
29 anos de conscientização
negra no Amapá

MACAPÁ-AP, 18 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017  ANO XII  EDIÇÃO Nº 583
SUPERINTENDENTE  JAMILLE NASCIMENTO 

Página 4-5

Escolinhas de Futebol de 
Base formando cidadãos e 
revelando craques do futebol

Página 12-13 Página 20

Correios inova 
e agrega serviços digitais

“Os Correios encon-
tra-se no seu momen-
to de transformação. 
Uma nova realidade 
é a digital para en-
comendas. E temos o 
sinônimo de entrega 
que é o SEDEX, esse 
é o nosso primeiro 
passo para o futuro. 
Em breve estaremos 
lançando o ‘Correio 
Celular’, aqui no Ama-
pá”, – Guilherme Cam-
pos, presidente da 
Empresa de Correios 
e Telégrafos do Brasil.
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Editorial AdAptAr-se às novAs tecnologiAsEsse é o mote para a transição de 
qualquer empresa ou cidadão, 
do analógico para a era digital. A 

Empresa de Correios e Telégrafos do Brasil 
(ECT) não acompanhou em tempo real es-
sas mudanças e não souberam se adaptar a 
tecnologias de comunicação como empresas 
de outros países e agora vem sofrendo com o 
inevitável desenvolvimento tecnológico que 
afetou diretamente o envio de correspondên-
cias, que era a principal atividade da empresa. 

Todas as empresas de serviços postais no 
mundo tiveram que se reinventar para suprir 
a queda da sua atividade principal, que é a en-
trega postal. A tecnologia impactou profun-
damente o ramo principal de uma empresa 
postal. Há quanto tempo você não manda 
uma carta ou recebe uma carta? É preciso 
buscar alternativas para achar outras ativida-
des lucrativas e, apesar de estar atrasados há 
alguns anos. Tardiamente mais a atual admi-

nistração da ECT está trabalhando para isso.
Todos os grandes serviços postais do 

mundo passaram por essa mudança, e há 
bem mais tempo. Cada país achou a trans-
formação mais adequada a sua realidade, e o 
Brasil também está achando a sua.

A organização de entrega de encomendas, 
principalmente do comércio eletrônico, é um 
produto no qual os Correios estão investindo. 
Já está em funcionamento o Correio Celular 
serviço de telefonia móvel que comercializa 
chips e recargas de plano pré-pago. São estas 
as ferramentas novas de tecnologia avançada 
e de encontrar novas fontes de receita e tam-
bém se adaptar às novas tecnologias.

Estas mudanças, principalmente na ativi-
dade logística do serviço postal, que está em 
queda, para atividade logística de entrega de 
encomendas. 

O ECT, em seus 354 anos, sempre foi a 

maior empresa de entrega postal, de serviços 
e mercadoria oriundos do comércio eletrô-
nico. A ECT criou no Brasil uma marca que 
é sinônimo de encomendas no país, que é o 
SEDEX. 

Quanto a privatização, o atual governo 
descarta, mesmo porque a situação financei-
ra da empresa é cruel, o prejuízo é alto e não 
atrai investidores. Tem que dar tudo errado 
para que a solução dos Correios seja pelo 
caminho da privatização – declarou Gui-
lherme Campos quando esteve em Macapá, 
acompanhe a matéria na página 4 e 5 desta 
edição. 

A empresa está presente nos 5.575 mu-
nicípios do país. Esta característica de in-
tegração nacional, essa capilaridade é uma 
característica que a diferencia das demais 
empresas públicas do país. Pelo cenário atual 
do Brasil e da ECT, duvido que aparecesse 

algum interessado nessa privatização. Ne-
nhuma empresa do Brasil, por exemplo, quis 
entrar na disputa pelo Banco Postal, operado 
pelo Banco do Brasil, e que hoje representa a 
única atividade financeira em mais de 1.700 
cidades do país. Mas a ECT fez e está aten-
dendo muitas cidades como única agencia 
financeira no local.

Um entrave de difícil superação se não 
tiver uma união de todas as esferas do po-
der, no combate ao Crime Organizado, que 
está atacando as redes Bancárias, entre elas as 
agências dos Correios e dos Corresponden-
tes Bancários, Banco Postal e Lotérico, como 
a Caixa Econômica. Esses investimentos, 
nessa área, serão importantes para o traba-
lho dos Correios na nova era digital e para 
a COMUNIDADE que se beneficia da pre-
sença física dos Correios como elo de ligação 
deles com o mundo.

Mas que loucura! ... O que é que 
está acontecendo com as pes-
soas? Basta se embrenhar no 

trânsito de hoje em dia que você vai entender 
minha pergunta. 

Só para se ter uma ideia, segundo dados do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as 
taxas de crescimento da venda de automóveis e 
de motos foram muito maiores que o Produto 
Interno Bruto Brasileiro, que cresceu, em mé-
dia, 4% ao ano. São milhões e milhões de au-
tomóveis nas ruas, nas estradas. Mais impres-
sionante que isto foi a taxa de crescimento do 
número de motos, que chegou aos 19%. O pior 
é que houve, nas cidades brasileiras, uma di-
minuição do número de passageiros em trans-
portes públicos em relação à década passada. 
Isso significa uma mudança drástica, para 
pior, do trânsito urbano. Vamos acabar como 
a Ásia, onde o padrão de mobilidade passou a 
ser os veículos de duas rodas.

E esse crescimento desenfreado de veícu-
los nas ruas, de certa forma, tem agoniado as 
pessoas, que logo perdem a paciência. Agres-
sões no trânsito têm se tornado mais comuns 
nos noticiários: agentes de trânsito que se en-
volvem em uma briga com condutor parado 
em local proibido, motoristas de ônibus que 
brigam com taxistas sob acusação de que um 
veículo fechou o outro, e por ai vai... Não im-
porta a intensidade nem a gravidade da ação. 

A população passa por tanto estresse no dia a 
dia que um pequeno desentendimento pode se 
tornar uma grande confusão. A reação de um 
problema no trânsito, acumulado com outros 
fatos da vida, pode chegar ao máximo das re-
ações. 

Em Macapá, como em outros lugares, os 
motoristas, e também os pedestres – poderiam 
evitar conflitos, se todos – num espírito de co-
operação, obedecessem as normas e posturas 
legais. Aqui se convencionou dizer que as au-
toridades de trânsito, há grosso modo, igual-
mente são responsáveis pelo agravamento dos 
conflitos, entre motoristas e motociclistas, 
entre motociclistas e ciclistas e entre estes e os 
transeuntes. O problema é que, a começar pelo 
dever de obediência do pedestre atravessar 
sobre a faixa de segurança nas esquinas, nin-

guém quer obedecer a nada, 
muito menos admitir que 
esteja errado quando é fla-
grado nesses ilícitos urbanos. 
Muitos processos poderiam 
ser evitados na Justiça, se ao 
menos as pessoas tomassem 
consciência de que ninguém 
pode arrogar-se de direito ab-
soluto, nem pensar que as leis 
foram feitas somente para os 
outros. A máxima que diz que 
o nosso direito termina, onde 

começa o alheio, bem que poderia ser escrita 
no para-brisa dos veículos automotores para 
que os motoristas em geral nunca se esqueces-
sem disso. 

Uma cidade, para se classificar de civiliza-
da, precisa não cultivar, e sim eliminar o maior 
número de conflitos entre os seus habitantes. 

Para criar um saudável clima de harmonia 
entre todos. 

Uma tranquilidade geral que no fim das 
contas se refletirá em duas coisas básicas e es-
senciais – ‘bem-estar e qualidade de vida’. 

Dicas para aliviar o estresse
Trânsito, um dos poucos problemas capa-

zes de transformar uma pessoa calma e educa-
da em um indivíduo estressado e impaciente. 
Abaixo algumas dicas para driblar isso tudo. 

1 – Se o trânsito da sua cidade já é conhe-
cido por ser lento em determinadas horas do 
dia e, coincidentemente, uma dessas horas 
é aquela em que você sai, acalme-se. Você já 
sabe que vai permanecer parado por um bom 
tempo, então, não sofra por antecipação ou 
durante a viagem. Será pior encarar o trânsito 
já estressado.

2 – Música. Leve CDs e Pen Drives, colo-
que suas músicas preferidas e aproveite. Afinal, 
gritar, buzinar e xingar não o fará chegar mais 
rápido. Músicas mais lentas ajudam a diminuir 
o ritmo acelerado provocado pelo estresse.

3 – Mantenha o banco em uma posição em 
torno dos 100º. A parte baixa da coluna deve 
estar totalmente encostada no banco e a cabe-
ça não pode estar à frente do tronco. Isso ajuda 
a relaxar.

4 – Alongue-se segurando com uma mão 
a parte de baixo do banco e, com a outra, a ca-
beça. Force suavemente o movimento para o 
lado oposto. Assim, você alivia a tensão sobre 
o pescoço e evita uma possível dor de cabeça.

5 – Respire melhor. Inspirar e expirar são 
uma excelente alternativa para trazer relaxa-
mento. Principalmente puxar o ar para dentro 
dos nossos pulmões. Além disso, a respiração 
leva mais oxigênio a todos os tecidos do cor-
po, incluindo o cérebro, o que ajuda a manter 
o bem-estar.

Pense nisso, e quem sabe, adote esta ideia!

Trânsito estressado...
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Reinaldo Coelho

Segurança Pública
Secretário expõe metas e balanço da pasta aos deputados

O secretário de Esta-
do da Justiça e Se-
gurança Pública, 

Ericláudio Alencar, atendendo 
ao convite do presidente da 
Assembleia Legislativa, depu-
tado Kaká Barbosa (Avante), 
apresentou na terça-feira (14) 
um panorama da situação do 
combate ao crime no Amapá e 
os planos do gover-
no para os próximos 
meses. Em uma ex-
planação durante o 
Grande Expediente 
da sessão plenária 
ele explicou os nú-
meros já alcançados 
pela pasta no decor-
rer de 2017, fazen-
do a comparação ao 
que foi registrado no 
ano passado.

“Eu considero a violência 
uma doença”, frisou o secretá-
rio, informando que ao assu-
mir a pasta da Segurança Pú-
blica realizou um diagnóstico 
das ferramentas existente para 
combater a violência no Estado. 
De acordo com os dados apre-
sentados pelo titular da pasta, o 
quadro da Polícia Civil dispõe 
de 81 delegados, sendo neces-
sário um total de 150 homens. 
O efetivo da Polícia Militar é 
de 3.215 homens, 40% da ne-
cessidade real de uma força de 
segurança pública. Para atender 
todo o Estado com eficiência é 
necessário 7.932 homens.

“Tem batalhão da PM que 
trabalha em média com 20% 
do efetivo necessário”, destacou 
Ericláudio, afirmando que este é 
o diagnóstico do sistema de de-
fesa do Amapá. Num trabalho 

conjunto da bancada federal e 
Governo do Estado foi libera-
do uma emenda no valor de R$ 
90 milhões. Deste total, R$ 50 
milhões foram destinados para 
a restruturação do sistema físi-
co de segurança pública, com 
a construção de seis batalhões 
da Polícia Militar, três quartéis 
para o Corpo de Bombeiros, 
três centros Integrados de Ope-
rações em Segurança Pública 
(CIOSP) e reforma de todas as 
unidades da Polícia Civil, com 

recursos de empréstimos junto 
ao Banco Nacional do Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES).

“Reestruturando a parte físi-
ca o Estado entra com a parte 
mais importante, a contrata-
ção de 400 concursados para 
a Polícia Militar, deixando um 
número de 900 no cadastro de 
reserva”, frisou, destacando que 
serão chamados 25 delegados 
de polícia, 120 agentes de po-
lícia, 60 escrivães e 20 médicos 
legistas. Para o secretário a bu-
rocracia tem 
e m p e r r a d o 
na liberação 
do terreno 
destinado à 
c o n s t r u ç ã o 
da nova pe-
nitenciár ia , 
no quilome-
tro 17 da BR-

156, orçada no valor de R$ 32 
milhões. “Até fevereiro de 2018 
será licitada a construção de 
seis batalhões, um Batalhão 
da Polícia Rodoviária Estadual 
(BPRE), outro da PM na zona 
oeste e outro no Conjunto Ha-
bitacional Macapaba, um 6º 
Batalhão no bairro Perpétuo 
Socorro, um quartel do 4º Bata-
lhão no município de Santana, 
um quartel da PM na zona sul 
e o quartel do 3º Batalhão Am-
biental”.

Serão tam-
bém construídos o 
CIOSP da zona nor-
te e da zona oeste; a 
Delegacia Especiali-
zada na Investigação 
em Atos Infracionais 
(DEIAI), no muni-
cípio de Santana; o 
quartel do Corpo de 
Bombeiros na zona 
oeste e do Maca-

paba; e o quartel dos bombei-
ros no Distrito de Fazendinha. 
Após a exposição os deputados 
questionaram o secretário so-
bre as ações da Secretaria de Se-
gurança Pública contra o crime 
que assusta em todo o Estado. 
A deputada Raimunda Beirão 
(PMB) elogiou os avanços do 
governo para os municípios e 
cobrou do secretário a perma-
nência de um delegado da Polí-
cia Civil na delegacia de Vitória 
do Jari, que recebe auxílio do 
município de Laranjal do Jari.
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Carece de uma explicação
Prefeito Clécio Luís, que tem se mantido 
em silêncio com relação a restauração do 
Mercado Central, mas agora vai ter de 
explicar ter sido liberado e pago R$ 1,7 milhão 
da obra e a mesma continuar na estaca zero. 
Pra quem? PF amigo.

Se for legal, não é moral.
Prefeito Clécio fez uma contratação na modalidade de 
dispensa de licitação da ordem de R$ 3 milhões. A 8.666 
disciplina a modalidade, desde que respeitada as con-
dicionantes legais, porém, o problema é que a empresa 
NEOLUZ Projetos e Engenharia LTDA-EPP é do genro. 
Porra!

Nem tchum
Os empreendedores informais que armaram acampamen-
to em frente da PMM, em protesto pela expulsão deles 
das ruas até sexta-feira (17), estavam sendo solenemente 
ignorados pelo prefeito socialista Clécio Luís. Ele não tá 
nem aí para o desemprego de aproximadamente 100 pais 
de família. Esquerda Rolex é foda.

Apenas dois
Apesar de todos terem sido convidados para a audiência 
pública, realizada na sexta-feira (17), sobre o ‘Luz Para 
Todos’, no Fórum da Justiça Federal, só os deputados fe-
derais Marcos Reátegui e Cabuçu Borges se fizeram pre-
sentes no evento. Mas se comprometerem de mobilizar a 
bancada federal para agirem junto ao Ministro de Minas 
e Energia, Fernando Coelho Filho, do PSB. Será que tem 
dedo do Capi nessa história?

Cadê o melhor do Brasil
Senador Randolfe Rodrigues, eleito o melhor Senador 
do Brasil, só se manifesta quando o assunto o projeta na 
mídia nacional. Quando a questão é paroquiana ele não 
muge e nem tuge. Os votos que lhe levaram para Brasília, 
Senador, são dos nossos campesinos, também. Não esque-
ça! Então o ‘Luz Para Todos’ é um assunto seu também.

Inaceitável
Em uma reunião entre pescadores e o deputado federal 
Marcos Reátegui eles fizeram várias reivindicações ao 
deputado, mas uma me deixou com vergonha, não sei 
se nossas autoridades também ficam. O Amapá não tem 
uma fábrica de gelo que atenda os nossos pescadores. Sem 
gelo os nossos pescadores viraram empregados dos pesca-
dores paraenses.

Senador Batoré
O Senador Batoré está angustiado com a decisão dos par-
tidos REDE de Sustentabilidade, o PSOL, que não querem 
coligações com Democratas, PMDB e que tais. Ah, para ô!
 
Sósia
Camilo botou a cabeça pra fora e essa turma das Redes 
Sociais não perdoa. Colocaram aquele vídeo que um sósia 
dele aparece em atitude suspeita recebendo grana. Oxi!



Reinaldo Coelho

O presidente da Empresa 
de Correios e Telégrafos 
do Brasil (ECT), Guilher-

me Campos Junior (PSD), esteve em 
Macapá na última quarta-feira (14), 
para o lançamento do selo comemo-
rativo aos 15 anos da Rede SUPER 
FÁCIL do Estado do Amapá, além de 
outros compromissos institucionais 
junto a superintendência regional da 
estatal. 

O evento comemorativo, que 
aconteceu no Palácio do Setentrião, 
com a presença dos servidores da 
Rede SUPER FÁCIL – SIAC, mem-
bros da regional e do Vice-gover-
nador Papaléo Paes e do Deputado 
Federal Marcos Reátegui (PSD/Ap) 
aproveitando a ocasião o ex-deputa-
do federal e presidente nacional in-
terino do PSD anunciou uma nova 
unidade de Correios na Rede SU-
PER FÁCIL –SIAC na Zona Oeste de 

Macapá e parabenizou o governo do 
Estado, através do vice-governador 
Papaléo Paes, que representava o go-
vernador Waldez Góes.

“Quero parabenizar através da di-
retora-presidente da rede, Luzia Gru-
nho todos os servidores do SUPER 
FÁCIL, pela parceria exitosa com os 
Correios. E aproveito para agradecer 
ao Superintendente Regional, Herá-
clito, por ter permito que eu anun-
ciasse mais uma agencia dos correios 
na Rede SIAC do Amapá. Agora na 
Zona Oeste de Macapá. E agradecer a 
presença do Deputado Federal Mar-
cos Reátegui, que tão bem representa 
o Amapá, e parabenizo os gestores e 
os servidores pelos 15 anos servindo 
o cidadão amapaense”. 

A reportagem do Tribuna Ama-
paense entrevistou o presidente do 
ECT sobre a situação dos Correios 
frente a crise econômica, a sobrepo-
sição da internet, trazendo uma que-
da nas atividades fins da empresa e a 
insegurança gerada pelos constantes 
assaltos aos carteiros e as agências de 

correspondentes bancários nos mu-
nicípios do interior do Estado.

Ele afirmou que são 354 anos de 
história da empresa, e ela, hoje, está 
presente em todos os municípios 
brasileiros. São mais de 14 mil agên-
cias espalhadas no País. São 6.500 
agencias próprias, 4.500 agencias co-
munitárias, são com parcerias com 
as prefeituras e 1.000 agências fran-
queadas. 

“Nascemos no Brasil Colônia, te-
mos o monopólio postal, esse mo-
nopólio que pela evolução da tec-
nologia, vem caindo muita nas suas 
atividades. Os Correios tem agora 
seu momento de transformação e 
uma nova realidade, a digital, a re-
alidade de encomendas via postal”, 
explicou Guilherme Campos.

Nessa nova realidade os Correios 
oferecem soluções, com tecnologia 
de ponta, para atender às necessi-
dades de comunicação das empresas 
e instituições em um mercado cada 
vez mais competitivo. 

É o caso do SEDEX, criado em 

1982, que se tornou um dos princi-
pais produtos da empresa e lidera o 
setor de encomendas expressas no 
Brasil. Nos últimos anos, o serviço 
passou a contar com outras modali-
dades, como o Sedex 10, SEDEX 12, 
SEDEX Hoje e SEDEX Mundi, agili-
zando ainda mais a entrega de enco-
mendas.

 
Transformação tecnológica 
Ele continuou explicando que a 

transformação que os Correios vem 
passando é de suma importância 
para a consolidação e a transforma-
ção da Empresa de monopólio que 
tinha usuário, para uma empresa 
que concorre e tem cliente. “Todos 
são agora clientes do Correio, neste 
momento de transformação, recebe-
mos uma missão do presidente Mi-
chel Temer, a recuperação dos Cor-
reios, por isso, estamos trabalhando 
muito para que isso aconteça e está 
acontecendo, estamos voltando para 
os patamares históricos, a população 
brasileira está voltando a confiar, 

Correios inova 
e agrega serviços digitais
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“Os Correios encontra-se no seu mo-
mento de transformação. Uma nova 
realidade é a digital para encomen-
das. E temos o sinônimo de entrega 
que é o SEDEX, esse é o nosso pri-
meiro passo para o futuro. Em bre-
ve estaremos lançando o ‘Correio 
Celular’, aqui no Amapá”, – Guilher-
me Campos, presidente da Empresa 
de Correios e Telégrafos do Brasil.



com a participação decisiva de to-
dos os funcionários do Correio. Um 
exemplo foi a participação da empre-
sa no ENEM, nas duas etapas, 100% 
cumprida”.

Ele ressaltou que tem muitos de-
safios a vencer, porém, a presença 
nacional, essa capilaridade ninguém 
tem, os Correios têm. Devido à forte 
capilaridade da empresa, a prestação 
de serviços financeiros nas agências 
dos Correios constitui-se, cada vez 
mais, numa importante contribuição 
para a inclusão bancária de milhões 
de brasileiros.

Desde a criação do Banco Postal, 
milhares de pessoas, que antes ti-
nham que se deslocar para uma cida-
de vizinha para realizar uma simples 
operação bancária, agora contam 
com a comodidade de tudo poder ser 
feito na própria cidade onde moram.

É objetivo nessa transformação 
formar parcerias e apresentar maior 
opções de serviço. “Temos de ser a 
primeira escolha do cliente para os 
nossos produtos e serviços”.

Correio Celular
Uma novidade a ser lançada aqui 

no Estado do Amapá é o “Correio 
Celular”. A empresa entra em opera-
ção na área de telefonia móvel, des-
de março deste ano, é o serviço de 
telefonia dos correios, um serviço 
pré-pago, uma parceria feita com a 
EUTV. “Essa entrada dos Correios 
na telefonia móvel Correios Celular 
vem para complementar o conjunto 
de serviços oferecidos pela estatal a 
seus clientes, valendo-se de parceria 
estabelecida com a EUTV, prestado-

ra de Serviço Móvel Pessoal (SMP), 
autorizada pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL). A 
EUTV será responsável pela infraes-
trutura de suporte às telecomunica-
ções.

O objetivo é atender os clientes 
que buscam serviços simples, prá-
ticos e prestados com transparência 
e os pacotes foram planejados para 
estar entre os mais baratos do mer-
cado.

Para Guilherme Campos, o 
grande diferencial do serviço está 
na associação à palavra Correios. 
“Presença nacional, capilaridade, 
confiança e capacidade de entregar 
aquilo que se compromete a realizar. 
Nós temos certeza de que esse passo 
dado, no sentido de prover um ser-
viço na área de telefonia celular, vai 
ser uma grande atividade dentro da 
empresa, aproveitando toda a nos-
sa infraestrutura física e equipes de 
vendas espalhadas pelo Brasil, além 
de toda a tecnologia que nossos par-
ceiros desenvolveram e deixaram 
pronta para fazermos uso”, afirma o 
dirigente.

 
Segurança dos correspondentes 

bancários
O Banco Postal é uma parceria 

do Correio com o Banco do Brasil 
que se vale da rede de atendimento 
dos Correios para a intermediação 
de serviços bancários básicos. Em 
vários municípios chega a ser a úni-
ca opção de acesso bancário. Atual-
mente, o serviço é oferecido em cer-
ca de 6.500 agências dos Correios.

No Amapá a redução de carteiros 
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que optaram pelo PDV e o fecha-
mento de duas agencias, os assaltos 
a carteiros em vias públicas e à agen-
cias de correspondentes bancários, 
vem preocupando os clientes e os 
servidores.

O presidente Guilherme Campos, 
declarou a reportagem que essa situ-
ação está acontecendo em todos os 
estados e que é uma das preocupa-
ções da sua administração.

“A questão de segurança das agên-
cias do correio e dos Bancos Postal e 
conseguimos um paliativo até 31 de 
janeiro e vamos discutir esse tema 
em 7 de dezembro em uma Audiên-
cia Pública, na Comissão de Ciência 
e Tecnologia da Câmara Federal, 
será fundamental a participação da 
Bancada Federal do Estado do Ama-
pá e gostaríamos que o governador 
do Amapá, estivesse ciente e diligen-
te a respeito do tema. O problema 
atinge nosso correspondente com o 
Banco do Brasil e as Lotéricas com a 
Caixa Econômica. E em 900 cidades, 
só tem o Banco Postal como agencia 
bancária”.

O presidente Guilherme Cam-
pos reforçou que a participação dos 
grupos financeiros dos estados é de 

suma importância, devido a empresa 
os representar como correspondente 
bancários.

Privatização
Quanto à possibilidade de pri-

vatização dos Correios, Guilherme 
Campos foi enfático: – “Fomos no-
meados com um objetivo a recupe-
ração da empresa. O presidente Te-
mer sempre firmou que ‘os correios, 
são empresas muito admirada e mui-
to querida por todos os brasileiros e 
não faz parte das empresas a serem 
privatizadas’. Porém, se o Correio se 
reinventarem e mostrarem viáveis, 
outras ações serão tomadas, nos-
sa finalidade é recuperação, e está 
acontecendo, temos retomada da 
qualidade, o foco são as encomen-
das, como alternativa postal que 
vem caindo no Brasil e no mundo”.

Bancada Federal
O deputado federal Marcos Re-

átegui prestou apoio ao presidente 

Guilherme Campos, e prometeu le-
var a pauta para a bancada amapa-
ense e conversar com o governador 
Waldez Góes para tratar do assunto.

“Sou delegado federal e presiden-
te da Frente Parlamentar Mista da 
Segurança, Desenvolvimento e In-
tegração das Fronteiras e no dia 21 
de novembro teremos uma reunião 
com os todos os secretários de Segu-
rança da Região Norte, com a parti-
cipação dos Ministérios da Defesa e 
da Justiça e órgãos envolvidos com a 
Segurança Pública, desde a PF, PRF, 
PM e representantes dos Guardas 
Municipais. Os principais crimes 
que o Brasil enfrenta hoje são o trá-
fico de drogas, armas e de pessoas, 
descaminho do cigarro e roubos de 
cargas. E eles estão sub-investiga-
dos, as investigações estão voltadas 
para os crimes de colarinho branco. 
Não temos um membro do Ministé-
rio Público atuando nestes crimes. 
Então isso explica o aumento da cri-
minalidade e a violência que o crime 
organizado utiliza e aqui não é di-
ferente. Temos ciências de execução 
aqui no Amapá, coisa que é estranha 
no nosso Estado. Nessa reunião es-
tarei convidando a todos para a par-

ticiparem da reunião de 7 de dezem-
bro”.

O deputado Marcos Reátegui, in-
formou a reportagem que com refe-
rência a segurança das agências do 
Banco Postal, e dos corresponden-
tes do Correio, são de altos custos e 
como são localizadas em cidades ca-
rentes, o investimento se torna mais 
alto. “Os custos com a segurança 
são incompatíveis com a receita. A 
segurança privada tem alto custo e 
como o Correio oferece um serviço 
público, nada mais justo que a segu-
rança pública ofereça essa tomada 
de contas dos produtos e serviços 
que são disponibilizados para a Na-
ção. Hoje, nossos esforços, para que 
possamos minimizar os efeitos da-
nosos da delinquência que tenta se 
apropriar dos objetos da população 
que esteja sob a responsabilidade 
dos correios e para isso tem de ter 
a participação dos Estados e muni-
cípios que precisam desses serviços 
prestados pela estatal”.



Besaliel Rodrigues

Como dissemos na oportunida-
de anterior, a sociedade civil, 
que compreende os partidos de 

massa, os sindicatos, as igrejas e demais as-
sociações, têm o dever de zelar pela melhor 
transparência possível dos processos eleito-
rais, sem prejuízo da vigilância existente no 
ordenamento jurídico.

Entidades de classe, como a Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB, Associação dos 
Magistrados brasileiros - AMB, associações 
privadas, instituições como as famílias, es-
colas, universidades e mídia em geral, têm 
hoje a obrigação de ofício de combater, den-
tro de suas esferas de atuação e dentro de 
suas possibilidades, a corrupção eleitoral.

Os corruptores eleitorais demonstram-
-se extremamente peritos em suas práticas 
delituosas. São profissionais no que fazem, 
sabem das deficiências do sistema e das bre-
chas das leis; dificilmente caem nas mãos 
da Justiça, pois, mascaram muito bem seus 
crimes.

Assim, exige-se da sociedade em geral 
uma atuação eficiente, uma evangelização 
política capaz de fazer com que os cidadãos, 
na maioria analfabetos e de baixa escolari-
dade, valorizem o voto, pois a sociedade 
brasileira anseia por democracia sem distor-
ções causadas, principalmente, pelo abuso 
do poder econômico.

Uma pequena ilustração de que a pluto-
cracia infecta nossa vida política de há mui-

to tempo nos é dada por Roberto Schwarz 
que, estudando a obra de Machado de Assis, 
concluiu que “(...) pode-se afirmar que, na 
visão machadiana, o problema fundamental 
do Brasil não é a Monarquia nem a Repú-
blica, mas, sim, a Oligarquia Absoluta. Este 
diagnóstico lúcido e atualíssimo é verdadei-
ramente genial. Monárquico ou republica-
no, o poder de fato é oligárquico.” (In Um 
mestre na periferia do capitalismo –  www.
academia.org.br/biblio.htm, pp. 17-8).

Temos, nesta citação, um ponto de re-
flexão para a sociedade brasileira. Não de-
vemos descansar no combate à contamina-
ção tão nefasta ao nosso povo, causada pelo 
abuso dos donos do poder econômico.

Vejamos, agora, o histórico primeiro 
projeto de lei de iniciativa popular no Brasil 
contra o abuso do dinheiro nas eleições.

Procurando não ficar omissa a esse com-
bate, a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil - CNBB, por intermédio de sua Co-
missão Brasileira de Justiça e Paz -CBJP, 
em parceria com a Ordem dos Advogados 
do Brasil - OAB Nacional e outras mais de 
sessenta entidades representativas de todos 
os seguimentos sociais, resolveram, a partir 
de 1997, propugnar a alteração da legislação 
eleitoral brasileira, no que toca à repreensão 
mais ágil e objetiva da atuação desmedida 
do poder econômico no processo eleitoral, 
através de projeto de lei de iniciativa popular 
(CF/88, arts. 14 e 61).

Assim, após alguns estudos preliminares 
e várias audiências públicas, o projeto de lei 
foi elaborado por uma comissão, iniciando-
-se, em seguida, a coleta nacional de assina-
turas, que embasaria legalmente a iniciativa, 
tornando-a admissível no Congresso da 
Nação.

Antes do Projeto começar a percorrer o 
país, foi levado pelo então secretário-geral 
da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Dr. 
Francisco Whitaker e pelo na época presi-
dente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Dr. Reginaldo de Castro, ao então presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral, ministro 
Ilmar Galvão, que foi o primeiro cidadão a 
subscrever a Iniciativa Popular, sendo segui-
do pelo presidente nacional dos Advogados 
(Jornal da OAB, de setembro/98).

A coleta de assinaturas foi efetuada em 
todo o país, através das igrejas e dioceses, 
dos centros comunitários, em portas de fá-
bricas, escolas, universidades, nos shoppin-
gs, nas feiras, nas ruas e até pela Internet. 
Por mais de um ano, mais de um milhão de 
eleitores foram mobilizados e subscreveram 
o primeiro Projeto de Lei de Iniciativa Po-
pular da história do Brasil.

Ato contínuo, o então presidente da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
Dom Jayme Henrique Chemello levou o 
Projeto, com todos os seus requisitos legais, 
à Brasília, entregando-o nas mãos do então 
presidente da Câmara dos Deputados, Mi-

chel Temer que, por ironia do destino, é hoje 
o único Presidente da República denuncia-
do por duas durante o mandato exatamente 
por corrupção e abuso do poder econômi-
co.

Como no Brasil há um dispositivo cons-
titucional que diz que “a lei que alterar o 
processo eleitoral entrará em vigor na data 
de sua publicação, não se aplicando à elei-
ção que ocorra até 1 (um) ano da data de 
sua vigência” (CF/88, art. 16, É o conhecido 
princípio de direito da anualidade), estando 
o tempo exíguo para o trâmite do Projeto, 
e mais, tendo de serem checadas todas as 
mais de um milhão de assinaturas dadas ao 
Projeto, não havendo tempo suficiente para 
tal operação, para não prejudicar a tramita-
ção da Iniciativa e nem frustrar os anseios 
da população, que era ver aprovada as mu-
danças para vigorarem já no pleito seguinte, 
um grupo de parlamentares na Câmara Fe-
deral assumiu o Projeto.

Dessa forma, devidamente recebido na 
Câmara dos Deputados, em históricos qua-
renta e um dias, o primeiro Projeto de Lei 
de Iniciativa Popular brasileiro tramitou, foi 
aprovado pelo Congresso e sancionado pelo 
Presidente da República, transformando-se 
na Lei n. 9.840, de 28 de setembro de 1999.

Toda essa história que acabamos de rela-
tar demonstra o poder que a sociedade tem 
e quase não é exercitado. Continuaremos na 
próxima oportunidade.

O COMBATE AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO NAS ELEIÇÕES – II

Basta um olhar atento para 
conhecer a nova tendência 
mundial no que se refere a 

regimes de emagrecimento. Em con-
versa no trabalho, na escola, na aca-
demia, certamente você ouvirá a nova 
onda de fazer a dieta do glúten. Elimi-
nar o nutriente do cardápio tornou-se 
a solução mais prática para quem de-
seja perder peso e ter mais saúde – isto 
advém da redução do consumo de ali-
mentos muito calórico nos quais há a 
presença de glúten, como os pães e as 
pizzas.  Uma pesquisa global da Niel-
sen sobre tendências de alimentação 
saudável divulgada no ano passado 
mostrou que 21% dos consumidores 
em todo o mundo optaram por dietas 
sem glúten. O estudo também mos-
trou que uma parcela significativa de 

consumidores estão  dispostos a pagar 
uma média de 23% a mais pelos seus 
substitutos. 

O glúten é uma proteína existente 
no trigo, na cevada, na aveia, no mal-
te  e no centeio. Não tem calorias ou 
função importante no organismo. Sua 
importância  é ter se tornado impres-
cindível na panificação. Sua função é 
acrescentar viscosidade e elasticida-
de às massas e pães. Sua substituição, 
segundo orientação de especialista, 
é  usar outras fontes de carboidratos, 
como farinha de mandioca, arroz e ba-
tata doce.

A ciência concorda que o glúten 
não é uma substância completamente 
inofensiva. Por exemplo, ela não pode 
ser consumida de forma nenhuma por 
portadores de doença celíaca, uma in-

flamação na parede do intestino cau-
sada pela reação ao glúten.

Algumas pessoas podem ter into-
lerância a essa proteína, mas não che-
gam a apresentar inflamação, que pode 
causar enjôo, cólica e até diarréia.

Ao cortar o glúten da dieta, a pes-
soa normalmente desincha e emagre-
ce, porque deixa de ingerir a farinha 
de trigo, produto refinado mediante 
um processo que retira do alimento 
quase toda a fibra presente nele. Por-
tanto, segundo especialistas em nutri-
ção, o consumo de glúten não está re-
lacionado ao consumo de fibras, pelo 
contrário, normalmente quem o retira 
da dieta, pode substituí-lo  por opções 
com percentuais muito maiores de fi-
bras, como as frutas, verduras  ou as 
raízes, como a batata doce.

As fibras são substâncias contidas 
em determinados alimentos, que não 
conseguimos digerir. Ou seja, elas 
adentram ao nosso sistema gastrin-
testinal, passam e saem. Entre suas 
funções principais estão  a de causar a 
sensação de saciedade, na absorção de 
glicose e gordura, e no equilíbrio dos 
níveis de colesterol.

Dicas de Alimentos Ricos em Fibras 
1. Verduras: alface, couve, rúcula, 

acelga, espinafre, brócolis;
2. Legumes: abóbora, beterraba, 

cenoura, pimentão
3. Grãos: os feijões, lentilha, ervi-

lhas e milho;
4. Frutas (de preferência com 

casca): maçã, pêra, uva, goiaba, 
abacaxi,laranja, mamão, morango, 
abacate. 

Alimentares da Saúde
Luiz Cabral
Engenheiro Agrônomo - uizccastro.ap@gmail.com

Meu Bem, Meu Mal – O Pão Nosso de Cada Dia
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Da Editoria

Nesta terça-feira 
(14) o Gover-
no do Ama-

pá e Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos 
lançaram um selo come-
morativo em homenagem 
aos 15 anos do Sistema 
Integrado de Atendimen-
to ao Cidadão (SIAC/SU-
PER FÁCIL). A cerimônia 
aconteceu no Palácio do 
Setentrião.

Técnicos dos Correios 
fizeram a apresentação e o 
ato simbólico de oblitera-
ção do selo, desenvolvido 
pelo designer amapaen-
se Adalto Brito e que traz 
em sua ilustração imagens 
que rementem ao público 
atendido pelo serviço, o 
que reforça o compromis-
so que o SUPER FÁCIL 
possui em desenvolver uma parceria com 
a população do Estado. O selo é dividido 
em quadrantes perfeitos de 5×3 cm, gra-
fado com nome da rede, com mosaico de 
rostos fazendo alusão à população aten-
dida pelo SUPER FÁCIL, com a frase: “A 
Serviço da População”.

Ao todo foram confeccionadas cinco 
mil unidades do selo. Trata-se de uma 
peça com grande valor cultural e docu-
mental que será utilizada na postagem de 
cartas e encomendas que circulam pelo 
país disseminando a homenagem ao SU-
PER FÁCIL.

Destaques de 2016
Na ocasião, funcionários dos Correios 

e do Super Fácil foram homenageados 
pelos trabalhos registrados, como de ex-
celência à população amapaense. Como 
honraria, eles receberam troféus e peças 
filatélicas já lançadas.

A carteira Erlane dos Santos Ferreira, 
que exerce a profissão há 5 anos, rece-
beu das mãos do presidente nacional dos 

Selo marca os 15 anos de implantação 
do Super Fácil no Amapá

Correios, Guilherme Campos Júnior, ál-
buns com peças e o troféu. “Estou muito 
feliz com essa homenagem. Trabalhamos 
direto com o público, notar a felicidade 
das pessoas com a nossa chegada é grati-
ficante”, afirmou.

Outro homenageado foi o servidor 
público do SIAC/SUPER FÁCIL, Jadinir 
Assunção (51 anos), um dos primeiros 
funcionários da instituição. “Esse prêmio 
mostra o reconhecimento pelo trabalho 
e dedicação nestes 15 anos de serviço. 
Já desempenhei várias funções e espero 
continuar ajudando no atendimento à 
população”, enfatizou.

A diretora-presidente da rede SUPER 
FÁCIL, Luzia Grunho, destacou que a 
instituição existe desde 2002 e possui 
atualmente 11 unidades distribuídas pelo 
Estado, com a função de, em um único 
local, fornecer à população atendimen-
tos de instituições estaduais, municipais 
e federais.  “Proporcionamos mais co-
modidade, agilidade à população com os 
nossos serviços. Essa homenagem é um 

verdadeiro prêmio para os amapaenses. 
Agora a instituição será conhecida nacio-
nalmente”, afirmou a gestora.

O presidente nacional dos Correios, 
Guilherme Campos Junior, fez o anúncio 
da continuidade na parceria dos Correios 
com Governo do Estado, com a inaugu-
ração da Unidade do SIAC/SUPER FÁ-

CIL na Zona Oeste de Macapá. A unida-
de irá atender a demanda de cerca de 60 
mil famílias. O prédio, que terá sede na 
Rodovia Duca Serra, disponibilizará ser-
viços do DETRAN, Correios, correspon-
dente bancário Pague Fácil BB, Secretaria 
de Estado do Trabalho (Sete), PROCON, 
Receita Federal, entre outros. A previsão 
é que a inauguração aconteça no início de 
2018. “Essa será mais uma parceria dos 
correios com essa belíssima instituição 
que possui servidores comprometidos 
com um atendimento de qualidade à po-

pulação do Estado do Amapá”.
O governador em exercício, Papaléo 

Paes, lembrou que o SUPER FÁCIL teve 
sua estrutura toda montada na primeira 
gestão do governador do Amapá, Wal-
dez Góes. “Verificando a necessidade e 
dificuldade da população em se deslocar 
para estes atendimentos, foi construído 

e planejado uma central de atendimento 
com vários serviços, o que possibilitou 
a descentralização e comodidade desses 
atendimentos”, disse Paes.

Participaram da cerimônia, o go-
vernador em exercício, Papaléo Paes, o 
presidente nacional dos Correios, Gui-
lherme Campos Junior, a diretora-pre-
sidente da rede SUPER FÁCIL, Luzia 
Grunho, o superintende estadual dos 
Correios Amapá, Heráclito Mendes e 
servidores do SUPER FÁCIL e dos Cor-
reios do Amapá.
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Escolinhas de Futebol 
de Base formando cidadãos e 
revelando craques do futebol

O futebol amapaense decaiu e não pro-
duziu grandes nomes fora do Estado. A 

prata da casa tem brilhado nos clubes lo-
cais e por aqui tem ficado. 

Escolas de futebol 
têm sido um dos 
principais trampo-
lins para meninos 
bons de bola. Hoje a 
maioria dos clubes 
mantém contato per-
manente com algu-
mas escolinhas e, de 
tempos em tempos, 
envia representan-
tes para testar garo-
tos que se destacam 
em cada uma delas.
Página 12-13



Da Editoria
 

Os 18 mil pescadores do Ama-
pá estiveram representados 
nesta quarta-feira, 15, por 

suas lideranças em uma reunião que 
aconteceu no auditório da Organização 
de Cooperativas do Brasil (OCB/AP), 
com o deputado federal Marcos Reátegui. 

O objetivo do encontro foi fazer um diag-
nóstico da atuação do setor e sua impor-
tância para a economia. Representantes 
de cooperativas de produtores de açaí e 
de taxistas também estiveram presentes.

Representantes da Federação de Pes-
cadores, cooperativas e colônias rela-
taram que apesar da importância da 
atividade pesqueira, os trabalhadores e 

produtores enfrentam dificuldades para 
sobreviver no mercado. “Enfrentamos di-
ficuldades para o desenvolvimento do se-
tor pesqueiro no Amapá, como a falta de 
fábrica de gelo, que inviabiliza negócios 
maiores, e já chegamos a perder produto 
por isso, e carência de infraestrutura de 
desembarque. O Terminal Pesqueiro está 
pronto há muitos anos em Santana, mas 
nunca foi inaugurado”, disse Raimundo 
Nobre, da Federação.

Os pescadores elogiaram o trabalho 
do deputado Marcos Reátegui, e reco-
nhecem que sua atuação é primordial 
para o setor, que de acordo com Raimun-
do Nobre, comercializa em média 20 to-
neladas de pescado por dia, desembarca-
do no porto de Santana, e que abastece 
o mercado interno. “O deputado é uma 
grande aliado em Brasília, não fosse por 
ele, teríamos perdido o Seguro Defeso, e 
tenho confiança que ele irá trazer mais 
benefício para nosso setor”, disse Pedro 
da Silva,  presidente da Colônia Z9.

Como parlamentar, o deputado Mar-
cos Reátegui tem apostado em políticas 

de incentivo à produção de pescado, por 
ser uma alternativa econômica e um pro-
duto básico na alimentação,  como pro-
teína de qualidade.  Além de trabalhar, 
junto com a Agência de Pesca do Amapá 
(Pescap) o projeto “Peixe Popular”, tam-
bém destinou emenda parlamentar no 
valor de R$ 3 milhões para o setor, para 
investimento em construção de tanques, 
conhecimento técnico e aquisição de 
produtos. No último final de semana, 
no município de Tartarugalzinho, foram 
entregues certificados para alunos de ca-
pacitação em piscicultura, realizado em 
parceria com a Pescap.

“A pesca é setor importante na ge-
ração de renda, assim como outros se-
tores produtivos, que são a única fonte 
de receita do Estado, que não produz 
riquezas. A atividade em si, como ou-
tras do setor privado, aquecem a econo-
mia com seus produtos e serviços, e de 
forma direta são responsáveis pela arre-
cadação do Estado, e contribuem para 
melhoria dos serviços públicos”, disse o 
parlamentar.

SEMA – ‘LIXO QUE VALE’
Dinheiro Verde por material reciclável
Da Editoria

Atualmente, quando se discute 
sobre a preservação do meio 
ambiente, sempre é colocado 

em pauta a destinação final do lixo. No 
Amapá uma iniciativa inovadora, lança-
da no último fim de semana nos muni-
cípios de Laranjal e Vitória do Jari, busca 
transformar lixo em dinheiro, evitando 
futuros problemas para o planeta.

O projeto Lixo que Vale é um pro-
grama de política pública lançado pelo 
Governo do Estado do Amapá e coorde-
nado pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente. A ideia é levar o projeto para 
os demais municípios do Estado.

Segundo o secretário de Estado de 
Meio Ambiente, Marcelo Creão, a ideia 
surgiu da necessidade de um mecanismo 
no qual o cidadão possa ser responsável 
pelo seu lixo e colocá-lo dentro da ca-
deia produtiva. “Muitas campanhas de 
sensibilização, de conscientização de co-
leta seletiva foram criadas no Brasil, mas 
precisava de algo a mais e esse algo era 
transformar o lixo em dinheiro”, explica 
o secretário.

Uma das ideias do projeto é fazer com 
que as famílias gerenciem de forma me-
lhor seus resíduos. “A partir deste mo-
mento o volume de lixo que cada cida-
dão, que cada família vai mandar para o 

lixão será menor porque agora eles pode-
rão aproveitar esse material”, ponderou.

Como se trata de uma política pública, 
a ser instalada nos demais municípios e 
gerida pelo governo do Estado, o progra-
ma tende a caminhar rumo ao aprimora-
mento de sua estrutura buscando sempre 
uma melhor qualidade ambiental das ci-
dades. “O que buscamos com este projeto 
é transformar isso numa cultura, um há-
bito, algo normal e rotineiro para todas as 
famílias do Amapá”, frisou Creão.

Dinheiro Verde
Para o funcionamento do projeto foi 

criado o “dinheiro verde”. Trata-se de 
quatro tipos de cédulas com valor de R$ 
0,50 e que serão trocadas em postos cre-
denciados pela SEMA nos locais onde o 
projeto for implantado.

A troca funciona da seguinte manei-
ra: o cidadão leva o material reciclável até 
um posto de coleta onde será pesado, e 
o cidadão recebe o valor avaliado de seu 

material em notas de dinheiro verde, e 
poderá trocar as notas por qualquer pro-
duto equivalente ao valor em real em es-
tabelecimentos comerciais credenciados. 
“É o lixo se transformando em bem de 
consumo para o cidadão”, destacou o se-
cretário.

Uma empresa de reciclagem respon-
sável por coletar o material reciclável é 
quem vai fazer o depósito em real para 
que os estabelecimentos credenciados 
possam realizar as trocas.
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Pescadores fazem diagnóstico do setor no 
Amapá e apontam dificuldades e melhorias



Da Redação

1889 – 2017 O que fizemos da República?
De Deodoro a Temer, passando por Lula e a incógnita chamada Bolsonaro. 

A República Brasileira foi implantada 
no dia 15 de novembro de 1889. 
Federalismo, sistema presidencia-

lista, independência dos poderes e separação 
entre Igreja e Estado, foram características que 
surgiram juntamente com esse novo sistema de 
governo.

Uma República que o povo não queria, exis-
te uma interpretação de que a população assistiu 
“bestializada” à proclamação da República. Essa 
é uma teoria do historiador José Murilo de Car-
valho. Ele diz que a república não era uma aspi-
ração do povo brasileiro, que viu acontecer aqui-
lo sem uma adesão (...). A própria monarquia 
estava fragilizada. Um dos pilares mais fortes era 
a escravidão. Terminar a escravidão era enfra-
quecer a monarquia e tanto o Imperador D. Pe-
dro II, e a Princesa Izabel sabia disso, porém deu 
esse passo importante para imagem brasileira, o 
único país escravocrata na época.

Assim estava criada a Republica Brasileira, 
com a denominação de Estados Unidos do Bra-
sil. Perdurando por quase 75 anos, os “Estados 
Unidos do Brasil” era o sucessor do monárquico 
“Império do Brasil”, estabelecido pela Constitui-
ção de 1824 e que vigorou até 1889. Ao usar “Es-
tados Unidos”, a Constituição de 1891 procurava 
explicitar a postura do novo regime republicano, 
que deu fim ao Estado unitário que vigorava no 
Império.  

Há 50 anos o Brasil deixava de usar o nome 
oficial “República dos Estados Unidos do Brasil”, 
que perdurava oficialmente desde 1891, época 
da primeira Constituição Republicana do país. 
A mudança foi estabelecida com a entrada em 
vigor da Constituição Brasileira de 1967. Ela-
borada pelo regime militar sob o comando do 
general Arthur da Costa e Silva, ela entrou em 

vigor em 15 de março daquele ano e passou a 
ser denominado República Federativa do Brasil.

Antes da independência o Brasil foi chama-
do Terra de Santa Cruz, Vice-Reino do Brasil e 
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e até 
mesmo Pindorama (pelos índios), entre outros 
nomes.  

Uma república não festejada
O dia da Proclamação da República (15 de 

novembro) não é festejado como o acontece 
com o Dia da Independência (7 de setembro). 
O que parece é que o evento em si tem um peso 

menor do que a Independência, que tem um 
charme. Isso se deve ao caráter elitista inicial 
da república que dificultou o reconhecimento 
do povo em se identificar com aquilo, já que o 
primeiro presidente eleito por voto direto só to-
maria posse cinco anos depois da proclamação. 
Prudente de Moraes foi o terceiro presidente 
da república, eleito por voto popular em 1894. 
Muitos historiadores e pessoas do meio político 
veem na proclamação uma espécie de golpe.

No Brasil atual a falta de empatia com o dia 
da proclamação da república se faz pelas cons-
tantes “quebras do pacto democrático”. Em toda 
República, de 1889 até 2016, os períodos políti-
cos no Brasil se intercalam entre ditadura e esta-
do de sítio, com rompimentos do pacto demo-
crático por parte de uma suposta normalidade 
constitucional. São vários momentos de rom-

pimento. A República ainda é uma instituição 
jovem que precisa mostrar que a força vem da 
população. E seus mandatários e representante 
parlamentar, devem apreender isso, que eles são 
servidores da Nação e seus “patrões” é o Povo.

De Deodoro a Temer
No início da República, Deodoro da Fonse-

ca, após ter fechado o Congresso Nacional, per-
maneceu mais uma quinzena no poder antes de 
ser obrigado a renunciar, após a rebelião da Ma-
rinha, entregando o governo a Floriano Peixoto. 
Mais de meio século depois Getúlio Vargas resis-

tiu 19 dias até a tragédia do dia 24 de agosto de 
1954. A crise de novembro de 1955 foi resolvida 
no próprio mês, mesmo tendo três presidentes 
em um curto espaço de tempo. E, finalmente, 
a 31 de janeiro realizou-se a cerimônia de pos-
se de Juscelino Kubitschek e de João Goulart. Já 
em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros, em 
duas semanas, fundamentalmente, foi possível 
encontrar uma solução para o impasse sucessó-
rio. Três anos depois – e, neste caso, com a deci-
siva presença militar – em alguns dias foi cons-
truída uma nova situação política, ganhamos a 
Ditadura Militar, linha dura.

Agora, mesmo tendo instituições um pouco 
mais sólidas do que nos momentos históricos 
citados, nada indica que seja possível encontrar, 
em curto prazo, um caminho que retire o país da 
mais profunda crise da nossa história.

Com a redemocratização foi construído um 
estado democrático de direito que não conse-
guiu lançar os fundamentos de uma República 
Democrática. Pelo contrário, a institucionalida-
de acabou – graças à sua complexidade e ausên-
cia de controle público – dando guarida segura 
àqueles que conspiraram sistematicamente con-
tra os valores republicanos.

Os republicanos passaram por diversos mo-
mentos de desilusão política. A cada aparente 
ruptura, vinha – em seguida – a desilusão. E isso 
desde o 15 de novembro de 1889, passando por 
1930, 1945, 1964, 1985 e, especialmente para a 
conjuntura que vivemos, 1988 e a sua “Consti-
tuição cidadã”. 

A cada dia fica mais profundo o fosso que 
separa o cidadão comum da elite dirigente – elite 
dirigente, entenda-se, dos Três Poderes da Repú-
blica.

O poder continua petrificado, de costas para 
a sociedade. Não quer saber de mudança. Quer 
manter, na essência, tudo como está. Basta re-
cordar que estamos a cerca de um ano das elei-
ções presidenciais e nada indica que haverá uma 
profunda alteração do que vivemos no processo 
eleitoral de 2014. Michel Temer deve logo aban-
donar o Palácio do Planalto. Mas a crise sistêmi-
ca vai permanecer. Ela é muito mais profunda 

do que a mera substituição do presidente.  

O povo quer mudança
A saída estará em 2018? 
Poderemos começar amadurecer uma Re-

pública Democrática? 
O povo está querendo experimentar uma 

nova forma de ação de governo, e afastando do 
sistema políticos “permanentes” por “novos” 
candidatos com novas ideias e propostas. Ocu-
pando este espaço estão surgindo os populistas, 
como o Lula (o velho, com novo discurso) e Bol-
sonaro (o novo, com o velho discurso).

Lula x Bolsonaro vem se consolidando como 
o vetor eleitoral do ano que vem, até mesmo em 
Estados mais distantes da vida de Brasília. Claro 
que ainda há muita água para rolar, mas a crise 
política instalada no poder central obriga os bra-
sileiros a anteciparem esta decisão.

Falta ainda os políticos de outros espectros 
ideológicos, mas de verve democrática, e até 
mesmo os agentes econômicos, acordarem para 
o fato de que o tempo é cada vez menor para 
pensarem neste cenário que vêm resistindo em 
aceitar.

O deputado Jair Bolsonaro quer ser presi-
dente do Brasil. O deputado Jair Bolsonaro tem 
chances reais de vir a ser presidente do Brasil. 
No passado essas duas frases pareciam distantes 
da realidade. Hoje elas são cada vez mais reais. 
Com suas ideias extremistas, o presidenciável já 
alcançou 17% das intenções de voto na última 
pesquisa Datafolha.

Enquanto isso Lula lidera todas as pesquisas, 
porém, pela primeira vez na história do Brasil, 
um ex-presidente da República foi condenado 
na Justiça. O juiz federal Sérgio Moro condenou 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove 
anos e seis meses de prisão, pelos crimes de cor-
rupção passiva e lavagem de dinheiro. Pela deci-
são, Lula também fica proibido de ocupar cargos 
públicos nos próximos 19 anos. Destino de Lula 
está nas mãos de trio de desembargadores que 
atua em Porto Alegre.

Mais do que nunca cabe dizer – “Acorda, 
Brasil”.
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Reinaldo Coelho

No país do futebol milhares de 
meninos e meninas nutrem o 
sonho de se tornar um jogador 

profissional e vestir a camisa de grandes clu-
bes brasileiros, europeus e mais recentemen-
te, chineses, árabes e outros escudos para se 
tornarem estrelas.

Sim, estrelas como Neymar, Messi e Cris-
tiano Ronaldo, entre tantos outros atletas que 
marcaram história na modalidade, desper-
tam nas crianças e adolescentes o sonho de 
um dia serem atletas famosos. Para que isso 
aconteça muitos pais apostam suas fichas nas 
escolinhas de futebol.

É aí onde tudo começa. Escolas de fute-
bol têm sido um dos principais trampolins 
para meninos bons de bola. Hoje a maioria 
dos clubes mantém contato permanente com 
algumas escolinhas e, de tempos em tempos, 

envia representantes para testar garotos que 
se destacam em cada uma delas.

Em Macapá esse desejo também impul-
siona centenas de jovens. Hoje o município 
conta com dezenas de escolinhas, funcionan-
do em sua maioria precariamente nos bairros 
periféricos, mas ajudando milhares de crian-
ças, sem opção lúdicas, a encontrar nos ca-
minhos de terra batida, o amor do brasileiro 
pela bola.

O Amapá já foi celeiro de craques de fu-
tebol, exportando dezenas de jogadores para 
todos os recantos brasileiros e grandes nomes 
resplandeceram no cenário futebolístico na-
cional defendendo as camisas dos grandes 
clubes nacionais e internacionais, como ex-
-jogadores Jason Rodrigues, Germano Tiago, 
Roberto Gato, Adervane Baraquinha e Jor-
ginho Macapá, além dos irmãos Bira e Aldo 
do Espírito Santo, macapaenses que atuaram 
em diversos clubes como Atlético Mineiro, 
Fluminense, Interna Paysandu-PA e Remo-
-PA. Destaque-se Marcelino Augusto Olivei-

ra. Por aqui o ex-jogador vestiu a camisa do 
Amapá Clube, do Independente e da Seleção 
Amapaense, no Pará teve um passagem rápi-
da pelo Clube do Remo. Marcelino chegou 
a atuar no Cosmos (USA), no América do 
México, no Los Angeles Aztecs (USA), no 
Tampa Bay Rowdies e no Necaxa (México) e 
morreu precocemente em MG.

O futebol amapaense decaiu e não produ-
ziu grandes nomes fora do Estado. A prata da 
casa tem brilhado nos clubes locais e por aqui 
em ficado. Alguns amapaenses estão se sain-
do bem como o amapaense Anderson Patric 
que joga no Japão e neste semestre o atacan-
te acertou com o Sanfrecce Hiroshima para 
disputar o restante do campeonato asiático. 
Anderson Patric está no Japão desde 2013. O 
meia atacante Fabinho está no Brasiliense, o 
Dedé zagueiro, está no Atlético Goianiense 
e o meia atacante Lesandro e o zagueiro Jarí 
estão na mira do Clube do Remo. O atacante 
santista (AP) Luciano Marba, veio da escoli-
nha de base e fez teste no Clube Internacional 

e passou uma temporada na Grécia. 
“O Panthrakikos já tinha cinco estran-

geiros e não podiam me inscrever no cam-
peonato, então optei por voltar para Macapá 
e continuei jogando meu futebol no Santos 
(Ap)”.

São duas vertentes nas escolas de base do 
futebol, as escolinhas de campo de piçarra e 
as do gramado sintético, essas são particula-
res e sua maioria representam as marcas de 
grandes clubes ou atletas de renome, onde a 
cliente é de classe média, com mensalidades e 
equipamentos de primeira.

Normalmente seus proprietários tem li-
gações com os grandes centros desportivos 
e conseguem enviar jovens de potenciais a 
serem lapidados e os submetem as peneiras 
nacionais. 

É o caso de Edinoelson Trindade, ex-se-
cretário da SEDEL e empresário de escoli-
nhas de futebol, a Zico 10, e age como é faci-
litador do intercâmbio entre os amapaenses e 
o clube mineiro. 

Escolinhas de Futebol de Base formando 
cidadãos e revelando craques do futebol
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Escolas de futebol 
têm sido um dos 
principais trampo-
lins para meninos 
bons de bola. Hoje 
a maioria dos clu-
bes mantém con-
tato permanente 
com algumas es-
colinhas e, de tem-
pos em tempos, en-
via representantes 
para testar garotos 
que se destacam 
em cada uma delas.



Centenas de garotos já foram submetidos 
a triagem e peneiras, no sudeste do Brasil, não 
existem uma estatística sobre esses números, 
pois eles não sendo federados, podem se sub-
meter em qualquer clube nacional, com auto-
rização dos familiares. Em 2015 foram mais 
de 30 rapazes. Sendo que o segundo grupo de 
adolescentes que tentou a sorte no futebol de 
base do clube Estrada Real de Minas Gerais. 
Em 2014 um outro grupo de garotos amapa-
enses esteve disputando competições de base 
em Minas e deixaram um boa impressão. 

Os jovens embarcam com o desafio de 
não decepcionar as apostas de amigos, fami-
liares e técnicos que ficam no Amapá. Porém 
o maior desafio será ficar distante de paren-
tes, garante a garotada. Tales Gustavo, de 15 
anos, disputou o Campeonato Mineiro da 
categoria de 2014 se destacou na competição 
com boas atuações e gols importantes. Como 
resultado o jovem amapaense retornou para 
Minas para fazer testes em grandes clubes.

- Os diretores viram potencial nos jovens 
do Amapá e solicitaram novamente que ou-
tras promessas pudessem voltar para o clube. 
Dessa forma selecionamos alguns talentos, 
conversamos com os pais e agora eles terão 
a oportunidade de se firmar no time de lá. 
Tudo vai depender do desempenho de cada 
um. O certo é que eles estão tendo uma chan-
ce muito boa – finalizou Edinoelson.

As escolinhas de bairros
O que não acontecem com as escolinhas 

de bairros, onde um amante do esporte ou 
um ex-jogador se habilita a investir tendo em 
vista as crianças do próprio bairro, estarem 
sendo recrutadas pelos traficantes e crimino-
sos. São os projetos sociais, bancados pelos 
próprios treinadores e familiares, que não 
recebem nenhuma ajuda ou apoio do poder 
público.

A reportagem esteve com o secretário de 

Desporto e Lazer do Estado, Junior Maciel, 
que ao ser questionado sobre as escolinhas, 
que tem projeto de ajuda a esses abnegados 
projetos sociais, porém pela falta de recursos, 
a SEDEL só disponibiliza atendimento com 
kits de material esportivo.

Em 2014 dois garotos que faziam parte 
do projeto Social ‘Kigolaço’, que desenvolve 
atividades em uma escolinha de futebol na 
zona Norte de Macapá, foram fazer testes em 
um clube do interior paulista. Evaldo Dar-
lan Dias embarcam para participar de uma 
peneira no São Bernardo, onde poderiam 
integrar a categorias de base da equipe, caso 
passem no teste.

As jovens promessas se destacaram e 
conseguiram atuar em algumas competições 
jogando no Oratório, Santos e Trem, equipes 
locais. Os atletas tiveram a oportunidade de 
fazer o teste graças ao Claudio Rodrigues que 
é ‘olheiro’ de jovens talentos e já conseguiu le-
var outros jogadores para o clube do interior 
paulista. Ele garante que os garotos terão as 
mesmas oportunidades de outros jovens que 
também irão participar dos testes.

Muitos desses jovens não conseguem 
completar os seus sonhos e retornam as ori-
gens, mas com experiência e disposição de 
saber que para conquistar tem que lutar.

A satisfação dos professores e técnicos 
dessas escolinhas é ver que um de seus pu-
pilos se destaca e é a resposta do projeto que 
vem a anos, apesar das dificuldades, tirando 
dezenas de garotos da vulnerabilidade social. 
“A gente tem tentado fazer com que eles te-
nham a oportunidade e quem sabe, obterem 
o sucesso”, afirma Wilson.

Ele explica que os projetos sociais, ban-
cados pelos próprios técnicos, ajudam mui-
to os jovens que não tem como pagar uma 
escolinha particular, a maioria desses jovens 
estão na periferia. “É um trabalho voluntário, 
os encargos saem de nossos próprios bolsos, 
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A FORÇA DA BASE NO 
FUTEBOL ALEMÃO

A elastici-
dade do 
p l a c a r 

do jogo entre Brasil x 
Alemanha, na Copa 
do Mundo de 2014, 
surpreendeu. Mas 
para os alemães a su-
perioridade do time 
de Joaquin Löw é ape-
nas o resultado de um 
plano conduzido com 
detalhes por mais de 
uma década e que, agora, colhe seus frutos. A meta foi sempre muito clara: acabar 
finalmente com o jejum de 24 anos sem um título mundial.

Tudo começou em 2000 depois de uma humilhante eliminação da Alema-
nha da Eurocopa daquele ano. Naquele torneio a Mannschaft não venceu um só 
jogo e saiu da competição sem ter marcado um só gol.

Clubes, federações locais e jogadores se reuniram para uma constatação 
preocupante: o futebol alemão não era mais competitivo e não havia conseguido 
fazer a transição.

Um plano foi montado para reerguer o futebol alemão e a prioridade não 
seria trazer estrelas estrangeiras. Mas criar uma base de jovens para que dez anos 
depois pudessem brilhar. A meta era de atrair, em cada cidade, jovens talentos e 
formá-los, mesmo que isso levasse anos para dar resultados.

Todos os clubes foram obrigados a montar escolinhas de futebol como exi-
gência para que pudessem participar do campeonato nacional.

Os resultados começaram a aparecer ainda em 2013, quando pela primeira 
vez a Alemanha enviou na atual temporada sete clubes para as duas competições 
europeias. Todos passaram para as oitavas de final.

Na Liga dos Campeões, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Schalke 
terminaram em primeiro lugar em seus grupos e a final foi entre Bayern e Borus-
sia nesta temporada.

Ao contrário do futebol espanhol, onde apenas quatro times venceram a 
Liga Nacional, nos últimos 20 anos, na Alemanha a concorrência é forte. Em dez 
anos cinco clubes levantaram o troféu da Bundesliga.

Ao contrário do futebol inglês, mais de 80% dos jogadores na primeira di-
visão alemã são locais. Ao contrário do futebol italiano os estádios estão lotados a 
cada rodada.

Desde então US$ 1 bilhão foi gasto no desenvolvimento de jovens estrelas. 
Hoje são 366 centros de treinamento de menores, empregando mil treinadores e 
dando espaço para 25 mil alemães tentarem a sorte no futebol.

Atualmente alguns desses garotos que se beneficiaram dos investimentos 
são verdadeiras estrelas, como Thomas Muller e toda uma legião de jovens que já 
estão na seleção alemã.

Para muitos não tinha como não pensar que o principal título podia estar 
próximo e seria justamente na Copa do Mundo do Brasil, 16 anos depois. “Esta-
mos prontos”, declarou o presidente da Federação Alemã de Futebol, Wolfgang 
Niersbach, e o resultado todos nós sabemos e nunca mais vamos esquecer – 7 x 1 
no Brasil, e a Alemanha levou o Caneco de 2016.

precisamos da ajuda do poder público para 
alavancar as atividades e ampliar os projetos, 
podendo agregar mais jovens”.

Federação
As escolinhas de futebol espalhadas pela 

capital do Amapá trabalham no desenvol-
vimento social de crianças, em sua maioria 
carentes. Em busca de mais apoio os projetos 
resolveram se unir e criar a Federação Ama-
paense de Futebol das Escolinhas. Na última 
semana 24 escolinhas se reuniram na Praça 
Floriano Peixoto para resolver a questão de 
legalizar a federação.

“Só falta legalizar juridicamente para que 
a federação comece a funcionar, esperamos 
que em dezembro já possamos ter nossa fe-
deração existindo de fato e de direito. Cada 
bairro de Macapá tem um monitor de es-
colinha e o poder público dificilmente olha 

o nosso trabalho. Então a gente se uniu para 
montar a federação das escolinhas para bus-
car parceria com os nossos governantes, disse 
o monitor Wilson dos Santos Ataíde, de 49 
anos.

Ataíde é conhecido em Macapá por in-
centivar o trabalho das escolinhas de futebol 
do estado. Em 2014 ele fez um protesto soli-
tário no monumento Marco Zero do Equa-
dor, durante a exposição da taça da Copa do 
Mundo no Amapá. O objetivo foi chamar 
a atenção do poder público para a falta de 
apoio aos projetos sociais esportivos.

Apesar da Federação Amapaense de Fu-
tebol das Escolinhas ainda não ter sido le-
galizada, a Instituição já está realizando um 
campeonato sub-17, envolvendo 24 projetos 
sociais. Os jogos acontecem no campo do 
São Paulo-AP, no bairro Infraero I, na Zona 
Norte de Macapá.



SUPERAÇÃO - Paulo Emílio Gomes Dias: 
“Deixei o alcoolismo pela natação. Minha meta é o triatlo”.
EDITORIA

Em um belo dia percebi que meu cotidia-
no já estava praticamente esgotado e não 
me valia mais. “Meu corpo e minhas re-

lações diziam claramente isso para mim: era hora 
de mudar de deixar a bebida, que me acompanhou 
desde os 13 anos de idade. Os excessos da vida ur-
bana não me levariam longe em nenhum aspecto 
que considero importante, muito menos com a 
qualidade que um dia, jovem, esbanjei e quase a 
destruí”. 

Esta declaração é de Paulo Emilio, um senhor 
de 64 anos, que há dois anos largou a bebida e pro-
curou uma piscina para nadar. “Fui usuário assíduo 
de álcool, cigarro. Até hoje eu não sei como aconte-
ceu, em um dia estava bebendo, no outro, estava na 
piscina nadando e até hoje estou conquistando dia 
a dia minhas vitórias sobre o alcoolismo, e nas pis-
cinas, as medalhas da vitória na natação. Como sou 
daqueles que não sabe mudar apenas um pouco, 
dar uma repaginada, maquiar a realidade, senti que 
a transformação deveria ser geral e intensa. E tracei 
a meta de chegar ao Triatlo, já estou praticando a 
maratona e a próxima etapa é o ciclismo”.

Mais que atleta, um exemplo de superação. O 
nadador máster, 64 anos de idade, dezenas de me-
dalhas nas piscinas do mundo, pois já competiu, 
regional, nacional e internacionalmente. Contudo 
a maior vitória do atleta não são as medalhas exi-
bidas no peito, mas a superação conquistada após 
28 anos de alcoolismo, vencidos através da prática 
do esporte.

“Hoje sou reconhecido, sou procurado pelas 
minhas conquistas nas piscinas, porém sempre 
começo contando o que eu era, ‘nada’, uma cara 
desconhecido, que quando pedia uma água recebia 
a recomendação de me afastar. O esporte me mos-
trou que basta querer e tudo muda. Hoje estamos 
aí medalhando, conhecendo o Brasil e o Brasil nos 
conhecendo, estou a caminho do mundial. Eu não 
tinha nome. Hoje estou praticando esporte, não é 
somente pelas medalhas, é pelas amizades, pela su-
peração e pela minha integração na sociedade que 
o esporte está me oportunando”.

Macapaense, morador do centro antigo da capi-
tal amapaense, foi um jovem que estudou as séries 
iniciais na Escola Barão do Rio Branco e concluiu 

no Ginásio de Macapá (GM, 
hoje EE Antônio Cordeiro 
Pontes), devido na época, a fal-
ta de opções para as crianças e 
jovens, a molecada tinha no ta-
baco e na cachaça a saída para o 
divertimento. “Nunca pratiquei 
esporte na infância e juventude, 
a única coisa que aprendi foi be-
ber e a fumar, devido à falta de 
opção, a molecada corria para 
pescar na orla, antiga Beira da 
Praia, e no Igarapé das Mulhe-
res e a cachaça estava presente. 
O cigarro veio devido ao meu 
pai fumar e eu passei a surripiar 
cigarro dele e me viciei”.

Foram 28 anos voltados 
para a bebida e o tabagismo que 
trouxe problemas sérios para sua vida e profissio-
nalmente. “Desde os meus 13 anos a bebida lide-
rava minhas ações, fui casado, separei, tenho uma 
filha e uma neta, hoje vou vivendo”.

Mas a lenta destruição do alcoolismo não o 
estabilizava em empregos, trabalhou na Casa Líbia 
tornou-se servidor público federal desde da época 
do ex-Território Federal do Amapá. “Sou servidor 
federal, mas minha carreira no serviço público 
não foi brilhante, faltava, levei muitas punições, a 
maioria dos meus chefes segurava minha ondas de 
alcoolismo. Com a criação do Estado do Amapá 
aconteceu as transições e fui alocado na Polícia Ro-
doviária Federal (PRF)”.

Esta nódoa (o alcoolismo) na vida de Paulo 
Emilio vem desaparecendo com os sucesso alcan-
çadas pela nova oportunidade que a vida está lhe 
dando e isso está vindo pelo esporte. Hoje essa su-
peração causa espanto e admiração até nos especia-
listas médicos. A natação foi a primeira opção de 
Emilio, devido ser moleque nascido e criado a beira 
do gigante Rio Amazonas e a primeira coisa que 
aprendem é nadar.

“Comecei com algumas braçadas no Centro 
Didático Parque Aquático Capitão Euclides Rodri-
gues, popularmente conhecido por Piscina Olímpi-
ca, hoje, nado 1.500 em piscinas a 10 mil metros, no 
Rio Amazonas, com 64 anos”.

Mas o esporte, e especificamente a natação, fez 
Paulo Emilio voltar ao banco da 
escola, aos 58 anos desta vez foi a 
Universidade, onde concluiu seus 
estudos como Bacharel em Turis-
mo. “Quando comecei a nadar na 
Piscina Olímpica fui observado 
por uns cidadãos que ali treinavam 
a natação máster e que me acolhe-
ram e passei a compor a Associa-
ção Pororoca Máster de Natação 
Macapá/Amapá em 2015, onde 

estou até hoje e a partir daí passei a competir, em 
2016”.

O espectro do alcoolismo ainda ronda a vida 
de Paulo Emílio, os próprios amigos ainda não ab-
sorveram sua reabilitação o tratam com desdém. 
“Neste ano e meio de competição já conquistei 76 
medalhas entre ouro, prata e bronze, mas não as 
diferenciais, são vitorias regionais, nacionais e in-
ternacionais. Hoje sou considerado atleta máster 
nacional, pois sou confederado na Confederação 
Brasileira de Desporto, na Associação Brasileira 
Máster de Natação e na Federação Internacional 
Máster de Natação”.

Emilio conta que hoje tem pressa, pois já per-
deu muito tempo precioso de sua vida. Essa pressa, 
porém, é organizada, hoje é o único amapaense a 
fazer o Circuito Internacional de Natação e quer 
mais. “Quero receber orientações técnicas de alto 
nível, pois recebi elogios de técnicos de outras equi-
pes de natação que me disseram se eu tivesse um 
acompanhamento de alto nível, estarei dentre os 
melhores do mundo na minha categoria. Aqui não 
tenho um técnico exclusivo”.

A estrela de Paulo Emílio começou a brilhas 
a três anos, e começa a resplandecer, os sucessos 
sucessivos, tem trazidos convites para disputar 
eventos por grandes clubes nacionais. “Eu recebi o 
convite do Botafogo para representa-lo em Curiti-
ba (PR). Tem o Flamengo, o Clube do Remos. Pois, 
sou o 5º melhor do Brasil nos 
800 metros que é meu forte. 
E isso está fazendo crescer o 
interesse por mim”.

Um dos problemas de 
Paulo Emílio é a falta de pa-
trocínio e apoio do poder 
público. “Tenho levantado a 
Bandeira do Amapá, quan-
do subo nos pódios, mas não 
tenho apoio do governo, nem 

do município, faço isso porque sou amapaense. O 
Remo me quer, mais que erga a bandeira do Pará, 
não vou aceitar. Tenho o patrocinado do Sindicato 
dos Servidores Públicos Federais Civis no Estado 
do Amapá (SINDSEP), da minha equipe Pororoca”.

Um os projetos de Paulo Emílio, para retribuir 
esse milagre de estar conquistando sucesso, é de 
levar sua mensagem e testemunho nas escolas do 
Estado do Amapá. “Pretendo comprar uma caixa 
de som portátil, reunir minhas medalhas e visitar 
escolas e de sala em sala, conversar com a garotada 
e mostrar a importância do esporte para a vida de 
cada uma delas, que devem ser afastar das drogas, 
da bebida, do cigarro e escolherem o esporte como 
meta de vida e de cidadania”.

Água, pista e pedal.
O novo desafio de Emílio é chegar ao Triatlo, 

está conseguindo superar cada centímetro des-
se novo caminho. “Comecei na natação devagar 
e hoje estou reconhecido nos 800 metros, agora 
comecei a disputar maratonas e um mês já tenho 
nove medalhas, comecei este ano. Já domino a 
água, comecei com 100 metros e hoje treino 3.000, 
toda a tarde faço isso. Agora na rua (corrida de 
rua) já domino 200 metros e pretendo chegar a 
mais. Depois vou partir para a bicicleta, mas isso 
vai acontecer rapidamente, é tudo questão de disci-
plina e de querer”.
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Jogos Escolares da Juventude é 
o maior evento estudantil es-
portivo do Brasil. A competi-

ção de abrangência nacional reúne 
milhares de alunos-atletas de insti-
tuições de ensino públicas e priva-
das de todo o país. Atualmente é tida 
como referência internacional. Con-
sideradas as fases seletivas, os núme-
ros chegam a mais de dois milhões 
de atletas e cerca de 4 mil cidades 
participantes.

Na edição de 15 a 17 anos são dis-
putadas competições de atletismo, 
badminton, ciclismo, ginástica rít-
mica, judô, luta olímpica, natação, 
tênis de mesa, xadrez, basquete, fut-
sal, handebol, vôlei e vôlei de praia. 
Além das competições, os jovens 
atletas tem a sua disposição uma 
ampla gama de eventos paralelos às 
competições. O programa socioe-
ducativo e cultural abrange diversas 
atividades extras com o intuito de 
aproximar os jovens de todo o país 
aos Valores Olímpicos e ao exemplo 
positivo da prática esportiva.

Aproximadamente 130 jovens 
atletas do Amapá entre os 15 e 17 
anos já estão de malas prontas para 
Brasília, para a segunda etapa dos Jo-
gos Escolares da Juventude, compe-
tição organizada pelo Comitê Olím-
pico do Brasil (COB) que acontece 
entre os dias 16 e 25 de novembro 
na capital do país. O evento levará 
esporte e cidadania para 3.990 es-
tudantes de 1.357 escolas públicas 
e particulares de todo o Brasil. Essa 
edição contará ainda com seis atletas 
do Japão, convidados pelo COB, que 

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL
Amapá nos Jogos Escolares 
da Juventude, em Brasília.
Da Editoria

participarão das provas de atletismo 
e natação.

O exemplo positivo de atletas que 
chegaram no auge também inspirará 
os novos talentos do esporte. O COB 
selecionou um time de craques para 
atuar como embaixadores no evento: 
Caio Bonfim e Vanderlei Cordeiro 
de Lima (atletismo), Fabiana Silva 
(badminton), Kelly Santos (basque-
te), Henrique Avancini (ciclismo), 
Lenísio Teixeira (futsal), Francielly 
Pereira (ginástica rítmica), Silvia 
Helena (handebol), Erika Miranda 
(judô), Laís Nunes (lutas), Joanna 
Maranhão (natação), Hugo Hoyama 
(tênis de mesa), Fofão (vôlei) e Ema-
nuel Rêgo (vôlei de praia). 

Tendo como principal objetivo a 

inserção social dos jovens através do 
esporte, os Jogos Escolares também 
se consolidaram como o mais impor-
tante evento de detecção de talen-
tos para o esporte nacional. Nomes 
como Sarah Menezes, Mayra Aguiar, 
Hugo Calderano, Raulzinho, Ana 
Claudia Lemos e Leonardo de Deus, 
que integraram o Time Brasil nos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016, deram seus 
primeiros passos no esporte nos Jo-
gos Escolares.

Brasília sedia pela segunda vez 
os jogos

Desde 2005, quando o Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) assumiu 
os Jogos Escolares da Juventude, Bra-
sília recebeu as duas primeiras edi-
ções.

Para a etapa de 2017 serão in-
vestidos pelo comitê cerca de R$ 8 
milhões e utili-
zados 16 hotéis 
da cidade, com 
reserva de apro-
ximadamente 27 
mil diárias.

Vinte e um 
espaços sediarão 
os Jogos Escola-
res da Juventude 
em Brasília. Dez 
deles são giná-
sios, além de 

outras áreas do governo local. Os de-
mais são espaços esportivos de clu-
bes, escolas particulares e uma uni-
versidade privada.

O Centro Integrado de Educação 
Física (CIEF), na 907 Sul, por exem-
plo, será palco do handebol e do 
atletismo. O Parque da Cidade será 
destinado para o vôlei de praia. O 
Complexo Aquático Cláudio Couti-
nho receberá a natação, e o Ginásio 
do Cruzeiro, a ginastica rítmica.

O Ginásio Nilson Nelson vai ser 
usado para jogos de handebol, assim 
como o Centro de Capacitação Física 
do Corpo de Bombeiros.

Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães terá dupla função, além 
de abrigar o judô, a luta olímpica, 
o handebol e o xadrez, o espaço 
funcionará como um centro de 
convivência.
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29 anos de 
conscientização 
negra no Amapá

‘O reconhecimento dos fatos históricos e valoriza-
ção da cultura afrodescendente no Amapá’.
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MAESTRO AIMORÉ NUNES BATISTA – PERCUSSIONISTA, RESTAURADOR, TÉCNICO E AFINADOR DE PIANOS.
Reinaldo Coelho

Esta semana estaremos apresentan-
do um dos pioneiros amapaenses 
que está residindo fora do Estado do 

Amapá, há mais de 41 anos, porém, aqui tem 
suas raízes e parte de sua família de origem, 
os Aimorés, mesmo tendo sua própria família 
composta com uma publicitária em Fortaleza 
(CE), o AMAPÁ ainda traz esse eterno sorri-
dente, amante de um bom vinho e de um piano. 
Contagiante com a alegria e felicidade que bri-
lha nos olhos e são mantidos nos traços faciais. 

Essa paixão pelos teclados, vem desde crian-
ça, pois Aimoré Nunes Batista sempre viveu ro-
deado pela música. Natural de Macapá/Amapá, 
nascido em 29/10/1947 e residente na parte 
mais antiga de Macapá, na frente da cidade, 
hoje Praça Zagury, o local era mais conhecido 
como Café Aymoré, filho de 

Francisco Aimoré Batista (policial) e Estela 
Nunes Batista (dona de casa).

O prédio onde funcionou o ‘Café Aymoré’ 
ficava localizado próximo a Intendência de Ma-
capá, hoje Museu Joaquim Caetano da Silva. O 
empreendimento pertenceu aos comerciantes 
Francisco Torquato de Araújo (pai de Nilson 
Montorial) e Francisco Aimoré Batista (pai do 
Murubixaba Aimoré que hoje mantém em fun-
cionamento o estabelecimento de igual nome 
na Avenida Iracema Carvão Nunes). O gerente 
do ‘Café Aymoré’ era o Carlos Cordeiro Gomes, 
o popular “Segura o Balde” (falecido), que de-
pois enveredou pelo jornalismo e integrou a 
equipe esportiva da Rádio Difusora de Macapá.

O nosso homenageado é o segundo de qua-
tro irmãos. Eleonora, que mora no Rio de Janei-
ro, terceiro, Murubixaba, e o quarto é Itabaracy, 
empresário de Homeopatia, os dois últimos re-
sidentes em Macapá.

Na juventude, passada em Belém (PA), onde 
pode exercitar seu lado musical, fazendo par-
te do grupo ‘Os Mocorongos’. “Tive a parceria 
com o violonista renomado Sebastião Tapajós, 
do qual assimilei grande parte do meu desem-
penho como, também, violonista”.

Ele conta que na vivência musical estudou 
piano no Conservatório Amapaense de Música; 

acordeom, na Academia Mestre Oscar Santos, 
em Macapá; participou como pianista do Con-
junto Musical “Os Cometas”, em Macapá; no 
Rio de Janeiro, teve a oportunidade de acom-
panhar musicalmente cantores (as) de renome 
em boates e lecionou violão, na mesma cidade.

Outras atividades
Foi funcionário da seção de ações da Super-

gasbrás, no Rio de Janeiro; gerente de bancos do 
Mercantil de São Paulo, do Pontual, do Bozano 
Simonsen e do Bandeirantes, em Fortaleza; ge-
rente comercial do Café Marumby, em Curiti-
ba; gerente da IAP-Sul Fertilizantes, no Paraná e 
no Rio Grande do Sul e outras atividades menos 
relevantes.

Família
Casado com Kilsa Carneiro Batista, donde 

gerou 3 filhos: Tinally, mãe do Pedro (4 anos) 
e da Stella (2 meses); Aymoré Neto, pai do Ian 
(que está a caminho); e, o Jan, pai da Alice (2 
anos).

No seu currículo escolar chegou até a FAE 
– Faculdade Católica de Adminis-
tração e Economia, em Curitiba 
(curso incompleto, que pretendo 
concluir em Fortaleza).

Reminiscências do Amapá
O grupo musical ‘Brasa Trio’, 

formado pelos integrantes do Con-
junto ‘Os Cometas’ – Aimoré, Wa-
lfredo e Sebastião Mont’Alverne. 
Aymoré explicou ao blogueiro João 

Lazaro sobre o grupo.
“Amigo João Lázaro, inspirados em trios 

que faziam sucesso na década de ‘60, como 
Trio Nagô, Trio Irakitan e outros mais e, para 
preencher o vazio que ficava no intervalo dos 
bailes que os Cometas tocavam, do qual fazía-
mos parte, criamos o ‘Brasa Trio’, com um curto 
repertório de 12 músicas. Suficientes para 40 
minutos de apresentação. Nós nos apresenta-
mos, além de Macapá, em Serra do Navio, em 
Santana (Icomi) e em alguns eventos festivos e 
religiosos. A duração do ‘Brasa Trio’ foi curta, 
pouco mais de 3 anos. Eu tive que me transferir 
de mudança para o Rio de Janeiro e, sem que 
houvesse interesse dos outros 2 parceiros em 
encontrar um substituto, o ‘Brasa Trio’ encer-
rou as suas atividades. Esta formação era com-
posta pelo Walfredo Moura (vocalista), Sebas-
tião Mont’Alverne (vocalista e violonista) e Eu, 
Aimoré Batista (vocalista e violonista). Quanto 
aos arranjos e escolha do repertório havia a par-
ticipação dos 3 componentes em comum”.

Hoje, o nosso Ai-
moré Batista, continua 
vivendo com e da mú-
sica, realiza show no 
piano lounge, um to-
que de classe que faz a 
diferença. “É música ao 
vivo diferente; música 
instrumental para dig-
nificar o seu ambiente. 
Não há um cantor in-
terpretando as letras 
das músicas. A melodia 

é executada no próprio piano. Isso torna a mú-
sica mais suave e discreta”.

Aimoré explica que a cada dia torna-se mais 
raro encontrar pessoas dedicadas à prática do 
piano. Principalmente com uma atenção es-
pecialmente voltada para o serviço de piano/
restaurante e acompanhamento de refeições e 
encontros sociais informais.

Condições de contratação: faça um contato 
conosco para termos um entendimento prévio, 
através dos dados abaixo.

AIMORÉ BATISTA
Pianista, multi-instrumentista. 
(85) 98508.1323 WhatsApp – 99972.7779
Fortaleza (CE)
(96) 3223.4409 – Macapá (AP) – Casa da 

Homeopatia.
O que é Lounge: “Lounge é uma palavra em 

inglês que pode significar sala de estar, sala de 
espera, antessala. Também pode designar um 
estilo musical em um restaurante ou um bar”.

“Tive a parceria com o violonista renomado Sebastião Tapa-
jós, do qual assimilei grande parte do meu desempenho como, 

também, violonista”.
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Cinco mudanças na Lei 
de Trabalho Temporário
Adriana Belotto

O final do ano costuma tra-
zer diversas oportunidades 
de trabalho temporário. Em 

2017, já se espera 374,8 mil contratações 
em regime temporário. O número é 5,5% 
maior do que o do mesmo período de 
2016. Entretanto, houve mudanças na lei 
que rege essa modalidade empregatícia. 
A nova Lei 13.429, de 2017, alterou diver-
sos pontos da Lei 6.019, de 1974. Abaixo, 
listo as cinco mudanças mais importan-
tes, a que todo trabalhador deve estar 
atento na busca por uma colocação:

1 - Mais oportunidades: Houve sig-
nificativa alteração do texto legal, com 
relação aos motivos que justificam a au-
torização de contratações de trabalhado-
res temporários, principalmente quan-
do se fala em demanda complementar 
de serviço. A Lei prevê que a “demanda 
complementar” é a demanda por servi-
ços decorrentes de fatores imprevisíveis, 
previsíveis e que tenham natureza inter-
mitente, periódica ou sazonal. Isso abre 
diversas possibilidades para contratação, 
que antes estava restrita apenas ao au-
mento de demanda ou substituição de 

mão de obra em casos de afastamento de 
trabalho.

2 - Benefícios iguais aos do CLT: Pas-
sa a ser de responsabilidade da empresa 
contratante, a garantia das condições de 
segurança, higiene e salubridade dos em-
pregados quando os mesmos exercerem 
as suas atividades em suas dependências 
ou local por ela definido. Desta forma, é 
a contratante quem deve providenciar o 
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais), responsável por influen-
ciar na prevenção de futuros processos 
judiciais cíveis, trabalhistas e previden-
ciários, evitando o surgimento de doen-
ças e acidentes de trabalho; e o PCMSO 
(Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional), cujo objetivo é prevenir, 
monitorar e controlar possíveis danos à 
saúde e integridade do empregado, assim 
como também detectar riscos prévios 
- especialmente no que diz respeito às 
doenças relacionadas ao trabalho. Além 
disso, a tomadora do serviço deve esten-
der ao trabalhador temporário o mesmo 
atendimento médico, ambulatorial e de 
refeição que oferece aos seus emprega-
dos, sendo em suas dependências ou lo-
cal por ela definido.

3 - Vínculo: Uma das mais importan-
tes mudanças na Lei está retratada no 
artigo 10º, pois a redação não deixa mais 

dúvidas quanto à inexistência de víncu-
lo de emprego entre a tomadora de ser-
viços e os empregados contratados pelas 
empresas de trabalho temporário, desde 
que, estejam presentes todos os requisitos 
legais necessários para a contratação tem-
porária. Assim, o empregado está ligado à 
empregadora, não importa se uma tercei-
ra faz as vezes de RH da empresa.

4 - Obrigações trabalhistas: A toma-
dora de serviços passa a ter responsa-
bilidade subsidiária em relação as obri-
gações trabalhistas, no período em que 
existiu o trabalho temporário, e que o 
recolhimento previdenciário deverá ob-
servar o disposto no artigo 31, da Lei 
8.212 de 1991. A Lei fala que a empresa 
contratante deverá reter 11% do valor 
bruto da nota fiscal e recolher, em nome 
da empresa cedente da mão de obra, a 
importância retida até o dia 20 do mês 
subsequente ao da emissão da respectiva 
nota. O valor retido deverá ser destacado 
na nota fiscal, e será compensado pelo 
respectivo estabelecimento da empresa 
cedente da mão de obra. Na impossibi-
lidade de haver compensação integral, o 
saldo remanescente será objeto de resti-
tuição.

5 - Mais empresas de contratação de 
temporários: Há, também, alterações 
importantes no que tange a constituição 

das empresas que prestam serviços de 
trabalho temporário, dentre as quais a 
redução do capital social. Esta alteração, 
para muitos juristas, deve-se à atual situ-
ação econômica do país, pois acredita-se 
que com esta alteração haverá a criação 
de mais empresas prestadoras de serviço 
de mão de obra temporária, criando um 
aumento na competitividade das empre-
sas em face do alto índice de desemprego 
que vivemos no país.

De um modo geral, os pontos mais 
positivos na mudança, no que tange às 
empresas, é a divisão das responsabilida-
des entre o contratante e contratado. Já 
para os trabalhadores ficaram ainda mais 
asseguradas as condições legais exigidas 
nos programas de Medicina Ocupacio-
nal e SESMET (Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho), responsável por esclarecer 
aos empregados sobre os riscos no am-
biente de trabalho e promover ações para 
neutralizá-los ou eliminá-los, já que os 
mesmos passaram a ter assegurado que 
as condições às quais estão expostos em 
seus postos de trabalho são as mesmas 
dos trabalhadores fixos e, por isso, preci-
sam da mesma segurança.

Adriana Belotto é Gerente de Desen-
volvimento Humano e Organizacional 
da NVH Talentos H
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Dolo e culpa: um discernimento preciso
AUTORES (Acadêmicos)1: Bianca Monteiro Costa, Cleverson de Lima Pimenta, 
Eryka Izabelle da Silva Inácio, Giovana Quadros Lima, Jhulia Loren Guedes 
da Costa, Markus Vinícius de Sousa Américo e Rodrigo Renier Barbosa Tork.

Orientação: Profª. Sônia Ribeiro.
Todos os dias as pessoas estão su-

jeitas a cometer erros ou serem 
alvo de algum. Em vista disso o 

presente artigo tem como objetivo esclare-
cer algumas informações a respeito de dolo 
e culpa. 

O primeiro (o dolo) é a conduta volun-
tária e intencional de cometer ato ilícito 
ou causar danos a algo ou outrem, tendo 
previsão no art. 18, inciso I, do Código Pe-
nal: “Diz-se o crime: I – doloso, quando o 
agente quis o resultado ou assumiu o risco 
de produzi-lo”. Assim, dolo é vontade, mas 
vontade livre e consciente. A culpabilidade 
e a imputabilidade constituíram objeto do 
dolo. 

O segundo (a culpa), classifica-se como 
uma conduta descuidada e imprudente que 
causa danos involuntários. A previsão tam-
bém vem no art. 18, do Código Penal, em 
seu inciso II: “Diz-se o crime: II – culposo, 

quando o agente deu causa ao resultado por 
imprudência, negligência ou imperícia”. A 
culpa pode então ser definida como a vo-
luntária omissão de diligência em calcular 
as consequências possíveis e previsíveis do 
próprio fato.

Imagine que alguém voltando de uma 
festa dirigindo um carro e sob o efeito de 
bebida alcoólica, Nessa situação assume-se 
o risco de um possível acidente, pois é sabi-
do que essa conduta é ilícita. Agora imagine 
que por causa da ingestão da bebida com-
binada com o uso do volante uma pessoa 
seja atropelada. Essa ação é denominada 
dolo eventual, porque o indivíduo age sem 
intenção, mas, mesmo sabendo dos riscos 
cometeu o ato. 

Suponha-se agora que um indivíduo, a 
fim de obter vingança por dívida, golpeia o 
devedor na cabeça com uma garrafa de vidro 
e ele desmaia. O autor, achando que a víti-

ma está morta, joga-a ao mar. Depois de um 
tempo o corpo é encontrado e se descobre 
que o óbito se deu por afogamento. Essa si-
tuação classifica-se como dolo geral, no qual 
o agente, supondo já ter consumado o crime, 
pratica uma nova ação que de fato conclui. 
Existem outros tipos de dolo, como: dolo 
alternativo, dolo natural, dolo direto, entre 
outros.

Imagine agora dois artistas de rua, os 
quais jogam três facas alternadamente um 
para o outro ininterruptamente. Numa das 
tentativas, um deles acaba acertando o outro 
sem intenção, levando-o a óbito. Esse crime 
classifica-se como culposo consciente, no 
qual o resultado é previsível, porém, o agente 
não acredita na sua ocorrência. 

Outro exemplo está na seguinte situa-
ção: um policial rondando um bairro de alta 
periculosidade, porém de pouca circulação 
de pessoas, avista um movimento suspei-

to. Aproxima-se com a viatura e o suspeito 
aponta-lhe uma arma. Sem prever que po-
deria haver alguém inocente no caminho, o 
policial dispara três tiros contra o suspeito, 
mas um deles acerta uma transeunte. Essa 
ação chama-se culpa inconsciente, a qual 
ocorre quando o autor de uma ação realiza 
a mesma sem prever que o resultado possa 
acontecer.

Fica evidente, portanto que, este artigo 
aborda um tema que gera muitos questio-
namentos e dúvidas em algumas pessoas. 
O conhecimento a respeito desse assunto é 
essencial para o entendimento a respeito de 
algumas classificações criminais das quais 
muitos indivíduos não possuem conheci-
mento, acabando por ter pensamentos pre-
cipitados ou se confundindo a respeito.

1 Acadêmicos do Curso de Direito da 
Faculdade de Macapá-FAMA (2º Termo/
Matutino). E-mail: ip.cleverson@gmail.com



29 anos de conscientização negra no Amapá
Reinaldo Coelho

O mês de-
dicado à 
memória 
da luta 

de Zumbi dos Palmares 
será festejado no Ama-
pá com a tradicional 
programação no Cen-
tro de Cultura Negra do 
Amapá (CCNA), que é 
a Semana da Consciên-
cia  Negra, onde consta 
a atração principal, o 
Encontro dos Tambo-
res. Durante cinco dias, 
comunidades negras 
da capital e de outros 
municípios, estarão se 
apresentando e confra-
ternizando no bairro do 
Laguinho, onde mos-
tram suas danças e tra-
dições afro-religiosas. 
Este ano os batuqueiros 
do Projeto Banzeiro do 
Brilho-de-Fogo entram como des-
taque e tomam conta do anfiteatro, 
com mais de 70 participantes.

29 anos de conscientização ne-
gra no Amapá 

A primeira Semana 
da Consciência Negra 
foi realizada em 1985, 
com uma festa para o 
Grupo Pilão, que com-
pletava dez anos. Com 
o reconhecimento dos 
fatos históricos e valo-
rização da cultura afro-
descendente no Amapá, 
a programação passou a 
ser enriquecida com a participação 
de manifestações culturais e religio-
sas de raízes africanas, como capo-
eira, samba, candomblé, umbanda, 

tambor de mina, entre outros. Em 
1996 a União dos Negros do Amapá 
(UNA) foi criada, e assumiu a Sema-
na de festejos, e com a inauguração 
do CCNA, a programação ganhou 

um espaço legítimo.
Encontros de tradição e fé

O Encontro dos Tambores entrou 
na programação 
há 19 anos, e 
junto com a Mis-
sa dos Quilom-
bos, se tornou 
o grande atrati-
vo do evento. O 
Encontro reúne 
c o m u n i d a d e s 
que mantém as 
danças tradicio-
nais do Amapá, 
como mara-
baixo, batuque, 

zimba e sairé, e ainda o tambor de 
crioula, trazido do Maranhão e que 
é dançada em alguns municípios. A 
Missa dos Quilombos é celebrada 
com sacerdotes da igreja católica e 
de religiões de matriz africana, com 
seus rituais característicos e muitos 
cânticos ritmados com percussão.

O Banzeiro do Brilho-de-Fogo

Este ano a Semana da Consciên-
cia Negra tem um diferencial, que 
é a participação dos batuqueiros do 
Banzeiro do Brilho-de-Fogo, um 
projeto de inclusão social e cultural, 
realizado por músicos e fazedores de 
cultura, e apoiado pela Prefeitura de 
Macapá (PMM). Desde o primeiro 
semestre deste 
ano capacita 
crianças, jo-
vens, adultos e 
idosos, de toda 
Macapá, na 
arte de confec-
cionar e tocar 
instrumentos 
de percussão. 
É a primeira 
apresentação 
para um gran-
de público, dos 
i n t e g r a n t e s , 
que estarão 
mostrando o 

resultado do trabalho de resgate e 
valorização da cultura amapaense. É 
uma preparação para o Cortejo que 
sai em dezembro pelas ruas de Ma-
capá.

A programação inicia no Dia da 
Consciência Negra, 20 de novembro, 
e encerra dia 25. Com a necessidade 
de reduzir custos, somente o Encon-
tro dos Tambores entrou na progra-
mação, os 48 grupos das comuni-
dades se apresentam no anfiteatro 
do CCNA. A Missa dos Quilombos 
abre a programação no primeiro dia, 
às 20h, e logo depois o Banzeiro do 
Brilho-de-Fogo faz sua participação 
com músicas regionais marcadas por 
tambores e metais. (Texto e Fotos: 
Mariléia Maciel)

‘O reconhecimento dos fatos históricos e valorização 
da cultura afrodescendente no Amapá’
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Qual o limite entre o legal e o moral
O instituto de Geografia e Es-

tatística (IBGE) divulgou re-
centemente a PNAD Contí-

nua, mostrando a Taxa de desocupação 
no Amapá, que ficou em 16% no terceiro 
trimestre de 2017. O Técnico Joel Lima da 
Silva é o coordenador de Divulgação do 
Censo Agropecuário 2017 e responsável 
por esse serviço.

Segundo a PNAD – Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio Contínua as 363 
mil pessoas na força de trabalho, 303 mil 
estavam ocupadas e 60 mil desocupadas. 
Com certeza na próxima pesquisa o nú-
mero de desocupados deve crescer signifi-
cativamente, pois além da crise econômica 
que ainda paira sob os céus do Brasil e no 
Amapá não é diferente, o prefeito Clécio 
Luís tirou da cartola uma medida que pode 
contribuir para o aumento na taxa de deso-
cupação. Resolveu num arroubo de legali-

dade, pasmem! Tirar os ambulantes da orla 
e de outras vias do Centro. Essa decisão vai 
de encontro com que revela o IBGE.

A pesquisa também traz outro dado 
que deveria servir de norte para tomada 
de decisão no âmbito da administração 
pública. É que segundo a PNAD, no Ama-
pá 40% das pessoas desocupadas estavam 
procurando emprego há dois anos ou mais. 
Na média nacional esse contingente é de 
22%. Percebem. Essas pessoas procuram 
emprego há dois anos, logo na ausência de 
emprego formal, o caminho natural para 
se buscar o sustento da família, de forma 
honesta e honrada, é o mercado informal. 
Aí o prefeito da capital resolve, por pura 
perseguição, “moralizar” nossa urbe. Digo, 
perseguição, porque a extensão da norma 
não alcança os ricos. Os comércios de ve-
ículos que usam o passeio para expor seus 
carros, expositor de loja, extensão de ofi-

cina de carro e moto. Esses continuam in-
tocados. E tantos outros estabelecimentos 
que cometem as mesmas irregularidades 
continuam suas atividades normais. Ou 
seja, seguem infringindo a lei e nada acon-
tece, então não dá para levar essa ação do 
município a sério.

Outro dado da PNAD revelador é a fai-
xa etária das pessoas desocupadas. Segun-
do a pesquisa as pessoas entre 18 e 24 anos 
representam 39% dos desocupados e logo 
em seguida vem à turma da faixa de 25 a 
39 anos – 38%. Se a pesquisa for verificar 
a faixa etária desses empreendedores infor-
mais que o Clécio e sua trupe tiraram do 
mercado de trabalho eles se encaixam nes-
sas faixas etárias.

Sinceramente, por mais boa vontade 
que se tenha não para entender a decisão 
do prefeito em retirar esses pais de família 
dos seus postos de trabalho as vésperas do 

Natal, quando as vendas tendem a aquecer. 
O pior é que esse mesmo prefeito, quando 
vereador em 2009, fez uma carta de pro-
testo e elencando uma série de críticas ao 
prefeito antecessor por medida semelhan-
te. Na carta, Clécio usava outro trabalho do 
IBGE que apontava um faturamento anual 
do comércio informal da ordem de R$ 43 
milhões e a geração de 45 postos de traba-
lho, esses dados eram para o vereador Clé-
cio, razão mais do que suficiente para que 
ao invés da ação truculenta se estabelecesse 
o diálogo com esses profissionais. Agora, 
ele, o prefeito, meteu a porrada nos ambu-
lantes e se nega a dialogar com a classe.

A diferença entre o prefeito da época 
para o Clécio é que os ambulantes que sa-
íram da Cândido Mendes foram recolados 
em um ponto do Centro da cidade. Clécio 
é de fato um comunista de alma vermelha, 
pois odeia trabalho e prosperidade.

Reinaldo Coelho

A história da Escola Esta-
dual Dom Aristides Piró-
vano tem múltiplas datas 

históricas desde sua origem. Oriunda 
da fundação da Capela de Nossa Se-
nhora de Fátima, no antigo Bairro da 
CEA, hoje Santa Rita, quem nos con-
ta é Milton Sapiranga Barbosa, com 
o encanto e o charme de uma igreja 
do interior, a capelinha de  Fátima foi 
construída para arrebanhar fiéis do 
bairro da CEA, que crescia de manei-
ra muita rápida, até porque, funcio-
nários da Companhia de Eletricidade 
do Amapá-CEA estavam adquirindo 
terrenos no novo bairro e também 
como uma maneira de diminuir o 
número de fiéis da Igreja Matriz, que 
já estava ficando pequena para com-
portar o povo católico de Macapá e 
os que chegavam de outros Estados.”

A pequena escola paroquial Nos-
sa Senhora de Fátima, no Bairro da 
CEA, funcionava onde existiam os 
barracões da ICOMI, assumindo o 
cargo de diretora do estabelecimen-
to,em 1959, foi designada para ser 
sua primeira diretora a Irmã Santina 
Riolli, posteriormente escolhida para 
dirigir a Escola Doméstica de Ma-
capá.

Com a saída de Dom Aristides da 
Prelazia de Macapá, assumindo Dom 

José Maritano, a escola passou a ser 
conveniada com o governo do então 
Território Federal do Amapá. E pas-
sou a ter como patrono o ex-bispo 
Dom Aristides, isso em 1962, quan-
do começou a funcionar com nome 
de grupo escolar paroquial “Dom 
Aristides Piróvano”, de propriedade 
da prelazia de Macapá, que manti-
nha convênio com a Secretaria de 
Educação e Cultura, funcionando 
com as quatro séries iniciais do ensi-
no de primeiro grau, com a vigência 
da lei 4.024/61. No período de 1965 
a 1976 continuou a funcionar através 
de convênio, sob a responsabilidade 
do Governo do Território Federal do 
Amapá.

O antigo “Barracão” do Bairro da 

CEA transformou-se em uma escola 
líder no Bairro Santa Rita, e as oito 
salas improvisadasjá não atendiam as 
necessidades dos moradores do Bair-
ro Santa Rita e a demanda de seus 
alunos aumentava pois, do antigo 
primário, passou a oferecer Ensino 
de 1º Grau de 1ª a 8ª Série.

Funcionado em três turnos, sendo 
um como intermediário, teve na sua 
diretora a professora Eufrásia Ayres, 
uma incansável educadora e gestora, 
que vinha trabalhando ininterrupta-
mente para manter o velho barracão 
funcionando.

A nova sede da escola de 1º Grau 
Dom Aristides Piróvano foi inaugu-
rada em 31.03.1976, pelo governa-
dor comandante Arthur de Azevedo 

Henning, tendo sua denominação re-
gulamentada oficialmente através do 
decreto 015 de 04.05.1976, publicado 
no diário oficial do dia 12.04.1976, 
funcionando com cinco turmas de 
1ª série e cinco turmas de 5ª série, 
com a finalidade de implantar o en-
sino de 1º grau (de 1ª à 8ª série). A 
nova escola já equipada com mobi-
liário escolar, recebeu turmas de 1ª 
à 4ª série do antigo Grupo Escolar 
(O Barracão), ficando completas as 
quatro primeiras séries do 1º grau e 
a implantação gradativa até 1979 das 
quatro séries finais.

O patrono da Escola, Dom Aris-
tides Piróvano, na época Bispo Pre-
lado, contribuiu imensamente para 
a melhoria de vida dos amapaenses, 
como exemplo, nos deixou seus ensi-
namentos de amor, de solidariedade, 
de caridade que, sem dúvida alguma 
influenciou e influenciam até hoje, 
não só aos que tiveram o privilégio 
de conviver e compartilhar com ele 
uma vida dedicada ao próximo, mas 
a todos.

Destacamos a administração ini-
cial das professoras Eufrásia Ayres 
e Maria de Nazareth Braga, e o cor-
po docente constituído por grandes 
mestras pioneiras da Educação do 
Amapá, destacando as professoras 
Zoraide Coelho do Nascimento, Ma-
ria Antônia, Brígida, Jeeny e Irene 
Gibson, entre outros.

ESCOLA DOM ARISTIDES PIRÓVANO
(1966 – 2017) – 51 anos educando e formando cidadãos
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TRIBUTO À MARIA RAIMUNDA BASTOS FREITAS ( 23/03/1939 a 31/10/2017 ) - II

Durante a Governadoria AL 
96/97, a Cal Maria Raimun-
da foi destaque porque esta-

va sempre disposta a transmitir  men-
sagens de abordagens diversas, fazendo 
com que os ouvintes permanecessem 
em estado de reflexão as suas palavras 
de incentivo, de companheirismo, so-
bre educação, família, cidadania e, 
muitas vezes, filosofava sobre temas 
que necessitavam de reflexão profun-
da, como espiritualidade, relação direta 
com Deus pela oração e em companhia 
com Jesus, nas ações que empreendia. 
Era pessoa extremamente vinculada à 
divindade porque cria na Sua existên-
cia. Suas palavras iniciais a cada pales-
tra era a frase – “nós só estamos reu-
nidos aqui, porque Deus permitiu este 
encontro”.

Quando a conheci, trabalhava na 
atividade privada, prestando seu la-
bor na empresa Irmãos Zagury & Cia. 

Ltda, até sua saída em meados de 1962. 
Foi, nesse período, pessoa de confian-
ça absoluta do Sr. Moyses Zagury.

No curso de sua existência foi ser-
vidora federal do ex-Território Fede-
ral do Amapá, admitida como Pro-
fessora auxiliar nível-7, admitida em 
18/12/1963. Durante muitos anos 
exerceu a atividade de Agente de Escri-
turação no SAG-Serviço de Adminis-
tração Geral, sendo solicitada por sua 
caligrafia uniforme e irretocável.  

Sua maior conquista estava por 
acontecer porque sempre estava dis-
posta em perseguir conhecimentos. 
Apesar da idade avançada, e em ra-
zão de sua entrega pessoal para que 
eu, nossos filhos e  netos, pudessem 
desfrutar de suas conquistas pessoais 
nos cursos superiores. Todos nós rea-
lizamos os desejos da Matriarca. Pois 
bem. Chega seu momento de reiniciar 
a caminhada interrompida em busca 

do conhecimento. Fevereiro de 2010, 
a Universidade Federal do Amapá – 
UNIFAP, divulga vestibular para ad-
missão na Universidade da Maturida-
de, específica para pessoas com mais 
de 60 anos. Enimara, nossa filha, ins-
creve Dª Maria sem seu conhecimento. 
Todos nós, ao sabermos da notícia, nos 
empenhamos em ajudá-la a recuperar 
o tempo passado, transmitindo nossos 
saberes e conhecimentos à ela,  afim de 
prepará-la para o vestibular em março 
desse ano. É chegado o dia. A ansieda-
de e as dúvidas de saber-se preparada 
era perfeitamente notada. Os incenti-
vos dos mais chegados davam-lhe ares 
de esperança, certeza e de vitória.

Após a prova, chega-se a nós e pro-
clama : “seja o que Deus quiser que 
seja”. Essa frase fora dita com euforia, 
traduzindo a certeza de que seria vi-
toriosa. Em não deu outra. Lá estava 
seu nome entre os cincoenta da lista 

dos aprovados. A primeira vitória de 
uma batalha que se iniciava, apesar 
de já aquela altura contar com apenas 
40% da visão do olho esquerdo e 60% 
do direito. Mas estava lá, firme, dispos-
ta aprovar a si mesma que continuava 
uma guerreira, provando sua inde-
pendência pessoal e enfrentando as 
dificuldades que a enfermidade já lhe 
aprouvera.

A prova material deste relato está no 
certificado de Honra ao Mérito assina-
do pelo Deputado Bala Rocha e pelo 
Magnifico Reitor da UNIFAP, Prof. Dr. 
José Carlos carvalho, datado de 01 de 
março de 2010, cujos dizeres transcre-
vo : “Concedo o Certificado de HON-
RA AO MÉRITO a Senhora MARIA 
RAIMUNDA BASTOS FREITAS, pela 
aprovação no 1º Vestibular da Univer-
sidade da Maturidade – UMAP, da Uni-
versidade Federal do Amapá – UNI-
FAP. Brasília 01 de março de 2010”.   

A população negra, que havia sido 
liberta no ano anterior, se via desam-
parada. Agora estavam sob o governo 
daqueles que buscaram impedir sua 
libertação. A “Redentora”, título dado 
à Princesa Isabel pela assinatura da 
Lei Áurea, não mais intercedia por 
eles, agora eles estavam sob um go-
verno de grandes produtores de café, 
seus maiores inimigos.

O medo dos ex-escravos se expli-
cava de forma simples, os escravocra-
tas entraram em verdadeira guerra 
contra o governo imperial, após o 13 
de maio de 1888. Hoje sabemos os 
motivos de tal guerra. 

Após ler este registro histórico, 
de valor inegável, vemos os motivos 
dos grandes fazendeiros terem inci-
tado os militares contra o governo 
Imperial. Se hoje os negros no Brasil 
amargam as margens sociais, isso se 
deve a nossa república que engave-
tou os planos Imperiais e utilizou um 
ideal positivista negando aos negros 
o direito à cidadania.

Mas não foram só os negros que 

Há quase 128 anos a popu-
lação do Rio de Janeiro, 
então capital do Impé-

rio do Brasil, acordava sob um novo 
sistema de governo, a República. Na 
madrugada anterior uma quartelada 
derrubou o Império sem a partici-
pação popular. Aliás este é um pon-
to importante já que esta data ficou 
conhecida como “Proclamação da 
república” mesmo tendo sido pro-
clamada dentro de um quartel, sem 
a população.

O orgulho pessoal de um Mare-
chal, o interesse comercial dos gran-
des produtores de café que haviam 
tido sua principal força de trabalho 
do negro liberta no ano anterior pela 
Princesa Isabel. 

A população que dormiu sob um 
governo Imperial, agora descobria 
que seu soberano havia sofrido um 
golpe, sob o barrete frígido da Repú-
blica. Uma república que nascia sem 
participação popular alguma, esta é, 
aliás, uma característica que nossa 
República manteve durante todo este 
tempo, até os dias atuais.

foram abandonados pela nossa repú-
blica. Ao nascer de uma elite e sem 
participação popular alguma, toda a 
população pobre foi marginalizada, 
seja branca, negra ou parda.

Nossa república, que nasceu sem 
povo, permanece sem povo até hoje. 
O 15 de novembro não é neste sen-
tido um feriado a ser comemorado 
pelos brasileiros, mas uma data de la-
mento que precisa ser corrigida.

Uma república que se acostumou 
a troca de governos através de golpes 
de Estado, que viu em seus 128 anos 
de história, até então, mais períodos 
autoritários que períodos de demo-
cracia. 

O 15 de novembro realmente é 
uma data que faz parte de nossa his-
tória, mas nem toda data histórica é 
motivo de comemoração, e com cer-
teza o 15 de novembro não traz boas 
lembranças ao brasileiro. 

A última década que confirma es-
sas verdades, elegemos um operário 
para a presidência e foi uma decep-

ção, está sendo denunciado como 
chefe de um grupo criminoso que 
tomou de assalto o executivo nacio-
nal, tornando o câncer da corrupção 
uma política de governo e sua metás-
tase se enraizou em todas as esferas 
do governo brasileiro, nos Estados e 
municípios. Dos poderosos de Brasí-
lia ao mais simples cidadão, que fura 
a fila e esquece de jogar o lixo nas li-
xeiras.

E a perspectiva é de mais uma dé-
cada perdida na economia e na po-
lítica, pois 2018 pelo caminhar das 
candidaturas não terá um novo para 
garantir mudanças seguras e eficaz 
para executar uma limpeza em todos 
os palácios e repartições públicas do 
Brasil.

Os brasileiros estão competindo 
no famoso cabo de guerra, onde a es-
querda (Lula) e extrema direita (Bol-
sonaro) puxam cada um para seu lado 
os eleitores, principalmente aqueles 
que aguardam um “novo” nome para 
governar o país, numa transição se-
gura pra o desenvolvimento e o cres-
cimento do Brasil e dos brasileiros.

Um cabo de guerra entre a esquerda e a direita pela Presidência da República

Reinaldo Coelho

“SE QUIZEREM AFASTAR O TEMER, QUE O FAÇAM PELO CONGRESSO” (Gilmar Mendes, Min. STF)
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Jarbas de Ataíde
Médico

Tenho a impressão que a 
desilusão com os políti-
cos está fazendo com que 

os amapaenses pouco se importem 
com os resultados da política parti-
dária.

Os representantes federais, com 
poucas exceções, não conseguem 
motivos para garantir o respeito do 
eleitor e da população de um modo 
geral. Em desdobramento desta si-
tuação, ninguém se importa com 
que eles fazem e, até, esquecem que 
são seus representantes que estão 
em Brasília, falando em nome do 
povo do Amapá.

Por aqui, houve completo desin-
teresse do que os deputados estadu-
ais tratam na Assembleia Legislativa 
e até mesmo a imprensa só apresen-
ta destaque quando o assunto é ne-
gativo, em uma espécie de vingança 
pelo que os deputados não fazem.

Cada vez mais se tem um espec-

se nada tivesse errado ou incomple-
to.

Além do que há a questão dos 
empréstimos consignados que são 
descontados do servidor e não re-
passados para o credor, uma espécie 
de apropriação indevida por moti-
vação inexplicável.

Mesmo assim, sem saber a reali-
dade do Poder, de vez em quando se 
percebe que a mordomia continua 
grassando quando se “descobre” no 
Diário Oficial do Estado extrato de 
contrato de quase um milhão de re-
ais para atender as “necessidades” 
do Gabinete do Governador na pres-
tação de serviço de Buffet (Contrato 
n.º 004/2017-GAB/GOV). São mais 
de 81 mil reais por mês.

Enquanto isso Macapá continua 
como a capital com grandes proble-
mas e sem perspectivas de solução. 
Onde se coleta menos da metade do 

O II Fórum Nacional de In-
tegração do Médico Jo-
vem, ocorrido de 22 a 

23.08.2017, em Belém-PA, mostrou 
uma série de questões desafiadoras 
que questionam a escolha e atuação 
do jovem médico em relação ao siste-
ma de saúde. Esse encontro mostrou 
as percepções dos egressos Médicos 
das Universidades em relação a vida 
profissional e sua visão da atuação da 
Medicina. Ao tecer esses comentários, 
lembrei-me de minha reflexão da épo-
ca de acadêmico de Medicina (1985), 
que indagava: “Porque ser Médico?”

Na atual conjuntura vemos os jo-
vens médicos se depararem com a 
corrupção institucional das unidades 
em que atuam, algumas vezes com o 
envolvimento direto (ativo), na busca 
de se beneficiar financeiramente ou 
indiretamente (passivo), sendo usa-
do por uma engrenagem de falcatruas 
que o envolve, visando obter regalias 
e atuando em tráfico de influencia 
para benefícios de outrem.  Assim, 
seu ato deixa de ser de relação médi-
co-paciente para passar para o campo 

da criminalização e  judicialização da 
Medicina.

Acompanhando esse processo glo-
balizado e mercadológico, o jovem 
médico se depara com a precariza-
ção das relações de trabalho, se sub-
metendo a vínculos temporários, não 
emergenciais, que o levam a não ter 
segurança e instabilidade nas relações 
de trabalho. Depara ainda com as ina-
dequadas condições de trabalho, que 
o afasta do serviço público. Essa ques-
tão das péssimas condições foi apon-
tada por 91,6 % dos jovens médicos 
pesquisados, como o principal motivo 
para não atuar no SUS.

O resultado da pesquisa com jovens 
Médicos avaliou 4.601 questionários 
de um total de 16.323 médicos inscri-
tos nos CRMs de 2014 a 2015. Cons-
tatou-se que apesar dessa conjuntura 
caótica e desestimuladora, essa par-
cela de profissionais “manifesta um 
forte espírito humano no momento 
em que se habilita formalmente para 
o mercado de trabalho”. 

Porém, a sua visão da saúde publi-
ca não é nada alentadora. Cerca de 

46,7% dos entrevistados referiram que 
se “as condições de trabalho, remu-
neração e extensão de jornadas fos-
sem equivalentes em serviço do SUS 
e particulares ou de plano de saúde,  
a opção seria atuar exclusivamente 
na rede pública”. Do total pesquisado 
apenas 12,2 % disseram que atuariam 
no setor privado e 41% independia do 
vínculo empregatício. Esse perfil con-
traria totalmente a visão deturpada de 
que o jovem médico se nega a atuar 
no SUS.

A visão humanitária de cuidado e 
do interesse pelo organismo huma-
no (54,5%) e a valorização da relação 
medico-paciente ficou patente nas 
respostas de 41,5 % dos entrevistados, 
o que indica um forte apelo ético que 
ainda norteia a formação. Depois da 
qualidade das condições de trabalho 
(84%) os fatores que mais influenciam 
sua fixação em um emprego é o nível 
de qualidade de vida (66,2 %) e a re-
muneração (63,1%). 

Em relação à educação continuada, 
80, 2% desejariam fazer  Residência 
Médica, o que mostra o interesse pela 

qualificação. Mas o aprimoramen-
to não para por ai, pois 57,8 % des-
ses queriam fazer pós-graduação em 
uma instituição diferente daquela que 
estudou e 22,4 % pretendiam fazer na 
mesma escola de formação. 

Essa pesquisa responde aos anseios 
dos estados da Amazônia em relação 
às grandes áreas de atuação, já que 
56,7% dos jovens egressos têm inte-
resse em atuar na área de maior ne-
cessidade: a Clínica Médica, e 30,6 % 
na Cirurgia. Uma percentagem baixa 
de 3% pretende se preparar para atuar 
no ensino, pesquisa e gestão. Esse per-
centual inferior mostra que poucos 
jovens querem seguir a docência ou 
da gestão das unidades, repercutindo 
na qualidade do ensino e na condução 
técnica das instituições, que ficam nas 
mãos das indicações políticas.

Todo esse perfil contraria as 
alegações e opções do MS em con-
vocar médicos estrangeiros para 
atuar nos interiores e não apoiar 
a aprovação da Carreira de Estado 
do SUS. (Fonte: Jornal Medicina, nº 
270, Agosto/2017).

tro da confusa relação dos deputa-
dos com o dinheiro que gastam para 
“manter” as despesas que são “dire-
tamente ligadas ao mandato”.

O Governo do Estado alegando a 
crise nacional, dividiu o pagamen-
to dos salários dos servidores e se 
acostumou, como que desafiando 
os servidores do Estado que seguem 
sem receber, de uma vez, o trabalho 
que, dessa forma, têm todo o direito 
de fazer pela metade.

Acontece que o dimensionamen-
to do quadro de servidores públicos 
é feito para não faltar, mas também, 
para não sobrar, isso quer dizer que, 
quando há uma desmotivação cau-
sada pelo “comando”, também há 
um descontrole no mando, nas ini-
ciativas e, principalmente, no com-
prometimento.

Mesmo assim, na cabeça dos ges-
tores, parece que tudo passa como 

lixo produzido e a idade média do 
asfalto é superior a 15 anos.

São quase seis bilhões de reais 
que a população coloca nas mãos 
dos gestores do Estado para cuidar 
dos interesses mais urgentes como 
saúde, educação e segurança. Esse 
trinômio precisa melhorar os seus 
resultados, definir objetivos e al-
cançar, índices compatíveis com a 
quantidade de dinheiro que é arre-
cadado do contribuinte que se vê 
impotente e enganado.

Esperar que alguma coisa se re-
solva a partir das eleições de 2018 
é o que resta, mas, convenhamos, 
2019, quando começa o mandato do 
novo gestor do Estado, ainda está 
longe e quem sabe se até lá a popu-
lação aguenta.

Ver o Brasil se resolver e o Ama-
pá continuar patinando é o que cau-
sa maior preocupação. 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DOS JOVENS MÉDICOS E O FUTURO DA PROFISSÃO

O MILIONÁRIO BUFFET DO GABINETE

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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O procurador geral de justiça, Márcio Augusto Alves foi 
mais um dos homenageados pela ALEAP e agraciado 

com o título de Cidadão Amapaense.

Deputada es-
tadual Marília 

Góes (PDT), 
avançando no 

projeto Caminho 
Empreendedor, 
realizado pela 
Frente Parla-

mentar da ALE-
AP. 

Festa botafoguense no primeiro aninho de Leo-
nardo Henrique, comemorando com os pais Keila 

Cristina e Pedro Henrique. Parabéns! 

Lançamento do selo comemorativo dos 15 anos da Rede Superfácil-
-Amapá, parabéns a equipe da Presidente Luiza Grunhe.

28º Congresso Norte e Nordeste de Cirurgia Cardiovascular (CN-
NCC), sediado em Macapá, teve a iniciativa do deputado estadual 

Antônio Furlan e teve o apoio do GEA.

Jornalista Phelippe Daou é homenageado com título de ci-
dadão amapaense pela ALAP e o CEO da Rede Amazônica, 

Phelippe Daou Júnior, recebeu certificado e medalha no lugar 
do pai.
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