo do CANDEX.

O Tribunal Regional Eleitoral
do Amapá (TRE-AP), através da
Secretaria Judiciária-SEJUD, rea-
liza na próxima segunda-feira
(09), 15h, no auditório de EJE-
TRE-AP, uma reunião com repre-
sentantes de todos os partidos
com representação no estado do
Amapá, para tratar sobre eleições
2018.

Na pauta do encontro: As co-
municações entre a Justiça Elei-
toral e os partidos (e-mails, What-
sApp, mural eletrônico, Diário de
Justiça Eletrônico e oficial de jus-
tiça). No encontro também será
tratado sobre a atualização ca-
dastral dos partidos, representa-
tividade, e a capacitação dos re-
presentantes partidários para a
operacionalização do módulo
externo do sistema de registro de
candidaturas (CANDEX).

Conforme a SEJUD-TRE-AP,
os partidos foram convocados
pela Justiça Eleitoral, através de

ofícios, em tempo hábil, para que
enviem seus devidos represen-
tantes e seus respectivos advo-
gados. Os servidores Orlando Jú-
nior, Lena Mendes e Raimundo
Fonseca, serão os facilitadores da
reunião.

O secretário judiciário do
TRE-AP, Orlando Júnior, destaca
a importância da participação
dos representantes partidários,
assim como seus advogados, para
que tomem ciência sobre a situa-
ção de suas siglas, dentro da Jus-

tiça Eleitoral, e busquem sua de-
vida regularização.

Ele ressalta que é o momento
para ver, por exemplo, como está
a situação cadastral, se está sus-
penso, se tem multas pendentes
ou se estão com diretório venci-
do. “Essa é a parte informal, para
que todos façam sua regulariza-
ção e evitem problemas no perí-
odo do registro de candidatu-
ras”, acrescenta o secretário.

Capacitação

Neste mês de julho, o Regio-
nal realiza a capacitação de ser-
vidores e partidos para a opera-
cionalização dos sistemas que
administram os registros de can-
didaturas. “Para que possam pro-
cessar os registros de candidatu-
ras com relação à documentação
de partidos e a inserção de dados
dos partidos nos sistemas CAND
e PJe”, explica o secretário Orlan-
do Júnior.

Conforme a SEJUD, esses do-
cumentos é que vão definir se as

candidaturas estão aptas ou não.
Daí a importância de capacitá-los
para a devida utilização dos sis-
temas.

Inovação
Nas eleições deste ano, o pro-

cesso de registro de candidaturas,
no que tange à documentação,
será totalmente – via internet ou
mídia digital – o que exige trei-
namento específico dos servido-
res envolvidos neste procedi-
mento.
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MACAPÁ VERÃO 2018

Mas um Macapá Verão aconte-
ce nas praças e balneários da capi-
tal, com uma novidade as ativida-
des vão ocorrer também em cinco
distritos. Programação iniciou coma
já tradicional Estação Lunar, na úl-
tima quinta-feira (5) e segue até 2
de agosto.

A programação geral foi divul-
gada no último dia 30 de junho pela
prefeitura. Teatro, dança, música,
exposições, cortejo artístico, con-
tação de histórias, rodas de capoei-
ra e de marabaixo, e circo compõem
o evento.

Além dos espaços já tradicio-
nais, como a Fazendinha, Curiaú e
as praças Floriano Peixoto e Ban-
deira, as festividades de verão che-
garão também aos distritos Cora-
ção, Bailique, São Joaquim do Pa-
cuí, Lontra da Pedreira e Marua-
num.

O Macapá Verão será aberto
com o Estação Lunar, no balneário
de Fazendinha, que recebeu oito
atrações. As outras estações serão
voltadas para a juventude (estação
Rock) e para a criançada (Estação
Criança), e acontecem nas praças.

Vai ter ainda o Samba no Mer-
cado Central, no dia 13 de julho e as
tradicionais domingueiras. O even-
to é organizado pela Fundação
Municipal de Cultura (FUMCULT)
e tem o envolvimento de todos os
órgãos municipais.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Estação Lunar, na Fazendinha, abre a programação do Macapá Verão
Estação Lunar

Dia 5 de julho (quinta-feira), na Fazendinha
19h - Exposição “Nossas cores Amazônia Tucuju”, do artista plás-

tico Jeriel
20h - Chermont Júnior
20h30 - Naldo Maranhão
21h - Nonato Leal
21h30 - Enrico Di Miceli
22h - Marabaixo Ancestrais
22h30 - Amadeu Cavalcante
23h30 - Negro de Nós

Dia 12 de julho (quinta-feira), na Fazendinha
19h - Exposição “Do lixo a luz segundo tudonotodo”, do artista Afrane

Tavóra
20h - Mayara Braga
20h30 - Poetas Azuis
21h - Grupo Pilão
21h30 - Marabaixo da Juventude
22h - Eudes Fraga
23h - Brenda Melo

Dia 19 de julho (quinta-feira), na Fazendinha
19h- Exposição Consequên(s)ia, do artista Josaphat
20h - Nonato Santos

Reinaldo Coelho
Da Editoria
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20h30 - Rebecca Braga
21h - Álvaro Gomes
21h30 - Helder Brandão e Beto Oscar
22h - Grupo Tia Sinhá
22h30 - Patrícia Bastos
23h30 - Mauro Cota

Dia 26 de julho (quinta-feira), na Fazendinha
19h - Exposição fotográfica “Marabaixo”, de GÊ de Paula
20h - Sabrina Zahara
20h30 - Cássio Pontes
21h - Suíte Popular
21h30 - Oneide Bastos
22h30 - Arraial do Pavulagem
23h30 - Zé Miguel
20h - Festival Melhor Camarão no Bafo (Atração: Venilton Leal)

Dia 2 de agosto (quinta-feira), na Fazendinha
19h - Exposição “Lugar incomum”, de Claudete Machado
20h - Natal Vilar
20h30 - Beto 7 Cordas
21h - Ramboldes Campos
21h30 - João Amorim
22h - Marabaixo da Favela
22h30 - Osmar Júnior
23h30 - Yes Banana

Estação Rock (Dia Mundial do Rock)

Dia 13 de julho (sexta-feira), na Praça da Bandeira
18h30 - Exposição “Cartunista do Amapá, de J.Márcio
18h30 - Calisto
19h - Banda The End
19h30 - Marcel Valkant
20h - Banda Stereovitrola
20h30 - Mini Box Lunar
21h30 - Banda Nova Ordem
22h - Banda Profetika
22h30 - Banda Vennecy
 Samba

Dia 13 de Julho (sexta-feira), no Mercado Central
20h30 - Perfil do Samba
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21h30 - Pagodelas
22h30 - Sensação do Samba

Estação Verão Fazendinha (Domingueiras)

Dia 8 de Julho
14h30 - Cia Aguinaldo Santos, dança
15h - Voxx Voyage
16h - Banzeiro Brilho de Fogo
16h30 - Meio Dia da Imperatriz

Dia 15 de Julho
14h - Corpo de Dança Caprichoso Macapá
14h30 - Jorginho do Cavaco
15h - Rafaell Stefans
16h - Finéias

Dia 22 de Julho
14h - Hip Hop F.A Flavor
14h30 - Sandra Lima e Las Sumanas
15h - Banda Placa
16h - Suelen Braga

Dia 29 de Julho
14h - Style Break, dança
14h30 - Faype
15h - Nivito Guedes
15h30 - Tirando Onda AP
16h30 - DJ Maluquinho

Estação Verão Curiaú (Domingueiras)

Dia 15 de Julho
14h - DJ William
15h - Neivaldo dos Teclados

Dia 22 de Julho
14h - Rosa Amaral

Dia 29 de Julho
15h - Amado Amâncio

Estação Criança, na Praça Floriano Peixoto

Dia 15 de Julho (domingo)
16h - Contação de história com Lu de Oliveira
16h30 - Contação de história com Esmeraldina dos Santos
17h - Cortejo A Turma da Fanfarra
17h30 - Circo “Trate-me com carinho”, do grupo Trecos In Mundos
18h - Teatro “O Bug do Zé Lixão”, de Núbia Oliveira
18h30 - Teatro “As aventuras de Tonton e Peteca”
18h30 - Capoeira Quilombo Brasil
19h - Poesia Liras e Mocambos, de Annie Carvalho
19h30 – Divertissement, dança
20h - Teatro “Ops! Se não quer pagar pra vê, do grupo Teatro Arena
20h30 - Teatro “Curupira...Um Ser Inesquecivél”, do Desclassificavéis

Movimento
21h - Amigos da Toada, dança

Dia 22 de Julho (domingo)
16h - Contação de história com Ruth Xavier
16h30 - Contação de história com Rosa Rentes
17h - Teatro “Feliz Cidade”, de Guiga Melo
17h30 - Teatro “Chapeuzinho em Conspiração Jantar”
18h - Circo “Pato e Laranjinha Pintando o 7
18h - Capoeira Mestre Bimbinha
18h - Semente da Capoeira Regional
18h30 - Poesia com Carla Nobre
19h - Teatro “O Julgamento do Mané Preá”, do grupo Teatração
19h30 - Teatro “Chica, Fulo de Mandacaru”
20h - Cia. Dança Afro Arautos do Axé
20h30 - As Cores da Alma, da Cia. De dança Jovens Agesandro Rêgo

Macapá Verão nos Distritos
 Maruanum - Dia 15 de julho (domingo)
14h - Marabaixo Santa Luzia Do Maruanum
15h - Angêlo Rodrigues

Lontra da Pedreira - Dia 15 de julho (domingo)
14h - Reinaldo e Companhia
 Coração - Dia 21 de julho (sábado), a partir das 16
Contação de histórias com Eugênia Mesquita
Música com Chocolate com Pipoca
Brincadeiras com o palhaço Tio Nescau

São Joaquim do Pacuí - Dia 22 de julho (domingo)
14h - Dedé Mossoró

Bailique - Dia 22 de julho (domingo)
14h - Caçula do Brega

 Apenas o de Fazendinha foi classificado como impróprio. Técnicos coletaram água de
cinco balneários em quatro municípios; testes continuarão.
 Banhistas que se arriscarem a entrar nas águas contaminadas do balneário de Fazendi-

nha, podem contrair doenças, alerta o IMAP
 Dos cinco balneários que tiveram amostras de água analisadas pelo Instituto do Meio

Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá (IMAP) e Laboratório Central de Saúde Pública
(LACEN/AP), apenas o do distrito de Fazendinha, em Macapá, foi classificado como impróprio
para banho. Este é o primeiro resultado divulgado para as férias de julho. Os testes continuarão
ao longo do mês e os resultados podem mudar.
 Durante cinco semanas, técnicos do IMAP coletaram água de balneários da capital e dos

municípios de Porto Grande, Mazagão e Ferreira Gomes. Em Macapá, o balneário da Fazendi-
nha - reprovado na análise química -, recebeu uma placa de aviso alertando os banhistas sobre
o perigo. Já o do Curiaú está liberado.
 As condições de balneabilidade (qualidade da água) estão relacionadas, principalmente,

com a presença de bactérias do grupo coliformes. Outras condições como presença de lixo e
lançamento de esgotos, também possibilitam inferir sobre a condição imprópria de um deter-
minado balneário.
 “Para afirmar que um balneário se encontra próprio para o banho, 80% do grupo de

amostras deve estar dentro do estipulado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente [Cona-
ma]”, explica o gerente do Núcleo de Análises Químicas do IMAP, Allan Maciel.
 O monitoramento continuará durante todo o mês de julho, mas as mudanças no período

são pouco prováveis. E os banhistas que se arriscarem a entrar nas águas contaminadas do
balneário de Fazendinha, podem contrair doenças como gastroenterite, hepatite, diarreia,
cólera, otites, dermatites e outras.

Quatro balneários foramQuatro balneários foramQuatro balneários foramQuatro balneários foramQuatro balneários foram
aprovados pelo IMAP e LACENaprovados pelo IMAP e LACENaprovados pelo IMAP e LACENaprovados pelo IMAP e LACENaprovados pelo IMAP e LACEN
para receber banhistaspara receber banhistaspara receber banhistaspara receber banhistaspara receber banhistas
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A memória da cidade de Ma-

capá, no que concerne ao seu pri-
meiro núcleo urbano, a orla do
Rio Amazonas e a sua evolução,
ou seja, o Patrimônio Arquitetô-
nico da Macapá Antiga, está sen-
do modificada e verticalizada.
Um vácuo na história memorial
e urbanística da Capital.

O povoamento da cidade se
originou a partir da margem di-
reita da foz do Rio Amazonas,
no ponto em que deságua na
baía de Macapá. Ali foi construí-
da, estrategicamente, a Fortale-
za de São José de Macapá, para
proteger a cidade. Mais tarde,
com a construção da Igreja de
São José, formou-se o primeiro
núcleo de habitantes.

– Essa é uma matéria para re-
flexão, a saber: a memória da
cidade de Macapá no que con-
cerne ao seu primeiro núcleo
urbano, a orla do Rio Amazo-
nas e a sua evolução, ou seja, o
Patrimônio Arquitetônico da
Macapá Antiga. –

Cada governante que aqui
chegou se titulou “arquiteto e
urbanista” com o intuito de
transformar a Macapá antiga
em metrópole e esqueceram de
perguntar aos moradores se
queriam sua história destruída
ou preservada.

Berço da cidade, o antigo for-
migueiro foi escolhido pelo pri-
meiro governador do ex-territó-
rio Federal do Amapá para abri-
gar funcionários de segundo es-
calão do novo governo. Porém,
um dos prédios de referência o
Pensionato São José foi vendi-
do e transformado em sede de

um shopping. O prédio que aco-
lheu religiosos e educadores e foi
sede de uma instituição educa-
cional foi transformado em cen-
tro empresarial. Mas que impor-
tava? Aquele terreno foi vendi-
do por muitos milhões de reais e
rende um bom dinheiro para os
seus proprietários e foi um pas-
so para acabar com outro ponto
histórico o Largo dos Inocentes,
pois foi transformado em um
ponto de logística para embar-
que e desembarque de mercado-
rias das lojas sediadas no novo
shopping e o macapaense na sua
maioria nem sabe o valor histó-
rico e cultural do local. O condo-
mínio que administra o empre-
endimento não faz questão de
divulgar o valor histórico onde
está sentado.

O mesmo aconteceu com as
residências oficiais do primeiro
governo do território, as casas
construídas apresentaram dois
modelos, o primeiro em alvena-
ria, estilo colonial, para os ser-
vidores do primeiro escalão, e

Reinaldo Coelho
Da Editoria
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Rua da Praia finalizada

ficou localizada ao redor da Pra-
ça Barão do Rio Branco. Hoje,
das quase vinte residências, so-
mente duas mantém o formato
original.

O segundo modelo foi cons-
truído no estilo palafita, porém
com um detalhe os suportes
eram de concreto e sob eles as
residências foram feitas de ma-
deira. Eram localizados na Ave-
nida Mendonça Furtado no pe-
rímetro da Rua Tiradentes e Ge-
neral Rondon e na Avenida Pre-
sidente Vargas no mesmo perí-
metro, sendo que na Presidente
Vargas as do lado direito no sen-
tido leste/oeste eram de alvena-
rias e geminadas.

Hoje estão sendo derrubadas
e os prédios vão crescendo em
seu lugar. São grandes lojas im-
portadoras, hotéis, pizzarias en-
fim, foram vendidas muito bem.

A antiga Beira-da-praia, que
começava onde é hoje o Macapá
Hotel e ia até o encosto da For-
taleza de São José de Macapá,
está totalmente aterrada e com

prédios modernos, o que lhes fez
muito bem, principalmente pela
revitalização da Orla da frente da
Cidade.

Cidade Velha
Na atual Mário Cruz existiam

a maiorias das primeiras residên-
cias (casarões coloniais) dos
moradores da época (Açorianos)
e foi escolhida para abrigar a In-
tendência da Vila de Macapá e
logo acima, muitos anos depois
a residência oficial do governa-
dor do Amapá.

É neste perímetro que fica

localizado o bairro Central que
é o berço da cidade, fundada em
4 de fevereiro de 1758. É a "cida-
de velha" de Macapá. O bairro
encampou os primeiros bairros
de Macapá, como o da Fortale-
za, onde ficava a antiga Doca; do
Cemitério; do Alto; do Formi-
gueiro, onde vivera a Mãe Luzia
(Francisca Luzia da Silva) e da
Favela onde viveram grandes fi-
guras da nossa cultura popular,
entre eles Benedito Lino do Car-
mo, o velho Congós, e D. Ger-
trudes. Ali se fixaram as primei-
ras famílias e a cidade cresceu.
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Devagar os empreendedores
imobiliários vão derrubando a
memória amapaense, em prol do
enriquecimento vil. Mas não fica-
ram satisfeitos. – “Quem precisa
de uma casa velha, o terreno mede
30 por 60, dá para construir um
prédio de 13 andares. Ninguém
está prestando atenção mesmo!”
E assim está sendo. Derrubaram
as casas dos nossos pioneiros, que
já se foram e nada puderam fazer
para impedir. Venderam os tijo-
los. Venderam o terreno também.
E fizeram, muito dinheiro.

E daí, como ninguém estava
prestando atenção ainda, resolve-
ram derrubar o prédio do Esporte
Clube Macapá e do Amapá Clube
(que velho e feio!), o prédio da an-
tiga Cruz Vermelha (desengonça-
do). Foram destruindo, venden-
do, enriquecendo. E daí, um do
grupo – talvez o mais espertinho
deles, ou o mais ousado – viu que
o prédio do Trem Desportivo Clu-
be era útil para mais um empre-
endimento imobiliário, estava
numa “área privilegiada,” e já que
os sócios “não estavam utilizan-
do” e “nem sequer tinham renda
comprovada”, e que afinal não
podiam dizer nada. Salvou-se por
pouco.

E o povo? Todo mundo cala-
do! Do mesmo jeito que haviam
feito no ano do governo Ivanhoé
Gonçalves Martins, que derrubou
as casas na Rua São José, esquina
com a Avenida Presidente Vargas,
foi-se a antiga Cadeia Pública, pré-
dio histórico, surgiu as Lojas Per-
nambucanas. O centro tinha fica-
do lindíssimo, e lembrava alguma
outra cidade, mas ninguém tinha
certeza do que era.

Só teve um, porém, ao ver sua
cidade descaracterizada, o povo
de repente se havia revoltado,
mas era tarde demais, porque os
destruidores da memória tinham
conseguido seu intento, que era

Desmonte do patrimônio ar-
quitetônico

Com esse crescimento é que
começamos a ver o desmonte
das memórias dos macapaenses,
pois seus prédios estão sendo
paulatinamente destruídas e
construídas grandes obras mo-
dernas. A verticalização já vem
tomando conta da Macapá Anti-
ga.

O urbanista e mestre José Al-
berto Tostes, em de seus artigos
publicado no Tribuna Amapaen-
se, escreveu que “É imensa a di-
ficuldade para se manter o elo
entre o passado e o presente, na
cidade de Macapá tudo parece
estar na contramão. Os prédios
edificações na primeira metade
do século XX estão sendo demo-
lidas gradualmente para dar lu-
gar às novas construções mais
“sofisticadas”.

De acordo com a visão técnica
e de cidadão José Tostes, a pai-
sagem da cidade de Macapá vai
perdendo aos poucos a relação
com o passado. São edificações
da época colonial e da Republi-
ca. Da época do Território, as Ca-
sas da Praça do Barão do Rio
Branco, estão desaparecendo, as
Vilas da Mendonça Furtado estão
quase todas descaracterizadas.
No formigueiro o pensionato
está vindo abaixo, o Cartório
Jucá, resta os pedaços da casa dos
Tavares na esquina da Tiraden-
tes com a Mendonça Furtado. O
espaço que era da antiga Rádio
Educadora e Gráfica São José tor-
nou-se apenas um buraco.

Precisamos manter viva a
memória dos amapaenses com
referência a sua história, o Cen-
tro Histórico de Macapá, não
existe mais, são pequenos os
que sobraram.

– De quem é a responsabili-
dade pela perda do patrimônio
edificado? No mínimo há uma
omissão muito forte dos meca-
nismos responsáveis pelo patri-
mônio artístico e arquitetônico
da cidade, Macapá está “conde-
nada” em ter apenas a Fortaleza
de São José de Macapá como a
principal e única referência. –

Na realidade, Macapá tem
poucas vinculações com passa-

do. A demolição das edificações
principalmente da época do Ter-
ritório do Amapá é o resultado
da ineficácia de políticas de pre-
servação do patrimônio e prin-
cipalmente da manutenção das
peculiaridades culturais constru-
ídas em períodos anteriores.

A sociedade em geral se
apressa em construir em Maca-
pá uma “nova” cidade, nesta
nova cidade, não há espaços
para edificações consideradas
“velhas” e sem funções. O que
se vê em outras cidades e países
é a valorização da cultura do lu-
gar, das praças, coretos, igrejas,
monumentos e adornos, conjun-
to que define muitas vezes o
enredo econômico deste lugar.

Para o urbanista José Tos-
tes, o turismo sobrevive disso,
ele reforça que as principais
atrações de Paris não são as
obras atuais e inovadoras plas-
ticamente, há muitas décadas
a Torre Eiffel, o Arco do Triun-
fo, Museu do Louvre e casas
que abrigam os cafés do século
XIX, dá o caráter peculiar que
faz de Paris à cidade mais atra-
tiva do mundo.

Porém, em Macapá, a identi-
dade como lugar parece cada vez
mais distanciada, nos últimos
trinta anos, tudo mudou desta-
ca. O trapiche Eliezer Levi foi
modificado, o Igarapé das Mu-
lheres não é mais das mulheres,
o Mercado Central não exerce
mais o papel de mercado, não
existe mais o cine Macapá, cine
João XVIII e até a Igreja de São
José não é mais a mesma.

– Qual é a história que vamos
contar no futuro? Se a história
da nossa gente vai sendo demo-
lida de forma impiedosa: sede do
Amapá Clube, Macapá Esporte
Clube, do Conservatório de Mú-
sica, das casas da Praça do Ba-
rão, etc. –

Segundo Rocha Simão (2006)
a preservação do patrimônio
cultural, não se caracteriza um
entrave ao desenvolvimento,
uma vez que é possível estabe-
lecer parâmetros para interven-
ções no território ao considerar-
se a manutenção da ambiência
urbana que motiva a preserva-

ção, à semelhança da regulamen-
tação do solo urbano de todas
as demais cidades. Para esta au-
tora a construção ou modifica-
ção da imagem da cidade é uma
das principais estratégias para a
mobilização da população, além
de constituir instrumental ne-
cessário para a promoção exter-
na da cidade.

Finalizando, José Tostes des-
ta a necessidade da preservação
do patrimônio edificado, pois
ele resgata o orgulho do lugar e
torna-se fator primordial para
agregar a comunidade no proje-
to de transformação da cidade,
com a valorização das coisas lo-
cais e com a visão contemporâ-
nea da importância do referen-
cial do passado e da cultura. O
que ocorre na cidade de Macapá
nos últimos anos é um verdadei-
ro desprezo com os valores cul-
turais locais.

Memórias
Graças a alguns abnegados

pelas lembranças históricas, e
que restam fotos e relatos, caso
do historiador Edgard Rodrigues
e o radialistas João Lázaro Sil-
va, que mesmo morando em São
José dos Campos (SP) mantém a
história de Macapá em dias com
seu site http://porta-retrato-
ap.blogspot.com

mado em um centro empre-
sarial; Casa de seu Zacarias; Casa
de Senhor Menezes (a Casa
Cacu); Casa do Pastor Eduardo
Muller (1º pastor da Igreja dos
Irmãos);  a 1ª Igreja Batista; Casa
do seu Amorim; Cemitério de N.
S. da Conceição; Posto de Pueri-
cultura “Iracema Carvão Nunes”
e “Hildemar Maia”, bairro do
Trem; Mercadinho do Trem; Mer-
cado Central; algumas casas na
Avenida Iracema Carvão Nunes;
Sede do Correios; Cine João
XXIII; Cine Macapá; Assembleia
Espirita Amapaense; Casa do Se-
nhor Lucien; Escola Antônio Pon-
tes, antigo Ginásio de Macapá;
Escola Barão do Rio Branco, pré-
dio sendo destruído pelo tempo,
com promessa de reforma geral;
Banheiro Público do Bairro do
Trem, já descaracterizado e trans-
formado em residência.

ganhar dinheiro, e a única coisa
que os moradores de Macapá po-
diam fazer era chorar a perda da
sua história.

Mas agora a história continua
sendo repetida! E ninguém apren-
deu com o erro do passado! E en-
tão, em bem pouco tempo, a ci-
dade de antigamente não era mais
a mesma. Na verdade nem sequer
parecia com qualquer outra, por-
que aquela cidade pelo menos ti-
nha conservado seus edifícios his-
tóricos, suas estações, suas cate-
drais. Lá tinha gente que enten-
dia de patrimônio histórico e o
respeitava.

Mas agora Macapá não pare-
cia com nada.

Esta é a mesma crise de identi-
dade histórica que permitiu que o
povo dormisse enquanto alguém
decidiu destruir a antiga Rádio
Educadora de Macapá e posterior
Gráfica São José, a sede do Espor-
te Clube Macapá, Amapá Clube, e
deixar um buraco em seu lugar...
E agora, o ataque vai ser onde?

Mas por que devemos nos
opor a esta medida, que de acor-
do com engenheiros e gente en-
tendida em urbanística, vai me-
lhorar o centro da cidade. Por que
não nos calamos e deixamos que
passem a pensar por nós e deci-
dam que o progresso e a ordem
sigam seu caminho e limpem o
centro, construindo novos prédi-
os no lugar ... Por que não deixar
que prédios de escritórios e apar-
tamentos ocupem aquele espaço
central da cidade, e que o velho
prédio seja derrubado.

O que nos resta do antigo: O
Fórum de Macapá, hoje OAB/
Amapá; Residência Governamen-
tal; Colégio Amapaense; Igreja
São José (matriz antiga), Fortale-
za de São José;  Estádio Glicério
de Souza Marques (abandonado
pela prefeitura) e já existe proje-
tos e campanha para se transfor

Macapá Cidade NovaMacapá Cidade NovaMacapá Cidade NovaMacapá Cidade NovaMacapá Cidade Nova
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Governo do Amapá anuncia quatro
novos concursos públicos

Lançamento de
editais com 549 va-
gas imediatas para
o Grupo de Gestão
Governamental ,
Oficiais Médicos da
Polícia Militar, Ia-
pen e Fcria, ocorreu
nesta sexta-feira, 6.

O Governo do
Estado do Amapá
(GEA) lançou nesta
sexta-feira, 6, os
editais para os con-
cursos públicos do
Grupo de Gestão
Governamental ,
Oficiais Médicos da
Polícia Militar, Ins-
tituto de Adminis-
tração Penitenciária
do Amapá (Iapen) e
Fundação da Crian-
ça e do Adolescente
(Fcria). Somando
os quatro editais,
serão ofertadas 549
vagas imediatas e
1123 cadastros re-
servas para ensino
médio e superior.

O governador
Waldez Góes desta-
cou que a realização de todos
esses concursos públicos são re-
sultado de planejamento, con-
trole e ajuste fiscal. “Isso só está
sendo possível porque fomos
bastante focados nos dois pri-
meiros anos de gestão e, apesar
da crise política e econômica
que o país enfrenta, consegui-
mos realizar concursos públi-
cos, entregar obras e realizar
ações em benefício dos servido-
res e a população”, frisou.

De acordo com a secretária
de Estado da Administração
(Sead), Suelem Amoras, o lan-
çamento destes concursos pú-
blicos era aguardado pelas ins-
tituições e pela população.
“Essa possibilidade de aumen-
to dos quadros é muito impor-
tante para o fortalecimentos do
serviço público, além de gerar
emprego e renda para a popula-
ção”, ressaltou.

Os editais estarão disponí-
veis na próxima terça-feira, 10,
no Diário Oficial do Estado e no

site da Secretaria de Estado da
Administração no endereço ele-
trônico sead.amapa.gov.br. As
provas estão previstas para
acontecer em novembro deste
ano.

Grupo de Gestão
Para o Grupo de Gestão Go-

vernamental serão ofertadas 65
vagas imediatas para nível su-
perior, sendo 20 vagas para
analista administrativo, 10 va-
gas para analista jurídico, 20
vagas para analista de finanças
e controle e 15 vagas para ana-
lista de planejamento e orça-
mento, além de 160 vagas para
cadastro reserva.

Já para nível médio, serão
ofertadas 300 vagas diretas
para assistente administrativo
e 400 vagas para cadastro reser-
va. Os aprovados deverão atu-
ar em diferentes órgãos admi-
nistrativos do Estado.

Fcria
O concurso para a Fundação

da Criança e do Adolescente

(Fcria) irá ofertar 14 vagas ime-
diatas para nível superior, sen-
do 5 vagas para arte-educador,
4 para pedagogo, 5 para psicó-
logo com 30 vagas para cadas-
tro reserva. Já para ensino mé-
dio, serão ofertadas 50 vagas
imediatas, sendo 10 para edu-
cador social, 40 para monitor
sócio educativo e 110 vagas para
cadastro reserva.

Para o diretor-presidente da
Fcria, Guaraci Assis Pastana, o
concurso público vai suprir uma
demanda da instituição, que
cumpre um papel de reeducação
e assistência para crianças e
adolescentes do Estado. “Mui-
tos dos nossos servidores estão
se aposentando e esse concur-

so vem atender nossa necessi-
dade de proteger as crianças e
adolescentes”, argumentou.

Iapen
O concurso público para o

Instituto de Administração Pe-
nitenciária do Amapá (Iapen)
vai disponibilizar 110 vagas
imediatas para ensino médio,
sendo 9 vagas para educador
social penitenciário masculino,
2 vagas para educador social pe-
nitenciário feminino, 80 vagas
para agente penitenciário mas-
culino, 20 vagas para agente pe-
nitenciário feminino e 440 va-
gas para cadastro reserva.

O diretor-presidente do Ia-
pen, Lucivaldo Costa, afirmou
que a contratação de novos ser-

vidores, através do
concurso público,
também deverá su-
prir uma carência e
desafogar uma so-
brecarga dos atuais
servidores da insti-
tuição. “Nosso efe-
tivo tem reduzido
ao longo dos anos
porque alguns ser-
vidores tiveram
que assumir outras
funções. E isso aca-
bou criando uma
sobrecarga”, justifi-
cou o gestor sobre a
necessidade au-
mento no quadro de
funcionários do sis-
tema penitenciário.

Oficiais Médicos
O edital para

Oficiais Médicos da
Polícia Militar está
disponibilizando
10 vagas imediatas
de ensino superior,
sendo 8 vagas para
médicos e 2 vagas
para enfermeiras.
Para cadastro reser-
va serão 8 vagas

para médicos, 2 para farmacêu-
ticos, 2 para fisioterapeutas e 2
para odontólogos.

O comandante-geral da PM/
AP, coronel Rodolfo Pereira,
destacou o crescimento e o
avanço da Polícia Militar nos úl-
timos anos, com a realização de
concursos públicos para suprir
uma carência de efetivo da cor-
poração. “Agora vamos suprir
uma demanda no nosso setor de
saúde que, atualmente é forma-
do por apenas 8 médicos para
atender um efetivo de mais de
três mil policiais militares que
estão na ativa, fora os da reser-
va e seus dependentes”, men-
cionou.

Fotos: André Rodrigues
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56ª Copa do Mundo Marcílio Dias

Da Editoria

Quando a bola parar de rolar
na Rússia, a Praça Nossa Senho-
ra da Conceição pedirá passagem
para a disputa da 56ª edição da
Copa do Mundo de Futebol Mar-
cílio Dias. Os jogos mundiais, na
versão tucuju, começarão dia 20,
uma sexta -feira, a partir das 19h,
no Campo Turíbio Orivaldo Gu-
marães. A partida de abertura
colocará frente a frente a Sele-
ção do Canadá, atual campeã, e
a África do Sul. Cento e vinte e
oito seleções participarão da
Copa do Mundo, neste ano de
2018. O jogo final está progra-
mado para 30 de novembro,
também uma sexta-feira.

De acordo com o presidente
da Associação Solteiros e Casa-
dos do Bairro do Trem, Lico Ri-
beiro, no momento as atenções
estão voltadas para as melhori-
as previstas para a arena Turi-
bão, que receberá todas as par-
tidas da Copa.

“Vamos fazer uma manuten-
ção no gramado, pintura no
alambrado e reparos nas lumi-
nárias. Até o dia 20 de julho a
arena estará pronta pra receber
as equipes e seus torcedores.
Não tenho dúvida de que esta
será a melhor Copa do Mundo
dos últimos tempos”, destaca
Lico.

Manoel Ferreira, o Biroba,
fundador da maior competição
amadora do norte do Brasil dis-
putada em uma única praça, será
o grande homenageado deste ano.
Na programação de abertura acon-
tecerá o desfile das 128 seleções.
O evento também terá exibição
da Banda de Música do Corpo de
Bombeiros Militar do Amapá.

Premiação
Além de troféus e medalhas,

o Campeão da Copa Marcílio
Dias receberá R$ 15 mil em di-
nheiro vivo; o vice, R$ 7,5 mil; o
terceiro colocado R$ 2 mil e o
quarto, R$ 1  mil reais.

Como tudo começou
A primeira edição, da Copa

Marcílio Dias, ocorreu em 1952,
com o objetivo de integrar ain-
da mais os jovens, e com o fute-
bol, fazer com que ser um esco-
teiro se tornasse mais atraente.
Seguindo o modelo da competi-
ção realizada pela FIFA, a Copa
Marcílio Dias passou a ser reali-
zada de quatro em quatro anos,
e assim seguiu nas copas de
1966, 1970, 1974 e 1978. No ano
seguinte, a partir da chegada do

Canadá e África do Sul fazem o jogo de abertura
De acordo com o presidente da Associação Solteiros e Casados do Bairro do Trem, Lico Ribeiro,
no momento as atenções estão voltadas para as melhorias previstas para a arena Turibão, que
receberá todas as partidas da Copa.

Comandante Barcellos, a com-
petição passou a ser anual. Essa
mudança também atendia  pe-
didos dos jovens, que queriam
ter mais oportunidades para jo-
gar a Copa. Da primeira edição
participaram 16 seleções, que
eram formadas pelos escoteiros
e moradores do bairro. As equi-

pes eram: Alemanha Ocidental,
Argentina, Brasil, Bulgária, Chi-
le, Colômbia, Espanha, França,
Hungria, Inglaterra, Itália, Iu-
goslávia, México, Tchecoslová-
quia, União Soviética e Uruguai.
Os jogos e o regulamento foram
baseados no álbum de figuri-
nhas, que é lançado em cada

Copa do Mundo. Na edição de
1962, Manga afirmou que adqui-
riu o único exemplar, que era
vendido na antiga livraria Zola,
no centro da cidade. No final,
quem levou foi a França, coman-
dada pelo radialista J. Ney, que
na época foi o craque daquela
seleção, que contava com garo-

tos como Adalberto, Gilberto,
Lelé, Pataca e Percival, os quais
logo depois se tornaram jogado-
res nos grandes clubes da capi-
tal. No total, J. Ney marcou 23
gols naquela edição e acabou
sendo o artilheiro. A competição
vem sendo realizada há 61 anos.
Fonte: Tribuna Amapaense
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PIONEIRISMO
DEROSSY ARAÚJO DA SILVA - "O DEROSSY"

Aposentado
Em Macapá residei em uma República, situada à Rua Geral Rondon, onde conheceu e fez amizade consolidada com o jornalista Elson Martins
e o bancário Ozéas Filho,m juntos organizaram movimentos para a arte, exposições e projeções, no âmbito da literatura, fotografia, cinema,
mídia impressa e falada.

Reinaldo Coelho
Esse clamor que destaquei es-

tou sentindo desde que recebi
uma ligação do Radialista João
Lazaro, residente em São José dos
Campos/SP, onde incrédulo me
questionava sobre a notícia do fa-
lecimento do nosso Jupati e fato
confirmando pelo filho  Ruck Frei-
tas. Ai meu coração desmoronou e
rápido um filme me passou na
mente e na alma sobre esse gran-
de homem que conhecia nos tem-
pos de juventude e passei a convi-
ver mais de perto nos afazeres do
Tribuna Amapaense, que além de
articulista, era conselheiro e orien-
tador, muitas vezes através de suas
reminiscências nos levava a tomar
decisões corretas e éticas.

Foram quase oito anos de con-
vivência no dia a dia da redação
do jornal e nos corredores da Rá-
dio Tribuna Amapaense, onde era
pessoa de confiança do diretor
Roberto Gato. Além de nos falá-
vamos semanalmente via email e
redes sociais. Este quatro de julho
será um dia triste. Um dia de mo-
mentos dolorosos que dificilmen-
te esquecerei.

Mas através dessa editoria pres-
tamos essa homenagem póstumas
a esse Técnico em Contabilidade,
Contador, Advogado, professor,
administrador, esposo, pai e avó
exemplar, além de doador de amor
e dedicação aos mais necessitados,
foi membro do Lions Clube Maca-
pá Centro, e do Conselho Distrital
do DLA-6. Escreveu dezenas de ar-
tigos sobre o voluntariado.

Não esqueci de seu lado des-
portista, amante do futebol de
campo e das pelas, pertenceu (ele
e os irmãos) a diversos clubes. Foi
desraque nos anos 60 – pois per-
tenceu as onzenas do Juventus
Esporte Clube - o time do mole-
que travesso. Nesta formação es-
tavam: João Maria Nery, Círio
Coutinho, Edilson
Brito(Caboquinho), Zé
Marques(Curupira), Clemildo e
José Maria Franco.  J. Ney(o radia-
lista), Juracy da Silva
Freitas(Jupati), Antonio
Amaral(dente-de-cão), Orlando
Torres e Enildo Amaral(Cúia pre-
ta).

Filho do casal Paulo Gato e
Dona Cleta, Em um dos seus tex-
tos postado em sua coluna De tudo
um pouco (nome por mim sugeri-
do) uma homenagem ao falecido

irmão JURANDIR DA SILVA FREI-
TAS, e seus irmãos DARCY e GUA-
RACY, que também já tinham par-
tidos e com certeza festejam com
alegria sua chegada.

“Vêm de longe, de muito lon-
ge, há muitos anos atrás, um casal
de nome PAULO ALVES DE FREI-
TAS e Dª CLETA DA SILVA FREI-
TAS. Ele ficou conhecido neste rin-
cão pátrio como PAULO GATO, em
razão de seus olhos esverdeados,
e ela conhecida por Dona Siló.
Acompanhava o casal seus cinco
filhos: DARCY, JURACY, JURAN-
DIR, GUARACI e MIRACI, todos
nascidos em Soure, Pará’.

O diretor da RDM, Jornalista
Roberto Gato a prestar uma home-
nagem a sua eterna companheira,
Maria Bastos Freitas que em no-
vembro de 2017 Deus a levou para
sua eterna morada. O artigo publi-
cado na coluna De tudo um pouco,
não receberia naquela semana de
3 de novembro o texto de Juracy
Freitas. Ele que nunca tinha falha-
do nas entregas de seus mais de

400 reflexões de tudo um pouco.
Naquele texto Roberto Gato

destacava que “Juracy é homem
de fleuma forte. Uma saúde de fer-
ro. Aos 78 anos bem vividos, so-
freu seu mais duro golpe. Sentiu o
abalo nas suas estruturas. Perce-
bia que jazia inerte em uma sala
estranha sua companheira de lon-
gos anos. A mulher da sua vida. A
mulher que garantiu sua perpetu-
ação na terra, dando-lhes os filhos,
Ulisses e Enimara. Disse-me: “a
conheci em 1958 na Escola Normal.
Éramos colegas de turma. Dando
aula de matemática ao grupo de
estudo da qual ela fazia parte, nos
apaixonamos. Casamos e dividi-
mos momentos felizes e tristes.
Sempre tranquila e serena ela foi
me moldando, me transformando
num Ser mais sociável. Viajamos
pelo mundo. E nossas experiênci-
as foram as mais maravilhosas.
Tivemos problemas e não foram
poucos, mas todos solucionados
com sua extrema habilidade. A
habilidade inerente às damas, es-
posas convictas e com conceito
profundo sobre a família, como
célula mater da sociedade.”

Juracy não deixou cair uma lá-
grima na minha presença. Como
sempre foi firme e forte. Porém
tropicou nas palavras. Ao relem-
brar a última frase da sua amada.
A voz saiu embargada. “Não pen-
sei que no final da minha vida iria
dar trabalho a vocês.” Depois des-
se lamento. Partiu.

Foi essa dor que rompeu o laço
físico de dois seres, mais que não
quebrou a corrente do amor eter-
no, duas almas que se amam e que
não podiam ficar longe por muito
tempo. Hoje estão juntos ela cui-
dando dele e sarando suas dores
da alma e limpando o que lhe resta
da impurezas terrenas.

Homenagem Póstuma à PDG e MM JURACY
DA SILVA FREITAS ( Jupati ).

“Meu amigo Juracy Freitas, ainda não acredito que hoje visto o luto na alma e nas roupas por você... Meu
coração chora rios de sangue ao pensar que jamais o vou voltar a ver. Mas, o que me acalma é saber que você
continuará vigilante e protegendo os que você ama. E sei que estou entre esses! – Reinaldo Coelho

MensagensMensagensMensagensMensagensMensagens
 De Ullyanne Freitas – neta

Esses seus cabelos brancos, bonitos
Esse olhar cansado, profundo
Me dizendo coisas num grito
Me ensinando tanto do mundo
E esses passos lentos de agora
Caminhando sempre comigo
Já correram tanto na vida
Meu querido, meu velho, meu amigo????????????

OBRIGADA POR TUDO MEU AVÔ POR ME CRIAR JUNTO COM MI-
NHA VÓ SOU INTENSAMENTE GRATA POR TUDO ??? SEI QUE AGORA
ESTÁ DO LADO DA MINHA VÓ E VCS ESTÃO BEM AMO VC

Muller Silva netoMuller Silva netoMuller Silva netoMuller Silva netoMuller Silva neto
É com um aperto enorme no coração que comunico aos amigos que

perdemos um guerreiro que lutou até onde pôde por sua vida, Mais Deus
sabe o que faz. Meu pai, meu herói e meu incentivador, Doutor Juracy
Freitas deixaras uma saudade imensa em nossos corações mas na certeza
que continuaremos seu legado com toda força e garra. Estou profunda-
mente triste pois nunca mas irei vê-lo pessoalmente, mas o senhor estará
eternizado em nossos corações. Minha vovó e meu vovô agora estão
juntinhos cuidando de nós lá do céu. NOSSA AÇÃO SOCIAL DE AMANHÃ
SERÁ EM HONRA DO SENHOR MEU VOVÔ POIS SEMPRE LUTOU PELAS
CAUSAS SOCIAIS E EU IREI CONTINUAR SUA OBRA.

Copão da AmazôniaCopão da AmazôniaCopão da AmazôniaCopão da AmazôniaCopão da Amazônia
O Amapá está de luto faleceu hoje, Juracy Freitas - Um dos primeiros

árbitros amapaenses a apitar o 1o Copão da Amazônia, realizado em Por-
to Velho, em 1975. Só quem sabe dos valores de uma amizade sabe o que
estou sentindo nesse momento , uma dor no peito destruída por dentro ,
mais hoje eu entendo que não é nossa vontade é sim a do pai , mais que
amigo alguém que marcou minha história a primeira vista , alguém que
entrou no meu coração e hoje é difícil sair ,ficará de exemplo um guerreiro
que me aconselhava , era MUITAS brincadeiras, isso eu quero guardar no
meu coração pra sempre principalmente os conselhos meu grande amigo
, nesse momento passa um filme na minha cabeça dês do primeiro dia que
lhe conheci dia 09 de março , muito atencioso, esse dia jamais vou esque-
cer, pessoas especiais são inesquecíveis.DESCANSE EM PAZ COM O SE-
NHOR JESUS .#EmNomeDeJesusCristo ?? ? meu grande amigo Juracy
Freitas  ?

ObituárioObituárioObituárioObituárioObituário
Juracy Freitas, advogado, contador e professor universitário,  Acadê-

mico de Administração, especialista em legislação tributária e ambiental,
autodidata, instrutor de cursos profissionalizantes. Atuou como voluntá-
rio em diversas entidades sociais. Juracy  faleceu no dia 04 de junho de
2018 às 18h30 no Hospital das Clinicas Alberto Lima (HCAL) e seu corpo
esta sendo velado na Funerária Renascer na Avenida Duque de Caxias,
Bairro Centro – atrás do HCAL e foi enterrado no Cemitério São José
Bairro Buritizal
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EQUINÓCIO
DAS LETRAS
Leno Serra Callins
enoserracallins@gmail.com

Por que evito usar o
termo “literatura
amapaense”? – Parte 2

Como indiquei no parágrafo
final da primeira parte deste tex-
to, outro entendimento comum
a respeito do termo “literatura
amapaense” é o de que uma obra
só merece tal rótulo se ela tiver
como tema a região histórica e ge-
ograficamente entendida como
“Amapá” e as coisas relacionadas
a ela. Que coisas seriam essas?

Entre outras, elas seriam as
abundantes belezas naturais,
como os rios (sobretudo o Ama-
zonas) e a relação com o sol
(principalmente quanto aos
solstícios e equinócios); a rela-
ção entre a região e a linha ima-
ginária do equador planetário; os
monumentos, como o obelisco
do Marco Zero e a fortaleza de
São José de Macapá; e os fatos e
“fatos” históricos.

Não há nada de errado em
produzir algo artisticamente li-
terário que tenha esses temas, o
entendimento de que uma pro-
dução artisticamente literária só
é “literatura amapaense” se os

abordar é equivocado exata-
mente por restringir toda a pro-
dução a isso, a um teor regiona-
lista, fazendo com que obras so-
bre a amizade, o amor, a morte,
as fases da vida, experiências
pessoais reais ou imaginadas e
tantos outros temas sejam des-
prezadas, como já vi acontecer
inúmeras vezes, sobretudo em

afirmações como “a pessoa tal
escreve muito bem, mas ela não
escreve nada daqui, então não é
literatura amapaense”.

Lembro de que, certa vez, re-
truquei uma afirmação assim
com um “mas ela é amapaense,
nasceu e cresceu aqui” e fui in-
terrompido com um “mas não
escreve sobre as coisas daqui” e

mais alguma coisa que não me
recordo muito bem, mas que
pode ser resumido da seguinte
forma: se o indivíduo não escre-
ver sobre as coisas relacionadas
ao Amapá, corre o risco de ser
visto (por quem tem esse enten-
dimento) como alguém cultural-
mente alienado.

Não é preciso muito para ver
como esse entendimento é equi-
vocado, basta constatar que nem
toda obra literária brasileira pos-
sui estória situadas no Brasil ou
exclusivamente relacionadas às
coisas da nossa pátria – sobretu-
do as contemporâneas – e nem
por isso deixam de ser literatura
brasileira. Por outro lado, deve-
ríamos considerar o livro Brazil
(1994), do estadunidense John
Updike, como literatura brasilei-
ra porque a sua narrativa – em lín-
gua inglesa – se dá no Rio de Ja-
neiro? Claro que não.

Esse entendimento – assim
como o que eu falei na primeira
parte do texto – não é uma inter-

pretação errada dos termos “li-
teratura amapaense” e “literatu-
ra do Amapá”, até porque é exa-
tamente isso o que tais termos
significam quando vemos sua
etimologia. Todavia, tais enten-
dimentos são equívocos a res-
peito da produção literária na
medida em que excluem e inclu-
em por meio de critérios falhos
e que se mostram contraditóri-
os quando alguém tenta usar os
dois conjuntamente.

De qualquer forma, ao me
deparar com essas definições a
respeito do que seria a tal “lite-
ratura amapaense” é que eu co-
mecei a questionar realmente tal
objeto e, em algum momento,
percebi que esses dois entendi-
mentos (que são as duas faces
da moeda chamada “restrição
semântica”) se relacionam a uma
espécie de sentimento naciona-
lista, que, em último caso, aca-
ba tendo ares separatistas, sen-
do esse o assunto da terceira par-
te do texto. Até lá!

RECANTO
LITERÁRIO
Obdias Alves de Araújo

BAÚ DAS
BUGIGANGAS

-Prefácio de OSMAR Jr.*
Quando o conheci bebíamos

cachaça pura e cuspíamos restos
de revolta. Andávamos a pé e
translúcidos por debaixo das
mangueiras, pelas ruas de uma
cidade ainda romântica de tanto
silêncio... Os ecos de passos nas
madrugadas eram nossos com
certeza! Algumas cordas de vio-
lão e uma flautinha de adoçar a
lua e pronto! Vivíamos!

Nunca o vi em cenas comuns.
Sempre foi assim. Arremessado
a metros de altura por um atro-
pelamento, dormindo com cães
de rua, arrastando uma multidão
no carnaval com apenas um
trombone, limpando os restos
de fantasias derramadas do
povo na quarta feira de cinzas,
na cama de um hospital em es-
tado terminal rindo de um cân-
cer, morto de amor e vivendo.

Desculpem os demais! É que
prefiro os poetas que sangram!
Poetas não roubam o povo, eles
pedem emprestado um pouco
de vida, um pouco dos cami-
nhos, um pouco de esperança.
Dizem o amor às avessas e mor-
rem para os comuns e ignoran-

tes.
O Obdias Araújo é a cristal canção da dor da vida,

o mensageiro portador das cartas de Alcy Araújo
para Belém num tempo em que escrevíamos car-
tas, longas cartas aos amigos distantes. Depois dos
pombos e dos falcões do deserto éramos os me-
lhores mensageiros.

Agora que li estes teus versos, meu amigo Ob-
dias, relembrei o porquê do estarmos aqui.

Viemos procurar dores de amor num baú que
Deus esqueceu na terra.

Devolveremos dizendo: Senhor! eis o que pe-
distes que procurássemos. Sofremos, mas achamos!

*Osmar Júnior é cantor, poeta e compositor
amapaense.

Boa semana!
Inauguramos hoje este RECANTO LITERÁRIO . Nele abor-

daremos aspectos da Literatura,  autores e obras.
Hoje abordamos o Livro Inédito BAÚ DAS BUGIGANGAS,

do amapaense OBDIAS Alves de ARAÚJO.
Com prefácio de OSMAR JÚNIIR e capa de RONALDO RONY,

o Livro traz cerca de 65 poemas do autor de VERSÍCULOS DE
SALOMA -Último livro de Obdias, à venda nas bancas e pelo
ZAP (96)981187405.

Boa leitura!
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CULTURA

EDITORIA
 Um filme que trata sobre ra-

cismo, intolerância religiosa, pre-
conceito e resistência. Esse é
“Exu Rei”, da cineasta, diretora
e atriz Bárbara Castro, mais co-
nhecida como Bárbara Vento. O
curta-metragem de 21 minutos foi
lançada em Macapá na semana
passada e será exibida em mais
quatro municípios. A diretora é
paraense, nascida em Altamira,
mas tem os pés no Amapá.

Unindo ficção e documentá-
rio, interagindo com atores e
entrevistados, Bárbara explica
que “Exu Rei” reflete sobre for-
talecer as matrizes africanas e os
povos de cultura negra. A pelí-
cula foi toda rodada no Rio de
Janeiro, onde ela vive há mais
de 13 anos.

“O filme é muito atual e ins-
tiga as pessoas a terem mais

consciência de igualdade, não só
em relação a cor, mas sobre res-
peito, igualdade, cidadania e
amor”, disse.

  O roteiro é marcado por en-
trevistas com personalidades
importantes do cenário negro no
país. Entre elas está Zózimo Bul-
bul, ator, cineasta, produtor e
roteirista brasileiro, que foi o
primeiro negro a ser protagonis-
ta de uma novela brasileira.

Outra entrevistada é a Mãe
Menininha de Oxum, que tem
raízes na alta linhagem do can-
domblé da Bahia. É considerada
poderosa religiosa e uma das
mais celebradas do Rio de Janei-
ro, no comando do terreiro Ilê
Omolu Oxum.

O homenageado, Abdias Nas-
cimento, é citado pela diretora
como uma figura que represen-
ta a luta igualitária entre as pes-
soas.

“É uma figura que muita gen-
te não conhece, e eu tive a honra
de conhecer e de pesquisar sua
obra e vida. Abdias é ator, ati-
vista e político. Quando surgiu a
ideia de eu realizar um filme que
abordasse questões políticas e
espirituais ligadas a cultura afro-
brasileira, ele foi a primeira fi-
gura representativa que pensei,
porque ele representa a luta pela
igualdade e pela resistência”,
destacou.

O filme começou a ser produ-
zido em 2012, mas a estreia ocor-

reu somente em 2017, no Sine
Odeon, no festival afrobrasilei-
ro, no Rio. Depois, participou de
vários festivais de cinema. No
Amapá, o lançamento ocorreu na
quinta-feira (28), no Bunker do
Movimento Desclassificáveis,
no bairro Santa Rita, e terá ou-
tras sessões.

Além do lançamento, Bárba-
ra também veio ao estado foca-
da em outro projeto que já está
em andamento. Um próximo ro-
teiro que será filmado no Ama-
pá e foi escrito pelo pai da dire-
tora, o artista Francisco Rocha.
Chama-se “Canoeiro da Ilha” e
a previsão de lançamento é para
2019.

“Vai ser rodado em Ferreira

Gomes e em Macapá, com ato-
res e equipe básica daqui do es-
tado. Venho trazer apenas uma
equipe técnica do Rio de Janei-
ro. A vida artística, aliás, nasceu
com o meu pai. Ele vive da arte e
para a arte. A gente [os filhos]
aprendeu desde criança que a
arte é curadora, é um remédio”,
completou.

Bárbara Vento
Tem 35 anos, é paraense, mas

se considera amapaense de co-
ração. Veio para Macapá ainda
pequena com os pais. Os três ir-

mãos são todos músicos. Ela tem
experiência em teatro, cinema,
séries. Fez participações em pro-
duções globais como “Chacri-
nha” e muitas novelas, tendo a
oportunidade de ter contracena-
do com Fernanda Montenegro,
em “Hoje é Dia de Maria”.

Sinopse do curta Exu Rei
Divindade africana que apor-

tou no Brasil junto aos negros,
Exu é conhecido como o orixá
da comunicação, guardião das
ruas e do comportamento huma-
no. O curta metragem de não-fi-
cão Exu Rei dialoga com a influ-
ência desse arquétipo pela cul-
tura negra a e sua assimilação
pela arte brasileira. Em seu sub-
texto, o filme homenageia um
dos grandes ativistas da causa
negra - o ator, poeta, dramatur-
go e político - Abdias Nascimen-
to. O posicionamento do docu-
mentário procura incorporar o
espírito de luta, expressivo e in-
quieto de Abdias: elo onipresen-
te entre personagens, imagens e
sons do filme.

As exibições em Macapá
aconteceram nos dias 03 e 06 de
julho. No dia 03 foi no Auditório
do Depla (Departamento de Le-
tras e Artes da Unifap) e no dia 6
de julho na  Biblioteca Pública
Estadual Elcy Lacerda e será exi-
bido, com a datas a serem defi-
nidas, nos municípios de Laran-
jal do Jari, Oiapoque, Ferreira
Gomes e Mazagão.

 ‘Exu Rei’ Curta-metragem homenageia o ativista Abdias
Nascimento e perpassa pela história do orixá
candomblecista, considerado guardião das ruas.
Película será exibida em 5 cidades amapaense.
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ARTIGO
DO GATO
POR ROBERTO GATO

Bancada desfalcada

“ N a q u e l a“ N a q u e l a“ N a q u e l a“ N a q u e l a“ N a q u e l a
mesa está fal-mesa está fal-mesa está fal-mesa está fal-mesa está fal-
tando ele, e atando ele, e atando ele, e atando ele, e atando ele, e a
saudade delesaudade delesaudade delesaudade delesaudade dele
está doendoestá doendoestá doendoestá doendoestá doendo
em mim” ... em mim” ... em mim” ... em mim” ... em mim” ... Esse
refrão imortalizado na voz
de Nelson Gonsalves tra-
duziu o meu sentimento
com a perda do Juracy da
Silva Freitas. Conheci o
“Jupaty”, em 1986, na As-
sociação Comercial e In-
dustrial do Amapá. Mas só
em 2011 estabelecemos
uma amizade fraterna e
sincera. Com um artigo de
sua lavra, publicado no Tri-
buna Amapaense, em
maio daquele ano, passa-
mos a ter relações estrei-
tas e fui, então conhecen-
do um homem sério e

brincalhão. Jupaty era do-
tado de uma sabedoria ca-
paz de balancear o conhe-
cimento científico e o em-
pirismo, base natural do
saber popular.

Nossa relação se estrei-
tou ainda mais quando fo-
mos trabalhar juntos na
Rádio 102,9 FM, no progra-
ma Tribuna no Rádio. Ao
assumir o cargo de Diretor
Presidente da Rádio Difu-
sora de Macapá, em 2015,
não hesitei em convidá-lo
para ser o diretor adminis-
trativo da emissora. Lá se
foram mais três anos e cin-
co meses de uma relação
intensa, de irmãos. Dividi-
mos novamente a banca-
da na RDM, nos progra-
mas “Jornal da Manhã” e
“Amapá em Pauta”. Ali,
protagonizamos grandes
embates e comentários
propositivos sobre temas
ásperos, complexos da
vida do Amapá, do Brasil
e do mundo.

Juracy foi e ficará na
memória como homem
austero, inquieto e sempre
disponível para ensinar.
Apesar das múltiplas fun-
ções que ocupou, a da sua
preferência era, sem dúvi-
da, a de professor. Sentia
seus olhos brilharem
quando falava do magisté-
rio. Ele não escondia de
ninguém a mágoa de ter
sido impedido de lecionar
no ensino superior, o fez
com distinção por um cur-
to período.

No seu velório, Dr. Ira-
çu Colares realçou um de-
talhe engraçado de nossa
convivência. – Por alguns
dias Iraçu sentou-se à ban-
cada do Jornal da Manhã
da Rádio Difusora, apeli-
dada carinhosamente pelo
jornalista e humorista
Luiz Trindade de “Banca-
da da Bengala”. Isso em
função da elevada idade
de seus membros: Hercílio
Mescouto (85), Azevedo

Costa (79), Rodolfo Juarez
(77), o septuagenário Ira-
çu e eu, sexagenário. Nos-
sa bancada, realmente, se
desfez. Está incompleta e
jamais irá se completar.
Juracy é insubstituível e
não adianta dizerem, nin-
guém é. Sim, somos in-
substituíveis. Cada um de
nós guardamos peculiari-
dades ímpares.

Juracy não resistiu à au-
sência, como os escravos.
Morreu de Banzo. Sauda-
de da sua eterna namora-
da Maria Bastos Freitas.
Depois que ela se foi, o
nosso Jupaty nunca mais
foi o mesmo. Percebi sua
inapetência para as coisas.
Aos poucos, num silêncio
misterioso, foi saindo da
bancada do Jornal da Ma-
nhã. Limitou-se a olhar de
fora do aquário e cutucar
a todos com um sorriso
pálido e, por vezes, arris-
cava entrar no estúdio.
Mas apenas para nos cum-

primentar. Já não tinha a
verve de um orador infla-
mado, que colocava as pa-
lavras com vigor e de for-
ma escorreita.

Para Juracy a distância
desse plano se deu após
muitos anos da doença
chegar de forma descara-
da e acintosa. A saudade
de sua Maria foi a causa
do desiderato que culmi-
nou com seu desembar-
que do Trem Bala, parcei-
ro. Eu não choro a felici-
dade, eu louvo a vontade
do Deus Todo Poderoso
Criador do Céu e da Ter-
ra, Senhor da Vida e da
Morte. Jura, irmão, vá e
segure firme nas mãos de
Deus e se acomode ao
lado da sua Maria. E viva
eternamente, pois en-
quanto vida eu tiver, você
estará vivo em minhas
lembranças, que digo a
todos e a quem interessar
possa, são muito boas.
Um beijo, Jupaty!
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DE TUDO
UM POUCO
Juracy Freitas – 99100-3184

TRIBUTO AO TRIBUNA
AMAPAENSE

Corre o tempo e no mês de junho
esta coluna completa7 anos e 6 me-
ses de participação continuada, se-
mana a semana. Somando-se os
quantitativos chegamos ao total de
342 artigos, média de 4 artigos por
semana.

Tudo começou em maio de 2011,
quando escrevi o primeiro artigo – As
lições do dia do meu aniversário, 31
de maio. Pronto o artigo, apressei-
me a levá-lo ao Roberto Gato, Dire-
tor do TA, lá na Peixaria do Gato. En-
treguei-o em mãos, pedindo que se
fosse de seu interesse, que fosse pu-
blicado. Passei na prova com louvor,
sendo incitado a continuar a escre-
ver para o TA como articulista.

Daí pra frente foi só ligar o motor
e dar partida. Faltava o nome para
identificar a coluna, e, em havendo
dúvidas quanto ao título, ouço o REI-
naldo, editor chefe, gritar de sua sala
– “ De tudo um pouco “. Pronto. Não
faltava mais nada.

O TA é assim, ao meu sentir, uma
Universidade de conhecimentos e
saberes diversos, ancorado por pro-
fissionais que dividem seus conheci-
mentos práticos, técnicos, científi-
cos, cujas temáticas desafiam o tem-
po, isto é, pela sua diversidade de
conteúdo estão sempre presente ao
tempo em que são lidas.

O TA desafia a capacidade de seus

articulistas em promover debates de te-
máticas de globalização local, regional e,
as vezes, internacional, estas quando afe-
tam diretamente o País, e as demais, vol-
tam-se à discussão de situações locais,
sempre voltadas para a busca de soluções
que promovam o desenvolvimento deste
território pátrio brasileiro.

O TA é assim mesmo, desafiador. Bus-
ca a temática e parte para a discussão téc-
nica, pedagógica, sociológica, política,
econômica e outras ciências mais, sempre
com o Norte de enriquecer os conheci-
mentos da sociedade.

O TA não dispõe de Mestres, Douto-
res, PhD, mas tem em seu quadro de arti-
culistas profissionais do mais alto gabari-
to  na escala de conhecimentos diversifi-
cados.

O TA é assim mesmo, busca o tema,
discute e o resultado fica a disposição da
sociedade.

O TA não faz crítica ofensiva à pessoas
físicas ou jurídicas, porque se assim agir
perde o foco de seu compromisso e fun-
ção social que é produzir conhecimentos
diversificados.

Nós do TA, quando matamos a cobra,
não mostramos o pau que a matou, mas
ela, a cobra, morta.

Agradeço ao Roberto Gato a generosi-
dade de haver-me incluído no quadro de
articulistas, e ao REInaldo, editor, o in-
centivo de continuar a ser um profissio-
nal que deseja compartilhar conhecimen-

tos para o bem da sociedade amapaense.

j.freitas_mcp@hotmail.com

Direito previdenciário
STJ JULGARÁ RECURSO REPETITIVO SOBRE CÁLCULO DA
RENDA MENSAL INICIAL (RMI) NA VIGÊNCIA DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CLPS/84

Buraco negro: revisões pelo
teto do INSS de aposentadorias
entre 1988 a 1991 ganham força
no Superior Tribunal de Justiça

Os segurados  do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
que tiveram a aposentadoria li-
mitada ao teto e que se aposen-
tou entre 5 de  outubro de 1988
e 5 de abril de 1991 e hoje ganha
mais de R$ 2.000,00 pode con-
seguir, na Justiça, um aumento
superior a 100% no benefício. O
direito à revisão existe porque
neste período o governo aplicou
aumentos maiores no teto do
INSS, que não foram repassados
para quem estava aposentado.

O caminho judicial é a única
opção para quem se aposentou
entre 5 de outubro de 1988 e 4
de abril de 1991. O período é cha-
mado de “Buraco Negro”.

A ação é popularmente cha-

mada de revisão, porém ela se
trata de uma readequação, sem
qualquer prazo decadencial a ser
considerado (pode estar aposen-
tado há mais de 10 anos que terá
o direito reconhecido). Existe
ainda a possibilidade de se pe-
dir a tutela antecipada, que é o
pedido de liminar para cobrar a
revisão do benefício.

Os benefícios desses segura-
dos foram concedidos durante o
período chamado de buraco ne-
gro, época em que o INSS não
aplicou corretamente a correção
inflacionária sobre as contribui-
ções dos trabalhadores. Em
1991, a lei 8.213 mandou a Pre-
vidência corrigir o erro — e con-
ceder, no posto, a revisão do
buraco negro.

Entretanto, a correção desses
benefícios ficou limitada ao teto
previdenciário (valor máximo

pago pela Previdência). Os va-
lores que ficaram acima do teto
foram descartados pelo INSS e
não entraram na conta do bene-
fício. Alguns juízes entendem
que esse valor descartado pode
ser reincorporado à aposentado-
ria. Muitos aposentados não ti-
veram seu benefício corrigido
pela revisão do buraco negro, e
mesmo os que tiveram tal corre-
ção administrativa podem ain-
da pleitear a readequação do
teto no buraco negro.

Tribunal enfrentará a questão
do cálculo da RMI na vigência da
Lei Previdenciária de 1984 e a
mescla das regras da lei revoga-
da com o art. 144 da Lei 8.213/91
para os benefícios concedidos no
período do "buraco negro".

Em sessão realizada no dia 15
de Maio de 2018, a 1ª Seção do
Superior Tribunal de Justiça de-

cidiu afetar mais um Recurso
Especial sob o rito dos recursos
repetitivos.

O Tema Repetitivo nº 951 da
Corte irá enfrentar duas ques-
tões: (a) análise da sistemática
de cálculo da renda mensal ini-
cial no período de vigência da
Consolidação das Leis da Previ-
dência Social de 1984; e (b) a in-
cidência dos critérios elencados
no art. 144 da Lei 8.213/1991 e,
consequentemente, a possibili-
dade de se mesclar as regras de
cálculos ínsitas na legislação re-
vogada com a nova aos benefí-
cios concedidos no denominado
período Buraco Negro.

No Recurso Especial inter-
posto, o INSS alega violação dos
arts. 31 e 144 da Lei 8.213/1991,
sob o argumento de que os be-
nefícios concedidos entre
5.10.1988 a 5.4.1991, período

popularmente conhecido como
buraco negro, devem seguir as
regras do art. 144 da Lei 8.213/
1991, não sendo possível a inci-
dência da correção fixada no art.
1o. da Lei 6.423/1977.

Até o julgamento do Recurso
repetitivo, estão suspensos os
julgamentos de processos que
tratam da mesma controvérsia
em todo o território nacional,
inclusive os que tramitam nos
juizados especiais – diante dis-
so, um julgamento único será
feito pelo STJ, com o intuito de
consolidar o entendimento juris-
prudencial em todo território
nacional.

Fonte: REsp nº 1.589.069
Contatos:
<jcsciarini@gmail.com> | 018

99727-2797 (atendimento via
Whatsapp)
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SAÚDE
EM FOCO
POR JARBAS DE ATAÍDE
MÉDICO

 O ENVELHECER, A
SAÚDE E A RESTRIÇÃO
CALÓRICA

Assim como a escolha dos
alimentos afeta a saúde, a
restrição de alimentos pode
afetar o metabolismo e inter-
ferir no envelhecimento e na
saúde. Esse foi o tema de meu
artigo publicado no TA
(29.01.2017), falando do “ho-
mem mais velho do mundo”,
Israel Kristal( 1903-....), que
em 2016 atingiu 112 anos.
Kristal é uma prova viva da
resiliência, pois superou o
sofrimento da tortura e da
dor da perda e está superan-
do o limite máximo de longe-
vidade em homens.

Israel Kristal, em entrevis-
ta, disse: “ como para viver, e
não vivo para comer. Tudo
que é demais não é bom”.
Isso mostra o quanto a restri-
ção calórica afeta o metabo-
lismo, a saúde e a longevida-
de. Alguns estudos sobre res-
trição calórica mostraram re-
sultados controversos, mais
outros já mostram uso de

substâncias para retardar o
envelhecimento.

A qualidade e quantida-
de dos alimentos afetam o
metabolismo. Alimento em
excesso e supercalórico ace-
lerar o catabolismo ( desas-
similação, acúmulo de resí-
duos e oxidação). A restrição
calórica e rica em nutrientes
essenciais ativam o anabo-
lismo (desaceleração celu-
lar, assimilação e ação anti-
oxidante).

Já existem algumas evi-
dencias de que a fome passa-
geira e o jejum podem inter-
ferir na desaceleração do en-
velhecimento. Valter Longo
(2001) descobriu que fungos
viveram mais quando fica-
ram sem alimento por certo
período. Atribuiu isso a uma
cascata de ações moleculares
e a uma enzima chamada
mTOR, que quando desliga-
da  leva as células a  desacele-
rar e reduzir suas atividades,
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em especial o crescimento e a
replicação.  Já o excesso tem
efeito contrário.

Foi descoberto que a rapa-
micina (antibiótico oriundo
de bactérias do solo) impede
que sinais cheguem à mTOR,
levando as células a reduzir
ou parar sua atividade. De al-
guma forma as pessoas lon-
gevas possuem uma via me-
tabólica ou genética que afe-
tam esse mecanismo, redu-
zindo o acúmulo de energia,
o crescimento e replicação. É
como “um interruptor que
desliga o envelhecimento”.

No jejum e na restrição ca-
lórica ocorre como uma reci-
clagem intracelular, em que
“proteínas danificadas são
dissociadas em partes e recu-
peradas e reutilizadas”, sem
necessitar de novos amino-
ácidos (proteínas). A glicose
também é impedida de en-
trar na célula, e ela reutiliza

suas reservas para produzir
energia. Quando “a célula
poupa recursos ela estende
seu período de vida natural”
e ainda reduz a produção de
moléculas com ação de radi-
cais livres.

A rapamicina, como dro-
ga que regula o crescimento
e a divisão celular, foi expe-
rimentada em animais, pro-
longando suas vidas em 25 %
em relação aos animais não
tratados. Suas funções car-
díacas e saúde dos vasos san-
guíneos se mantiveram efi-
cientes por mais tempo.
Funciona como um imunos-
supressor, que “protege ór-
gãos transplantados e em te-
rapia oncológica, ações essas
que envolvem a divisão ce-
lular de forma descontrola-
da”. Ou seja, a droga retar-
dou o processo de envelhe-
cimento.

Mas como é possível viver

com saúde e plena atividade
aos 60 anos? Sabemos que os
sinais do envelhecimento
são marcantes: rugas, pele
ressequida, artralgia, queda
da memória e da concentra-
ção, redução da coordenação
motora, insônia, queda da li-
bido, constipação intestinal,
diminuição da visão, redução
do apetite, associados a doen-
ças instaladas.

        Fabio Gazelato, do
Hospital Albert Einstein, diz
que “a medicina, tecnologia
e farmacêutica ainda não
conseguem modificar o per-
fil genético dos indivíduos,
mas juntas permitem aos que
possuem predisposição gené-
tica para desenvolver deter-
minadas doenças tenham
mecanismos para driblá-las,
seja retardando seu apareci-
mento , seja as controlando
melhor, caso se manifestam
tardiamente”.

Estamos a menos de 100
(cem) dias das eleições de
2018. A movimentação dos
partidos, mostrando os
seus pré-candidatos aos
seus convencionais, de for-
ma direta, e aos eleitores de
forma indireta, informa
que nem tudo está parado
esperando a Copa do Mun-
do passar.

O eleitor está recebendo
a informação, pela impren-
sa, de que tudo, ou pelo me-
nos alguma coisa, precisa
de mudanças radicais no
modo de representar a po-
pulação ou dirigir os inte-
resses desse povo que é
“bombardeado” todos os
dias, com reclamações de
serviços mal prestados ou
direcionamento de favore-
cimentos.

As oportunidades do
eleitor são amplas. A elei-
ção vai oferecer ao eleitor
oportunidade para mudar

os deputados da Assem-
bleia Legislativa, da Câma-
ra Federal, dois dos sena-
dores, o governador do Es-
tado e o presidente da Re-
pública.

Desta feita a eleição não
se resume ao simples ato de
votar, uma vez que os elei-
tores precisam estar bem
informados para exercer a
obrigação de bem escolher,
conforme as informações
que dispõe e que estão dis-
poníveis na Internet, nos
órgãos de controle e princi-
palmente nas anotações
que precisa começar a fazer
se ainda não está fazendo.

Os deputados estaduais
são representantes do povo
na Assembleia Legislativa,
eleitos pelo sistema pro-
porcional aberto, através
do voto direto e secreto
para uma legislatura de
quatro anos. Então, a res-
ponsabilidade do eleitor é

total pelo resultado. De
pouco adianta querer um
resultado se não fez nada
para alcança-lo.

Por isso é importante
procurar saber o que fez,
como fez e para que fez,
aquele deputado que ele-
geu em 2014. Se, por qual-
quer razão, ainda não vota-
va no Amapá naquele ano,
então que procure se infor-
mar sobre o histórico de to-
dos os que se apresentarão
como candidato. O mesmo
raciocínio vale para os oito
deputados federais que se-
rão escolhidos e eleitos
pelo eleitor amapaense.

Para o senado serão esco-
lhidos dois nomes. É um
dos cargos mais desejados
pelos políticos e pelos par-
tidos. Até agora, aqui no Es-
tado, já foram apresentados
aos eleitores, pelos seus
respectivos partidos, pelo
menos 14 (quatorze) pré-

candidatos que só esperam
a confirmação nas conven-
ções para pedirem o regis-
tro das candidaturas.

O eleitor do Estado do
Amapá, como dos outros
estados brasileiros, elegem
três senadores que têm o
seu mandato encerrado a
cada oito anos. Como a re-
novação no Senado é parci-
al, a cada quatro anos e al-
ternativamente, se elege
um ou dois senadores. Nes-
te ano de 2018 serão eleitos
dois senadores.

O cargo de governador é
exercido por aquele que o
eleitor escolhe a cada qua-
tro anos. Apenas o primei-
ro mandato depois da Cons-
tituição de 88 não permitia
uma reeleição. Desde o se-
gundo mandato, depois da
CF88, que a reeleição é per-
mitida. A justificativa que
prevaleceu foi referente ao
tempo curto para um go-

vernador realizar o plano de
governo aprovado nas ur-
nas.

O governador atual está
completando o seu terceiro
mandato, portanto supera-
da está a expectativa de
cumprimento de um plano
de governo, mesmo assim
dá indicações de que está
disposto a disputar o quar-
to mandato, mesmo não
tendo cumprido o plano
que prometeu durante a úl-
tima campanha.

São pontos que o eleitor
precisa estar ciente para po-
der fazer a sua escolha livre
e responsável.

Desta vez não basta o
voto ser apenas uno, secre-
to e livre, precisa ser tam-
bém responsável para jus-
tificar à população pela de-
mora ou incapacidade de
resolver os problemas co-
muns que desafiam a paci-
ência de todos.
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