
SUPERINTENDENTE: JAMILLE NASCIMENTO                |                 MACAPÁ-AP, 26/08 A 01/09 DE 2017 - ANO XII - EDIÇÃO Nº 571               |             EXEMPLAR GRÁTIS

Páginas 4 e 5.

Amazônia na pauta nacional

‘Qual a novidade?’ - O novo projeto musical de Osmar Junior
                                                                                                                                                     3º Caderno

CAESA - Dívidas de 9 mil consumidores chegam a R$ 36 milhões                              
                                                                                                          2º Caderno

Mais uma vez a Amazô-
nia é pauta de discussão 
nacional e da ambição 
internacional, não pelo 
seu povo, mas pela ri-
queza de seu subsolo. 
Isso vem acontecendo 
durante séculos, pois é 
um importante espaço 
vital, por sua grandio-
sidade territorial, sua 
riqueza de recursos na-
turais e a exuberância de 
sua biodiversidade.
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Editorial

Da Redação

Waldez Góes destrava recursos para habitação, 
saúde e segurança pública

Waldez Góes, gover-
nador do Amapá, 
esteve na última 

semana em Brasília, onde percor-
reu a esplanada dos ministérios, 
para destravar e dar andamentos 
em projetos necessitados de re-
cursos federais nas áreas de habi-
tação, saúde e segurança pública. 

O governador que estava 
acompanhado pelo secretário do 
Governo do Estado do Amapá 
em Brasília, Wander 
Azevedo, consegui-
ram da Secretaria de 
Patrimônio da União 
(SPU) a garantia de 
rápida tramitação do 
parecer que liberar a 
área para a constru-
ção do Hospital do 
Câncer de Barretos 
no Amapá. A garan-
tia foi dada pelo se-
cretário do Patrimô-
nio da União, Sidrack de Oliveira 
Correia Neto. Com este parecer, o 
processo vai tramitar rapidamente 
pela Consultoria Jurídica da SPU.

No encontro, Sidrack de Oli-
veira ressaltou ao governador que 
recebeu o mesmo pedido dos in-
tegrantes da bancada federal do 
Amapá e que a expectativa é que 
tudo esteja resolvido até o fim des-
te mês. Waldez Góes explicou ao 
secretário que a unidade de pre-
venção e diagnóstico do Hospital 
de Barretos no Amapá é um an-
seio da população.

Na ocasião, o governador 
também pediu ao secretário a 
intervenção para que o processo 
de cessão do terreno para a cons-
trução de três unidades prisionais, 
com 330 vagas cada, ganhe mais 
agilidade na tramitação pela SPU 
do Amapá, recebendo o compro-
misso de celeridade, dado por Si-

Durante a audiência, Góes também deu início à nova etapa das tratativas para o atendimen-
to do grupo atingido pelo sinistro que ainda não recebeu moradias, uma das prioridades de 

sua administração.
drack de Oliveira.

Agradecimentos
Aproveitando sua estada em 

Brasília o governador Waldez 
Góes aproveitou para agradecer 
a colaboração do ministro da In-
tegração Nacional, Hélder Barba-
lho, e do secretário Nacional de 
Proteção e Defesa Civil, Renato 
Newton Ramlow, que ajudaram a 
solucionar a situação de 400 famí-
lias vítimas do incêndio no Perpe-
tuo Socorro, ocorrido em 2013. 
Elas estão isentas do pagamento 

das moradias. Durante a audi-
ência, Góes também deu início à 
nova etapa das tratativas para o 
atendimento do grupo atingido 
pelo sinistro que ainda não rece-
beu moradias, uma das priorida-
des de sua administração.

Graças ao trabalho desenvol-
vido pelo Governo do Estado 
do Amapá, a União já isentou 

de cobrança pelas unidades resi-
denciais 400 famílias vítimas do 
incêndio, cerca de 80% dos atin-
gidos na tragédia. Para destravar 
a homologação do relatório que 
confirma que o morador preen-
che os requisitos necessários para 
ter direito à doação do imóvel, o 
governador visitou o Ministério 
da Integração Nacional.

Por sua vez, as vítimas cujos 
nomes não constam na lista di-
vulgada pelo Ministério das Cida-
des devem ir à Secretaria de Inclu-
são e Mobilização Social (Sims) 

para regularizar a 
situação. Elas devem 
estar com a Cartei-
ra de Identidade e 
declaração emitida 
pela Defesa Civil que 
comprova as perdas 
causadas pelo incên-
dio. Segundo a secre-
tária Nazaré Farias, a 
Sims analisará cada 
caso para refazer os 
dossiês e encaminhá-

-los à Caixa Econômica Federal 
(CEF).

Das 400 famílias já atendidas, 
236 receberam sua casa no sába-
do, após o empenho do gover-
nador Waldez Góes em Brasília. 
Outras 64 famílias vítimas do 
sinistro foram contempladas no 
Macapaba I e as 100 restantes, no 
Conjunto Mestre Oscar.

Amazônia precisa da Amazônia

A mineração desenvolvi-
da sem os marcos re-
gulamentares lastreado 

pelo Estudo de Impacto Ambien-
tal e o Relatório de Impacto ao 
Meio Ambiente pode trazer danos 
ambientais e sociais para a região 
onde está sendo desenvolvida, po-
rém, se o Estado brasileiro tiver a 
devida responsabilidade de amar-
rar nas licenças ambientais os 
compromissos sociais, ambientais 
e econômicos que estas empre-
sas deveram assumir com aquela 
sociedade, transformar-se, sem 
dúvida, num vetor de desenvolvi-
mento.

Não há atividade humana que 
não antropise o meio ambiente, O 
simples fato do ser humano limpar 
uma área para construir sua mora-

dia, ele já altera o ambiente natu-
ral, mas nem por isso pode deixar 
de construir sua casa.

Hoje os organismos não gover-
namentais, como WWF e Gre-
en Peace travam uma verdadeira 
guerra contra qualquer ação den-
tro do território amazônico que 
vise explorar o bioma amazônico. 
Essa política de patrulhamento da 
amazônica, que, mas parece uma 
tutela sobre as riquezas existen-
te nessas terras e essa ação ganha 
força com os Estados Unidos da 
América que apesar de peremp-
toriamente se negar a subscrever 
qualquer acordo internacional 
que propunha uma agenda po-
sitiva para diminuir a poluição 
ambiental no planeta, exerce pres-
são sobre a Amazônia, utilizando 
como instrumento o poder bélico 

e econômico que possuem e ditam 
as regras de como a legislação na-
cional deve conduzir o desenvol-
vimento na Amazônia.

É razoável assumirmos respon-
sabilidade com as futuras gera-
ções. Porém é razoável vivermos o 
presente, sob pena de não termos 
futuras gerações, pois da forma 
como quer tratar o nortista a ten-
dência é nos aprisionar nesse gi-
gantesco bioma e vivermos limita-
dos a vontade alheia.

Greenpeace, WWF e ninguém 
pode se opor a soberania nacional. 
Dizer que a Amazônia é do mundo 
é maravilhoso, mas o quanto é que 
a Amazônia é do mundo. Querem 
a biodiversidade intacta, paguem 
por isso. Mas é estipulado um va-
lor pela tonelada de CO2 retirado 
da atmosfera e recebe-se um valor 

por isso, porém a burocracia é tão 
grande que o Amapá que tem qua-
se 100% da sua biodiversidade in-
tacta nada recebe por isso. E quem 
paga por isso, os países poluidoras 
do planeta e quando pagam.

O Tribuna Amapaense defen-
de a atuação humana em todas as 
frentes. O desenvolvimento exige 
a intervenção humana e a inter-
venção humana antropisa, dimi-
nuir esse impacto e gerar emprego 
e desenvolvimento esse é o desafio 
que temos de superar.

Plantar soja não pode, mine-
rar não pode, vender madeira não 
pode, só que morrer de fome e ver 
os filhos do homem do norte de-
linquir por falta de oportunidade, 
também não pode ou não deveria 
poder.

Numa breve estada no 
Sul do Brasil, quando 
pude rever amigos e 

familiares, lugares e coisas, sen-
tindo na pele o vento haragano 
dos pampas, matando a sauda-
de de estar com minhas filhas e 
netos, além de abraçar minha 
mãezinha amada, lembrei do 
meu velho professor de latim, Zé 
Antônio Rezende que dizia com 
todas as letras... lembro-me de 
minha mãe mandando a gente ca-
prichar no banho porque a famí-
lia toda iria visitar algum conhe-
cido. Íamos todos juntos, família 
grande, todo mundo a pé. Geral-
mente à noite. Ninguém avisava 
nada, o costume era chegar de 
paraquedas mesmo. E os donos 
da casa recebiam alegres a visita. 
Aos poucos, os moradores iam se 
apresentando, um por um. Olha 
o compadre aqui, garoto. Cum-
primenta a comadre. E o garoto 
apertava a mão do pai, da minha 
mãe, a minha mão e a mão dos 

meus irmãos. Aí chegava outro 
menino, repetia-se toda a diplo-
macia...

Mas vamos nos assentar, gente. 
Que surpresa agradável! A con-
versa rolava solta na sala. Meu pai 
conversando com o compadre e 
minha mão de papo com a coma-
dre. Eu e meus irmãos ficávamos 
assentados todos num mesmo 
sofá, nos entreolhando e reparan-
do a casa do tal compadre. Retra-
tos na parede, duas imagens de 
santo numa cantoneira, flores na 
mesinha do centro... casa singe-
la e acolhedora. A nossa também 
era assim. Também eram assim 
as visitas, singelas e acolhedoras. 
Tão acolhedoras que era também 
costume servir um bom café aos 
visitantes. Como um anjo benfa-
zejo, surgia alguém lá da cozinha 
– geralmente uma das filhas – e 
dizia: Gente, vem aqui pra dentro 
que o café está na mesa. Trata-
va-se de uma metonímia gastro-
nômica. O café era apenas uma 

parte: pães, bolos, broas, queijo 
fresco, manteiga, biscoitos, leite... 
tudo sobre a mesa. Juntava todo 
mundo e as piadas pipocavam. 
As gargalhadas também. Pra que 
televisão? Pra que rua? Pra que 
droga? A vida estava ali, no riso, 
no café, na conversa, no abraço, 
na esperança... Era a vida respin-
gando eternidade nos momentos 
que acabam... Era a vida trans-
bordando simplicidade, alegria 
e amizade... Quando saíamos, os 
donos da casa ficavam à porta até 
que virássemos a esquina. Ainda 
nos acenávamos... E voltávamos 
pra casa, caminhada muitas ve-
zes longa, sem carro, mas com o 
coração aquecido pela ternura e 
pela acolhida.

Era assim também lá em casa. 
Recebíamos as visitas com o co-
ração em festa. A mesma alegria 
se repetia. Quando iam embo-
ra, também ficávamos, a família 
toda, à porta. Olhávamos, olhá-
vamos... até que sumissem no ho-

rizonte da noite.
O tempo passou e formei em 

solidão. Tive bons professores: 
televisão, vídeo, DVD, e-mail... 
Cada um na sua e ninguém na 
de ninguém. Não se recebe mais 
em casa. Agora a gente combina 
encontros com os amigos fora de 
casa.

– Vamos marcar uma saída! ... 
ninguém quer entrar mais.

Assim as casas vão se transfor-
mando em túmulos sem epitáfios, 
que escondem mortos anônimos 
e possibilidades enterradas. Ce-
mitério urbano, onde perambu-
lam zumbis e fantasmas mais as-
sustados que assustadores. Casas 
trancadas. Pra que abrir? O la-
drão pode entrar e roubar a lem-
brança do café, dos pães do bolo, 
das broas, do queijo fresco, da 
manteiga, dos biscoitos do leite...

Que saudade do compadre e da 
comadre.

Mas que a volteada na terrinha 
foi revigorante, ah isso foi!

Viagem revigorante!

RENCA
A reca toda da “esquerda caviar” já 
gritou: somos contra o Decreto do Temer 
que extingue a Reserva Nacional do Cobre 
e Associados. Eu também, desde que exista 
alternativas de geração de emprego e 
renda sem que os recursos naturais da 
Amazônia sejam utilizados. De forma sustentável, fique 
claro.

Apenas
Os amazônidas parecem que têm um direito consagrado 
na Constituição e no arcabouço jurídico ambiental do País. 
Morrer de fome. E o resto? Nós somos o resto.

Republicano?
O presidente do BNDES Paulo Rabello de Castro em en-
trevista a Globo News afirmou que o Banco é sim uma 
instituição republicana. Capta dinheiro no mercado a 15% 
de juro e empresta aos amigos do PT e do PMDB a menos 
de 5%. Republicano uma porra. Só se a república do nobre 
presidente são os açougueiros Joesley e Wesley Batista e o 
Marcelo Odebrecht.

“Tumutumaque” 
O ator de qualidade duvidosa Vitor Fasano soltou vídeo na 
rede social criticando a decisão do presidente Temmer por 
extinguir a Reserva Nacional do Cobre. Soltou um “Tumu-
tumaque”. Vitor desce daí, o Parque está praticamente fora 
da Reserva, falas o que não sabes, fazendo jogo dessa es-
querda caviar. E a Fafá, faz coro pra esse discurso de merda.

Elegante
Da Justa foi elegante a desbancar e desqualificar o discur-
so do Senador Randolfe Rodrigues com relação à RENCA. 
“Faltou ao Senador tempo para se apropriar das informa-
ções sobre a Reserva” Trocando em miúdos. Feijão disse que 
Randolfe viu a banda tocar, mas não sabe onde.

A mercê
A população ribeirinha da região do Marajó está à mercê 
dos “ratos d’água”. Esses meliantes têm agido nas ilhas de 
nenhuma admoestação. Roubam, batem e por vezes matam. 
Socorro Pará, seus filhos estão sem proteção.

Garantista
Dr. João Lages manteve Kaká e a mesa diretora no coman-
do da ALEAP. Jaci Amanajás que reivindicava anulação da 
eleição não atentou para as prerrogativas constitucionais 
do réu. Garantidos no art. 5º, incisos LIV e LV. Aí, tem de 
esperar o pleno julgar o mérito. Até quem casa e separa é 
Kaká.

Inacabado
Só para lembrar. Prefeitura do REDE e DEM fazem uma 
gestão das obras inacabadas. O maior símbolo dessa mal-
fada gestão é o Mercado Central. A obra já vai fazer dois 
janeiros. E olha; falta de dim dim não é. A emenda do 
Senador Randolfe já foi liberada.  



exploração de metais nas cidades atin-
gidas.

Segundo o texto, a extinção da re-
serva e seus associados “não afasta 
a aplicação de legislação específica 
sobre proteção da vegetação nativa, 
unidades de conservação da natureza, 
terras indígenas e áreas em faixa de 
fronteira”.

O decreto que extinguiu a área não 
afastou a aplicação de legislação es-
pecífica sobre proteção da vegetação 
nativa, unidades de conservação da 
natureza, terras indígenas e áreas em 
faixa de fronteira. Atualmente, na re-
serva, estão presentes sete unidades de 
conservação, sendo três de proteção 
integral (Estação Ecológica do Jari, 
Parque Nacional Montanhas do Tu-
mucumaque e Reserva Biológica de 
Maicuru); quatro de uso sustentável 
(Reserva Rio Cajari, Reserva do Rio 
Iratapuru, Floresta Estadual do Ama-
pá e Floresta Estadual do Pará). 

O DNPM deve fiscalizar a explo-
ração mineral e os órgãos estaduais e 
municipais do Meio Ambiente fisca-
lizar e punir, caçando as licenças am-
bientais das mineradores que comete-
rem os crimes ambientais.

Mas o caso é mais difícil de encarar. 
Não sei se constitucionalmente o go-
verno central pode fazer isso (pois é 
da União a administração do subso-
lo), mas uma verdade que está por trás 
disso é que até hoje está em discussão 
as “compensações” devidas ao Ama-
pá por ter cedido para a humanidade 
3,8 milhões de hectares de suas terras 
para a constituição do Parque Nacio-
nal Montanhas do Tumucumaque. É 
uma questão política e de repercussão 
geopolítica”.

Os impactos
O Departamento Nacional de Pro-

dução Mineral (DNPM) no Amapá 
explicou que nenhuma das áreas pre-
servadas está incluída no pacote de 
concessões minerais e que todo o pro-
cesso está sendo acompanhado por 
órgãos ambientais do estado do Ama-
pá, que darão o aval para a concessão 
das regiões.

O DNPM completa ainda que a ati-
vidade de estudo e extração pode re-
sultar em aumento de arrecadação dos 
municípios, reduzindo a dependência 
de recursos federais, além da geração 
de empregos diretos e indiretos com a 
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Reinaldo Coelho

Mais uma vez a Amazônia 
é pauta de discussão na-
cional, não pelo seu povo, 

mais pela riqueza de seu subsolo. Isso 
vem acontecendo durante séculos, pois 
é um importante espaço vital por sua 
grandiosidade territorial, sua riqueza 
de recursos naturais e a exuberância 
de sua biodiversidade. 

Pela potencialidade do estoque de 
recursos estratégicos, necessários para 
a geração das inovações tecnológicas, 
a Amazônia passou a atrair as atenções 
internacionais, pelas riquezas do sub-
solo regional, e especialmente pelo seu 
grande potencial hídrico. Essa riqueza 
tem motivado muita preocupação na-
cional, mas especialmente internacio-
nal, sobre a maneira como seus vastos 
recursos naturais poderiam ser apro-

veitados de forma sustentável. Portan-
to a Amazônia confronta-se, hoje, com 
cenários internacionais bastante con-
flitantes nos quais prevalece o paradig-
ma do desenvolvimento sustentável.

Agora temos mais uma notícia que 
impacta a Amazônia, principalmente 
os Estados do Amapá e Pará, é mais 
uma ação predatória do governo fe-
deral, o presidente Michel Temer re-
solve extinguir a área da RENCA que 
fica encravada em meio a um conjun-
to de áreas protegidas criadas na re-
gião conhecida como Calha Norte do 
Rio Amazonas e Escudo das Guianas, 
que representa cerca de 20 milhões de 
hectares de territórios legalmente pro-
tegidos, constituindo um dos maiores 
blocos contínuos de ecossistema de 
floresta tropical protegido do planeta.

Mesmo sendo uma decisão da di-
tadura militar, as discussões sobre sua 
extinção aconteceram somente nos 
gabinetes refrigerados de Brasília sem 

que o povo que ali habita e vive fosse 
consultado.

O Amapá que tem sua cobertura 
florestal quase totalmente intacta vem 
sofrendo com a mesma intensidade das 
ações das mineradoras que aqui chega-
ram pelos simples interesse em explo-
rar as riquezas do subsolo amapaense 
em detrimento aos do habitantes que 
vivem naquelas áreas exploradas.

Um dos polos de maior riqueza do 
subsolo amapaense as Zona Oeste e 
Sul do Amapá e o norte do Pará, cuja 
área engloba nove áreas protegidas: o 
Parque Nacional Montanhas do Tu-
mucumaque, as Florestas Estaduais do 
Pará e do Amapá, a Reserva Biológica 
de Maicuru, a Estação Ecológica do 
Jari, a Reserva Extrativista Rio Cajari, 
a Reserva de Desenvolvimento Susten-
tável do Rio Iratapuru e as Terras Indí-
genas Waiãpi e Rio Paru d’Este. 

De todas essas unidades e terras in-
dígenas apenas uma pequena parcela 
da Floresta Estadual Paru prevê ativi-
dades de mineração. Nas demais áre-
as a exploração é 100% proibida, seja 
por conta da relevância ambiental da 
unidade ou por falta de um plano de 
manejo florestal.

RENCA
A Reserva Nacional do Cobre e 

Associados (RENCA) foi mais uma 
excrescência da mineração brasileira. 
A reserva foi criada por meio de um 
decreto publicado em 24 de fevereiro 
de 1984. Numa canetada o presidente 
militar João Figueiredo esquadrinhou 
uma área de mata fechada com tama-
nho equivalente ao do Estado do Espí-

rito Santo, ou oito vezes a dimensão do 
Distrito Federal. 

O plano dos militares era explorar, 
por meio de uma estatal, grandes jazi-
das de cobre incrustadas na região, mi-
neral extremamente valorizado à épo-
ca por conta das atividades do setor 
elétrico. Ocorre que esse plano nunca 
saiu do papel. Passados 33 anos des-
de a criação da reserva o que de fato 
se criou sobre essas terras foram deli-
mitações de sete florestas protegidas e 
duas terras indígenas, cobrindo prati-
camente 80% de toda a área.

A RENCA, que não tem cobre, fi-
cou esquecida por anos até ser extin-
ta pelo presidente Michel Temer, em 
22/08/2017, e aberta aos interesses pri-
vados para pesquisa e exploração.

O governo federal escolheu essa 
data para decretar a extinção da REN-
CA. Nesse mesmo dia, o Parque Na-
cional Montanhas do Tumucumaque, 
o maior do planeta em sua categoria 
em área de floresta tropical, completou 
15 anos de criação. Mera coincidência 
ou deboche oficial?

O Parque Montanhas do Tumucu-
maque foi criado a toque de lata em 
2002 e os brasileiros tomaram conhe-
cimento através de um pronunciamen-
to de FHC, que de maneira autoritária 
revelou para a sociedade brasileira 
sua intenção burocrática da criação 
do referido Parque. Com mais de três 
bilhões de hectares e aos mais interes-
sados, os amapaenses, nada foi per-
guntado e nem as promessas de com-
pensações foram cumpridas, até hoje.

A mineração amapaense vem so-
frendo perdas incalculáveis com as 

autorizações de exploração minerais 
que são de competências da União que 
deveria através do DNPM fiscalizar a 
execução correta das atividades das 
empresas mineradoras que aqui che-
gam, exploram e deixam somente os 
rejeitos para a população local. Como 
recentemente tivemos a Zamin Fer-
rous.

Na santa ingenuidade de supor que 
o governo federal seguirá as melhores 
práticas de gestão mineral e ambien-
tal, também é possível imaginar que 

somente grandes corporações do se-
tor terão deferimento de seus pedidos 
para pesquisa e exploração mineral, 
pois trata-se de uma área remota e 
protegida.

O professor César Bernardo, expos 
um depoimento em sua página social 
de que essas ações tem interesses nada 
republicanos. “Acho que o ambienta-
líssimo no Brasil é o de resultado$. Se 
o caso fosse com hidrelétrica até os 
atores da Globo (à frente a Cristiane 
Torloni) já teria gravado vídeos, etc. 

Amazônia na pauta nacional

Mais uma vez a Amazônia é pauta de discussão nacional e da ambição internacional, não pelo seu povo, mas pela riqueza de seu subsolo. 
Isso vem acontecendo durante séculos, pois é um importante espaço vital, por sua grandiosidade territorial, sua riqueza de recursos natu-

rais e a exuberância de sua biodiversidade. 

SENADOR RANDOLFE PEDE PARA SUSTAR DECRETO DA RENCA

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) já apresentou 
um decreto legislativo para sustar a decisão apresentada, 
na quarta-feira dia 23, pelo governo Temer de abrir uma 

área do Pará e do Amapá para a mineração. A área da Reserva 
Nacional de Cobre e seus Associados (Renca), que possui 4,7 
milhões de hectares, estava bloqueada para a mineração desde 
1984. A Renca guarda grandes reservas de ouro, minério de ferro, 
níquel, manganês e tântalo.
Com a publicação do decreto nº 9.142/2017, a preocupação recai 

sobre os impactos dessa atividade perto de unidades de conservação. Além do Parque nacional 
Montanhas do Tucumaque (AP), duas unidades de conservação de proteção integral estavam 
sobrepostas a Renca, como a Estação Ecológica do Jari e a Reserva Biológica Maicuru, que fi-
cam no Pará.

Mesmo com a manutenção das Unidades de Conservação e Terras Indígenas, a pos-
sibilidade de exploração mineral, uma atividade altamente impactante, do lado dessas áreas 
sensíveis, preocupa os ambientalistas.

No projeto de decreto legislativo, o senador Randolfe Rodrigues ressalta que o decreto 
que extingue a Renca põe em risco nove áreas protegidas que estão dentro dos limites da reserva 
entre elas o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, que é o maior parque de florestas 
tropicais do mundo. O documento alerta para a existência de comunidades indígenas vivendo 
dentro dessa reserva.

“Inadmissível, portanto, aceitar a medida, cujos efeitos ambientais serão irreversíveis, 
sem que haja ampla discussão com a sociedade civil, com as comunidades indígenas a serem 
afetadas e, especialmente com o Congresso Nacional, a quem a Constituição Federal delega a 
competência para legislar sobre essa matéria”, justifica o senador ao apresentar o decreto legis-
lativo.

O senador pediu urgência na votação de seu projeto e afirmou que também recorrerá à 
Justiça Federal contra a extinção da Reserva Nacional de Cobre.

Para sustar o decreto presidencial, o projeto de Randolfe ainda precisa ser aprovado pelo 
Senado e pela Câmara dos Deputados.

“Segundo informações da WWF Brasil, publicadas em jornais de grande circulação, a 
extinção da Renca é uma ‘catástrofe anunciada’, que coloca em risco as nove áreas protegidas 
que estão dentro dos limites da reserva — como o Parque Nacional Montanhas do Tumucuma-
que, que é o maior parque de florestas tropicais do mundo”, argumenta Randolfe na justificativa 
do seu projeto.

O senador também afirma que existem comunidades indígenas no local e diz que cabe 
ao Congresso Nacional autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de re-
cursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Para o parlamentar, o decreto é in-
constitucional.

Ao conversar com a reportagem, via celular, o senador Randolfe explicou que além do 
Decreto Legislativo, está agilizando uma Ação Popular que deverá dar entrada na justiça, na 
terça-feira (29) e está sendo organizado manifestações desde da publicação do decreto presi-
dencial em Brasília, Pará e Amapá.

“É um ataque ao meio ambiente, não houve consulta aos maiores interessados o povo 
amazônico. Isso está atendendo os interesses de mineradoras internacionais. Está seno monta-
da uma Rede de Solidariedade ao Amapá e a Amazônia”.

“MARCHA DA INSENSATEZ.  DE TROIA A RENCA”

Entrevistado pelo Tribuna Amapaense o geólogo e ex-deputado 
federal Antônio Feijão criticou a tentativa que está sendo feita 
pelo senador Randolfe Rodrigues (REDE) para anular o Decre-

to do presidente Michel Temer, já publicado, que extingue a Reserva 
Nacional de Cobre e Associadas (Renca) localizada em terras dos es-
tados do Amapá e Pará. Segundo ele, o senador precisa conhecer as 
informações catalogadas em órgãos locais. 
E disse surpreso com a posição contrária do senador à extinção da 
Renca, Feijão destacou as qualidades e o trabalho parlamentar de 

Randolfe, mas condenou sua reação, porque na sua opinião a liberação da exploração de minérios na 
região não vai impactar negativamente as áreas de preservação e tampouco afetar a população indíge-
na, como aponta o relatório da WWF-Brasil.

“Acho que Senador Randolfe tem sua história política como oposição à ditadura militar e agora 
ser contra um decreto autoritário do governo militar, que criou uma reserva simplesmente para aten-
der um pedido xenófobo de um almirante, é difícil de entender”. 

Algumas pessoas estão alegando que não houve debate sobre Renca, para o ex-deputado fe-
deral e geólogo Antônio Feijão isso não é verídico. “Venho a três décadas lutando para revogação dela, 
pois ela foi um estrupo do governo militar de Figueiredo, de simples devaneio do Almirante Gama 
e Silva de xenofobia contra o Antunes (ICOMI) e contra Ludwing (Jari Celulose), como era um ato 
administrativo um Decreto Presidencial, só pode ser revogado por outro Decreto”.

Feijão explica que os debates aconteceram sim, e que os políticos amapaenses tinham interesse 
na extinção da RENCA. “Os garimpeiros residentes em Laranjal do Jari, exploram a tantalita nessa 
reserva do lado do Estado do Pará, na Renca. Esses garimpeiros passaram 12 anos lutando quando o 
governador Jatene em 2006 criou um mosaico de Unidade de Conservação. A Assembleia Legislativa 
do Estado do Amapá, através de seu presidente deputado estadual Lucas Barreto, com o apoio dos 
então deputados Jorge Amanajás e Eider Pena, junto com quatro garimpeiros do Paru/Jari entregaram 
ao então presidente Lula, no Macapá Hotel, uma proposta de revogação da Renca”.  

O geólogo reforça que houve diversos debates, tanto no Iderflor e na secretaria do Meio Am-
biente por dez anos. “Eu e os garimpeiros do Jari, fomos a Assembleia tivemos com a governadora Ana 
Júlia, nunca deixamos de trabalhar junto ao DNPM. O senador Sarney recebeu uma indicação do 
então presidente da Aleap, Jorge Amanajás para radificar junto ao Lula, para revogação do RENCA. 
Portanto foi uma luta para chegar a essa decisão do Michel Temer. Não mudou a regra. Está havendo 
uma confusão que a extinção de uma Reserva Nacional, que imaginam ser um Parque Nacional”.

Feijão decorre que Barbara Tuchman em seu livro “A Marcha da Insensatez de Troia ao Vie-
tinã”, onde narra que todo mundo dizia que a guerra do Vietinã não deveria existir e existiu. Os minis-
tros de Troia diziam esse cavalo é armação dos gregos, mas a insensatez que tem como combustível 
a vaidade e a ignorância. Então a reserva nacional do Cobre, se a Barbara estivesse viva ela colocaria 
Marcha da Insensatez de Troia, ao Vietinã a Renca”.

Todo mundo era a favor, ela não serviu par pesquisar, não servir para mineralizar, bloqueou 
as áreas e quando abre as janelas para as pesquisas, que não são nas áreas de preservação, onde são 
proibidas as minerações e continuarão sendo. A retirada esse ato administrativo ditatorial vai gerar 
empregos e riquezas para o Estado”.

Para o geólogo, o estado tem sido muito prejudicado e agora precisa de compensação: “O 
Amapá já emprestou 62% de seu espaço territorial para unidades de conservação; lá no no Cupuxi-
zinho mais de 2 mil famílias moram e trabalham há mais de 50 anos; quando mandei informações 
sobre a extinção da Renca foi só alegria; e de repente chega um vídeo num delírio ideológico ecológico 
desses, sem qualquer consistência”.
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Besaliel Rodrigues

O poder econômico não opera 
somente em uma frente, mas 
em várias e, muitas vezes, 

concomitantemente, para garantir os re-
sultados desejados.

Iremos refletir, a partir desta edição, 
na atuação do poder econômico sobre 
os eleitores, os candidatos e os partidos. 
Esses três conjuntos formam o tripé que 
é a sustentação do processo eleitoral. Por 
essa razão, que são os alvos vitais para a 
desvirtuação do processo eleitoral.

1- Sobre os eleitores, iremos nos 
basear na leitura de Friedrich Müller, 
Quem é o povo? tradução de Peter Nau-
mann, São Paulo, Max Limonard, 1998, 
passim.

Para inferir como o poder econômico 
opera sobre os eleitores, vejamos como 
surgiu e se desenvolveu a participação 
popular, como os Estados Modernos as-
similaram e por quê o poder econômico 
interessou-se em manipular a vontade 
dos eleitores.

a) Surgimento da participação po-
pular: Não custa nada lembrar que não 
temos como precisar a época em que 
se originou, no seio da humanidade, a 
prática da eleição, pois, é consabido que 
sociedades de períodos remotos da his-

tória as praticavam.
Naquele tempo, como a escrita ainda 

não tinha se desenvolvido, ensina Nel-
son de Sousa Sampaio que “o voto era 
forçosamente oral, quase sempre sob a 
forma de aplausos, ou aclamação. A de-
saprovação manifestava-se, geralmente 
por meio de murmuração” (In Paraná 
Eleitoral, cit., p. 7. Ver Miguel Chudyk 
Lylyk, no texto “El problema de la par-
ticipación”. In La justicia electoral en la 
consolidación democrática, compil. Ra-
fael Dendia, Op. cit., p. 93-5).

Essa prática eletiva foi se desenvol-
vendo no decorrer dos tempos. Em 
1200 a. C., os gregos começaram a dar 
maior intensidade ao processo de vo-
tação coletiva, nascendo no meio deste 
povo o que hoje temos por democracia.

Para se falar em Democracia, torna-
-se inevitável falar-se dos gregos, pois 
foram eles os idealizadores desse insti-
tuto.

Diz Manoel Gonçalves Ferreira Fi-
lho que “De fato foi Atenas a inspira-
dora das lições que sobre a democracia 
escreveram os mestres helênicos e os 
grandes pensadores antigos...”. E conti-
nua: “O supremo poder na democracia 
ateniense era atribuído a todos os cida-

dãos. Nisso estava o ponto-chave para 
a qualificação de Atenas como uma 
democracia. Todo cidadão ateniense ti-
nha o direito de participar, usando da 
palavra e votando, na assembléia onde 
se tomavam as decisões políticas fun-
damentais.” – sic - (Curso de Direito 
Constitucional). Tinha-se, neste mo-
mento histórico, umamicrodemocracia, 
em que todos aqueles considerados ci-
dadãos, participavam das decisões a se-
rem tomadas.

No entanto, é sabido que os gregos 
excluíam algumas classes de pessoas 
desta participação política, como os es-
trangeiros, as mulheres e os escravos, 
tornando assim, sua democracia, não 
tão verdadeira como, a priori, historica-
mente aparentou. Mas, é inquestionável 
a afirmação de que eles foram os pais 
deste sistema político.

O tempo passou, a noção de demo-
cracia criada pelos gregos se perenizou 
e foi assimilada pelo mundo afora. En-
tretanto, o contingente populacional de 
todas as sociedades foi crescendo a tal 
ponto de se tornar inviável a implanta-
ção desse sistema entre os povos.

Encontramos em José da Cunha No-
gueira, Manual prático de direito eleito-

ral, Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 6, 
o seguinte trecho sobre democracia: “A 
Democracia é a mais delicada forma de 
organização política e também a mais 
difícil de realizar, pois pressupõe cultu-
ra política e estabilidade econômico-so-
cial.”

É ainda em Ferreira Filho que ob-
temos a informação de que nas Idades 
Antiga e Média, a democracia tornou-
-se viável e aconselhável apenas aos “Es-
tados de exíguo território e pequeníssi-
ma população”, pois foi ficando difícil 
a todos os cidadãos debater livremente 
as ideias e tomar decisões votando to-
dos juntos. Agora as populações eram 
maiores. O instituto popular grego ficou 
quase em desuso até o final do século 
XVIII, quando o Estado moderno sur-
giu, passando a existir, agora, uma ma-
crodemocraciaque começava a exigir 
outras formas de participação popular.

Ainda, nas Idades Antiga e Média, 
existiram eleições indiretas no âmbito 
religioso, para a escolha de Papas e de 
membros da cúpula da Igreja, e no âm-
bito secular, para a escolha de membros 
de alguns conselhos e assembleias e 
eleição de magistrados. Continuaremos 
na próxima edição.

Tipos de atuação do poder econômico no processo eleitoral brasileiro – I

Passado o episódio da votação 
de admissibilidade da denún-
cia contra o presidente Michel 

Temer por corrupção, cabe uma análise 
criteriosa sem influência do calor dos fa-
tos relativos à sessão na Câmara Federal. 
Perdura o questionamento: por que o pre-
sidente saiu ganhador no embate legislati-
vo, quando evidências e provas eram-lhe 
desfavoráveis? A resposta tem muitas va-
riantes e argumentos. Sabidamente, acon-
teceu o que é costumeiro acontecer, houve 
a manobra política do governo com dis-
tribuição de benesses, inclusive liberação 
de emendas orçamentárias, na ‘undécima 
hora’, a parlamentares negocistas.

 Todos os argumentos tentando justifi-
car o resultado do episódio são aceitáveis, 
todavia no meu entendimento o elemen-
to decisivo foi o desinteresse da sociedade 
que mesmo com algum grau de indigna-
ção diante dos fatos permaneceu alheia ao 
ponto central da questão. Acredito que se 
houvesse mobilização e vigorosa tomada 
de posição o desfecho seria outro. É bom 

recordar casos anteriores na nossa histó-
ria política. Quando o então presidente 
Fernando Collor enfrentou processo de 
cassação e mais recentemente no impe-
achment de Dilma Rousseff o povo foi 
para as ruas, mobilizou a opinião pública 
e exerceu legítima pressão. No caso atual 
a denúncia e as provas apresentadas mos-
travam ser a situação de Michel Temer 
tão ou mais grave do que nos exemplos 
citados.

Temer estava mais complicado (e ain-
da não se encontra totalmente a salvo, há 
expectativa de que nova denúncia pode-
rá ser apresentada), havia entendimento 
generalizado de que teria de ser punido, 
tanto que o governo mobilizou todas as 
forças disponíveis para neutralizar o pro-
cesso, o que resolveu, o presidente acabou 
poupado, mas ficou o sentimento de frus-
tração.

A pergunta é “por que o povo não saiu 
às ruas”? A conclusão pode ser preocu-
pante: estará o povo desiludido, descrente 
de mudanças que possam recuperar a de-

cência política?
Claro está que o desfecho da vota-

ção foi favorecido pelo próprio proces-
so político, pois a oposição (leia-se PT e 
seus aliados) não foi enfática, preferindo 
prolongar o desgaste do presidente, cer-
tamente antevendo o pleito de 2018. Ex-
ponenciais lideranças empresariais igual-
mente se mantiveram distantes, assim 
como setores que concentram notórios 
formadores de opinião.

O fator decisivo em favor de Temer foi 
a ausência do povo nas ruas. A pressão 
popular funciona mesmo, tem força, pois 
os políticos, especialmente deputados, no 
caso, tomam cuidado em não contrariar 
a vontade popular. Muito provavelmente, 
se os brasileiros fossem às ruas a maioria 
dos deputados teria votado diferente. A 
apatia popular sinaliza para algo preocu-
pante porque a descrença ou acomodação 
não ajudará em nada nas mudanças, prin-
cipalmente éticas, que o país carece.

Politicamente as coisas se aquietaram 
e o governo está tentando implementar as 

reformas estruturais, portanto tem seus 
méritos. Porém, uma administração ade-
quada não isenta nenhum governante de 
sofrer sanções quando cometer erros, no-
tadamente se estiverem ligados a crimes 
como corrupção. No caso em foco, por 
justiça Michel Temer deveria ser conde-
nado, julgamento que leva em considera-
ção a boa gestão em detrimento da lisura 
e da decência é completamente errado. 
Acredito que se o povo houvesse se cons-
cientizado disso teria se manifestado com 
vigor. Se a voz da sociedade se calar po-
dem acontecer coisas piores.

Para evitar que isso aconteça o povo 
tem de ter pleno convencimento do peso 
de sua participação e da força de sua pres-
são. Grandes mudanças e importantes 
correções de rumos aconteceram a partir 
do engajamento popular, afinal, uma das 
definições da democracia é ‘governo do 
povo, pelo povo e para o povo’.

*Luiz Carlos Borges da Silveira é em-
presário, médico e professor. Foi Ministro 
da Saúde e Deputado Federal. 

FALTOU A POPULAÇÃO FAZER SUA PARTE

Internet e a ineficiência das provedoras
Além das interrupções a qualidade dos 

serviços são negativas
Reinaldo Coelho

O problema da internet no Brasil é a 
falta de concorrência, o mercado 
é controlado por quatro grandes 

empresas, as operadoras TIM, Oi, Vivo e Claro, 
que precisariam serem supostamente reguladas 
pela ANATEL, e é quem deve “proteger os con-
sumidores”.

A entrada de novos concorrentes é restrita: 
as empresas já estabelecidas, que formam um 
cartel protegido pelo governo, fazem o que 
querem, pois como o mercado é fechado pelo 
governo, não há o risco de perderem clientes.

Se empresas atuam em um mercado que é 
protegido   contra a entrada de concorrentes, 
então elas não estão sujeitas às verdadeiras de-
mandas de mercado, e podem se dar ao luxo 
de ofertar serviços ruins aos consumidores sem 
serem punidas por eles.

Em teoria, agências reguladoras existem 
para proteger o consumidor. Na prática, elas 
protegem as empresas dos consumidores. De 
um lado, as agências reguladoras estipulam 
preços e especificam os serviços que as em-
presas reguladas devem ofertar. De outro, elas 
protegem as empresas reguladas ao restringir a 
entrada de novas empresas neste mercado. 

No final, agências reguladoras nada mais 
são do que um aparato burocrático que tem a 
missão de cartelizar as empresas que operam 
nos setores regulados, determinando quem 
pode e quem não pode entrar no mercado, e es-
pecificando quais serviços as empresas podem 
ou não ofertar, impedindo desta maneira que 
haja qualquer “perigo” de livre concorrência.

Em um arranjo de livre mercado, qualquer 
empresa que quisesse entrar nesse mercado 
para concorrer com as grandes seria livre para 
isso. Em um livre mercado genuíno, essa em-
presa simplesmente chegaria, faria sua propa-
ganda e, por meio do sistema de preços, ofer-
taria seus serviços. Quem quisesse utilizá-la 
estaria livre para fazê-lo.  Quem não quisesse, 
continuaria com os serviços das empresas favo-
ritas do governo.

Como seria se a ANATEL fosse abolida e 

todas as empresas de telecomunicação, internet 
e TV a cabo do mundo pudessem vir livremen-
te pra cá? Grandes empresas que reconheci-
damente prestam serviços de qualidade nos 
mercados internacionais — como a AT&T, Vo-
dafone, Verizon, T-Mobile, Orange — estariam 
livres para chegar aqui amanhã. 

Ou então haveria liberdade para surgir 
empresas locais, em nível municipal, as quais 
poderiam ofertar seus planos de internet sem 
qualquer submissão a um órgão regulador es-
tatal.

Mas isso não pode ocorrer atualmente. A 
ANATEL não deixa.  Só podem entrar no mer-
cado as empresas que ela aprova.  

A Romênia possui um dos mais rápidos 
serviços de internet em todo o mundo.   Nove 
cidades da Romênia figuram na lista das 15 ci-
dades com a mais rápida velocidade de internet 
em todo o mundo. Mais ainda: o custo médio 
mensal de um Mbps é de apenas US$ 0,71 
(aproximadamente R$ 2,55), sendo que há pro-

vedores que oferecem 1 Gbps por uma assina-
tura mensal de US$ 18 (aproximadamente R$ 
65). Duas cidades da Romênia superam Kansas 
City, que é a cidade com a internet mais rápida 
dos EUA.

No caso da Romênia, não há nenhum mis-
tério e nenhuma explicação de cunho tecnoló-
gico para a qualidade e os preços baixos da in-
ternet: é tudo uma questão de economia básica. 
Não há barreiras à entrada de novos concorren-
tes e qualquer um é livre para entrar no merca-
do de internet e fornecer seus serviços.

Exatamente o oposto do que ocorre no 
Brasil.

Aqui, se você quiser criar uma empresa de 
telefonia, de TV a cabo ou de internet, ou se 
uma estrangeira quiser vir pra cá, é praticamen-
te impossível.  Todo o aparato regulatório do es-
tado cria ostensivamente barreiras burocráticas 
que aumentam proibitivamente o custo final, 
impedindo a concorrência e o livre mercado 
nesse vital setor da economia. 

(Fonte: http://www.mises.org.br/Article.as-
px?id=2384)

No Amapá existe mais de 100 mil usuários 
de internet móvel e fixa. Em 2014 o Estado 
passou a contar com o serviço de banda larga 
via fibra operada pela OI que possui uma rede 
de 420 quilômetros de extensão que interliga 
o Amapá à Guiana Francesa. A princípio, sete 
municípios teriam acesso ao serviço, mas hoje 
só Macapá é beneficiada com a banda larga e 
ainda de péssima qualidade.

No mesmo ano, no segundo semestre pas-
sou a contar com a fibra trazida pelo Linhão 
de Tucuruí   administrada pela TIM e utilizada 
por todos os provedores do Estado, mas ainda 
de forma ineficiente.

Os usuários vibravam com a expectativa do 

fim da lentidão. Pelo contrário, além dessa falha 
outras começaram a surgir, quedas, oscilações, 
interrupções e nada de garantias ou informa-
ções aos consumidores.

As empresas provedoras que devem pres-
tar esclarecimentos sobre a ineficiência relata-
da pelos clientes na prestação de serviços por 
elas realizados e pela interrupção de sinal pelas 
operadoras, não o fazem, e nem dão os devidos 
descontos referente ao período, mas os boletos 
chegam com os valores em dias, sem descontos.

Instituto de Defesa do Consumidor (PRO-
CON/AP) – órgão do governo do Estado - no-
tificou as empresas operadoras de serviço de 
internet em Macapá,   em atenção ao grande 
número de reclamações feitas por consumido-
res relacionadas à qualidade do serviço presta-
do.

As empresas devem prestar esclarecimen-
tos sobre a ineficiência relatada pelos clientes e 
a interrupção de sinal, sem o devido desconto 
referente ao período.

No ano de 2017, o PROCON/AP já regis-
trou 89 reclamações contra essas operadoras 
por cobranças indevidas, cancelamento de 
serviços, serviços não fornecidos e descumpri-
mento de prazo. Dentre os maiores reclames 
está o acesso ao serviço como problemas com 
menu, indisponibilidade, onerosidade e inaces-
sibilidade aos deficientes, totalizando 26 recla-
mações.

De acordo com o diretor-presidente do 
PROCON/AP, Eliton Chaves Franco, o institu-
to atuará intensivamente para que os residentes 
do Estado não sejam lesados. “É inadmissível 
que essas operadoras continuem prestando 
serviços de péssima qualidade ao consumidor”.

As empresas notificadas terão até 10 dias 
para apresentarem suas justificativas, que serão 
encaminhadas para análise jurídica.
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A diretoria de negócios da CAESA tenta conciliação no TJAP 
com 300 pessoas físicas e jurídicas inadimplentes  

CAESA
Dívidas de 9 mil consumidores chegam a R$ 36 milhões

Páginas  2  e  3.
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clui a prefeitura de Santana”.

É bom para o consumidor
Um dos consumidores chamado 

a participar do primeiro mutirão 
da CAESA na Central de Conci-
liação do Fórum de Macapá, Jozias 
Tavares da Silva, disse ter aderido 
à iniciativa, posto ser “uma boa 
medida, pois o caminho amigável 
é mais vantajoso para todos”, ob-
servou.

Com um débito já há quatro 
anos, Jozias alega que o problema 
foi a imprecisão da estimativa de 
consumo, que ele julgava absolu-
tamente incompatível com a re-
alidade. “Nossa questão já havia 
envolvido até a atuação do PRO-
CON, em uma negociação que 
nunca foi finalizada, mas agora 
concordaram em efetivamente co-
locar um medidor no meu imóvel 
e assim calcular o meu consumo”, 
explicou, observando que sem o 
equipamento a Companhia apenas 
estimava seu custo.

Jozias observou que muitos ou-
tros consumidores aguardam ape-
nas uma oportunidade como essa 
para resolver a questão. “Quem 

não quer pagar nem vem aqui, mas 
quem quer ficar quites com todas 
as contas em dia e nenhum débito 
na praça, vem mesmo, pois é uma 
grande chance e uma iniciativa 
muito necessária”, acrescentou.

Prejuízos
Devido a alta inadimplência, a 

Caesa fica impossibilitada de pres-
tar um serviço de qualidade ao ci-
dadão, pois afeta os investimentos 
voltados à reestruturação dos sis-
temas, das manutenções preventi-
vas das redes de água e esgoto, na 
modernização do cadastro e reca-
dastro dos clientes.

“A população cobra um serviço 
de qualidade, mas, muitas vezes, 
não há o retorno financeiro para 
que isso ocorra. A Caesa tem bus-
cado outras maneiras para garan-
tir a prestação do serviço com o 
apoio do Governo do Estado, mas 
é essencial o apoio do cidadão 
para que esse quadro se reverta”, 
concluiu o diretor-presidente da 
Caesa.

Faltou poder de cobrança e fis-
calização

Magaly reclamou do que chamou 
de ‘afrouxamento’ de gestões ante-
riores com relação ao pagamento 
das faturas: “O que houve foi um 
afrouxamento, uma tranquilida-
de nas contas, andaram passando 
a mão na cabeça de algumas pes-
soas… Não me pergunte o motivo 
porque eu não entendo, mas isso 
afetou muito a CAESA, porque em 
função do inadimplemento deixou 
de haver reinvestimento, e a partir 
de agora teremos condições de so-
breviver de uma forma mais orga-
nizada, porque com o alinhamento 
das contas vamos também alinhar, 
melhorar a prestação de serviços”.

Outra realidade é que por esse 
“afrouxamento” na cobrança o con-
sumidor deixa as contas de água 
por último e muitas nem lembram 
em pagar. “A falta de negativação 
do consumidor, a falta do corte e 
outras formas de você em alertar 
o cliente, faz com que ele deixa a 
conta da CAESA como última a 
pagar, por que devido os anos de 
desinteresse em cobrar acostumou 

o consumidor a protelar o paga-
mento da conta de água”.

Órgãos Públicos
Questionada se os órgãos pú-

blicos estão em dia com os paga-
mentos, Magaly respondeu que 
a maioria sim, mas que alguns 
se encontram inadimplentes, in-
cluindo as prefeituras do interior: 
“Alguns sim, outros não, mas pelo 
menos estamos em negociação de 
permuta, por exemplo. Para citar, 
a prefeitura de Macapá deve água, 
mas também devemos IPTU, e 
a gente se alinha, o que estamos 
com dificuldades ainda, infeliz-
mente, é com o interior do Estado, 
onde teremos que alinhar também 
com as prefeituras que não estão 
bem das pernas, e a política públi-
ca de cobrança é feita com base em 
acordos. Nós estamos fazendo um 
ajuste com todos os órgãos públi-
cos, que em sua maioria a dívida já 
está negociada. Não há problema 
na Capital e ainda estamos em fase 
negociação com o interior, que in-

Reinaldo Coelho

Foi uma semana inten-
sa para os consumidores, 
servidores e a diretoria da 

Companhia de Água e Esgoto do 
Amapá (CAESA), que se encontra-
ram para o 1º Mutirão de Negocia-
ção da estatal na Central de Con-
ciliação do Fórum de Macapá que 
acabou na última sexta-feira (25).

O evento jurídico conciliatório 
foi para a realização de 300 audi-
ências de conciliação, que estavam 
pautadas com consumidores pes-
soas físicas e jurídicas, com o ob-
jetivo de resolver pré-processual-
mente as pendências, que somam 
muitos milhões de reais e impedem 
a CAESA de expandir seus indis-
pensáveis serviços de fornecimen-

to de água potável e de tratamento 
de esgotos.

Contemplando consumidores de 
Macapá e Santana, que acumulam 
dívidas na faixa de R$ 10.000 a R$ 
50.000, esta iniciativa faz parte de 
um plano de ação que incluirá pelo 
menos mais dois mutirões neste se-
mestre e será ultimado com a im-
plantação de uma unidade de con-
ciliação dentro da própria CAESA.

Atualmente a Companhia tem 
cerca de 9 mil consumidores ina-
dimplentes, somando uma dívida 
de quase R$ 36 milhões, referentes 
ao não pagamento de contas nos 
últimos 10 anos.

Parceria TJAP e CAESA
A parceria entre o TJAP e a CAE-

SA vem acontecendo na Central de 
Conciliação no Fórum de Macapá 
e o Judiciário amapaense já reali-

za esse tipo de parceria com ou-
tros órgãos do Estado e informou 
que chegou a realizar treinamen-
tos com funcionários da CAESA e 
de outros órgãos, com o intuito de 
prepará-los como conciliadores.

“A Central convida as partes 
para que elas tenham conhecimen-
to dos débitos que existem e o ju-
diciário faz o papel do conciliador 
e de mediador dessas demandas. 
Começamos do maior devedor ao 
menor ao invés de fazermos o in-
verso”, explicou Marcelo Miranda, 
supervisor da Central de Concilia-
ção de Macapá.

A diretora comercial da Com-
panhia de Água e Esgoto do Ama-
pá – CAESA, Magaly Xavier, disse 
que o processo de negociação é 
uma poderosa e eficiente ferra-
menta de solução de pendências, 
e que oportuniza o consumidor a 

tomar conhecimento de uma série 
de questões que normalmente não 
são percebidas. 

“Seja por esquecimento ou por 
falta de recursos, o consumidor 
que cria uma dívida e não procura 
quitar seu débito pode estar igno-
rando o fato de que sua inadim-
plência causa males a outros, pois 
ele está tendo acesso à água potável 
sem pagar por ela enquanto outros 
podem estar sem o produto por 
falta de recursos pela CAESA para 
ampliar e reparar a rede”, explicou.

Magaly Xavier reforçou que a 
empresa está tentando negociar 
pelo menos uma entrada substan-
cial de cada um e fazer parcela-
mento de quem solicitar – mas é 
importante ressaltar que nos casos 
de pagamento a vista não vão ser 
cobrados juros, correção mone-
tária e multas – essa dívida não é 

apenas de água, mas também de 
esgoto.

“Os adeptos da conciliação pas-
saram a negociar suas dívidas e ti-
veram os benefícios de isenção de 
juros e multas e vão poder parce-
lar as suas dívidas em até 50 vezes, 
basta dar uma entrada que vai de 
10% a 30% do débito”, explicou a 
diretora de negócios da CAESA.

A parceria firmada com o Tjap 
permitiu a qualificação de 44 fun-
cionários da Caesa, que receberam 
capacitação e foram orientados 
sobre as técnicas da conciliação e 
mediação. Esse trabalho foi desen-
volvido pela equipe do Núcleo Per-
manente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos (Nupe-
mec/Tjap).

Além deste trabalho inicial, a 
Caesa também está atuando no 
processo de criação do Centro Ju-
diciário de Soluções de Conflitos 
(Cejusc) no espaço da companhia. 
O centro funcionará como uma ex-
tensão da Justiça, onde os servido-
res poderão fazer rodadas de nego-
ciações e acordos com usuários, a 
valor de título executivo judicial.

Displicência com a inadim-
plência 

Essa situação de inadimplência 
dos usuários do abastecimento de 
água fornecido e distribuído pela 
Caesa vem há muito tempo acon-
tecendo e nunca foi encontrado 
um sistema de cobrança que levas-
se o consumidor a quitar suas dí-
vidas e diminuir a inadimplência, 
principalmente dos consumidores 
de alto poder aquisitivo. Chegando 
a estatal necessita constantemente 

de repasses de recursos do Go-
verno do Estado para honrar sua 
foilha de pagamento e não con-
seguindo investir na estrutura da 
empresa que beneficiasse os ama-
paenses.

Foi criado então criada este ano 
a Diretoria Comercial e de Negó-
cios que ampliou o recrutamento 
de encanadores e pretende fazer 
uma licitação para contratar em-
presa de distribuição e emissão de 
contas para a capital e municípios 
do interior.

“A programação de cortes já está 
acontecendo, depois passa para as 
notificações, que estão sendo en-
tregues diariamente. Não podemos 
cortar sem dar a chance de nego-
ciar. Dependendo do valor, tem 
negociação”, falou Magaly Xavier, 
diretora comercial da Caesa.

A inadimplência entre os con-
sumidores envolve tanto cliente 
residencial, como indústrias, em-
presas de pequeno, médio e gran-
de porte, além de órgãos públicos. 
Para regularizar e controlar as co-
branças, está prevista a instalação 
de 32 mil novos hidrômetros em 
residências.

“Existe o clandestino oficial, 
que tem o medidor, teve o serviço 
cortado, mas religou. Isso gera um 
custo elevadíssimo para a empre-
sa, que ela não recebe aquilo para 
o que ela presta serviço. Hoje a Ca-
esa fornece mais do que arrecada”, 
completou Magaly Xavier.

Entre os problemas que elevam 
a dívida da companhia estatal está 
o roubo de água, que acontece a 
partir de ligações clandestinas fei-
tas na rede de distribuição.

CAESA
Dívidas de 9 mil consumidores chegam a R$ 36 milhões

A diretoria de negócios da CAESA tenta conciliação no TJAP com 300 pessoas físicas e jurídicas inadimplentes  
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MAIS EDUCAÇÃO
COM AS ESCOLAS
MILITARES DA
POLÍCIA E DOS
BOMBEIROS E AS
8 ESCOLAS DE
TEMPO INTEGRAL
 - NOVO SABER

A GENTE
ENCARA A CRISE
TRABALHANDO
PARA O AMAPÁ
SEGUIR EM
FRENTE

27 MILHÕES DE
REAIS INVESTIDOS
PELA AGÊNCIA
DE FOMENTO
DO ESTADO
NOS ÚLTIMOS DOIS
ANOS E MEIO

MAIS EMPREGO
E RENDA COM
A ZONA FRANCA
VERDE

160 NOVAS
VIATURAS E O
HELICÓPTERO
DO GTA ESTÃO
SALVANDO VIDAS
E OFERECENDO
MAIS SEGURANÇA
PARA A NOSSA 
GENTE 

CUIDANDO 
DA NOSSA
GENTE

MAIS TECNOLOGIA
E MELHORES
RESULTADOS COM
OS SISTEMAS
SIG-RH E SIGA

7,5 MILHÕES DE
REAIS INVESTIDOS
PARA OFERECER
MAIS QUALIDADE
NO ATENDIMENTO
COM A NOVA
SEDE DO DETRAN Cuidando da nossa Gente

O governo do Amapá realizou uma intensa campanha de prestação de contas para que a 

população conheça os avanços do estado e os resultados de um trabalho que supera a 

crise e caminha de mãos dadas com o desenvolvimento. Os números da nossa conquista 

estão ao alcance de todos.

Acesse amapadagente.ap.gov.br e saiba como o governo do Amapá está mudando a 

vida dos amapaenses.

AS RODOVIAS
AP-010, AP-070,
AP-110 E AP-340
ESTÃO PRONTAS
PARA VOCÊ
ALCANÇAR NOVOS
HORIZONTES

AS PONTES
INTEGRAÇÃO
E BI-NACIONAL
FORAM
CONCLUÍDAS E
NOVOS POTENCIAIS
ECONÔMICOS
ESTÃO ABERTOS



Com objetivo de fomentar o es-
porte e impulsionar desportis-
tas de modalidades individu-

ais e coletivas do Estado, o Governo do 
Amapá, através da Secretaria de Estado 
do Desporto e Lazer (Sedel), efetivou o 
pagamento do “Programa Bolsa Esporte 
Amapá” que contempla mensalmente 40 
atletas locais com um auxílio financeiro 
no valor de um salário mínimo (R$ 937), 
durante o período de 12 meses.

Na ocasião o governador do Amapá, 
Waldez Góes, entregou o cartão finan-
ceiro bancário, efetivando o pagamento 
de quatro parcelas do benefício que po-
derá ser usado no custeio de despesas 
para o desenvolvimento e preparação de 
suas atividades esportivas.

O programa Bolsa Esporte Amapá 
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Governo do Amapá efetiva Bolsa Esporte

Da Editoria vem sendo planejado desde 2016 pela 
Sedel, a intenção garantir a presença dos 
atletas beneficiários em competições 
nacionais e internacionais. Ele é direcio-
nado a atletas com idade a partir de 12 
anos, domiciliados no Estado, na prática 
de modalidades olímpicas, paralímpicas, 
individuais ou coletivas.

Ao todo, 12 modalidades estão sendo 
beneficiadas. No individual: ciclismo, 
judô, luta olímpica, natação, taekwon-
do, tênis de mesa, atletismo, badminton 
e boxe. Já nas modalidades coletivas se-
rão assistidos atletas de basquete, vôlei e 
handebol.

O coordenador do programa, Bruno 
Igreja, representando todos dirigentes 
e técnicos, falou que o momento repre-
senta um grande passo para o esporte 
amapaense. “Essa é uma bolsa irá pos-
sibilitar aos atletas de forma programa-
da, autonomia para compra passagens, 

alimentação, entre outros 
investimentos na carreira 
profissional. Esperamos que 
este número de atletas au-
mente cada vez mais”, afir-
mou o coordenador.  

O secretário de Estado 
de Desporto e Lazer, Junior 
Maciel, expressou sua felici-
dade em fazer parte da his-
tória de profissionais, téc-
nicos e atletas locais. “Essa 

luta, na melhoria de 
condições para nossos 
atletas, é antiga. Após 
reuniões do governador 
junto aos presidentes 
das federações, conse-
guimos nos organizar, 
planejar e colocar em 
prática este programa”, 
explicou Maciel.

Durante a solenida-
de, a atleta paralímpi-
ca número 1 do ranking em arremesso 
de peso categoria - F54 e atual campeã 
brasileira 2017, Yndiraima Cunha, rela-
tou um pouco da sua experiência como 
desportista desde 2013, quando, com 
muita dedicação, foi campeã brasilei-
ra em lançamento de dardo. “Este dia é 
de comemoração. Estamos nos sentin-
do valorizados, este recurso financeiro 
irá nos ajudar no transporte de ida aos 
treinos, alimentação necessária e as pas-
sagens para as viagens para os locais das 
competições”, frisou a atleta.    

O governador Waldez Góes fez um 
registro e agradecimento às federações 
desportivas do Amapá que estão estabe-
lecendo com os atletas e Confederação 
Brasileira um grande nível de organi-
zação, articulação nacional e mantendo 
diálogo com o poder público.

Em relação ao Bolsa Esporte, o chefe 
do Executivo destacou que o programa 

“Essa luta, na melhoria de condições para nossos atletas, é antiga. Após reuniões do governador junto aos presidentes 
das federações, conseguimos nos organizar, planejar e colocar em prática este programa”

foi efetivado em resposta à confiança 
ao trabalho dos atletas. “Sabemos da 
dificuldade que eles enfrentam no dia a 
dia para obterem um bom resultado nas 
competições. Queremos, ano que vem, 
renovar o programa e aumentar este nú-
mero de atletas beneficiados”, afirmou 
Góes.  

Ao final da solenidade, no Palácio do 
Setentrião, os atletas Yndiraima e Ga-
briel Nascimento (taekwondo) fizeram a 
entrega de uma placa em agradecimento 
ao governador Waldez Góes, represen-
tando os demais atletas olímpicos e pa-
ralímpicos.

Seleção
Os 40 atletas foram selecionados após 

passarem por trâmites jurídicos e buro-
cráticos pelas federações desportivas, e 
submetidos à análise da comissão téc-
nica da Sedel por meio de avaliação de 
currículos.

Kaik Felipe
A meta é ser o melhor no ciclismo brasileiro

Este ano, após a participação em 10 eventos 
ciclísticos, e ainda não ter subido ao ponto alto do 
pódio, finalmente Kaik Felipe, um dos grandes 
nomes do ciclismo amapaense, conquistou o títu-
lo inédito de Tricampeão da 33ª Corrida Macapá 
Verão de Ciclismo.

“Muito boa essa vitória. A cada pedalada, eu 
vibrava. Além do prêmio em dinheiro também 
ganhamos reconhecimento. Precisamos de mais 
competições assim. Agradeço a todos os patroci-
nadores do evento. Levei um único tombo durante 
o percurso, mas foi tranquilo. Comecei a conquis-
tar a prova pelo quilômetro 42, quando me dis-
tanciei dos outros atletas”, enfatizou o tricampeão 
Kaik Felipe.

Em sua página nas redes sociais Kaik gritou 
para o mundo a alegria da conquista e da sua po-
sição no Ranking Nacional. “Estou em segundo 
lugar no ranking nacional e ganhei pela 3ª vez a 
Macapá Verão.  Minha equipe é a segunda coloca-
da do ranking nacional”.

A tradicional corrida ciclística de 160 quilôme-
tros de estrada faz parte do calendário de eventos 
do ciclismo nacional e pontua para o Ranking 
Nacional, o que atrai centenas de competidores de 
diversos Estados, como Pará, São Paulo, Brasília e 
Ceará, além da Guiana Francesa. Apesar da prova 
ter sido disputada, o título da elite (principal cate-
goria da corrida) ficou em Macapá, com o ciclista 
Kaik Felipe, da equipe Toppaza,

“Conquistei o alto do pódio na Macapá Verão. 
Mas fiz outros segundos, terceiro e quinto lugares. 
Ganhei duas metas volantes na Macapá verão é 
uma Meta no Piauí”. 

A nova equipe de Kaik Felipe, a Topazza Team, 
formada há menos de um ano, já se destaca entre 
as equipes de ciclismo do Estado e se posiciona 
como forte oponente em eventos nacionais e inter-
nacionais.

A Topazza Team vem aos poucos se moldando 
em uma equipe profissional e tratando seus atletas 

com profissionalismo. Este ano já padronizou os 
uniformes dos atletas e vem fazendo investimentos 
importantíssimos para que chegue ao alto nível de 
competição.

A equipe começa a tomar formato profissional 
e que quanto mais profissional mais caro são os 
equipamentos usados.

“É desse apoio que todos os atletas precisam 
para dar mais força e continuar treinando e com-
petindo com elevada autoestima. Orgulho em 
defender sua equipe e representar o Amapá com 
categoria”, comentou o atleta.

Por enquanto Kaik Felipe continua trabalhan-
do, e um local que todo seu charme e lhe garante 
segurança na vida amorosa, pois está na vigilância 
da namorada, a ciclista competitiva Brenda Victo-
ria, e isso com certeza ajuda bastante, “porque pelo 
menos a minha namorada, sempre me apoiou, e 
me incentiva todos os dias, e assim continuamos 
no ciclismo que é um esporte maravilhoso”.

Ele conta que é chapeiro na Lanchonete da so-
gra, que fica na Rua Hamilton Silva esquina com 
a Desidério, bairro do Trem, o DONER KEBAB, 
que trabalha com sanduíche árabe, sua especiali-
dade. 

O jovem ciclista não esquece suas origens e 
relembra que virou a revelação em 2015 nesta mo-
dalidade esportiva no Amapá, Kaik Felipe da Silva 

Gonçalves, tinha 16 anos. Vaidoso, 
educado e calmo Kaik esbanja domí-
nio do ciclismo. Ele fez parte da equi-
pe HC3, através da qual conquistou 
belos títulos.

Em agosto o ciclista ganhou o V 
Prêmio Destaque Esportivo 2015, 
ofertado pelo Cronista Costa Filho, e 
ele ficou muito emocionado ao saber 
da homenagem. Na ocasião prestou 
também seus agradecimentos aos que 
lhe vem apoiando nessa trajetória.

Trajetória
Aos 13 anos ele começou a competir após trei-

nar durante um ano, estreou no pódio no 4º lu-
gar, em sua categoria, na XXXI Corrida Ciclística 
Antônio Asmar, para Kaik Felipe que já coleciona 
mais de uma dezena de medalhas de ouro no cur-
rículo. Com essas vitórias, porém, não pode haver 
descanso e o atleta, termina uma competição e já 
recomeça os treinos para ter destaque nas futuras 
competições. Cada participação e um desafio, pois, 
a vitória o levará ao topo do ranking nacional.

“Medalhas não sei quantas são, mas são mui-

tas, perdi a conta. No estadual já 
fiquei na 2° colocação, em 2010, na 
categoria juvenil. Em 2013, 2014 
e 2015 fiquei em terceiro lugar na 
categoria Elite Principal, e este ano 
a maior glória – tricampeão da Ma-
capá Verão, e por ai vai...”.

Títulos conquistados
2012
•       Vice-campeão Antônio As-

smar – categoria – Junior
•       Campeão da corrida Cidade 

de Macapá – categoria – Junior
•       Campeão do GP Israel de 

Freitas – categoria Junior
•       Campeão dos jogos no 

Meio do Mundo – categoria Junior
•       Campeão da Taça Serápio Hyacinth – ca-

tegoria Junior
2013
•       Campeão da Cidade de Macapá – catego-

ria Junior
•       Vice-campeão do GP Israel de Freitas – 

categoria Junior
•       Campeão da Macapá Verão na categoria 

Junior e na Elite ambas no mesmo ano, aí fazia 7 
anos que um amapaense não vencia a competição 
na categoria Elite.

•       Campeão do Aniversário da FAC – cate-
goria Junior

2014
•       Venci as três etapas no estadual
2015
•       Campeão da Antônio Assmar – categoria 

Elite
•       Campeão da 1° Copa Amapá de Ciclismo 

– categoria Elite
•       Vice-campeão Do GP Israel de Freitas – 

categoria Elite
•       Campeão da Macapá Verão, tornando bi-

campeão do prova com apenas 19, categoria Elite.
•       Campeão da etapa de contra relógio no 

estadual – categoria Elite
•       Campeão da volta do Pará em 2012, na 

categoria Junior.
•       Vice-campeão da volta do Pará em 2013, 

na categoria Junior.
•       Campeão do Coronel Fontoura em Belém 

2013, categoria Junior.
•       Vice-campeão coronel Fontoura em Be-

lém 2014, categoria Elite.
•       Vice-campeão da Copa Metropolitana em 

Belém 2012, categoria Junior.
•       3° Lugar copa SEEL em Belém, 2013 cate-

goria Junior.
•       3° Lugar na Copa Norte/Nordeste em For-

taleza, 2013 categoria Junior.
Resultados do Ranking
•       3° Lugar ranking nacional categoria Junior 

2012
•       2° Lugar ranking nacional categoria Junior 

2013
•       2° Lugar ranking nacional categoria sub23 

2014e 2017
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‘Qual a novidade?’
O novo projeto musical de Osmar Junior

“Chega de exploração, queremos qualidade de vida e 
preservação de nossos valores ambientais e culturais, 

uma breve lembrança dos cabanos”.
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INSPETOR ANTÔNIO DA SILVA GUEDES – EX-GUARDA TERRITORIAL APOSENTADO – 93 ANOS DE IDADE.
Reinaldo Coelho

Os números impressionam: 
notícias recentes divul-
gadas pela mídia revelam 

que o Brasil poderá ultrapassar a mar-
ca histórica de 60 mil homicídios em 
2017! Não se tratando apenas de me-
ras conjecturas numéricas, friamente 
calculadas, estamos falando de uma 
verdadeira guerra interna que está às 
nossas portas, mesmo que, por sorte 
ou por possuir mais meios para nos 
defendermos de situações violentas, 
nunca tenhamos presenciado ou nos 
envolvido num conflito ou em episó-
dios do gênero!

Impossível elencar e analisar em 
um único artigo ou até mesmo em um 
volumoso tratado todos os fatores que 
levam o ser humano à agressividade 
contra os seus semelhantes (ou contra 
os animais). Se aceitarmos a hipótese 
de que inicialmente habitávamos as 
selvas e depois, num longo processo, 
fomos obrigados a viver em bandos 
com regras precisas de convivência, 
oralmente transmitidas e, em seguida, 
codificadas em leis que se tornaram o 
auge do que comumente chamamos 
de civilização, precisamos também ad-
mitir que o animal selvagem que está 
em nós se manifesta esporadicamente 

todas as vezes que os nossos instin-
tos são provocados ou estimulados de 
maneira inadequada.

Tomando como provável a afirma-
ção do parágrafo anterior, pode pare-
cer impossível solucionar o problema 
da violência humana. No entanto, é 
bom não esquecer a lição de Ítalo Cal-
vino que nos convidava a não aceitar 
passivamente o inferno social em que 
vivemos, e sim buscar possíveis para-
ísos dentro dele. Para encontrar tais 
paraísos, devemos atenuar, minimizar 
e, em certos casos, controlar adequa-
damente os instintos que nos levam à 
agressividade. Mas de que modo po-
demos fazê-lo e com quais meios?

Certamente, não há outro modo ou 
ao menos ainda não se descobriu um 
modo melhor que o apelo a institui-
ções de controle social, normalmente 
aceitas pela sociedade. Há os que de-
vem escrever as leis e há também os 
que devem mandar aplicá-las; há os 
que devem reprimir, quando neces-
sário, e da maneira correta, os que se 
recusam a aceitar as regras. Periodica-
mente, as regras devem ser revistas , 
adaptando-as aos costumes dos tem-
pos, mas sempre respeitando normas 

mínimas de convivência, baseadas em 
tolerância e respeito. Enfim, é neces-
sário constituir sistemas que vigiem e 
controlem os responsáveis pela vigi-
lância e pelo controle,  a não ser que 
se acredite (ainda) que tais pessoas se-
jam diretamente escolhidas por Deus 
e, portanto, só a Ele devem prestar 
contas.

No Brasil atual as instituições, as 
leis, os que vigiam, os que devem vi-
giar e os que devem reprimir ou con-
trolar estão em crise ou estão quase 
completamente ausentes. Não é difí-
cil, portanto, apostar num aumento 
constante da violência, pois os que 
não conseguem reprimir os instintos 
(porque não receberam adequada for-
mação para reprimi-los ou, ao menos, 
para atenuá-los, ou porque se encon-
tram em ambientes familiares deses-
truturados ou fortemente sujeitos ao 
apelo das drogas e a outras formas de 
alienação incitadoras de violência), 
não encontrando assistência, amparo 
ou obstáculos, tendem a expressar-se 
de maneira socialmente inadequada, 
isto é, que não leva minimamente em 
consideração o direito a vida e à liber-
dade do outro, seu semelhante, sujeito 
às mesmas pressões cotidianas e inces-

santes.

Eliminar a violência entre os se-
res humanos é uma tarefa impossível, 
pois, mesmo nas condições ideais de 
uma sociedade ideal, sem desníveis 
sociais e com instituições em perfei-
to funcionamento, o animal selvagem 
que em nós habita encontrará a oca-
sião propícia para despertar e come-
ter atos aparentemente inexplicáveis. 
Cabe, porém, retomando mais uma 
vez as lúcidas palavras de Calvino, não 
aceitar passivamente tal condição que 
nos foi imposta pela “Mamãe-Nature-
za” e arregaçar as mangas, trabalhando 
incessantemente para que as institui-
ções funcionem, discutindo e revendo 
continuamente leis e normas, evitando 
radicalismos, polarizações maniqueís-
tas, apelos sedutores e demagógicos 
a supremacias de qualquer natureza, 
ideológica, religiosa ou étnica, para 
evitar que cheguemos ao absurdo de 
uma guerra não declarada entre cida-
dãos de um mesmo país, com vítimas 
inocentes e frequentemente muito jo-
vens.

Sérgio Mauro é professor da Facul-
dade de Ciências e Letras da Unesp de 
Araraquara.

COMPANHEIRO DE SONHOS E LUTAS 

Hoje pretendo prestar uma ho-
menagem a um bom compa-
nheiro de sonhos e lutas que 

compreendeu a necessidade e participou 
de todas as etapas do projeto que tinha o 
objetivo de desenvolver o então distrito de 
Santana, município de Macapá, isso nos 
idos de 1984 e 1985.

Com a incumbência de preparar o dis-
trito para se transformar em mais um mu-
nicípio do Amapá, sem deixar de conside-
rar o que a população do local tinha como 
expectativa e pretendia com a emancipa-
ção que precisava ser construída, recebe-
mos a incumbência do prefeito de Ma-
capá, o engenheiro Murilo Pinheiro, e do 
governador do então Território Federal do 
Amapá, Annibal Barcellos.

A natural desconfiança, principalmen-
te para a população de Santana, que via 
todos os seus objetivos apontando para a 
Capital, e que precisa entender as vanta-
gens socioeconômicas que o projeto anun-
ciava para a nova unidade administrativa 

que também se preparava para integrar o 
novo estado que sairia da Constituinte que 
elaborou e aprovou a Constituição Federal 
de 1988 e que trouxe a transformação do 
Território Federal do Amapá em Estado 
do Amapá.

Vicente Marques formou com Haroldo 
Oliveira, Vicente Ayala, Miguel Duarte e 
eu, a equipe que comandava as ações es-
tratégicas de preparação do então distrito 
de Santana em município de Santana.

A comunidade, através dos seus repre-
sentantes, presidentes de associação de 
moradores e de outras organizações civis 
participou de todo o processo e isso se de-
veu muito ao empenho e o conhecimento 
de Vicente Marques, filho de um dos mes-
tres mais respeitados da área portuária de 
Santana, um exímio construtor de embar-
cações regionais, no puro talento intuiti-
vo, o Mestre Ambrósio, como era conhe-
cido em toda a região.

Santana, naqueles anos (1984 e pri-
meira metade de 1985), era uma cidade 

dividida em duas vilas principais (Vila 
Amazonas e Vila Maia) e outras mais pe-
riféricas como Vila Kutaca (não sei até 
agora a origem do nome).

Do trabalho de convencimento partici-
pou o jovem de 28 anos, Vicente Marques, 
que tinha o respaldo da família Ambrósio 
para falar diretamente com a população, 
além do carisma pessoal que desenvolvia 
dentro do grupo, conquistando a confian-
ça de todos e com os representantes co-
munitários, sendo o porta-voz das inten-
ções da subprefeitura de Santana.

Os bairros foram definidos com a par-
ticipação destacada dele e do técnico em 
edificações e com conhecimento do sis-
tema urbano, Miguel Duarte, que riscou 
o mapa-base do que viria a ser a sede do 
município de Santana, hoje, 30 anos de-
pois, com 100 mil habitantes.

Com os demais companheiros de gru-
po foi decisivo na escolha dos nomes dos 
bairros da cidade de Santana, que reser-
vou o nome de Bairro do Ambrósio onde 

se localizava o estaleiro do seu pai, Mestre 
Ambrósio.

O tempo passou e por cinco vezes, ao 
final de uma eleição, vibrou com a con-
quista de um mandato, todos eles exerci-
dos com mesma dedicação. Agora mes-
mo, com o agravamento da enfermidade 
que o levou ao túmulo, Vicente Marques 
conseguia, com seu equilíbrio, experiên-
cia e história, conquistas importantes para 
o município.

De lá, de onde estiver certamente con-
tinua querendo o melhor para Santana, o 
local que sempre defendeu e que deixou 
uma legião de amigos e uma história para 
ser contada e reconhecida.

Vicente Marques partiu aos 60 anos, 
mas com a certeza do dever bem cumpri-
do e que agora terá o reconhecimento, não 
só pela falta que fará, mas pelas lições que 
deixou para todos os da sua família e da 
cidade que sempre amou.

Chegou a hora de descansar. Então, 
que descanse em paz!

Esta semana estaremos escrevendo 
sobre a vida de mais um pioneiro 
da antiga Guarda Territorial do 

Amapá, essa laboriosa corporação com-
posta de centenas de homens originários de 
todos os rincões do Brasil, principalmente 
do norte do Pará. Lembramos com muita 
gratidão o exemplo desses pioneiros. Fo-
ram desbravadores que com muita luta nos 
deixaram legado da gênese da nossa Polícia 
Militar.

O pioneiro da segurança pública, home-
nageado desta semana, será Antônio da Sil-
va Guedes, natural de Florestas, localidade 
do município de Afuá, que nasceu no dia 09 
de março de 1924, filho do casal de serin-
gueiros João Cardoso Guedes e Maria Or-
landa Guedes, que gerou 12 irmãos, sendo 
ele o caçula. “Minha infância e juventude foi 
toda voltada para a vida extrativista, ajudava 
minha família no roçado e na extração de 
látex, que era a produção que mais gerava 
renda na época”.

Antônio Guedes conta que aos 20 anos 
de idade foi convocado para servir ao Exér-
cito Brasileiro. “Fui alistado no município 
de Afuá e quando completei 20 anos fui 
convocado para servir em Belém, era época 
da segunda guerra mundial e todos estavam 
sendo chamados para compor as Forças Ar-
madas Brasileira”.

Ele conta que infelizmente os estudos em 
Florestas só era para alfabetizar e que não 
estudou. “Aprendi a ler e a escrever, que na 
época vinha atender as minhas necessidades 
de trabalho, que hoje não atende e é preciso 
ter curso superior, que Graças a Deus pude 
favorecer aos meus 17 filhos, que são todos 
formados, de pedagogos a médicos”.

Ao término do serviço militar, Antônio 
Guedes retornou a sua terra natal para rever 
seus familiares, foi quando soube da criação 
do Território Federal do Amapá e que era 
grande a necessidade de mão de obras de 
todos as profissões.  

Guedes conta que ao chegar a Macapá, 

em 1946, se apresentou no gabinete do então 
governador Janary Nunes. “Fiquei surpreso 
por ser recebido pelo próprio governador 
que fazia as entrevistas diretamente com os 
candidatos a emprego. Ao me apresentar ele 
me perguntou o que tinha de profissão e ao 
saber que tinha servido o exército e ter uma 
altura além da média e um corpanzil, deci-
diu: ‘Com toda essa estrutura estais pronto 
para atuar na Guarda Territorial, precisa-
mos de homens assim para a segurança pú-
blica do Amapá”.

Ali estava decidida a vida de Antônio 
Guedes, que passaria a atuar no serviço 
público voltado para segurança através da 
Polícia. Ingressou na guarda territorial no 
ano de 1948. Ingressou como guarda e 3 
anos depois fez o concurso para inspetor da 
guarda territorial.

O serviço de policiamento do Amapá 
passou a ser realizado pela Guarda Territo-
rial, apoiando as delegacias com armamen-
to e pessoal de apoio. Os delegados eram 
Oficiais, enquanto que os comissários eram 
inspetores da Guarda. Em 1945 todas as se-
des dos municípios foram dotadas de um 
delegado, um escrivão e guardas.

As guarnições da Guarda Territorial fi-
cam sediadas na Fortaleza de São José de 
Macapá, e o primeiro comandante de Antô-
nio Guedes foi o Tenente Rui Gama. “O te-
nente Rui Gama vinha do CPOR de Belém e 

estava aqui exercen-
do o Comando da 
Guarda Territorial 
com a patente de 
Tenente. Saíamos 
do trabalho pela 
manhã, íamos em 
casa, tomávamos 
café e retornávamos 
para novamente 
proteger a popula-
ção, abrir picadas, 
ser estivador, abrir 

ruas, entre outros”.
Os guardas territoriais souberam de-

monstrar ao longo dos anos o valor do 
pioneirismo diante das dificuldades apre-
sentadas ao advento da criação do Amapá, 
através da união, destemor, ordem e galhar-
dia, marcando sobremaneira as tradições 
da organização policial que eles serviram e 
muitos dignificaram.

Com a Lei de criação da Polícia Militar 
do Território Federal do Amapá, conforme 
Lei n° 6.270, de 
26 de novembro 
de 1975, a Guar-
da Territorial foi 
sendo extinta gra-
dativamente. Seus 
componentes ti-
veram como op-
ção o aproveita-
mento na Polícia 
Militar mediante 
seleção ou lotados 
em outros órgãos 
da administração 
territorial.

No início das 
mudanças, Antônio Guedes se manteve na 
guarnição que foi para a nova Polícia Mi-
litar e ali ajudou a construir o Quartel Plá-
cido de Castro. “Fomos transferidos para a 
nova guarnição, a Polícia Militar, e ali pas-
samos a integrar a nova ordem”.

Nessa época funcionava ao lada do 
quartel da PM a Colônia Penal do Beirol. 
O comandante da instituição conhecia o 
trabalho do Inspetor Guedes e o convocou 
para trabalhar no presídio. O Diretor era 
Demorgenos Costa e assumi como Chefe 
da Secretaria de Colônia Penal (Beirol), 
onde permaneceu até se aposentar, ele não 
sabe precisar as datas. “Fiquei no cargo uns 
quatros a cinco anos, como já estava na 
Polícia Civil, o então Diretor de Segurança 
e Guarda me convidou para ser tesoureiro 

da Divisão de Segurança e Guarda cargo 
que ocupou por um bom período”.

Entre outros cargos também exerceu 
a função de Chefe de Gabinete da Segu-
rança e Guarda; Subcomandante do Gruci 
(Grupo de Combate a Incêndio) que pos-
teriormente se transformou no Corpo de 
Bombeiro Militar.

Nesse período profissional, Antônio 
Guedes conheceu a jovem Andradina 
Dias Cardoso Guedes, hoje com 87 anos 
de idade, vinda do interior do Pará para 
completar seus estudos, ela mesma conta: 
“Vim das ilhas do Pará para Macapá para 
estudar e aqui conheci o Antônio Guedes, 
através de amigos em comum. Um dia 
pedi para uma prima dele, que estudáva-
mos juntas e pedimos para nos apresentar 
e após isso namoramos e casamos”.

Como bom católico teve com sua ama-
da esposa que casaram em 04 de dezem-
bro de 1956, e já completaram 64 anos de 
casados. Tiveram 17 filhos, todos forma-
dos por Universidades, a maioria foi para 
Belém, época que não existiam Universi-
dades no nosso Estado. “Temos 50 netos 
e 12 bisnetos. Graças a Deus estão todos 

bem encaminhados e agradeço muito por 
ter conhecido o Guedes, ele foi um exce-
lente profissional e grande marido, e é até 
hoje, pois mesmo com severidade organi-
zou sua família e colocou todos na trilha 
do bem, e rezo para que meus netos e bis-
netos sempre sigam esses ensinamentos, 
honradez e principalmente ser do bem e 
muito felizes”.

Sua filha Ângela Augusta Cardoso 
Guedes, 54 anos, dois filhos e um neto, 
conta que honra emocionada o perfil do 
seu pai, declara que ele sempre foi uma 
pessoa honrada, e que ensinou a todos os 
filhos a linha da honestidade. “Foi excelen-
te profissional, nunca passou por cima de 
ninguém para se beneficiar. Nos deu ensi-
namentos valiosos para toda a nossa vida”.

“Hoje o sistema de segurança pública segue a mesma linha da minha época, de proteger a vida e a 
propriedade dos habitantes do Amapá. Prevenir qualquer atividade contrária à ordem pública e 
às leis do país, policiar os costumes, cooperar na execução de obras públicas, manter vigilância e 

defender os bens do Amapá e suas autoridades”.

OS NÚMEROS IMPRESSIONANTES DA VIOLÊNCIA NO BRASIL
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O drama de ser amazônida
O caboclo da Amazônia tem 

orgulho de ter nascido 
nessa porção de terra des-

se gigante chamado Brasil. O orgu-
lho que carrega no peito é pela cul-
tura rica da região, da bela culinária, 
de cardápio saboroso e variado. Mas 
esse amor tem um componente mui-
to forte. O caboclo da Amazônia bri-
gou para ser Brasileiro. No Amapá 
destacamos a galhardia e a valentia 
de Francisco Xavier da Veiga Cabral, 
Cabralzinho enfrentou os franceses. 
O Acre tem Plácido de Castro. Os 
acreanos foram pro pau para anexar 
o território acreano ao Brasil, a razão 
estava com os bolivianos, mas José 
Maria da Silva Paranhos (Barão do 
Rio Branco) foi hábil e diplomatica-
mente conquistou as terras acreanas 
com assinatura do conhecido trata-
do de Petrópolis. No Pará tivemos o 

movimento dos cabanos, cujo objeti-
vo era lutar por melhores condições 
de vida (trabalho, moradia e comida) 
e para alcançar o objetivo os pobres 
de origem mestiça e índios se uniram 
as elites e foram pra front contra as 
tropas do governo central. Tomba-
ram segundo historiadores cerca de 
30 mil homens em cinco anos de luta 
sangrenta.

Apesar de toda essa história de 
luta, hoje o amazônida vive um dra-
ma. Ser inquilino dentro da sua pró-
pria casa. Na Amazônia o único que 
não pode nada e o amazônida. E 
pensar no bem estar desse povo, ja-
mais, por aqui o que conta mesmo é 
o bioma amazônico. Detalhe: sem o 
homem, sentido literal. Agora com a 
decisão do governo Temmer de aca-
bar coma RENCA-Reserva Nacional 

do Cobre e Associados para que essa 
reserva mineral gigantesca seja ex-
plorada, o mundo está vindo abaixo. 
É palpiteiro de toda a ordem dizen-
do como a Amazônia deve se com-
portar com relação a exploração de 
suas potencialidades econômicas. O 
dublê de ator Victor Fasano gravou 
vídeo esculhambando o presidente 
pela decisão. Ela fala em devastação 
da floresta. Fafá de Belém faz coro a 
esse discurso bem articulado pelas 
ONGS internacionais. E o caboclo 
do Norte?

O que fica patente nessas mani-
festações é que tudo interessa na bio-
diversidade amazônica, menos o ho-
mem. A concentração populacional 
da Amazônia está nas capitais. No 
interior um vazio demográfico e por 
que o caboclo não quer ficar no inte-

rior? Por que não há condições dig-
nas de morar nas grimpas da Amazô-
nia. Falta tudo, inclusive em muitos 
casos a presença do estado nacional. 
O homem da Amazônia vive mau, 
sem saúde, educação, segurança, 
moradia, saneamento, tecnologia. O 
que temos nessa parte da Amazônia 
é terra, árvove, rio, minério e ani-
mais irracionais, pois os racionais 
não interessam ao Brasil.

Quando vejo essas personalida-
des se posicionando contrário a uma 
ação empreendedora na Amazônia é 
porque eles estão preocupados com 
o bem estar deles, nunca do caboclo 
daqui. Infelizmente essa a realidade é 
corroborada com uma legislação am-
biental castradora. Na verdade o que 
se pode por essas bandas. O que os 
gringos aceitem.
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‘Qual a novidade?’ - O novo projeto musical de Osmar Junior
Reinaldo Coelho

Osmar Júnior entra no estúdio 
e prepara um novo trabalho, 
denominado “Qual a novida-

de?”, voltado a questionar como os avan-
ços tecnológicos estão deixando para trás 
valores e princípios mais humanos, prin-
cipalmente desrespeitando aqueles que 
chegaram antes ao país: os índios.

Esse novo trabalho é uma reafirmação 
das ideologias de resistência amazôni-
da, cheio de convidados é o álbum com 
12 músicas inéditas e 2 bônus intitulado 
QUAL A NOVIDADE? – música que 
clama por um messias amazônico, um 
herói que diga – “Chega de exploração, 
queremos qualidade de vida e preserva-
ção de nossos valores ambientais e cultu-
rais, uma breve lembrança dos cabanos”. 
Essa é a definição do próprio compositor 
e idealizador do projeto “Qual a novida-
de?” – o cantor e compositor Osmar Jú-
nior.

Ele falou com a reportagem do Tribu-
na Amapaense e explicou que esse pro-
jeto traz um continuísmo do sentinela 
nortente e do revoada.   Para os novos, o 
Sentinela Nortente foi o start de Osmar 
Junior a 28 anos lá atrás. Renivaldo Cos-
ta escreveu um belíssimo artigo sobre o 
assunto “... o poeta Osmar Júnior se em-
bebeu dessa ideia e encontrou a poesia 
em fatos corriqueiros, em coisas banais, 
em encontros e desencontros, e procurou 
levar para a música regional as inquieta-
ções do cotidiano dos jovens, os dramas 
de uma época pós-ditadura, as alegrias, 
dores e conflitos, conciliando o pessoal 
com os acontecimentos da época...”

‘Sentinela Nortente’ foi o primeiro re-
gistro fonográfico do Movimento Costa 
Norte, que se desenhava naquele mo-
mento. Foi tão importante que motivou 
outros artistas, como Zé Miguel e Val 
Milhomem a também lançarem seus LPs.

Os convidados até agora desse – “Qual 
a novidade” – são Nilson Chaves, Zé Mi-
guel, Faces da Vida, Afro Brasil, Negro de 
Nós, e outros e todo gravado em sistema 
analógico na ZAROLHO RECORDS.

Essa é outro questionamento que o 
Poetinha amapaense lança no seu proje-
to.  Para o poeta, a globalização e a inter-
net faz com que as pessoas sejam muito 
imediatistas, parecendo sempre ter pres-
sa, ávidas por mais e mais informações, 
sem se ater àquilo que verdadeiramente 
importa, que são as pessoas. “Por isso me 
proponho, assim como outros artistas 
amazônidas, a ser essa voz que não pode 
ser silenciada, afinal a cultura é mui-
to mais forte que qualquer cartucheira”, 
compara Osmar.

Para explicar ele diz que o poder da 
cultura vai mais longe, alcança lugares 
inimagináveis, como os grandes centros. 
“E não falo apenas do eixo Rio-São Paulo, 
mas de outros países do mundo”, diz ele, 
que recentemente fez uma excursão pela 
Europa, a convite da Universidade de Lis-
boa.

Simplicidade
Ainda citando os índios como exem-

plo, Osmar pondera que ao longo de toda 
a sua vida. O índio 
utiliza cerca de vinte 
objetos, utensílios de 
madeira, cerâmica 
ou palha, como o ta-
cape e o arco e flecha. 
“Enquanto que nas 
cidades há uma ne-
cessidade consumis-
ta enorme, que nos 
faz acumular uma 
série de bugigangas 
em casa, já reparou?”, 
questiona o artista.

Já o musical “In-
diera”, que virá com 
o lançamento do CD, 
é uma compilação 
de seus mais recen-
tes trabalhos, como 
o DVD “Cantoria do 
Lago” e o CD “Pira-
tuba”. Indagado sobre 
o nome do novo mu-
sical, ele explica ser 
um neologismo, uma 
fusão para explicar “a era do índio”, ou 
ainda “o índio já era”. Resignado, ele com-
plementa: “Temos que voltar a ser índios”.

“Vi os povos indígenas em extrema 
carência e afastamento de sua espiritua-
lidade original que nos deram um empi-
rismo tão rico, paginei os livros Artionka 
Capiberibe e Mariana Gonçalves, genial. 
Claro que as ameaças aos nossos recursos 
hídricos continuam, e eu já tinha musica-
lizado essa questão no “Piratuba a canto-
ria no lago”.

Esses ingredientes me deram a massa 
musical que é o projeto audiovisual IN-
DIÉRA, já gravado e em fase de finaliza-
ção. Faço de minha música um pequeno 
instrumento de meditação pra quem 
quer ver a terra viva, pois há quem pense 
que só temos pai, mais temos mãe tam-
bém, a terra é nossa mãe e essa dadiva já 
estava aqui quando Deus chegou. Finali-
za Osmar Junior.

Bem, mas além dos índios, Osmar Jú-
nior pretende levar mais coisas tucujus 
para o musical que pretende apresentar 
além fronteiras. “O ‘Indiera’ destaca a flo-
resta, as guitarras, as lendas, os batuques, 
enfim, uma miscelânea daquilo que são 

os povos da floresta”, reforça o cantor. 
Ele diz que pretende colocar índios – 

de verdade ou não – no espetáculo, não 
como algo apelativo, mas para reforçar 
o quão natural esse musical se propõe a 
ser, que ele também define como uma re-
volução “Cabana” e “pós-Cabana”, afinal 
daquele embate ficamos com a cultura, 
felizmente.

Primeira mão

Numa deferência especial, Osmar Jú-
nior revela um pequeno trecho de uma 
das músicas do novo trabalho, algo como 
‘música de trabalho’ deste disco.

Cadê nossa voz?
Quem canta por nós?
Fronteiras abertas
Nos confins.

Ouvi você dizer,
Que vem nos visitar.
Ouvi você dizer,
Que vem cantar pra nós!

* Letra e música Osmar Júnior

No teatro usa-se um cálcu-
lo simples para decidir se 
haverá uma apresentação 

quando o público é, deveras, bem 
menor do que o esperado: Metade do 
elenco mais um. Ou seja, um elenco 
formado por quatro pessoas, se hou-
verem três espectadores a peça deve 
acontecer. Esta citação é a propósi-
to de puxar o assunto do show, nada 
espetacular, que está acontecendo 
do Brasil, mais precisamente no Rio 
de Janeiro, onde “tropas estelares”, 
armadas até os dentes invadem “co-
munidades” para recolher pinicos 
cheios. Um completo fiasco. Isso, 
sim, para inglês ver. E todo o resto 
do mundo.

Milhões são gastos, milhares de 
homens são envolvidos, centenas 
de escolas são fechadas, dezenas de 
pessoas faltam aos trabalhos, e ape-
nas um resultado: Tiro n’água! O 
que está havendo para que o resul-
tado seja o esperado pela população 
e, até, pelos “planejadores” da ação? 
Fiz essa pergunta a alguns conheci-
dos e a resposta, ainda que de cho-
fre, pronta, é: Descompromisso! De 
forma geral, foi mais ou menos isso 
o que responderam.

O que deveriam fazer, perguntei: 
“Se quisessem, mesmo, o fariam ape-
nas em uma comunidade. Da manei-
ra que fazem, estão querendo apare-

cer, impactar, e estão dando com os 
burros n’água. Uma operação séria 
tomaria de assalto apenas um alvo. 
São muitos homens envolvidos. Cer-
cariam toda a comunidade, com as 
forças armadas, mandava subir a po-
lícia pelas ruas e vielas, passando o 
pente-fino, e enquanto isso helicóp-
teros, desciam homens no topo da 
favela que desciam para a base, re-
vistando tudo. E pode mandar espi-
ões avisar que haverá essa operação. 
Se a polícia, junto com a força-tare-
fa, estiver bem montada no sopé da 
montanha, nem os ratos escaparão”. 
Foi a mais bem calculada resposta 
que recebi.

Não sou perito em segurança, 
mas tive que concordar que não é 
uma utopia, se fizessem algo pareci-
do. E enquanto o papelão é realiza-
do, o crime organizado comemora, 
ao lado de seus espiões, e da banda 
podre.

Dados do Instituto de Segurança 
Pública (ISP) mostram que a taxa de 
crimes com morte violenta não é tão 
alta desde 2009 - na estatística são 
considerados homicídio intencional, 
roubo seguido de morte, lesão cor-
poral seguida de morte e homicídio 
após oposição à intervenção policial. 
Um conjunto de fatores contribui 
para a situação.

A violência, em seus mais varia-

Cantor e compositor amapaense Osmar Júnior e a tecnologia dos dias atuais

dos contornos, é um fenômeno his-
tórico na constituição da sociedade 
brasileira. A escravidão (primeiro 
com os índios e depois, e especial-
mente, com a mão de obra africa-
na), a colonização mercantilista, o 
coronelismo, as oligarquias antes e 
depois da independência, somados a 
um Estado caracterizado pelo auto-
ritarismo burocrático, contribuíram 
enormemente para o aumento da 
violência que atravessa a história do 
Brasil.

Diversos fatores colaboram para 
aumentar a violência, tais como a 
urbanização acelerada, que traz um 
grande fluxo de pessoas para as áre-
as urbanas e assim contribui para 
um crescimento desordenado e de-
sorganizado das cidades. Colaboram 
também para o aumento da violência 
as fortes aspirações de consumo, em 
parte frustradas pelas dificuldades 
de inserção no mercado de trabalho.

Por outro lado, o poder públi-
co, especialmente no Brasil, tem se 
mostrado incapaz de enfrentar essa 
calamidade social. Pior que tudo 
isso é constatar que a violência exis-
te com a conivência de grupos das 
polícias, representantes do Legisla-
tivo de todos os níveis e, inclusive, 
de autoridades do poder judiciário. 
A corrupção, uma das piores chagas 
brasileiras, está associada à violên-

cia, uma aumentando a outra, faces 
da mesma moeda.

As causas da violência são asso-
ciadas, em parte, a problemas sociais 
como miséria, fome, desemprego. 
Mas nem todos os tipos de crimi-
nalidade derivam das condições 
econômicas. Além disso, um Estado 
ineficiente e sem programas de po-
líticas públicas de segurança, con-
tribui para aumentar a sensação de 
injustiça e impunidade, que é, talvez, 
a principal causa da violência.

A violência se apresenta nas mais 
diversas configurações e pode ser ca-
racterizada como violência contra a 
mulher, a criança, o idoso, violência 
sexual, política, violência psicológi-
ca, física, verbal, dentre outras. Em 
um Estado democrático, a repressão 
controlada e a polícia têm um papel 
crucial no controle da criminalida-
de. Porém, essa repressão controlada 
deve ser simultaneamente apoiada e 
vigiada pela sociedade civil.

Não quero e nem posso encerrar 
um assunto, de tal relevância e que 
traz resultados tão danosos à toda 
a sociedade, mas quero oferecer a 
ideia citada na resposta de um dos 
meus pesquisados, como uma pro-
posta a ser avaliadas pelos peritos no 
assunto e, quem sabe, até aplicada. 
Que mal teria? Deste jeito, espetacu-
loso, é que não é! 

ESPETÁCULO PARA NINGUÉM
Marco Antônio
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ESTÁDIO DE FUTEBOL – Um macro ambiente.

Nobilíssimos, não há no 
mundo uma nação que 
tenha se desenvolvido 

sem que houvesse fortes inves-
timentos na educação. O Poder 
executivo brasileiro ainda relu-
ta em investir nessa área, talvez, 
o medo dos senhores e senhoras 
parlamentares, deva ser o amplo 
senso crítico que a educação traz 
por meio do conhecimento, o que 
formaria cidadãos mais politiza-
dos e menos vulneráveis as traves-
suras políticas.

A precarização da educação no 
Brasil tem nos levado a patamares 
assustador de violência em sala de 
aula. Vários casos têm sido rela-
tados, e eles vão desde uma lesão 
corporal simples até um homicí-
dio.

Podemos observar que o espa-
ço dedicado ao repasse de conhe-
cimento, ambiente de convivência 
primário e que deveria ser campo 
de bons modos, têm se tornado 
um campo de batalhas: é o famo-
so bullying, brigas descontroladas 
entre alunos, em alguns casos fac-
ções,  tráfico de drogas, pichações, 
e agora, agressão física aos mes-
tres. 

Ficam as dúvidas: Como esses 
alunos, em sua maioria menores, 
deverão ser punidos? Qual puni-
ção adequada para quem comete 
esse tipo de ação? 

A mais nobre das profissões é o 
professor, profissional que se de-
dica a não só transmitir conheci-
mentos, mas nos dias atuais, tem 

Sofrendo desmonte e progressi-
vo histórico processo de subfi-
nanciamento o setor de saúde 

pública vem passando por um período 
crítico, particularmente nos últimos 14 
anos, onde vários fatores interferiram 
e continuam contribuindo para a bai-
xa credibilidade dos serviços prestados 
nas áreas de assistência, prevenção, ur-
gência e reabilitação.

No topo desses problemas estão dois 
graves: a carência e  desvalorização de 
recursos humanos e a corrupção na saú-
de. Enquanto as autoridades da saúde, 
como o Ministério da Saúde, tenta esca-
motear o foco do problema, culpando 
os profissionais médicos, a população 
reconhece o Médico e nele deposita 
confiança e credibilidade.  Esses foram 
dois assuntos tratados no jornal Medi-
cina, edição nº 262 (Dezembro/2016) e 
em pesquisa Datafolha.

A má qualidade dos serviços pres-
tados em saúde resulta da falta não só 
de investimentos, que está na base dos 
problemas, mas também do sucatea-
mento e abandono dos serviços essen-
ciais, cujo levantamento feito pelo CFM 
demonstra que o setor de saúde preo-
cupa principalmente as mulheres (43%) 
e entre as pessoas que tem apenas o en-
sino fundamental (42%). Os desvios, o 
mau emprego dos recursos e a corrup-
ção preocupam mais aos homens (22%) 

com maior grau de estudo (26%).
Independente donde esteja sendo 

prestado, cerca de 65% dos entrevista-
dos deram o conceito “ruim” e “péssi-
mo” para a assistência da saúde. As regi-
ões onde ocorreu a maior crítica foram 
o Sudeste (68%) e a Norte e Centro-O-
este (66%). Para a pesquisa Datafolha, 
37% da população coloca a saúde como 
o principal problema do país. 

Em vez de atuar de maneira mais 
efetiva e realista nas questões cruciais 
que afetam o setor, apontadas pela po-
pulação, os governos tentam ofuscar e 
desviar o foco com medidas que não in-
terfere na melhora e nem na qualidade 
dos serviços, como instalar biometria e 
ponto eletrônico nas unidades. Tal me-
dida inócua esta sendo implantada no 
setor público do Amapá. Enquanto isso, 

as questões do 
subfinanciamen-
to, infraestrutura, 
e quip amentos , 
medicamentos e 
recursos huma-
nos, não recebe a 
devida importân-
cia, como se ob-
serva no quadro 
da pesquisa Data-
folha.  

E n q u a n t o 
grande parcela da 
população (26%) 

confere ao Médico o ranking de maior 
credibilidade no Brasil, entre as profis-
sões mais importantes para resolver os 
graves problemas, ficando inclusive na 

frente dos professores  (24%) e bom-
beiros (15%), o Ministro da Saúde des-
denha dizendo que os médicos “estão 
brincando de trabalhar”, numa ofensa à 
classe  e na contramão da opinião pú-
blica.

Para amenizar a situação a Ouvido-
ria e a Gestão do SUS, que recebe re-
clamações diárias da população, além 
dos dados que o próprio MS possuí, 
deveriam atuar num elenco de me-
didas prioritárias: combate à corrup-
ção (65%), aumento de profissionais 
(58%), maior número de leitos( 50%), 
maiores recursos para a saúde (47%), 
acesso a medicamentos (47%), qualifi-
cação de profissionais (46%), contrata-
ção de mais médicos (45%) e melhorar 
a infraestrutura (44%).

O caso mais recente, ampla-
mente divulgado pela mídia, foi 
da Profª Marcia Friggi, espancada 
na segunda 21/8 por um estudan-
te, em uma escola de Santa Cata-
rina.

Ações como essa colocam o 
Brasil no primeiro lugar de uma 
pesquisa realizada pela OECD 
(Organização para a Cooperação 
de Desenvolvimento Econômico). 
Os dados apontam que 12,5% dos 
professores entrevistados disse-
ram ser vítimas de agressão física 
ou de intimidação por parte dos 
alunos pelo menos uma vez por 
semana. Esse número coloca o 
Brasil no topo da lista de 34 países 
pesquisados. Por outro lado, Cor-
reia do Sul e Malásia, possuem ín-
dice zero.

simples, se você tem prestações 
de um carro a pagar ou se você 
acaba de financiar seu próprio 
apartamento você está endivi-
dado. Para isso existem os pra-
zos de pagamento que estão sob 
controle e suas contas estão em 
dia, mas existe uma dívida.

Já quando se adquire muitas 
dívidas e acumula as contas sem 
saber se conseguirá pagá-las, 
sem medir ao certo quanto é o 
ganho real mensal e quanto será 
gasto para pagar essas dívidas, 
faz com que a pessoa passe de 
endividada para inadimplentes, 
pois esta não conseguiu honrar 
com as dívidas e pagá-las em dia. 
Desta forma, passa-se de endivi-
dada para inadimplente, ou seja, 
fica com o nome “sujo” ou ne-
gativado nos órgãos de proteção 
ao crédito, como SPC e/ou SE-
RASA.

Em suma, é preciso atenção 

Uma pesquisa alerta 
para o aumento no 
número de consumi-

dores que não conseguem pagar 
suas dívidas. Oito em cada dez 
entrevistados admitiram que es-
tão inadimplentes. E o pior, boa 
parte dos devedores não sabe 
quanto está devendo e nem para 
quem. Fica bem mais difícil con-
seguir limpar o nome.

Quando se fala em dívidas 
surgem muitas dúvidas, e uma 
delas é saber a diferença entre 
estar endividado ou inadim-
plente. Mas o que será que é es-
tar inadimplente ou endividado? 
E quais as diferenças entre elas?

Estar endividado é quando 
você faz um financiamento ou 
usa o seu cartão de crédito assu-
mindo uma dívida. Portanto, en-
dividado é aquele que tem uma 
dívida a pagar, ou seja, você é ou 
está endividado. Como exemplo 

redobrada quando o assunto 
é dívidas ao comprometer sua 
renda por determinado tempo. 
Além disso, para facilitar o con-
trole de suas contas e dívidas a 
serem pagas, a fim de evitar fi-
car inadimplente, mantenha 
suas dívidas em uma planilha de 
orçamento.

A partir do momento em que o 
consumidor deixa de pagar uma 
conta ele corre o risco de ter seu 
nome incluído na lista negra: o 
cadastro de inadimplentes. Isso 
vai impedir que ele consiga to-
mar novos créditos na praça.  

A inclusão do nome vai de-
pender do tipo de conta e da 
paciência do credor. Se for uma 
conta de telefone, por exemplo, 
a lei só permite a inclusão do 
nome após 90 dias de atraso no 
pagamento.

Se for uma prestação de loja 

ou o boleto de um condomínio, 
para citar exemplos, o nome 
pode ficar sujo a partir do pri-
meiro dia sem pagar. Ou o nome 
pode nem ir para o cadastro, de-
pendendo do relacionamento do 
credor com o devedor.

Normalmente as empresas 
costumam telefonar e mandar 
cartas lembrando da necessida-
de do pagamento, muitas vezes 
as pessoas apenas se esqueceram 
de pagar. A inclusão do nome na 
lista é uma atitude mais severa 
que as empresas evitam tomar 
para não atrapalhar o relacio-
namento. O prazo máximo que 
o nome pode ficar sujo é cinco 
anos.

Mas não se tranquilize, pois 
sai o nome da lista negra mas a 
dívida continua existindo e res-
ta partir para renegociação ou a 
conciliação judicial.

Estou endividado ou inadimplente?

coberto as ausências de muitos 
pais. O mínimo que esse profis-
sional merece é respeito, sem eles 
o mundo não prospera. 

O meu respeito e solidariedade 
a todos os professores.

Pensa aí!

Brasileiros tenham cuidado! A 
enrolada que está se fazendo em 
Brasília, criando-se novos parti-
dos, fundos com dinheiro público 
e privatizações sem fim, pode aca-
bar muito mal. 

Os entusiastas da operação 
Lava Jato, deveriam se questionar 
se isso não é uma forma de desviar 
o foco da atenção, enquanto se en-
trega o país a empresas estrangei-
ras e tira os direitos adquiridos.

MÉDICOS EM ALTA E SAÚDE EM BAIXA CREDIBILIDADE 

De modo geral as pes-
soas e, especifica-
mente, torcedores 

de clubes, não se apercebem da 
grandeza desse macro sistema. 
Os torcedores vão nos dias de 
jogos torcer por suas equipes 
e, não importando o resultado, 
simplesmente propõem-se vol-
tar no próximo jogo, e, assim, 
repetem-se os costumes, sem 
se deterem do quão foi impor-
tante o dia ou noite que lá esti-
veram.

Sua importância é tão grande 
que não seria exagero indicá-lo 
para Trabalho de Conclusão de 
Curso, por que certamente um 
só artigo não alcançaria a ple-
nitude de sua majestade, título 
honorífico dado por repórteres 
esportivos aos grandes estádios 
brasileiros, entre os quais cito 
o Maracanã, como represen-
tante dos demais.

Sem adentrar na construção 

da obra física em razão dos va-
lores monetários investidos, o 
mais importante elemento des-
se conjunto é sua “ importância 
para a sociedade”. Em dia de 
espetáculo reúnem-se artistas 
( os atletas/jogadores ); auto-
ridades constituídas de todos 
os níveis; o povo, composto de 
todas as camadas sociais; o Es-
tado através da segurança poli-
cial; os microempresários indi-
viduais que vendem churrasco, 
salgados, água, refrigerantes 
e bebidas que passarinho não 
bebe; picolés e sorvetes; pipo-
queiros e outros mais, todos 
fazendo girar a roda da econo-
mia, mesmo que impírica, mais 
doméstica que profissional, de 
onde tiram o sustento de suas 
famílias.

Nesses encontros, o passa-
do, o presente e o futuro parece 
reunirem-se num só elo de per-
cepção, onde o encontro com 
amigos leva cada um ao abraço 

fraterno, harmonioso e solidá-
rio. As lembranças afloram do 
passado onde cada um, ao seu 
tempo, são reconhecidos e elo-
giados pelos do presente; e es-
tes sentem-se lisongiados por 
merecerem daqueles, o afago 
generoso e amistoso de agrade-
cimento. 

Esse macro ambiente é uma 
escola de longas amizades, de 
conquistas e derrotas esporti-
vas, de comum união de anseios 
e de desejos de que o tempo seja 
sempre presente. É sempre um 
reencontro de pessoas que tro-
cam ideias, realizam negócios, 
projetam esperanças, cumpri-
mentam-se e abraçam-se fra-
ternalmente, e muitas vezes 
sentem a falta de alguém que 
ali estava sempre, mas que já 
fora chamado para o andar de 
cima. Todos, nesse momento, 
sentem-se treinadores, estrate-
gistas, xingam e aplaudem, va-
lorizam os artistas promissores 

e incentivam os que estão no 
início da caminhada.

É nesse macro ambiente que 
as alegrias pela vitória aflo-
ram em gritos, aplausos, ru-
far de tambores e balançar de 
bandeiras, quando há um grito 
de GOL, mas, também, deixa 
transparecer a tristeza, a de-
cepção e a certeza de que, em 
dado momento, a situação será 
invertida, e quem gritou la-
mentar-se-á, e os que choraram 
gritarão de alegria.

A vida é assim, cheia de an-
tagonismos, que são superados 
ao correr da história de cada 
partida ou de cada ida ao está-
dio de futebol.

Essa é uma história de reen-
contros. E será, sempre lá, no 
estádio, que os abraços repetir-
-se-ão sempre; as lembranças 
aflorarão novamente; e as pre-
missas do futuro são lançadas 
ao rigor do tempo.

Bruno Belém | brunouuh@gmail.com

Coruja RetóricaReinaldo Coelho

Falta de EDUCAÇÃO com os nosso PROFESSORES!

“SE QUIZEREM AFASTAR O TEMER, QUE O FAÇAM PELO CONGRESSO” (Gilmar Mendes, Min. STF)
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Anny Beatriz foi só felicidades ao lado da famí-
lia na comemoração surpresa do seus 15 anos. 

Desejamos felicidades!

O Delegado Ronaldo Coelho comemora nes-
se sábado s 26 mais uma primavera. O TA 

deseja vida longa!

A Gata Nayara Silva em Clic para nossa 
social.

#ficaadica

 

Os cílios são alguns aliados 
importantes na vida de uma 
mulher. Permitem um olhar 

deslumbrante e sensual. Muitas 
mulheres têm pouca quantidade de 
cílios, portanto, a melhor opção nes-
tes casos para destacar o olhar é usar 
cílios postiços. 
Mas, para isso, é preciso colocá-los 
corretamente e o segredo está na 
aplicação correta e no tempo de espe-
ra da secagem da cola. 
1º Passo: Escolher uma boa cola para 
isso  
2º Passo: Limpar as pálpebras 
3º Passo: Com bastante cuidado, tire 
os primeiros cílios e experimente. 
Ainda sem a cola, apenas veja no 
espelho como se encaixam e se preci-
sam ser cortados. 
4º Passo: Agora, com cuidado apli-
que a cola na linha dos cílios falsos 
5º Passo: Coloque os cílios postiços 
junto à linha natural dos cílios. De-
pois, pressione-os. Feche os olhos por 
no mínimo 30 segundos para esperar 
que a cola seque por completo 
6º Passo: Depois que a cola secar pas-
se uma camada de rímel para que os 
cílios postiços fiquem integrados aos 
seus cílios naturais. E está pronto!

O Gatinho Arthu Costa comemo-
rando seu aniversário ao lado da 

sua mãe Carol Amanajás.

A competente empresária e Coach 
Flávia Fontes em Clic especial 

para nossa social.

Por Natalhy Almeida 
A Gatinha Nicole Sales comemo-

rou mais um ano de vida. 
Parabéns!


