
A atual gestão municipal de Ma-
capá, em vez de transformar a 
relação entre prefeitura e co-
merciantes de rua em parce-
ria, vem fazendo ao contrário, 
criou um ambiente litigioso. 
Prefeito! E o Mercado Central, o 
Shopping Popular e a revitaliza-
ção das feiras de Macapá? Esses 
seriam os locais para os empreen-
dedores informais trabalharem.

COMBUSTÍVEL NO AMAPÁ 
“É deixar o carro na garagem ou vender”
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Editorial AmbulAntes: umA AtividAde que injetA recursos nA economiA

Com a sociedade cada vez mais 
complexa e um grande avan-
ço no aumento populacional, 

condições de emprego tornam- se rari-
dade. O que deveria ser algo comum a 
todos os cidadãos, um emprego, acaba 
por estar fora da realidade de muitos. 
Quem mora nas grandes cidades acom-
panha de perto essa realidade. 

As calçadas estão repletas de vende-
dores ambulantes e camelôs, as ruas são 
ocupadas por pessoas vendendo todo 
tipo de produto, essa se tornou uma al-
ternativa para os milhões de brasileiros 
excluídos da formalidade de um em-
prego. Relevante é considerar que esses 
trabalhadores buscam o trabalho e não 
a marginalidade como muitos, e devem 
ser melhores acolhidos pela sociedade, 
por escolherem uma forma honesta 
para sobreviver e manter suas famílias.

O comércio ambulante, na maioria 
dos casos, nos faz muito bem, como 
cidadãos, pois facilita a aquisição de 
mercadorias, desde que não seja pirata. 
Que sentido faz os fiscais da prefeitura 
gastarem seus dias perseguindo floris-
tas, vendedores de frutas, cocada, pi-
rulito, batata frita, churrasquinho “de 
gato”, beiju, amoladores de faca?

Mas hoje é proibido e a lei deve ser 
cumprida, certo? 

Não custa lembrar que a lei, por 
aqui, sempre foi para poucos. Se não 
como explicar ilegalidades intocadas, 
como os milhares de terrenos em que 
a taxa de permeabilidade do solo não é 
respeitada; as guaritas, outdoor ilegais, 
estacionamentos ilegais; as empresas 
de ônibus que não cumprem horários; 
as calçadas esburacadas e sem acesso a 
deficientes. 

Os camelôs não são o problema da 
cidade. Quem vive nas periferias con-
vive com calçadas inacessíveis, mato 
crescendo, postes sem luz, praças suca-
teadas, esgoto a céu aberto. A Secreta-
ria de Serviços Urbanos, que tem uma 
equipe qualificada, faria melhor se ocu-
passe-se destes problemas.  

O prefeito afirmou que não houve 
violência policial no confronto com os 
ambulantes, na orla de Macapá. Para 
comprovar isso bastaria ter acesso aos 
vídeos nas redes sociais. No entanto os 
vereadores macapaenses não tem com-
parecido junto a esses eleitores massa-
crados, Têm algo a esconder, não vão 
apoiar e quando chegar as eleições os 
seus votos são importantes?

O fato de não se cogitar ações tru-
culentas como a desta semana contra 
ilegalidades mais prejudiciais à coletivi-

dade mostra que a questão aqui talvez 
não seja a aplicação da lei. Mas a apli-
cação do arraigado racismo brasileiro. 
Como disse Vânia Lucia, camelô há dez 
anos, em um desabafo ao prefeito:

“Nós não trabalhamos por luxo, nós 
precisamos trabalhar. Aqui não tem 
bandido. Aqui tem trabalhador. Aonde 
você quer fazer a gente parar?”

Esses vendedores ambulantes, são 
opções no fornecimento de serviços, 
em eventos de grande envergaduras, 
como Carnaval, festas religiosas e shows 
artísticos, fornecendo desde a alimen-
tação a bebidas nos locais dos eventos. 
Muitas vezes organizados com cadas-
tros e autorização provisórias. Porque 
esse pessoal não é efetivado com padro-
nizações do município e garantindo a 
eles a possibilidade de gerarem renda e 
empregos, mesmos temporários?

Em agosto de 2010, o nobre e saudo-
so jornalista Carlos Bezerra escrevia 
sobre os desmandos e problemas ins-

titucionais e administrativos do país, como que 
prevendo as inconformidades que estavam por 
vir. Em um de seus artigos, o jornalista dizia: 
“É certo que, nunca antes na história deste país, 
atravessamos fase tão crucial. Na questão da 
moralidade pública, devido à falta de compos-
tura que se vê em vários setores da administra-
ção pública no Brasil. Os sucessivos escândalos 
que ocorrem no país são de fazer corar, até 
mesmo um frade de pedra. Em épocas eleito-
rais, então, e apenas como exemplo, o abuso do 
poder financeiro, seja por parte de empresários 
que querem, eles também, seu lugarzinho ao 
sol do império onde o público tornou-se par-
ticular, como agentes públicos tratam o Erário 
como se fosse ele, apenas um cofre particular. E 
nesse rol não são poucos os que agem à sombra 
da lei. São essas pessoas que desviam do dinhei-
ro do Erário, com um despudor jamais visto na 
história da República. O pior é que os homens 
de bem fogem da política como o diabo foge da 
cruz, porque sabem que, ainda que corretos, fi-
carão marcados a ferro e fogo com o estigma da 
corrupção. E o preço que os bons pagam pela 
omissão do exercício da política é serem go-
vernados pelos piores. O grande advogado de 
renome nacional e internacional Rui Barbosa 
já dizia em sua “Oração aos Moços”: “De tanto 

ver triunfar as nulidades, de tanto ver prospe-
rar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de 
tanto ver se agigantarem os poderes nas mãos 
dos maus, o homem chega a desanimar da vir-
tude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser 
honesto”. Lamentável verdade. Menos mal que 
iniciativas como o Projeto de Lei Ficha Limpa 
mostra que ainda há a possibilidade de vermos 
removido para sempre, este mar de lama que 
há muito cobre o Brasil. Acreditamos que po-
demos ter um país, senão de Primeiro Mundo, 
pelo menos de primeira classe. Só depende de 
nós”.

E parece que Bezerra tinha razão, pois 
nunca antes na história deste país um vice-
-presidente escreveu uma cartinha ridícula 
inspirada no personagem Francis Underwood 
atacando a ‘presidenta’ eleita do país. Nunca, 
um usurpador como Michel Temer nomeou 
mais Ministros mafiosos, ladrões e bandidos 
perseguidos pela Justiça. Nunca antes na his-
tória deste país, um presidente comemorou ter 
trazido o desemprego de volta à realidade bra-
sileira. Nunca antes na história deste país, um 
governante entregou jazidas de petróleo aos es-
trangeiros no momento em que a economia do 
Brasil afundava e precisava desesperadamente 
dos royalties da exploração petrolífera. Nunca 
antes na história deste país, um presidente foi 
formalmente tratado como ladrão pelo Minis-
tério Público Federal. Nunca antes na história 

deste país, o Estado parou de combater o tra-
balho infantil e o trabalho escravo. Nunca antes 
na história deste país, um general com status de 
Ministro contratou policiais para que eles des-
truíssem prédios públicos de maneira a justifi-
car o uso de força bruta contra manifestantes 
pacíficos. Nunca antes na história deste país, 
um presidente permitiu que tropas norte-ame-
ricanas entrassem armadas no Brasil para fazer 
exercícios militares dentro do nosso território. 
Nunca antes na história deste país, tivemos 
uma primeira dama que é 43 anos mais nova 
do que seu decrépito marido que usurpou a 
presidência. Nunca antes na história deste país, 
o filho pequeno de um usurpador teve mais 
patrimônio do que dois ex-presidentes que 
deixaram o cargo após enriquecer o país e o 
povo brasileiro. Nunca antes na história deste 
país, a imprensa aplaudiu tanto a um preço tão 
caro um governante que tem grande rejeição 
internacional e quase nenhuma aprovação po-
pular dentro do Brasil. Nunca antes na histó-
ria deste país, o STF permitiu que um bandido 
organizasse e conduzisse um golpe de Estado 
disfarçado de Impedimento antes de ser preso. 
Nunca antes na história deste país, a classe mé-
dia bateu panelas por causa de um pequeno au-
mento no preço da gasolina para derrubar uma 
‘presidenta’ e depois enfiou as panelas no rabo e 
ficou calada quando o usurpador quase dobrou 
o preço do combustível. 

É duro tanto ter que caminhar, pois em 
2014, Roberto Freire afirmava que diante de 
um mundo de oportunidades facilitado por 
suas relações próximas com o poder, um ‘dolei-
ro’ diversificou as atividades e atendeu aos mais 
diversos interesses, atuando sempre à margem 
da lei. Além de providenciar um jatinho para 
a viagem de férias de um ex-petista chamado 
André Vargas, Youssef também pagou cami-
nhões lotados de gado para outro deputado 
cujo nome aparecia nas interceptações telefôni-
cas feitas pela polícia.

Mensalões, dinheiro na cueca, roubalheira 
na Petrobrás e dinheiro lavado no Brasil e no 
exterior faziam com que o malfeito fosse enca-
rado com naturalidade, quase como um dado 
inevitável da realidade. E, para agravar o qua-
dro, a população sofria com a incompetência 
da presidente da República, que não foi capaz 
de melhorar a qualidade dos serviços públicos, 
fez a economia andar para trás e deixou as em-
presas estatais em frangalhos. 

Lá se iam ralo abaixo os princípios demo-
cráticos e o esgarçamento da solidariedade e do 
humanismo.

Oxalá, nas próximas eleições, além do 
comando do governo, também estejam em 
disputa a retomada desses valores, no Brasil 
e aqui, no Amapá, que sofre com uma repre-
sentatividade política mentirosa e afeita aos 
próprios interesses.

Rememorando...



Macapá-AP, 11 a 17 de novembro de 2017 POLÍTICA LOCAL

Reinaldo Coelho

Comitê de Segurança Pública
Combate à violência em Macapá

O procurador-geral do 
Ministério Público 
do Amapá (MP-

-AP), Márcio Alves, coordenou 
na sede da Procuradoria-Geral 
de Justiça do MP-AP, a segunda 
reunião do Comitê de Seguran-
ça, formado por chefes e repre-
sentantes das esferas do poder 
do Estado e das instituições pú-
blicas que trabalham com a ma-
nutenção da paz. A medida visa 
a execução das ações e políticas 
públicas efetivas no combate à 
criminalidade.

 
O fortalecimento da se-

gurança pública no Amapá 
ganhou o apoio dos Poderes 
Legislativo e Judiciário que se 
unem ao Executivo no planeja-
mento de estratégias unificadas 
e ações conjuntas para o setor. 
O vice-governador Papaléo 
Paes, representantes do Legisla-
tivo e Judiciário, e a cúpula da 
segurança do Amapá, o primei-
ro encontro aconteceu no fim 
de outubro, no Ministério Pú-
blico Estadual (MPE) traçando 
os primeiros passos do trabalho 
conjunto.

A primeira medida foi a uni-
ficação dos trabalhos de segu-
rança com o compartilhamento 
das informações do setor, que 
ocorrerá por meio da Criação 
do Comitê Executivo que será 
integrado por representantes 
do Ministério Público Estadu-
al (MPE), Tribunal de Justiça 
do Amapá (TJAP), Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), As-
sembleia Legislativa do Amapá 
(ALAP), Secretaria de Estado 
da Justiça e Segurança Públi-

ca (Sejusp), Polícia Militar do 
Amapá (PM-AP), Polícia Fede-
ral (PF), Polícia Civil e Guarda 
Municipal de Macapá (GMM). 
O Comitê também terá o apoio 
institucional do Exército Brasi-
leiro e da Agência Brasileira de 
Inteligência (ABIN)

O Grupo será responsável 
pelo planejamento da pauta, 
execução das atividades e en-
caminhamento das prioridades 
eleitas no setor que serão discu-
tidas no Fórum Permanente de 
Segurança que será realizado, 
inicialmente, a cada vinte dias, 
e posteriormente, a cada dois 
meses. 

 
Além do compartilhamento 

de informações entre os ser-
viços de inteligência das insti-
tuições, o Comitê vai trabalhar 
para que os órgãos possam ce-
der seus respectivos veículos 
oficiais com motorista militar, 
para o reforço do policiamento 
ostensivo, já em dezembro, na 
capital amapaense, por conta 
do período de festas de fim de 
ano.

 
A ideia consiste em padroni-

zar os carros com adesivos com 
a descrição do nome do órgão 
proprietário do automóvel ofi-

cial, caracterizando-o com a 
frase “A Serviço da Segurança 
do Cidadão”.

 
De acordo com o procura-

dor-geral de Justiça do MP-AP, 
Márcio Augusto Alves, a união 
dos poderes e instituições que 
atuam na segurança pública é 
fundamental no combate ao 
crime em Macapá.

 
“Estamos empenhados em 

reforçar a Segurança Pública 
para a manutenção da paz e coi-
bir crimes de roubos e furtos no 
Centro de Macapá, aos sábados 
e domingos, quando o comér-
cio funcionará normalmente. 
Estudaremos a formulação de 
um instrumento legal para o 
uso dos carros oficiais dos ór-
gãos envolvidos para o patru-
lhamento das vias e resguardo 
do cidadão, pois, por conta do 
período natalino, em que o flu-
xo de pessoas nas ruas aumenta 
bastante. É importante que a 
sociedade sinta e perceba essa 
unidade de nossas forças para 
o combate à criminalidade”, 
frisou o procurador-geral do 
MP-AP.

 
A próxima reunião ocorrerá 

na primeira quinzena de de-
zembro.
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Socialista às avessas
Clécio Luís mostrou com sua atitude 
de retirar ambulantes do passeio público 
que a Lei Complementar 027, que disciplina 
autorização, licenciamento e fiscalização 
das atividades socioeconômicas de 
Macapá são só para pobre, rico não precisa obedecer a 
Lei. Esse é o prefeito socialista do Amapá. Esses comu-
nistas de meia-pataca são cômicos.

Estranho
Depois do ataque aos agricultores ribeirinhos de 
Macapá, onde os produtos (melancia e banana) 
foram apreendidos pelos fiscais da SEMDUH, a 
SEMED serviu banana na escola municipal do 
pacoval e melancia na Escola Goiás do Coração. 
Égua, será que ganharam os produtos dos pobres 
agricultores na mão grande?

Jiripoca vai piar
Doutor Constantino Braúna mandou recado pra 
AMCEL. Agora o advogado do caso Paterno, 
que envolve uma posse na gleba de Tartarugal 
Grande, sou eu, e aí a coisa vai mudar de figura. 
Inclusive já afirmou que vai representar contra o 
juiz Heraldo Costa no CNJ. Imbróglio à vista.  

AMCEL que se cuide
Quem está também colocando quente nessa ques-
tão de grilagem de terra é a promotora correge-
dora, Estela de Sá. Ela montou uma força tarefa 
para apurar denúncia de posse irregular que a 
AMCEL obteve à custa da desgraça de muitos 
colonos. Xiiiiiiiiiii... os ‘Japa’ tem de se cuidar.

Pra fechar a tampa AMCEL
A empresa que tem como sócios três japoneses é 
uma empresa estrangeira e por tanto não pode 
adquirir mais de 3 mil hectares de terra na Ama-
zônia, logo 30 quilômetros quadrados. Então a 
AMCEL está fora do que preconiza a Lei. Xiiiiii-
ii!

No MPF
Quem quiser falar com o Américo Távora é só ir 
à sede do Ministério Público ou no Tribunal de 
Contas da União. Ele já disse: só ‘paro’ quando 
ver os responsáveis pelo abandono do ‘Luz Para 
Todos’ no Amapá serão punidos.

Roto
A turma do Piratas da Batucada, que anunciou 
aos quatro cantos que não desfilaria em 2018, 
em função da desorganização da LIESAP, esque-
ceu de olhar o próprio rabo. O ginásio que lhe 
serve de sede e que eles apelidaram de Caverna 
do Pirata está um lixo, abandonado e todo de-
predado. Qual a moral pra falar!



Reinaldo Coelho

Um homem está sentado no 
chão. Dois policiais ten-
tam algemá-lo, na base da 

gravata no pescoço e torção de bra-
ço. Ele grita, a voz estrangulada: tira 
a mão de mim, tira a mão de mim, 
sou trabalhador, sou trabalhador. Os 
policiais, ao contrário, se amontoam 
sobre ele. Seu crime foi participar de 
uma manifestação. A cena, ocorrida 
na última terça-feira (7), pode ser 
vista em um vídeo na internet.

O Ápice
A força-tarefa da Guarda Muni-

cipal retornou a orla de Macapá e 
aconteceu o choque com vários am-
bulantes na Avenida Beira-Rio, que 
foram impedidos de continuar tra-
balhando de forma irregular pela 
fiscalização da prefeitura de Macapá 
por Recomendação do Ministério 
Público (MP/AP). De acordo com 

testemunhas, os guardas pediram 
aos ambulantes para que se retiras-
sem, mas alguns reagiram e partiram 
para o confronto. Três pessoas foram 
conduzidas ao CIOSP do Pacoval por 
agressão e desacato.

O confronto entre a prefeitura de 
Macapá e os empreendedores indivi-
duais, mais conhecidos como vende-
dores ambulantes e camelôs, chegou 
ao clímax da pancadaria, os Guardas 
Municipais, cumprindo as determi-
nações da administração municipal e 
as recomendações do Ministério Pú-
blico, começaram na semana retrasa-
da a notificar e retirar os ambulantes 
localizados na Orla de Macapá, desde 
o Bairro do Perpetuo Socorro até o 
Araxá.

Os protestos são contra a retirada 
dos ambulantes das ruas do centro 
de Macapá, pela prefeitura – que não 
propõe opção para realocação desses 
trabalhadores. A PMM prevê uma re-
forma, mas não seria melhor fazê-la 
antes e realocar depois. Muitas famí-
lias sobrevivem das vendas.

Os ambulantes, mesmo tendo ci-
ência da ilegalidade da situação, par-
tiram para o diálogo com a gestão de 
Clécio Luís, pedindo prazo e local 
para se estabelecerem e principal-
mente que o município, os repassem 
as orientações de como se padroniza-
rem e os locais onde poderão se esta-
belecer.

Radicalismo 
Esse imbróglio começou no iní-

cio de novembro com a notificação 
dos ambulantes na orla do perpetuo 
socorro que tiveram um prazo de 72 
horas para saírem do local, na segun-
da foram deslocados. Os ficais então 
chegaram aos batateiros da Orla de 
Macapá que realizaram protesto na 
Avenida FAB, na frente da prefeitura 
e participaram de um protesto con-
junto com os empresários do Centro 
comercial da Rua Centro comercial 
da Rua Candido Mendes, que reivin-
dicam o retorno do corredor de ôni-
bus para aquela artéria, pois após a 
retirada o comercio local decaiu.

Ambulantes e sua importância 
Vendedores ambulantes são uma 

parte importante das cidades e das 
economias urbanas por todo o mun-
do. Eles distribuem bens e serviços 
acessíveis, oferecendo aos consumi-
dores opções de varejo convenientes 
e baratas. Eles também são parte vital 
da vida social e econômica de uma 
cidade, e os turistas geralmente os 
veem como parte do desfrute de uma 
experiência autêntica e local e de lu-
gares públicos dinâmicos.

O questionamento agora é por-
quê o Ministério Público, como po-
der moderador, não convoca as par-
te para uma mesa de negociação e 
olhando pelo prisma social, que é seu 
papel como fiscal da lei, e chega-se 
a um ponto comum de que as partes 
possam apontar caminhos democrá-
ticos para que esses trabalhadores 
continuem obtendo suas rendas ho-
nestamente e atendam as determina-
ções da legislação municipal. Que a 
prefeitura apresente um projeto, efi-
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A atual gestão municipal de Macapá, 
em vez de transformar a relação en-
tre prefeitura e comerciantes de rua 
em parceria, vem fazendo ao con-
trário, criou um ambiente litigioso. 
Prefeito! E o Mercado Central, o Shopping 
Popular e a revitalização das feiras de Ma-
capá? Esses seriam os locais para esses 
empreendedores informais trabalharem.



caz e com prazo fixado pelo MPE/
AP para localizar decentemente esses 
trabalhadores individuais.

Legalização  
Ajudando esses cidadãos a se lega-

lizar, pois existem projetos em todos 
os níveis dos poderes para que isso 
aconteça, evitando as armadilhas bu-
rocráticas para que um pequeno em-
preendedor se organize.

No Brasil, empreender e empre-
gar legalmente são atividades extre-
mamente onerosas. Para abrir uma 
empresa são necessários 107 dias, em 
média. Pagar impostos requer 2.600 
horas apenas para preencher formu-
lários (mais do que o dobro do se-
gundo colocado, a Bolívia).

Empregar alguém traz um custo 
extra de 103% do salário só com im-
postos e outros encargos trabalhistas. 
Isso significa que, além do salário, 
você tem de pagar o equivalente a 
outro salário só com impostos, en-
cargos sociais e trabalhistas. (Coisas 
como imposto sindical ou contribui-
ção para a reforma agrária são co-
muns). E existem nada menos que 93 
impostos diferentes.

Não sendo viável nem empreen-
der legalmente e nem ser contratado 
legalmente, só resta às pessoas irem 
buscar outros meios de sobrevivên-
cia, como a informalidade, na qual 
não contam com nenhuma segurança 
jurídica. 

Para piorar ainda mais, o Brasil 
está mergulhado há três anos em uma 
recessão e o governo central afunda-
do num turbilhão de denúncias de 
corrupção e de uma constante crise 

política. Esses ciclones estão trazen-
do além da distribuição da economia 
nacional, o desemprego ao cidadão 
mais frágil, fazendo ficar ao léu sem 
emprego e nem renda.

Mas tudo isso ainda é o de menos. 
Há várias outras medidas e interven-
ções do governo que não apenas im-
pedem que os pobres deixem de ser 
pobres, como ainda agravam ainda 
mais a pobreza. Com tudo isso, co-
meçar um pequeno negócio acaba 
sendo a única maneira que sobra 
para os pobres conseguirem sobrevi-
ver honestamente.

Só que empreender legalmente 
significa ter de lidar com um ema-
ranhado de papeis, taxas, cobranças, 
cartórios, filas, carimbos, licenças e 
encargos, além de todas as propinas 
exigidas por fiscais — os quais, se 
não receberem o arrego, não liberam 
a documentação. Os governos, de to-
das as esferas, são muito eficientes em 
esmagar micro-empreendimentos.

Daí essas pessoas são empurra-
das para o mercado informal, que é 
onde elas encontram algum oxigê-
nio. E então todo o ciclo se reinicia. 
E tem ainda as Leis contra vendedo-
res ambulantes que impedem pessoas 
de vender comidas e produtos para 
pessoas que querem comprá-los. Em 
grandes cidades, os mais vociferantes 
apoiadores das leis anti-ambulantes 
são os grandes restaurantes e as lo-
jas de departamento. Mas no Amapá, 
isso ocorre diferente, na última se-
mana os ambulantes e os empresários 
se uniram e realizaram um protesto 
contra a prefeitura de Macapá.
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Guerra aos ambulantes
A prefeitura de Macapá decidiu 

combater o comércio ambulante na 
cidade. Desde janeiro, a fiscalização 
foi intensificada e as apreensões de 
mercadorias passaram a ser feitas 
quase que diariamente nos vários 
pontos do município onde os came-
lôs se concentram. Mas isso aconte-
cia pontualmente, porém, neste se-
gundo semestre as ações passaram a 
ser ostensivas e violentas.

Essa situação que vem se cristali-
zando em Macapá, é justificada pela 
atual gestão municipal, que está cum-
prindouma determinação do Minis-
tério Público Estadual de retirar os 
ambulantes da Beira Rio e da Orla do 
Perpétuo Socorro e organizar os pas-
seios públicos e o transito. 

A ordem foi cumprida imediato, 
com notificações de 24 horas para 
cumprir, prazo exíguo, para quem 
possui equipamentos e em uma se-
mana mais de 400 pessoas ficaram 
sem poder conseguir renda para se 
manter e passar um Natal e um Ano 
Novo digno.

A gestão de Clécio Luís frente à 
prefeitura de Macapá já vai comple-
tar cinco anos e já deveria ter um 

projeto para resolver essa situação 
dos empreendedores individuais na 
capital amapaense. A situação é crí-
tica para esse pessoal, trabalham so-
bressaltados, com medo de perder 
o que conseguiram adquirir, muitos 
com recursos das indenizações tra-
balhistas, empréstimos de parentes 
ou os que foram beneficiados pelo fi-
nanciamento da Agencia de Fomento 
do Estado do Amapá (AFAP).

A AFAP realizou em julho uma 
caravana que levou até esses empre-
endedores linhas de créditos, para 
empreendedores informais, micro-
empreendedores individuais e micro-
empresas, voltadas para a pessoa físi-
ca, isto é, o ambulante, o vendedor de 
cachorro quente, por exemplo, aquele 
que não tem CNPJ, que pode acessar 
até R$ 10 mil; o microempreendedor 
individual, até R$ 15 mil, e a micro 
empresa, que pode financiar até R$ 
100 mil.

E é essa a grande preocupação os 
que acessaram os financiamentos e 

tem prestações a pagar e como irão 
fazer isso, se estão perdendo seu úni-
co meio de trabalho?

Dificuldade para trabalhar sem 
especialidade

Ser ambulante ou empreendedor 
individual tornou-se sinônimo de 
ilegalidade, pois os de Macapá, estão 
sendo arrastados de seus pontos de 
vendas, que de acordo com a legisla-
ção vigente estão ali ilegalmente, mas 
na sombra dos problemas sociais que 
hora o Estado e o município passa, 
com a crise que ainda persiste, pre-
cisam trabalhar e gerar rendas para 
sustentos familiar, se não, crescerá o 
número de marginais e o crime orga-
nizado será fermentado por cidadãos 
desesperados e despreparados.

A maioria desses empreendedores 
individuais, estão sem estudo, não 
tem profissão e trabalham de “bico”, 
eles são jovens e muitos já tem fi-
lhos pequenos. Essas características 
sociais, não lhes dão uma boa pers-
pectiva de um emprego fixo e de boa 
remuneração.  

Esses ambulantes reconhecem que 
causam problemas, mas não é essa a 
intenção, eles querem se legalizar e 

ter um ponto fixo para trabalharem.
A maioria dos vendedores ambu-

lantes contatados pela reportagem, 
explicitam que a atividade que exer-
cem é um problema a ser resolvido, 
mas que deve ser considerada en-
quanto propicia o desenvolvimen-
to da cidade, vez que não querem 
permanecer na informalidade, e sua 
regularização pela prefeitura traria 
retornos variados para a municipali-
dade.

A iniciativa levou os ambulantes 
a se organizar para tentar continuar 
trabalhando. Um grupo de cerca 80 
vendedores tem procurado tanto os 
vereadores quanto a prefeitura para 
buscar uma alternativa. Eles atuam 
em todas as regiões do município, 
como os terminais do centro, Orla 
da Cidade, a rua São José, Canal da 
Mendonça Junior. A gestão munici-
pal, no entanto, tem se mantido firme 
na decisão de não permitir a venda 
nas ruas da cidade e os ambulantes 
reclamam da falta de diálogo.



Besaliel Rodrigues

Após conhecermos as várias 
razões pelas quais o abu-
so do poder econômico se 

assenhoreia do processo eleitoral e 
enxergarmos como a legislação, dou-
trina e jurisprudência maternas vêm 
cotejando o assunto, divisemos, ago-
ra, como enfrentar esse cruel inimigo 
da democracia e da sociedade. Como 
reflexão inicial, temos que os valores 
éticos hoje não são muito respeitados. 
Isso tem feito com que a corrupção 
eleitoral atinja principalmente o elei-
tor, tanto de forma física, como men-
tal e até espiritual, aproveitando-se os 
detentores de grande poder econômi-
co das carências, do conformismo, de 
toda uma mentalidade paternalista in-
culcada na base da exploração da mi-
séria e da ignorância generalizada que 
impede o eleitor de reagir e de com-
preender a sua própria situação (Ma-
rio Sergio Conti).             

A falta de educação política e de 
conscientização da sociedade têm 
permitido que candidatos sejam elei-
tos abusando do eleitorado, sendo as 
principais vítimas desse abuso os po-
bres e as massas despolitizadas e sem 
educação cívica.

No que toca ao abuso do poder 
econômico no processo eleitoral, a 
questão fica empobrecida quando é 

colocada unicamente em termos le-
gais (Michel Foucault fala coisa idên-
tica quando trata do “poder” em seus 
escritos, passim). Esse tipo de abuso é 
muito complexo. Exige-se que a socie-
dade atue contra o mesmo, mas, atue 
de forma consistente e objetiva.

Esperar que somente as leis freiem 
o abuso do poder econômico no pro-
cesso eleitoral, é utopia, pois, o poder 
somente pode ser contido pelo poder 
(José da Cunha Nogueira afirma em 
seu Manual prático, p. 6, que “No Re-
gime Democrático se consagra a fór-
mula: ‘O Poder segura o Poder’”). Se 
a sociedade não lançar mão do poder 
que tem, esse poder lançará mão dela. 
É uma questão de lógica. Não queren-
do controlá-lo, será controlada; não 
querendo contê-lo, será contida.

A sociedade civil organizada, que 
para Gramsci passou a ser, a partir da 
segunda metade do século XIX, uma 
nova esfera do ser social capitalista, 
como “auto-organização” ou “aparelho 
privado de hegemonia”, encontra-se 
agora com um importante papel nas 
mãos, a saber, participar diretamente 
da gerência do Estado.

Na Folha de São Paulo, Caderno 
Mais! In entrevista concedida por Car-
los Nelson Coutinho, da UFRJ, espe-
cialista em Gramsci, disse: “Gramsci 

percebeu que, a partir da segunda me-
tade do século 19, havia surgido uma 
nova esfera do ser social capitalista: o 
mundo das auto-organizações, do que 
ele chamou de ‘aparelhos privados de 
hegemonia’. São partidos de massa, os 
sindicatos, as diferentes associações – 
tudo aquilo que resulta de uma cres-
cente ‘socialização da política’. Ele deu 
a essa nova esfera o nome de ‘sociedade 
civil’ e insistiu em que ela faz parte do 
Estado em sentido amplo, já que nela 
têm lugar evidentes relações de poder. 
A ‘sociedade civil’ em Gramsci é uma 
importante arena da luta de classes: é 
nela que as classes lutam para conquis-
tar hegemonia, ou seja, direção políti-
ca, capacitando-se para a conquista e 
o exercício do governo. Ela nada tem 
a ver com essa coisa amorfa que hoje 
chamam de ‘terceiro setor’, pretensa-
mente situado para além do Estado e 
do mercado.

“Ao descobrir essa nova esfera, ao 
dar-lhe um nome e ao definir seu es-
paço, Gramsci criou uma nova teoria 
do Estado. O Estado, para ele, não é 
mais o simples ‘comitê executivo da 
burguesia’, como ainda é dito no ‘Ma-
nifesto Comunista’, mas continua a ser 
um Estado de classe. Contudo o modo 
de exercer o poder de classe muda, já 
que o Estado se amplia graças à in-

clusão dessa nova esfera, a ‘sociedade 
civil’. Buscar hegemonia, buscar con-
senso, tentar legitimar-se: tudo isso 
significa que o Estado deve agora levar 
em conta outros interesses que não os 
restritos interesses da classe dominan-
te. Com isso, Gramsci chegou a com-
preender o tipo de Estado que é pró-
prio dos regimes liberal-democráticos, 
um Estado bem mais complexo do que 
aquele de que falam Marx e Engels no 
‘Manifesto’ ou Lênin e os bolcheviques 
no conjunto de sua obra.” (p.4)

“Entre os marxistas, Gramsci foi 
um dos que mais valorizaram a cultura 
e seu papel(...). Essa valorização é um 
dos momentos constitutivos do seu 
conceito de hegemonia. Em Gramsci, 
hegemonia não é apenas direção polí-
tica, mas também cultural, isto é, ob-
tenção de consenso para um universo 
de valores, de normas morais, de re-
gras de conduta” (p. 5)

Sendo assim, no que diz respeito 
ao tema em estudo, a sociedade civil, 
que compreende os partidos de mas-
sa, os sindicatos, as igrejas e demais 
associações, têm o dever de zelar pela 
melhor transparência possível dos 
processos eleitorais, sem prejuízo da 
vigilância existente no ordenamento 
jurídico. Continuaremos na próxima 
oportunidade.

O COMBATE AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO NAS ELEIÇÕES – I

É muito provável que na sua mesa 
alguns alimento estejam “tempera-
dos” com agrotóxicos. O uso de pes-

ticidas na agricultura não é proibido, mesmo 
que resíduos persistam nos alimentos até seu 
consumo, contudo, uma pesquisa realizada 
em São Paulo e no Distrito Federal mostrou 
várias irregularidades. Esta informação deve 
servir de alerta para todos nós, devido o Esta-
do importar cerca de 80% dos alimentos que 
consumimos.

O estudo foi patrocinado pela ONG Gre-
enpeace, feito em grandes centro de distribui-
ções (Ceasa), onde foi coletado e analisadas  
50 amostras dos seguintes alimentos mais 
consumidos pelos brasileiro: arroz, feijão, café, 
banana, tomate, pimentão, mamão, laranja e 
couve.

As análises foram feitas no Laboratório de 
Resíduos de Pesticidas do Instituto Biológico, 
da Secretaria de Agricultura de São Paulo.

O resultado das análises apontou entre as 
50 amostra, que 18 (36%) apresentavam ir-
regularidades, 12 amostras (24%) tinham re-
síduos, porém em condições regular, ou seja, 
menos de 0,01mg/kilo de peso vivo – os Esta-
dos Unidos e a União Europeia, adotam este 
valor de 0,01 mg/kg como ponto de corte para 
considerar a significância  das análise de cada 
resíduo. 

Estudos independentes, demonstram que 
ao consumir alimentos com qualquer resíduo 
de agrotóxico, o corpo passa a sofrer um pro-
cesso de bioacumulaçaõ, onde os sintomas de 
ingestão de produtos alimentares com pesti-
cidas, mesmo abaixo de 0,01mg/kg,  somente 
vão aparecer ao longo da vida decorrente da 
exposição e consumo. Assim, torna-se muito 
difícil relacionar doenças Crônicas, como o 
câncer, mal de Parkinson, infertilidade, abor-
to, desregulação hormonal, com a ingestão 
diária de resíduos de veneno existentes nos 

alimentos.
O pimentão nosso de cada dia é o desta-

que negativo na pesquisa. Segundo os resulta-
dos de laboratório, foi constatado  a presença 
de 07 diferentes resíduos de agrotóxicos nas 
amostras e, o que é mais grave, 03 dos agrotó-
xicos detectados não é permitido seu uso pela 
Anvisa para a respectiva cultura. Logo, quem 
consome pimentão está sujeito a um “coquetel 
de veneno” e de uma possível potencialização 
de efeitos negativos à saúde, ao ambiente e a 
segurança alimentar. Em ordem decrescente, 
temos o mamão Havaí, o tomate e a laranja-
-pera.

Segundo Marina Lacôrte, especialista do 
Greenpeace em agricultura e alimentação. “A 
nossa forma de produzir alimentos está muito 
distorcida, os dados mostram que estamos co-
mendo agrotóxicos demais”.

Entretanto, de acordo com os especialistas, 
não se deve, contudo, deixar de comer frutas 

e legumes por conta de agrotóxicos, já que os 
benefícios são maiores que os riscos.

Uma opção segura para escapar dos ali-
mentos com resíduos de agrotóxicos é buscar 
alimentos orgânicos ou agroecológicos. En-
tretanto, na cidade ainda não contamos com 
nenhuma feira de produtos orgânicos, mesmo 
sabendo que existem vários agricultores fami-
liares que adotam este sistema de produção no 
nosso cinturão verde. Como este mercado não 
está estruturado, eles se misturam com os pro-
dutores que produzem  hortaliças e frutas de 
forma convencional  nas feiras do agricultor.

A comercialização de agrotóxicos no Bra-
sil tem uma série de isenções de impostos, o 
que facilita seu uso indiscriminado. Há duas 
semanas, a Procuradora Geral da República, 
Raquel Dodge, enviou ao Supremo tribunal 
Federal, um parecer em que pede o fim de 
incentivos fiscais a produtos considerados 
agrotóxicos.

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

Estudo detecta contaminação de agrotóxicos em alimentos
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Reinaldo Coelho

A semana não começou bem 
para os proprietários de au-
tomóveis, principalmente 

para os que o utilizam para o trans-
porte profissional e comercial, com o 
aumento realizado pela Petrobrás, na 
segunda-feira (6). O aumento no preço 
é registrado em todo o país, porque a 
Petrobras passou a adotar a nova polí-
tica de preços de combustíveis em 3 de 
julho. Desde então, os anúncios de rea-
justes passaram a ser mais frequentes, 
inclusive diariamente.

Os amapaenses já sentiram no bolso 
o novo reajuste dos preços da gasolina, 
anunciado pela Petrobras, e os preços 
da gasolina nas bombas de Macapá 
chegaram a R$ 4,19, na última semana. 
Este movimento de preços pode acon-
tecer de surpresa. No Amapá o preço 
da gasolina comum iniciou 2017 entre 
R$3,68 a R$4,00, e chegou ao 11º mês 
do ano a R$ 4,19. E é o terceiro movi-
mento consecutivo de aumento nes-
se mês de novembro, acumulando em 
6,7% o aumento da gasolina vendida 
pela estatal.

Os revendedores, claro, repassam ao 
consumidor. Em alguns postos da ca-
pital, o preço está estacionado em R$ 
3,85.

Esse novo reajuste se refere aos pre-
ços para as refinarias. O repasse ou não 
do aumento para o consumidor final 
depende dos postos. E os revendedo-
res de Macapá resolveram repassar aos 
consumidores o aumento. “Eu percebi 
um aumento nesses últimos dias aqui, 
mas muda muito esses valores, sempre 
para cima”, reclamou o motorista An-
dré Lopes, de 36 anos.

Os preços começaram a ser modi-
ficados nos postos de gasolina a partir 
da zero hora da terça-feira (7). E pela 
manhã os funcionários públicos e os 
profissionais autônomos sentiram a di-
ferença nas tabelas de preços nos pos-
tos de abastecimento.  

Em alguns estabelecimentos da ca-

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO AMAPÁ 
“É deixar o carro na garagem ou vender”

pital o valor já ultrapassa os R$ 4, ape-
sar do preço médio da gasolina comum 
estar em R$ 3,722, segundo a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). 

Em Macapá os valores da gasolina 
comum variavam na última semana 
entre R$ 3,73 e R$ 4,07. No caso da adi-
tivada, o litro chegou a R$ 4,19. O custo 
do litro ainda pode variar nos postos 
em função da forma de pagamento, 
sendo dinheiro ou crédito.

Em um dos postos visitados pela re-
portagem o preço estava tabelado em 
R$ 4,19, valor pago no cartão de débito 
ou crédito. Se for em dinheiro fica em 
R$ 4,10.

Para conseguir driblar essa sequ-
ência de aumentos, que já foram mais 
de sete, durante os três primeiros tri-
mestres de 2017, para muitos andar de 
carro virou luxo. Marinaldo da Silva é 
agricultor e trabalha diariamente com 
carro, caminhão e trator. Segundo ele 
está cada vez mais difícil achar alterna-
tivas para driblar esses aumentos.

“O custo está muito alto pra gen-
te, tanto na gasolina como no diesel. 

A gente já deixou de usar carro e usa 
moto. A gente já diminuiu a viagem, 
que a gente mora em interior. Em vez 
de vir [para a cidade] duas ou três vezes 
na semana, vem uma vez só. São várias 
economias para não gastar o que tem e 
chegar no fim do mês e não conseguir 
pagar as contas”, explica.

Antônio Pádua, funcionário público, 
optou em deixar o automóvel em casa. 
“Vamos andando, de ônibus, limitar o 
ar condicionado. Tem de economizar”.

Se os aumentos continuarem ele 
pretende adotar uma solução que não 
é tão simples. “Parar o carro e deixar na 
garagem ou vender. Essa é a solução”, 
lamenta.

Os consumi-
dores consideram 
a nova medida da 
Petrobrás preo-
cupante. Segun-
do eles o princi-
pal responsável 
pelo aumento é a 
alta carga tribu-
tária que sobre 
os combustíveis. 
Para eles os re-
vendedores não 
têm outra alter-
nativa a não ser 
repassar os aumentos ao consumidor.

O autônomo Erick Gonçalves conta 
que já se desfez do carro porque não ti-
nha condições de mantê-lo.

“A inflação vem caindo, porém au-
menta a gasolina e tudo mais. Acho 
que é uma falta de vergonha. Rouba o 
Brasil todinho e quem paga o ‘pato’ so-
mos nós. Vendi o carro e comprei duas 
motos, uma para mim e outra para mi-
nha esposa, porque não tem mais con-

dições”, finaliza.
 
O Gás de cozinha também foi rea-

justado

As refinarias aumentaram a partir 
da 0h do dia cinco deste mês os preços 
do gás de cozinha para uso residencial 
em botijões de até 13 kg (GLP P-13). O 
aumento é de 4,5%, em média.

Após o novo reajuste o custo do bo-
tijão no Amapá pode chegar a R$ 78, 
de acordo o Sindicato das Empresas 
Revendedoras de Gás do Amapá (Si-
nergás-AP). A elevação preocupa os re-
vendedores do produto, pois segundo 
eles, há quase dois anos as vendas estão 

estagnadas.
Este é o sexto aumento no preço do 

gás em um intervalo de três meses, se-
gundo o secretário do Sinergás, Julimar 
Nogueira. O botijão de 13 quilos que 
até o início de setembro era vendido 
a R$ 60, ficou entre R$ 72 e R$ 75 em 
outubro. Com o novo aumento auto-
rizado, o produto pode chegar a R$ 77 
ou R$ 78. No Amapá, as distribuidoras 
ainda não aplicaram o novo valor. 
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ZONA PRIORITÁRIA 
PARA PEDESTRES

As Alamedas Francisco Serrano 
e Largo dos Inocentes 
são locais históricos esquecidos

Zona prioritária para 
pedestres ou ‘woo-
nerfs’, como são 
chamadas na Euro-
pa e América do Nor-
te, são vias públicas 
onde os pedestres 
e ciclistas têm prio-
ridade sobre os au-
tomóveis e moto-
cicletas, ou seja, 
uma rua prioritaria-
mente para pedes-
tres, também cha-
mada de Alameda.
Página 12



Da Editoria

Com 7 milhões de quilôme-
tros quadrados, saiba como 
definir a região mais rica 

em biodiversidade do planeta

Para planejar e promover o desen-

volvimento, a região amazônica é di-
vidida em Amazônia Legal, Amazônia 
Internacional e ainda como Região 
Norte. Confira abaixo a diferença en-
tre cada uma dessas classificações:

Amazônia Legal - Também chama-
da de Amazônia Brasileira, foi insti-
tuída pela lei nº 1.806/1953, durante 

o Governo Vargas. A partir de então, 
os estados do Mato Grosso, Tocantins 
(na época Goiás) e metade do Mara-
nhão (até o meridiano de 44º) foram 
incorporados à região, não necessa-
riamente nesta ocasião, mas a legisla-
ção permitiu que posteriormente isso 
fosse feito. Com a definição, o gover-
no pretendia levar desenvolvimento à 
região.

“Os critérios para incorporação à 
Amazônia Legal são as característi-
cas naturais, como bacia hidrográ-
fica”, diz o professor de geografia da 
Universidade do Estado do Amazo-
nas (Opens external link in new win-
dowUEA), Isaque Sousa.. “Além das 
questões naturais, tem as questões 
políticas. E fazer parte da Amazônia 
Legal é ter acesso a recursos”, acres-
centa. A instituição da definição geo-
gráfica e política da Amazônia Legal 
também possibilitou a desmistifica-
ção de ideias. “Hoje sabemos que a 
Amazônia não é uma grande planí-

cie, ela possui cadeias de montanhas. 
O maior pico do Brasil, por exemplo, 
está na Amazônia”, destaca.

Amazônia Internacional - Englo-
ba nove países: Brasil, Bolívia, Peru, 
Equador, Colômbia, Venezuela, Guia-
na, Guiana Francesa e Suriname. Isso 
equivale a 7 milhões de quilômetros 
quadrados da América do Sul. Mais 
de 60% dessa área está no Brasil. “Na 
Amazônia, em termos de biogeogra-
fia temos cerrados, campos, terra fir-
me, alagados, cidades, metrópoles, 
vilas, pequenas comunidades e nove 
idiomas”, garante Sousa.

Região Norte - Maior macrorre-
gião do País, é onde está localizada 
grande parte da Amazônia Brasilei-
ra. Possui 3.869.639,9 quilômetros 
quadrados, ou seja, mais de 45% do 
território brasileiro e compreen-
de os estados do Amazonas, Pará, 
Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e 
Tocantins.

Sindicatos de trabalhadores do Amapá participam 
da Paralisação Nacional  das Centrais Sindicais
Da Editoria

Centrais Sindicais promovem 
na sexta-feira (10) o Dia Na-
cional de Paralisação pelo fim 

do trabalho escravo e contra as reformas 
da Previdência e Trabalhista - cujas no-
vas regras entram em vigor neste sábado 
(11). 

São protestos contra o pacote de me-
didas do governo é o pontapé inicial para 
diversas outras atividades do funcionalis-
mo público (estadual, municipal e fede-
ral), em repúdio às propostas do governo 
e do Congresso, que preveem poster-
gação do reajuste salarial de 2018 para 
2019, elevação da alíquota previdenciária 
de 11% para 14%, além da reestruturação 
das carreiras, com salário inicial máximo 
de R$ 5,1 mil, Programa de Desligamen-
to Voluntário (PDV), redução da jornada 
de trabalho e licença incentivada, e pro-
jeto de demissão de concursados por de-
sempenho ineficiente.

Segundo o secretário-geral da CUT, 
Sérgio Nobre, o foco é a retirada de direi-
tos trabalhistas feita pelo governo Temer. 
“Esse governo sem votos, reprovado por 
quase 90% da população, está provocan-
do um retrocesso no país sem preceden-
tes. A aprovou uma reforma trabalhista 
nefasta que, além de destruir a CLT e 
conquistas de décadas, compromete o 
futuro de toda uma nação.”

A paralisação nacional consiste em lu-

tar contra as políticas públicas que vem 
sido adotadas pelo governo federal, cor-
tes na educação, na saúde, ciência e tec-
nologia, segurança pública e outros mais, 
vieram inflamar a grande massa de traba-
lhadores para vir para rua.

De acordo com os manifestantes, per-
seguições têm sido feitas a todos os tra-
balhadores, a reforma trabalhista o corte 
nos salários a falta de apoio nas progres-
sões de carreiras e a reforma da previdên-
cia que estão tentando aprovar no legis-

lativo, é a decadência para o trabalhador 
no gozo da aposentadoria. Mas a corrup-
ção entre eles, os políticos, continua.

De acordo com a Senhora Kátia, pre-
sidente do Sinsep-AP, todos os trabalha-
dores deveriam vir para rua, esta luta é 
todos. “Não devemos submeter aos arro-
chos impostos pelo um governo corrup-
to, eles tiram dos trabalhadores, dos mais 
necessitados para dar aos bancários e po-
líticos em apoio a suas políticas públicas. 
Vamos estar na rua, porque o nosso futu-

ro está comprometido, conclamo a todos 
a somar as nossas vozes e lutar por nossos 
direitos, disse a presidente.

O ato também serviu para valorizar 
o papel dos sindicatos nas negociações 
coletivas, ainda mais com as mudanças 
causadas pela 13.467. “Os sindicatos es-
tão conseguindo ultrapassar os limites 
determinados pela lei”, diz Juruna, secre-
tário-geral da Força Sindical referindo-se 
a acordos já fechados e que preservaram 
as cláusulas sociais.
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Da Redação

Sorriso do Bem 2017 reúne voluntários em defesa do 
sonho de promover a inclusão social por meio da saúde bucal

Maior evento de odontologia 
e voluntariado do mun-
do acontece em Poços de 

Caldas(MG) entre 14 e 17 de novembro 
e tem como lema Cuidar, Sorrir, Amar. 
Com a participação de cerca de 1.000 
pessoas, entre dentistas, palestrantes e 
personalidades, o encontro será permea-
do pelo tema “O cuidar de si: iluminação 
e cura na Grécia Antiga”. Todos unidos 
pela missão de promover a inclusão e de 
inspirar as pessoas a assumir posições 
transformadoras em relação à Saúde.

Para unir forças, buscar inspiração e 
avançar na missão de promover a inclu-
são social por meio da saúde bucal, a Tur-
ma do Bem (TdB) – maior rede de volun-
tários especializados do mundo – realiza 

entre 14 e 17 de novembro a 12a edição 
doSorriso do Bem, evento que reúneem 
Poços de Caldas (MG) cerca de 1.000 pes-

soas em palestras técnicas e motivacio-
nais, exibição de filmes, festas, exposições 
e shows. 

O encontro abre espaço também 
para as premiações Melhor Dentis-
ta do Mundo – voluntário que mais 
trabalhou para a democratização do 
acesso à odontologia – e Estudante 
do Bem – aquele que produz o me-
lhor painel com um relato de um 
caso clínico mostrando a realidade 
social e odontológica de jovens de 
baixa renda. 

No Amapá, a Doutora Daiz 
Nunes foi eleita Embaixadora da 
Turma do Bem 2017/2018. E con-
corre ao título de melhor dentista 
do Mundo  representando os Den-
tistas do Bem de Macapá. Para ela 
é uma honra poder representar os 
dentistas do Bem da capital amapa-
ense, “Ninguém faz nada sozinho 
e poder contar com a confiança de 
cada dentista do Bem em Macapá 
que abraça o projeto e ainda poder 

representá-los em um concurso Nacional 
é uma honra. Seria impossível seguir com 
o projeto em Macapá sem a ajuda deles” 
afirmou Daiz. 

Com o lema Cuidar, Amar, Sorrir, o 
objetivo do evento é mobilizar, engajar 
e inspirar a rede – que conta hoje com 
17.100 dentistas voluntários em 14 países 
–, para ampliar o impacto social na vida 
dos beneficiários, em defesa do sonho de 
milhões de brasileiros de ter acesso a den-
tistas. O desafio é imenso: 40 milhões de 
pessoas hoje no Brasil não vão ao dentista 
por problemas financeiros; e 16 milhões 
perderam os dentes. A Turma do Bem foi 
oficializada como Oscip em 2002 e atende 
de forma voluntária milhares de crianças 
e adolescentes de 11 a 18 anos do Brasil, 
América Latina e Portugal. 

O projeto Dentistas do Bem em Ma-
capá precisa de mais dentistas voluntá-
rios, pois assim mais crianças e jovens 
de baixa renda poderão ter acesso ao 
tratamento odontológico especializado 
gratuito. 

ENTÃO EU CHOREI NO PIRATUBA
Osmar Junior

_Quando meu pai Os-
mar Gonçalves de 
Castro esteve neste 

plano, ele gostava de pescar, e era o 
que eu mais gostava de fazer com ele, 
lá no silencio dos rios eu podia ou-
vir suas historias mirabolantes sobre 
peixes monstros, jacarés e lugares en-
cantados. 

_ Aquele homem me ensinou so-
bre os remédios do tempo, sobre o 
equilíbrio e o direito a liberdade a 
partir do trabalho e da honestidade. 
Descuidado que fui caí em muitas ar-
madilhas, mais estou aprendendo até 
hoje com ele.

_ Ele partiu , e eu fui ate o lugar 
onde ele nasceu, de onde ele pegava 

suas histórias fantásticas e gravei o 
mais importante dos meus trabalhos 
, Piratuba a Cantoria no Lago.

_ Certo final de tarde enquanto eu 
filmava, estávamos tomando banho 
no lago, eu e um pescador de nome 
Paróca. Perguntei a ele, _ Meu pai 
contava sobre um jacaré monstruo-
so que tinha tantos arpões no dorso 
que lhe chamavam de Logi, (loja) . É 
verdade?

_ O pescador falou, sim ... o Logi 
virou monstro e desapareceu pras 
bandas encantadas do lago, disse o 
pescador.

_ Então eu chorei no Piratuba.
_ Esse DVD filmado no Araguari 

e na reserva biológica do lago Piratu-
ba hoje me rende palestras e shows 
em universidades , escolas, e festivais 

de cultura , onde mostro a diversida-
de ambiental , e a riqueza cultural da 
nossa gente, os riscos que corremos 
pelas transformações descuidadas , 
nossa necessidade de turismo e cul-
tura e principalmente a Sentinela 
Nortente, que são os compositores, 
cantores e cantoras, músicos e artis-
tas gerais que ajudam na conscienti-
zação das novas gerações e fazem a 
investigação, preservação, e divulga-
ção de nossa cultura e meio ambiente 
valorizando os povos tradicionais do 
Amapá.

_ Recentemente estive em Portu-
gal a convite do projeto “Estreitando 
Margens” e da universidade de Lis-
boa, realizando pequenas apresenta-
ções, palestras, e divulgando o proje-
to Piratuba.

Obrigado a quem arriou sua ban-
deira política e pensou com sensibi-
lidade apenas no trabalho que venho 
fazendo e apoiou minha ideia, são 
eles...

Antônio Waldez Góes (GEA), 
Carlos Matias ( Secult), DEP Pau-
lo Lemos, Depa Roseli Matos, DEP 
Charles Marques , DEP Jaime Pe-
rez, Dep. Pedro da Lua, DEP Ro-
berto Góes, vereador Marcelo Dias, 
Dr Vicente cruz, aos muitos amigos 
e a minha mãe e família. Aos jor-
nalistas Cleber Barbosa, Luiz Melo, 
Carlos Lobato , Heraldo Almeida, a 
minha mulher e filho... mais prin-
cipalmente a esse homem que me 
inspirou e a quem peço bênçãos to-
dos os dias da minha vida, Osmar 
Gonçalves de Castro.
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Reinaldo Coelho

Macapá precisa de um 
projeto arquitetônico 
urbanístico que venha 

modificar o tratamento que está sen-
do dado para o antigo centro de Ma-
capá, a “Cidade Velha”. Macapá está se 
desenvolvendo para todos os lados e 
esta parte antiga está começando a se 
degradar. O comércio ali localizado 
dá vida intensa, devido se concentrar 
a maioria das agências bancárias e as 
grandes lojas comerciais, produzindo 
assim um fluxo intenso de pessoas, 
porém, no horário noturno fica en-
tregue aos boêmios, aos usuários do 
álcool e da droga.

A Orla de Macapá é que ameniza 
esse tétrico cenário das praças, alame-
das e pontos turísticos do Centro de 

Macapá, ai se inclui a Alameda Fran-
cisco Serrano, Teatro das Bacabeiras e 
suas pracinhas, a Alameda Largo dos 
Inocentes, Praça Veiga Cabral, Praça 
Barão do Rio Branco, as pracinhas da 
Caixa D’Água, do Centro, que devido 
a não oferecer opções de lazer ou cul-
tural, as famílias ali não frequentam, 
tanto que a Praça Veiga Cabral, quan-
do recebe ações culturais municipais 
ou privadas, tem garantia de grande 
frequência. Isso durante o dia, pois a 
noite os frequentadores são de ídolos 
duvidosos, ou da prostituição femini-
na e masculina, e de crianças.

No Largo dos Inocentes, que foi 
urbanizado e transformado em um lo-
gradouro, na gestão de João Henrique, 
então prefeito de Macapá, foi vandali-
zado quebraram lâmpadas e telhas da 
sede da entidade depois que a direção 
denunciou badernas no local. Até os 
bancos foram destruídos pelos crimi-

nosos.
O lugar fica atrás da Igreja de São 

José, no Centro de Macapá, no local 
mais conhecido como “Formigueiro”, 
e já passou por processo de tomba-
mento. Estudantes reclamam do des-
caso com o espaço que foi tomado por 
viciados em drogas durante a noite.

É muito importante que os cida-
dãos tenham um relacionamento sau-
dável com o centro de suas cidades, 
pois isso os atrai de volta e dinami-
za a vida da região, o que melhora a 
imagem desses centros urbanos. As 
características únicas e próprias de 
cada centro histórico são a base para a 
melhoria da qualidade de vida nesses 
locais. E Macapá tem tudo isso e mui-
to mais.

Transformar para atrair e preser-
var

Atualmente a temática de questões 

urbanas, quanto ao crescimento, o de-
senvolvimento e o futuro das cidades, 
tem sido muito discutida a preocupa-
ção é com as questões do cuidado com 
o patrimônio histórico e da relação 
entre cidadão e cidade são de grande 
importância para o desenvolvimento e 
o crescimento das cidades atualmente.

“Como qualquer organismo vivo, a 
cidade permanentemente se transfor-
ma e vai se tornando o registro impla-
cável da própria sociedade”. A frase de 
Benedito Lima de Toledo mostra que 
a preservação do patrimônio histórico 
é um fator essencial para a sociedade 
e para a vida da cidade, pois resgata 
a sua identidade e gera orgulho para 
os seus habitantes ao mesmo tempo 
em que explora o caráter mutável de 
uma cidade em desenvolvimento, fa-
tor que os patrimônios arquitetônicos 
têm que acompanhar para poder so-
breviver.

ZONA PRIORITÁRIA PARA PEDESTRES

As Alamedas Francisco Serrano e Largo dos 
Inocentes são locais históricos esquecidos
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Zona prioritária para 
pedestres ou ‘wooner-
fs’, como são chama-
das na Europa e Amé-
rica do Norte, são vias 
públicas onde os pe-
destres e ciclistas têm 
prioridade sobre os 
automóveis e motoci-
cletas, ou seja, uma rua 
prioritariamente para 
pedestres, também 
chamada de Alameda.



Woonerfs
Em uma postagem de ‘Harife Vié-

gas’, no Realidade Urbana, ele explica 
que woonerfs são vias públicas onde 
os pedestres e ciclistas têm priorida-
de sobre os automóveis e motocicle-
tas, ou seja, uma rua prioritariamente 
para pedestres, também chamada de 
“Zona prioritária para pedestres”.  O 
termo surgiu na Europa nas últimas 
décadas, mas ainda é pouco conhecido 
e explorado no Brasil, assim como as 
cidades ao redor do mundo as cidades 
brasileiras cresceram e se desenvolve-
ram desde o século XX em função do 
automóvel, em muitas dessas cidades, 
casas, pequenas alamedas e até o esti-
lo de vida de determinadas regiões da 
cidade foram alterados ou destruídos 
em função da abertura, prolongamen-
to, construção ou alargamento de vias 
para dar lugar ao trânsito pesado das 
grandes cidades.

Macapá tem áreas que poderiam vir 
a ser um woonerf, a Alameda Francis-
co Serrano, Alameda Largo dos Ino-
centes e existe  um projeto da cons-
trução de uma alameda interligando a 
Cândido Mendes, no local onde fun-
cionava um galpão do GEA e o prédio 
da antiga Coordenação de Merenda 
Escolar do Amapá, do governo Fede-
ral, com a Avenida Independência na 
frente da cidade  que fica bem no cen-
tro comercial e aparentemente não foi 
construída para ser uma via para car-
ros, e onde passam diariamente milha-
res de pessoas que trabalham seja nas 
lojas, nos órgãos públicos ou escritó-
rios na região. 

Alameda Serrano

A Alameda Francisco Serrano foi 
inaugurada na década de 1980 pelo 
governador Annibal Barcellos, que 
compõe um dos cenários de referência 
da Macapá que conhecemos. 

De acordo com o texto de Verenna 
Araújo, a engenheira Luiziane Serrano 
é neta de Francisco Serrano. O primei-
ro farmacêutico de Macapá a se insta-
lar as mediações da Alameda. A famí-
lia de Francisco Serrano possuía o lote 
que abrigou a residência, o laboratório 
e a farmácia por muitos anos. Luiziane 
conta que a avó foi contra a venda de 
uma parte do terreno da família. Mas 
como outras famílias que viviam na 
região também foram indenizadas e se 
mudaram do local, ela acabou aceitan-
do. Na imagem família de Francisco 
Serrano acompanha a inauguração da 
Alameda na década de 1980.

Conta-se que na época a Alameda 
foi planejada para concentrar alguns 
estabelecimentos comerciais da Ma-
capá com vistas a ampliação do turis-
mo na região. Seria uma espécie de 
convite aos frequentadores para que 
desfrutassem do chamado “turismo de 
experiência” por meio da gastronomia 
da cultura regional.

Infelizmente, os patriarcas da famí-
lia não puderam acompanhar a inau-
guração quando a obra foi concluída. 
Mas participaram da cerimônia, os 
filhos do casal Marlindo e Marlúcio 
Serrano. Além dos pais de Luiziane, 
Luiz Martins Serrano e Maria Tereza 
da Silva Serrano.

Abandonada
Passados mais de 30 anos da inau-

guração da Alameda, pouco se inves-
tiu neste segmento para promover a 

Macapá-AP, 11 a 17 de novembro de 2017 13ESPECIAL
ampliação dos serviços na região. So-
bretudo os comércios que se estabe-
leceram neste período e que também 
compõem parte da história do lugar. 
Sofrendo com a ação do tempo pela 
pouca manutenção, os macapaenses 
também poderiam usufruir melhor 
do local assim como os curitibanos o 
fazem com a Rua preferida – a XV de 
Novembro.

Se reformulada, a Alameda Fran-
cisco Serrano seria uma ótima opção 
de almoço e descanso para as pesso-
as que trabalham naquela área, e seria 
importante também dar uma utilidade 
noturna para aquela alameda uma vez 
que a noite aquela é uma região relati-
vamente insegura.

E infelizmente também virou esta-
cionamento privado. Pelas imagens dá 
para perceber que quase todo o espe-
ço é ocupado por carros particulares, 
seja dos proprietários do comércio, ou 
dos moradores dos apartamentos exis-
tentes nos andares superiores e alguns 
utilizam para estacionar enquanto an-
dam pelo comércio.

“O espaço que foi construído com 
o objetivo de beneficiar os moradores 

do centro de Macapá, virou vaga de es-
tacionamento para quem deseja parar 
na Alameda. Tem dia que mais de vin-
te carros ocupam a área e os próprios 
pedestres sofrem dificuldade para pas-
sar pela região”, reclamou um dos fre-
quentadores das lojas ali localizadas.

A noite o local é frequentado por 
drogaditos e marginais que se aprovei-
tam do abandono do local e passam a 
roubar lojas ali localizadas. O empre-
sário e proprietário da loja Palácio dos 
Esportes, Marcos Cardoso, que mora 
próximo da empresa, contou que sua 
loja teve a vitrine blindada quebrada e 
saqueada.

“Quando olhamos pela marquise 
vimos uma pessoa correndo. Desce-
mos e encontramos esse prejuízo aí. A 
gente trabalha tanto, mas os bandidos 
estão tomando conta da cidade. Temos 
falado muito sobre a insegurança aqui 
na Alameda Serrano”, frisou o empre-
sário, que também é presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas (CDL).

A estratégia de aliar o turismo a 
uma referência cultural é colocada 
pela pesquisadora Maria Tereza Lu-
chiari no livro ‘Olhares Contemporâ-
neos sobre o Turismo’, onde ela explica 

que esta não é uma atividade que de-
penda exclusivamente da “vocação na-
tural da região”.

Para ela a função social de deter-
minado lugar pode ser construída ar-
tificialmente com o intuito de elevar 
a capacidade econômica e política da 
cidade. Sobretudo por que o turismo 
reinventa uma autenticidade histórica 
que promove os costumes, hábitos e 
tradições locais.

Ao recuperar antigas práticas e me-
mórias e de um lugar e valorizá-las 
como bem coletivo, a cultura de uma 
região se fortalece e cria novos hábitos 
de utilização dos ambientes sociais.

História da Alameda Serrano
Havia uma antiga passagem, em 

Macapá, que foi transformada em pas-
seio público pelo primeiro governo 
Barcellos, ainda no Amapá como Ter-
ritório Federal.

Na verdade era uma viela chamada 
de “beco”: – uma rua estreita e curta 
que não permitia a passagem de veícu-
los, e saia atrás do Macapá Hotel. 

Nos idos de 50/60 funcionou por 
lá uma hospedaria (barracão dos imi-

grantes) do Governo do Território (a 
outra hospedaria ficava na descida 
do cemitério na altura da Av. Cora 
de Carvalho) para abrigar os colonos, 
quando vinham para a cidade.

Neste mesmo “beco” – na parte 
detrás do antigo prédio da farmácia – 
funcionou a fábrica do Super Guaraná 
- que era concorrente do FLIP – dos 
irmãos Zagury. Mais atrás ainda fun-
cionava a Boate Gelly, num prédio su-
per pequeno.

‘Francisco Serrano’ foi um farma-
cêutico paraense que chegou cedo ao 
Amapá e foi proprietário, por muitos 
anos, da Farmácia e Drogaria Serrano, 
que ficava de frente para a Cândido 
Mendes, e precisou ser demolida para 
permitir o prosseguimento da General 
Gurjão.

É bom lembrar que a primeira far-
mácia do Sr. Francisco Serrano funcio-
nava no prédio de alvenaria na esqui-
na, isso no tempo do pai deles. Após 
a morte do “seu” Serrano, os filhos 
atravessaram a rua e se instalaram, em 
frente, com o empreendimento já ad-
ministrado por eles. 

(Parte do texto é redação do João 
Silva)



Surf na Amazônia
atletas descobrem nova Pororoca e se aventuram em região selvagem
Da Redação

Em documentário inédito, o 
chileno Ramon Navarro e o 
brasileiro Serginho Laus mos-

tram a busca por essa nova formação em 
meio ao rio mais caudaloso do mundo

Em um ano em que a preservação da 
Amazônia tem sido um dos principais 
assuntos nacionais, uma descoberta mo-
vimentou a vida de dois surfistas: a exis-
tência de uma nova Pororoca. A famosa 
onda que se formava no Rio Araguari foi 
extinta em meados de 2014 por conta de 
hidrelétricas e da criação desordenada 
de búfalos na região. Porém, a natureza 
surpreendeu e mostrou sua força levan-
do a famosa onda para outro lugar bas-
tante especial: o Rio Amazonas.

E é neste ambiente rico de histórias 
e biodiversidade que se passa o docu-
mentário inédito Amazon High Tide, já 
disponível na internet. Na narrativa, o 
surfista chileno Ramon Navarro, famo-
so por encarar ondas gigantes em águas 
geladas, e o brasileiro Serginho Laus, 
referência no surf de ondas de maré, 
se unem para encarar essa nova onda e 
descobrir os mistérios dessa região sel-
vagem e cheia de perigos, como jacarés, 
troncos e, claro, muita água!

“Quando a Pororoca parou de se for-
mar no Rio Araguari, começamos a pro-
curar onde toda aquela água desembo-
caria. Foram anos de buscas pela região, 
até que a encontramos em meio ao Rio 
Amazonas”, explica Serginho Laus. Ao 
encontrá-la, pensaram em como torna-
riam esse primeiro surf nela ainda mais 
especial. Com esse objetivo, ele e sua 
equipe decidiram apresentá-la a Ramon 
Navarro. “Ele é um cara da água. Vem de 
uma família que faz pesca submarina e 
tinha muita vontade de surfar na onda 

que desapareceu”, completa.
A aventura pelo Rio Amazonas, que 

contou com a participação do biólogo 
Hugo Fernandez, começou em Macapá 
e precisou de mais de 15 horas de bar-
co até chegar próxima à Pororoca. “Eu 
nunca estive em um lugar tão lindo no 
mundo, com tanta água e tanto verde”, 
conta Ramon. Para ele, o calor, a umi-
dade e as noites mal dormidas em redes, 
dentro do próprio barco, foram alguns 
dos principais desafios.

Além dessas dificuldades, a força e 
o tamanho da onda também surpreen-
deram o chileno. Entretanto, um dos 
principais momentos da narrativa não 
veio das águas, mas compartilha dos 
mesmos gostos: Athirson. O garoto ri-
beirinho, cheio de coragem, encara a 
Pororoca surfando em uma porta de 

geladeira antiga. “Eu nun-
ca tinha visto alguém sur-
far desse jeito. É incrível o 
que ele faz”, explica Ramon, 
emocionado.

Para Serginho Laus, 
a descoberta dessa nova 
onda pode dar início a uma 
movimentação muito po-
sitiva na região, que pode 
transformar a vida não só 
de Athirson, mas também 

de outros ribeirinhos. “A Pororoca era 
muito importante para a comunidade 
do Rio Araguari. Já havia pessoas viven-
do do turismo, aprendendo a surfar e se 
desenvolvendo no esporte. A gente es-
pera que essa nova onda traga também 
oportunidades para quem vive ali perto 
e uma conscientização de como precisa-
mos preservar a natureza”, diz.

Toda essa aventura pelas águas cau-
dalosas e perigosas da Amazônia é con-
tada no documentário Amazon High 
Tide, que está disponível na Red Bull 
TV. Para assisti-lo, basta clicar no link 
ou pelo aplicativo Red Bull TV, dispo-
nível nas TVs Samsung, Sony BRAVIA, 
aparelhos Blu-Ray, PlayStation®4 (PS4™), 
P l a y S t a -
tion®3 (PS3™) 
e Apple TV. 
O aplicativo 
também pode 
ser baixado 
nos sistemas 
o p e r a c i o -
nais Android, 
iOS e Win-
dows Phone. 
O download 
também está 
disponível nos 
seguintes dis-

positivos: Amazon Fire TV, Kindle Fire, 
Nexus, Roku e Xbox 360.

SOBRE A RED BULL TV
A Red Bull TV é um canal global 

de entretenimento digital com progra-
mação além do extraordinário dispo-
nível a qualquer hora e em qualquer 
lugar. Combinando eventos ao vivo, 
uma extensa biblioteca On Demand e 
os melhores momentos de eventos que 
incluem esportes, festivais de música, 
séries originais, longas-metragens e 
documentários. A Red Bull TV oferece 
uma experiência de visualização envol-
vente pelo site redbull.tv, assim como 
em seu aplicativo ou via Smart TV.
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Da grama para a estrada. É uma ima-
gem bastante corrente. Na retomada 
para o esporte, futebolistas de alto 

nível pedalam suas bicicletas e até sobem colinas 
com elas para continuarem praticando esportes. 
Muitos o fazem para manter o alto nível nos gra-
mados outros por não poderem mais voltar para 
eles, isso devido a graves lesões que não os permi-
tem praticar o futebol de campo.

E muitos optam por pedalar uma bike, por 
recomendação médica ou por adotá-las como 
prática esportiva, caso do nosso desportista Hud-
son Ramos, 32 anos, nascido em Fortaleza (CE), 
que veio para o Amapá aos 3 anos de idade por 
mudança de local de trabalho de seus pais. “Meu 
pai é Técnico em Manutenção de Refrigeração e 
minha mãe Contabilista. Somos quatro irmãos, 
eu cheguei com três anos de idade em Macapá, e 
sou amapaense por adoção, de coração. Fiz meus 
estudos na Escola Estadual “Tiradentes em Ma-
capá”.

Como todo brasileiro, Hudson tinha no fute-
bol seu esporte predileto e o sonho de alcançar o 
nível do profissional e partiu das peladas, passou 
pelo semiprofissional em uma Escola de Base o 
Renovação Esporte Clube. “Comecei tarde no 
profissional, para os atuais padrões do futebol 
brasileiro, estava com 12 anos de idade quando 
entrei em uma Escola de Futebol de Base”.

Foram nove anos dedicados ao futebol de 
campo. Hudson defendeu o Trem Desportivo 
Clube, Amapá Clube, Ypiranga Clube, Santos 
(AP) – antes da era de Luciano Marba, São Paulo 
(Ap), Clube Municipal Ananindeua (Belém-PA), 
Clube Atlético Bragantino e Uberaba Sport Club, 
em BH.

“Disputei os campeonatos estaduais amapa-
enses e consegui o título de Campeão Amapaen-
se. Logo em seguida fui para fora do Estado do 
Amapá defendendo dois clubes mineiros. Voltei 
para o Amapá e devido a uma lesão no púbis tive 
de deixar os gramados. Esse fato ocorreu e não 
tive o tratamento devido, não citarei o clube que 
não me ajudou a superar esse problema. Mas aos 
24 anos de idade é uma situação difícil para qual-

Tour pelas Guianas
HUDSON RAMOS: “No futebol uma lesão me tirou do 
gramado, no ciclismo tive a continuidade no esporte”.
Reinaldo Coelho quer jogador lidar com essa situação”.

A recuperação é dolorida, tanto física quando 
psicológica. Humberto que tinha no futebol seus 
sonhos de vida percebeu que isso começava a ser 
interrompido. Uma lesão no púbis vem atingindo 
muito os jogadores de futebol, devido à grande 
carga de exercícios e vem ganhando muito apelo 
no mundo esportivo, e é cada vez mais frequente 
em atletas recreacionais e profissionais.

Velha conhecida dos atletas, a pubalgia há 
tempos ganhou status de inimiga dos atletas. A 
última vítima amaldiçoada foi um dos maiores 
ídolos do futebol mundial. Em uma matéria do 
jornal espanhol Marca, o meia Kaká, do Real Ma-
drid, declarou que terá que se tratar – “por toda 
a vida” – para evitar o reaparecimento da doença 
que chegou a afastá-lo dos campos por 42 dias. 

O prognóstico, no entanto, não é tão sombrio. 
Embora dolorosa, a pubalgia pode ser mantida 
sob controle e não é o fim do mundo para os atle-
tas. Ao contrário de décadas atrás. No passado 
muitos esportistas tiveram a carreira interrompi-
da ou prejudicada por desconhecerem a doença e 
seu tratamento. Mas precisa de muita atenção do 
departamento médico dos clubes.

Foi o que Hudson não teve – “tratamento” –, 
que é, de longe, a pior parte de todo o processo. 
“É você estar numa cama e saber que ainda não 
pode correr, jogar bola e nem mesmo andar di-
reito e sem perspectiva de cura. Só lhe resta o som 
do silêncio para pensar o que vai fazer daqui para 
frente”.

Aos 16 anos Hudson Ramos encontrou no 
ciclismo mais uma opção esportiva e logo estava 
competindo no circuito amapaense. “Meus vizi-
nhos e grandes incentivadores foi o casal de ciclis-
tas Adalpã e Rosilda. Sempre conciliando bike e 
futebol. Fui campeão norte nordeste e ciclismo na 
categoria Junior.

Ele conta que participou de duas temporadas 
no ciclismo, uma aos 16 e outra aos 18 anos. “De-
vido ao problema da lesão fiquei na ‘geladeira’ por 
onze meses no futebol. Ganhei um filho em For-
taleza e aos 28 anos de idade retomei definitiva-
mente ao ciclismo como esporte da minha vida”.

Hudson Ramos, ciclista, está a quatro anos 
disputando os eventos regionais, nacionais e inter-
nacionais. “Estou a quatro anos direto praticando 
o ciclismo, me sinto um “bebê” pedalando. Meu 
único Clube no Amapá foi o Casa Chama, que 

até hoje considero meu clu-
be preferido. Pois a modali-
dade esportiva no Amapá é 
amadora, e não existe vanta-
gens em você viver trocando 
de equipe, pois, na maioria 
das vezes, é o próprio atleta 
que se sustenta, tem que tra-
balhar para poder se manter 
e ao seu esporte”.

Para o hoje ciclista – 
“Acredito que ainda estou 

em processo de transformação, do corpo. São 2 
esportes (Futebol e Ciclismo) completamente di-
ferentes, mas que se completam, principalmente 
o ciclismo que hoje é adotado por muitos treina-
dores para ajudar o jogador a ganhar resistência.

Hoje, Hudson Ramos está sediado em Caie-
na, na Guiana Francesa, e está disputando os 
campeonatos ciclísticos locais. “Em um primeiro 
momento vim participa do Tour de Guyane 2016, 
representando o Estado do Amapá. Terminando 
o tour 2016 recebi convite para participa da tem-
porada de 2017 por uma equipe local, o Sprint 
Club Macouria S.C.M e é o que estou fazendo, 
quando terminar esta temporada vamos ver 
como fico, estou casado aqui na Guiana Francesa, 
poderei retornar, pois não fecho nenhuma porta 
e vou me definir por aqui”.

Comparando a mo-
dalidade de ciclismo do 
Amapá, com a da Guiana 
Francesa, Hudson encon-
trou muita diferença. “Aqui 
o esporte é valorizado, vou 
te dar um exemplo, durante 
as corridas os meios de co-
municação locais as trans-
mitem ao vivo na TV e nas 
Rádios guianenses, temos 
patrocínio e apoio. Passei 

cinco meses recebendo da minha equipe, hoje já 
estou empregado há dois meses”.

Achou muito importante as mudanças no Ci-
clismo do Amapá, a nova diretoria da Federação 
Amapaense de Ciclismo, a entrada de uma equi-
pe com recursos financeiros e técnicos que está 
investindo em seus atletas e os ajudando finan-
ceiramente. “Esta transição é muito importante 
para a profissionalização do ciclismo no Amapá. 
Porém é preciso que todos se unam para que se 
concretize, concorrer é bom mais com despor-
tividade. Os atletas tem que ser valorizados e ter 
tempo para se prepararem, sem a preocupação 
em ter recursos para comprar passagem para 
disputar eventos nacionais e internacionais, isso 
é responsabilidade das equipes e dos órgãos des-
portivos. PARABÉNS AO AMAPÁ”.
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A Pedra do Guindaste receberá 
nova imagem de São José

Uma escultura de três metros de altura do Padroeiro de Macapá, São José, deverá ser insta-
lada em um revitalizado pedestal da antiga Pedra do Guindaste, ao lado do Trapiche Eliezer 
Levy, na Orla de Macapá. Um detalhe, a imagem estará de frente para a capital amapaense.
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RUY GUARANY NEVES – O HOMEM DA FRONTEIRA – DECANO DO JORNALISMO AMAPAENSE
Reinaldo Coelho

Faleceu no dia 7 de novembro de 
2017, por volta das 16h, em São 
José dos Campos – SP, o jornalis-

ta e um dos pioneiros das comunicações no 
Amapá, Ruy Guarany Neves, aos 87 anos. A 
homenagem póstuma a esse grande amapa-
ense, jornalista, escritor, cronista e comenta-
rista político. 

Ruy Guarany Neves, jornalista com 
milhares de artigos e crônicas publicados, 
funcionário público aposentado, natural de 
Clevelândia do Norte, município de Oiapo-
que – AP, nasceu no dia 3 de agosto de 1930. 
Publicou as obras – ‘O Homem da Fronteira’ 
(crônicas e histórias, 2005) e ‘A Missão de 
Comunicar’ (Scortecci, 2015).

Da mesma geração de seu parente e con-
terrâneo Hélio Guarany de Souza Pennafort 
(1938-2001), também jornalista e “estoria-
dor” dos caboclos do Amapá, Ruy Guarany 
escrevia e publicava na imprensa amapaense 
muitos artigos e crônicas da maior impor-
tância – não apenas analisando os fatos polí-
ticos locais, mas fazendo a contextualização 
com a intrincada política nacional. Observa-
dor atento, analista sagaz e de uma elegância 
em seu estilo, Ruy se diferenciava da maioria 
dos colegas jornalistas por não ofender nem 
elogiar gratuitamente quem quer que seja. 
Sua atuação sempre teve o respeito dos leito-
res e dos políticos pelo conteúdo substancial 
das análises que ele habilmente traçava dos 
acontecimentos marcantes.

Lançado no dia 18 de junho de 2015, na 
Biblioteca Pública Elcy Lacerda, sua obra – 
‘A Missão de Comunicar’ – documenta essa 
trajetória brilhante de um homem que soube 
extrair das notícias elementos que ficarão no 
registro da memória da imprensa do Ama-
pá. (Texto: Paulo Tarso Barros)

INFORMAÇÕES BIOGRÁFICAS
Por Sandra Regina Smith Neves
Ruy Neves (Foto: Paulo Tarso Barros 

-abril-2013)
Numa manhã ensolarada do mês de 

agosto, em Clevelândia do Norte, Oiapoque, 
às 11 horas do dia 03 agosto do ano de 1930, 
nasceu Ruy, filho de Cezarina Guarany Neves 
e Manoel Cavalcanti Neves. Nasceu em casa, 
localizada à beira do rio Oiapoque, de cujas 
janelas se avistava o lado francês e se ouvia o 
canto do Uirapuru. Criado por sua mãe, de 
quem herdou a docilidade, e por seu avô ma-
terno, Fernando Guarany, a quem todos ca-
rinhosamente chamavam de Pai Velho, con-
cluiu as primeiras séries do curso primário 
na escola pública da vila do Espírito Santo 
do Oiapoque. Aos 16 anos transferiu-se para 
Macapá a fim de cursar o ginásio, mas a ne-
cessidade de trabalhar o obrigou a concluir o 
2º grau muito tempo depois. Aos 50 anos fez 
o curso profissionalizante de técnico em Te-
lecomunicações, em nível de 2º grau, através 
do Ensino Supletivo, com registro no Crea-
-Pará. Aos 18 anos inicia a sua carreira no 
serviço público do ex-Território Federal do 
Amapá como radiotelegrafista. Atuou como 
noticiarista na recepção de notícias telegrá-
ficas para divulgação na Rádio Difusora de 
Macapá. Autodidata, apaixonado por tele-
comunicações, e dono de uma inteligência 
peculiar responsável pelo seu apurado senso 
de humor, fez desse humor inigualável uma 
arma contra as agruras da vida, jamais es-
quecendo, no entanto, de colocá-lo contra 
as injustiças e a favor da alegria – e acima 
de tudo – da liberdade de pensamento. No 

período de 1965 a 1982 exerceu o 
cargo de superintendente de tele-
comunicações do Amapá. Autor 
do Plano de Telecomunicações 
do Governo do Território, Tele-
fonia em Banda Lateral Singela, 
presidiu o grupo de trabalho que 
estudou a viabilidade da televi-
são em Macapá. Representou o 
Amapá no I Congresso Brasileiro 
de Telecomunicações, realizado 

no Rio de Janeiro, em junho de 1966. Repre-
sentou o Território no II Congresso Brasilei-
ro de Telecomunicações, realizado em São 
Paulo, em julho de 1967. Dirigiu os serviços 
de implantação do sistema de telecomuni-
cações da Universidade Federal de Alago-
as (1974). Dirigiu os serviços de instalação 
do sistema de telecomunicações da Polícia 
Federal, em São Luís, Belém e Macapá. Em 
1972 instalou o serviço de telecomunica-
ções do Incra, na Transamazônica. Em 1974 
participou da equipe de técnicos da Maxuel, 
incumbida de instalar a estação geradora de 
TV, adquirida pelo governo do ex-Territó-
rio. Como servidor público, frequentou os 
cursos de telecomunicações por ondas por-
tadoras, INBELSA, São Paulo; telecomuni-
cações em portadora reduzida, INTRACO, 
São Paulo; telecomunicações em propagação 
horizontal, Motorola, São Paulo; organiza-
ção de sistemas, ENTEL, Rio de Janeiro; es-
pecialização em administração profissional, 
Instituto de Pesquisas Rodoviárias, Ministé-
rio dos Transportes, ministrado em Macapá. 
Em 1959 frequentou o curso de pilotagem 
no Aeroclube de Macapá. Foi radioamador 
classe “A”, filiado à RNR (Rede Nacional de 
Rádio). Em 1985 presidiu a seccional da Liga 
de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, 
no Amapá. Aposentou-se aos 54 anos. A 
partir daí, passou a dedicar-se ao jornalis-
mo, tendência que 
se verificara desde a 
infância, quando es-
tudante da escola pú-
blica em Oiapoque, ao 
escrever uma crítica 
à professora, por não 
concordar com o uso 
da palmatória nas sa-
batinas de tabuada. A 
primeira participação 
na imprensa aconte-

ceu na década de 1950, no jornal A Notí-
cia. Como articulista do Jornal Amapá, de 
propriedade do governo do Território, pu-
blicou artigos abordando aspectos técnicos 
relacionados às telecomunicações. De 1993 
a 1995 atuou como articulista do Jornal do 
Dia. Em 1996, passou a atuar no jornal Di-
ário do Amapá, onde permanece até hoje. 
Além de articulista, durante dois anos assi-
nou a coluna Dito Popular. Por sua atividade 
jornalística, recebeu o título de Cidadão de 
Macapá, conferido pela Câmara de Verea-
dores e dois títulos conferidos pelo Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais no Estado de 
São Paulo, 1995/1996. No livro “Colunistas 
Brasileiros”, seu nome é destacado entre os 
melhores formadores de opinião do país. 
Seus artigos e crônicas tem no humor sua 
principal característica. Humor mordaz e 
aguçado que pode possibilitar aos leitores rir 
da própria história e assim acatar, se neces-
sário, a continuidade salutar da vida. Desde 
muito jovem percebeu no humor a principal 
arma para dizer o que deve ser dito, criticar 
o que deve ser criticado e viver, assim, o que 
precisa ser vivido. Sempre de forma alegre e 
doce, o fazer rir é a sua forma de permanecer 
vivo, sem esquecer dos muitos amigos, pa-
rentes e de sua família, sua companheira Re-
gina Smith, sua irmã Lia, seus filhos Sandra, 
Ruy, Ana Célia, Socorro, Paulo, Fernando e 
Natasha; seus netos Fernanda, Gustavo, Ha-
nah, Rodrigo, Roberta, Valéria, Victor e Fe-
lipe; seu genro Marcos e suas noras Maribel, 
Margareth e Dayse. Aos 77 anos, detentor 
de boa visão, costuma dizer que ainda não 
tem idade para usar óculos. Quando lhe per-
guntam por que o seu casamento deu certo, 
sempre responde: “É porque tudo começou 
no arraial de São José”. Avesso à formação 
de comissões, costuma dizer que, quando se 
forma uma comissão para debater determi-
nado assunto, é porque não se quer resolver 
absolutamente nada. Essa é a forma que en-
contra de viver sempre, e cada vez mais, o 
riso da vida e a vida do riso, com uma dose 
extra de humor. Que o Uirapuru cante cada 
vez mais alto e forte.

Avesso à formação de comissões, costuma dizer que quando 
se forma uma comissão para debater determinado assunto é 

porque não se quer resolver absolutamente nada.
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‘TransBalho’ - Parte III
Daniela Cardozo Mourão

Além deste, cumpre des-
tacar o projeto Tran-
sEmprego, uma entidade 

independente, que realiza um ca-
dastro de transexuais e travesti que 
querem se inserir no mercado de 
trabalho, e os encaminham a esta-
belecimentos e serviços que façam 
o recrutamento sem discriminação.

Segundo Márcia Rocha, do Tran-
sEmprego, as empresas relatam que 
funcionários transgêneros, por sua 
visão na diversidade, trazem novas 
soluções para os desafios na empre-
sa. Além de oxigenar o ambiente 
de trabalho. Estas pessoas, por sa-
berem da dificuldade de encontrar 
um novo trabalho são funcioná-
rios dedicados. Por fim, empregar 
transgênero é uma importante ini-
ciativa de combater o preconceito, 
pois além de colocar estas pessoas 
com poder econômico e vivência 
social, leva os outros funcionários a 
entenderem e respeitarem a diver-
sidade e transmitirem suas experi-
ências. Um bom exemplo é quando 
a pessoa transgênero ocupa cargos 
de chefia. Rocha também diz que 
as empresas que contratam LGBTs, 
acabam contratando mais fun-
cionários posteriormente. A IBM 
conta hoje com cinco funcionários 
contratados paulatinamente através 

do TransEmprego.
Um ponto importante, que são 

também tratados nestes projetos, 
é que não basta somente empre-
gar um transgênero. É preciso que 
haja um ambiente de trabalho 
acolhedor. É comum 
que um transgênero 
que faça sua transi-
ção dentro de uma 
empresa, mesmo 
as públicas, passem 
por humilhações, 
perseguições e cha-
cotas. Institucional-
mente algumas des-
tas empresas não 
respeitam o 
nome so-
cial, ba-
n h e i r o 
e não 
d ã o 
a t e n -
ç ã o 
para as 
queixas das víti-
mas. Colocam a 
culpa na própria 
vítima por não 
saber se “compor-
tar” lá dentro até 
que chega um 
ponto de não 
aguentarem e 
se verem obri-
gados a sair.

Assim, es-

tes projetos, também promovem 
palestras e estabelecem diretrizes 
de acolhimento e respeito para os 
funcionários transgêneros. E os re-
sultados têm sido positivos. Uma 
coisa que percebo é que a resistên-

cia das pessoas para este gru-
po está no total desconheci-

mento sobre o assunto. De 
entender que nada é uma 
escolha e tudo é um pro-
cesso.

Outro ponto necessá-
rio é preparar o funcio-

nário para a nova vida. 
Eles estavam acostu-

mados a uma vida 
de rua e receber o 

próprio dinhei-
ro, mesmo que 

muito pouco. 
Na vida do 

t raba l ho 
eles têm 
h o r á -
r i o s , 
c h e -
f i a , 
o b r i -

gações 
e me-

tas. Se 
não forem 

conscienti-
zados e prepara-

dos para a nova vida, 
podem ter um sen-
timento de estranha-

mento e deslocamento, e acabam 
voltando para a vida antiga. Porém, 
após um período de adaptação, eles 
logo se sentem mais à vontade, se 
sentindo fazer parte da sociedade 
de novo. Em suma, passas a se sen-
tir cidadãos.

Obviamente vivemos um pro-
blema de desemprego, que tem de 
ser pensado e resolvido. Mas, aqui 
a questão é outra. Não o é um pro-
blema político econômico. Mesmo 
que nosso país vivesse uma era de 
prosperidade, estas pessoas conti-
nuariam desempregadas. Portanto, 
é um problema social. Mais ainda, é 
um problema de preconceito e dis-
criminação. Há estes e outros pro-
jetos, que o espaço não me permite 
descrever, para atenuar este proble-
ma. Isto é bom, porém, o problema 
persiste e ainda é grave. 

Espero aqui ter desmistificado a 
ilusão, que alguns têm, que travestis 
e transexuais estão próximo a algu-
mas casas se prostituindo por opção 
e depravação. Eles são o que são, e 
não poderiam ser diferentes. São 
pessoas, e deveriam ter os mesmos 
direitos como eu e você. Inclusive o 
direito ao trabalho, que para nós é 
natural e uma conquista, mas para 
eles não passa de um sonho eles 
aprenderam a se aceitar, e falta o 
mundo os aceitarem

Daniela Cardozo Mourão é pro-
fessora da Faculdade de Engenharia 
da Unesp de Guaratinguetá.
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ADOÇÃO INTERNACIONAL
AUTORES (Acadêmicos)1: Amanda dos Reis Amanajás; Naiana Duarte 
Campos; Natalia Alves Ferreira; Tayma Cristina da Silva Negreiros.

Professor Orientador2: Hamilton Tavares dos Prazeres.
Adoção é um ato jurídico 

solene pelo qual alguém 
recebe em sua família, 

na qualidade de filho, pessoa a ela 
estranha. A adoção internacional 
passou a ser mais frequente no final 
da Segunda Guerra Mundial, pelo 
fato de existirem um abundante 
número de menores órfãos, sem 
condições de permanecerem com 
suas famílias. A partir daí diversos 
Estados foram realizando acordos, 
onde a adoção internacional pas-
sou a ser solução para grande par-
te dos problemas. Na maioria dos 
casos, a adoção de crianças brasi-
leiras feita por pais estrangeiros só 
ocorre, quando não foi encontra-

da uma família brasileira acessível 
para aceitar o menor.

O artigo 31 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA): 
a colocação da criança em família 
substituta estrangeira como me-
dida excepcional, cabível somente 
para fins de adoção. Além disso, 
o país de acolhida precisa, assim 
como o Brasil, ser ratificante da 
Convenção Relativa à Proteção 
das Crianças e à Cooperação em 
Matéria de Adoção Internacional 
(Convenção de Haia). O proces-
so de adoção internacional, bem 
como a habilitação de residente no 
Brasil para adoção no exterior, é 
de responsabilidade das Autorida-

des Centrais dos Estados e do Dis-
trito Federal (Comissões Estaduais 
Judiciárias de Adoção / Adoção 
Internacional). O primeiro passo 
para realizar a adoção internacio-
nal é o casal estrangeiro se habili-
tar na Autoridade Central do país 
de residência, que será responsável 
por elaborar um dossiê sobre o ca-
sal ou pretendente.

De acordo com CNJ (Cadas-
tro Nacional de Justiça) a maioria 
dos casos de adoção internacional 
é feita com crianças maiores de 6 
anos e, geralmente, com grupos de 
irmãos. Entre 2008 e 2015, ocor-
reram 657 adoções de crianças do 
Cadastro Nacional de Adoção - ge-

rido pela Corregedoria Nacional 
de Justiça do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

Contudo, à adoção internacio-
nal vem trazendo vários pontos 
positivos no âmbito social princi-
palmente em relação aos adotados 
proporcionando uma expectativa 
de vida melhor, incluindo os ado-
tantes e os países envolvidos.

¹ Acadêmicos do 10º semestre 
do curso de Direito da Faculdade 
Brasil Norte - FABRAN

² Professor da Disciplina de 
Direito Internacional Privado do 
curso de Direito da Faculdade 
Brasil Norte - FABRAN



A Pedra do Guindaste receberá 
nova imagem de São José
Reinaldo Coelho

Um dos pontos histórico, tu-
rístico e folclórico da Macapá 
antiga, a Pedra do Guindaste, 

que se encontrava esquecida, assim como 
os demais monumentos localizados em 
seu entorno (Trapiche Eliezer Levy e Pra-
ça Zagury), deverá receber uma grande 
revitalização estrutural, que traz em seu 
bojo uma grande polêmica, como em 
toda mudança acontece. A imagem do 
Santo Padroeiro de Macapá, São José, 
deverá ser esculpida como é tradicional-
mente apresentado, com o menino Jesus 
em seus braços e voltado o olhar para a 
frente da cidade de Macapá.

Essa polêmica, que hoje é debatida 
nas rádios e redes sociais, não aconteceu 
quando a imagem estava se degradando, 
sem o nariz e sem iluminação, com sua 
base de concreto sofrendo o desgaste das 
marés do Rio Amazonas. As mudanças, 
principalmente a imagem ficando de 
frente para Macapá, se deve ao fato das 
mudanças pontuais que a cidade vem 
passando. Quando foi concebida a colo-
cação do padroeiro abençoando aos em-
barcadiços que vinham aportar no Trapi-
che Eliezer Levy. Hoje, pelo crescimento 
do fluxo de embarque e desembarque, 
está sendo feito em outros pontos da ci-
dade (Canal do Jandiá, Santa Inês e San-
tana) e São José em sua nova concepção, 
dirigi seu olhar para a capital amapaense 
e junto com o menino Jesus passa a vigiar 
e cuidar de Macapá querida.

O pedido de ajuda para a restauração 
do monumento partiu da própria Dio-
cese de Macapá, através de carta enviada 
pelo Bispo Dom Pedro Conti ao presi-
dente da Associação Comercial e Indus-
trial do Amapá (ACIA), empresário Al-
tair Pereira. “A Diocese está preocupada 
com a situação do monumento, o qual 
corre o risco de desmoronamento, daí a 
proposta da reforma e possível aumento 
na altura e dimensão do cilindro de con-

creto, bem como a substituição por outra 
escultura de São José”, diz o bispo no do-
cumento. 

O presidente da ACIA não só acatou a 
sugestão do religioso como está aprimo-
rando o projeto. “Relatei essa solicitação 
ao governador Waldez Góes, que tam-
bém abraçou a causa e tirou encaminha-
mentos importantes como medidas que 
irão agregar ainda mais ao projeto, sob a 
coordenação do arquiteto e urbanista Al-
cyr Matos, que é secretário de Desenvol-
vimento das Cidades”, diz Altair Pereira.

O poder público, via Governo do Es-
tado, ficará responsável pelas interven-
ções no entorno da Pedra do Guindas-
te, que ganhará uma passarela anexa ao 
Trapiche Eliezer Levy, que permitirá aos 
turistas e moradores da cidade acesso às 
proximidades do monumento, mesmo 
com a maré cheia. “Achei essa uma solu-
ção fantástica, pois muita gente faz sacri-
fício para ir até próximo ao santo, mas só 
quando a maré baixa e agora poderá fa-

zê-lo a qualquer tempo, 
tirando fotos em frente 
à imagem do padroeiro”, 
diz Pereira.

Os trabalhos de con-
fecção da nova imagem 
já começaram no fim de 
semana, sendo executa-
dos pelo artista plástico 
e escultor Lindomar Plá-
cido da Costa. “A nova 
imagem terá três metros 

de altura e será ainda mais fiel àquilo que 
está nas escrituras, com o menino Jesus 
no seu colo e um ramo de lírio na mão 
direita; além disso, estará de frente para a 
cidade e muito bem iluminada, receben-
do o grande destaque que merece”, diz o 
presidente da ACIA.

Com relação a imagem atual os or-
ganizadores já fizeram gestões junto ao 
IPHAN (Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional) no sentido 
de autorizar para que seja colocada em 
frente à Fortaleza de São José de Ma-
capá, tornando-se uma nova atração para 
aquela fortificação do período colonial 
português – e que foi inaugurada no dia 
do Santo.

Artista
O artista plástico Lindomar Plácido 

da Costa já se encontra em Macapá fa-
zendo a escultura que substituirá a atual 
Imagem de São José. A obra terá mais de 
três metros de altura, composta pela figu-
ra do Santo Padroeiro, tendo o Menino 
Jesus no colo esquerdo, abençoando a ci-
dade, e um ramo de lírios na mão direi-
ta, de frente para a capital, não de costas, 
como a atual.

De acordo com Lindomar, a estátua 
ficará pronta em aproximadamente 30 
dias. A Pedra do Guindaste também será 
revitalizada. A estrutura atual, de bloco 
de concreto, será substituída por pedras 
lateritas, no mesmo modelo da formação 
rochosa natural que abrigava o Santo, 

mas que foi destruída pelo abalroamento 
de uma embarcação.

A atual estátua receberá, também por 
meio de Lindomar Plácido, característi-
cas das imagens tradicionais do Santo, 
com o Filho Jesus e os lírios, e deverá 
ser colocada em frente à Fortaleza de 
São José de Macapá. Para isso, a Dioce-
se, ACIA e governo do Estado estão em 
démarches com o IPHAN, uma vez que a 
cidadela é um Patrimônio Histórico.

A primeira Imagem de São José, antes 
do acidente, foi obra do arquiteto portu-
guês Antônio Pereira da Costa, que tam-
bém fez os Leões do antigo Fórum – o 
busto de Tiradentes, no QG da Polícia 
Militar, e a estátua de Cabralzinho, na ci-
dade de Amapá.

Uma escultura de três metros de altura do Padroeiro de Macapá, São José, deverá ser insta-
lada em um revitalizado pedestal da antiga Pedra do Guindaste, ao lado do Trapiche Eliezer 
Levy, na Orla de Macapá. Um detalhe, a imagem estará de frente para a capital amapaense.
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Final de ano com céu plúmbeo
Esse ambiente de revolta e caça 

aos corruptos do Brasil tem 
deixado o clima de final de ano 

assim-assim. Percebo que não está no ar 
aquele clima característico dessa época 
do ano, que mistura contrição e êxtase. 
Parece que os últimos acontecimentos 
em nosso País tirou o espírito natalino do 
foco principal.

Esse ambiente de insatisfação está 
ornado por uma grave crise econômica. 
Nossa economia que há cinco anos gerou 
euforia nos mercados mergulhou num 
colapso que redundou na demissão de 
14 milhões de brasileiros. Já imaginou? 
São 14 milhões de lares que tiveram suas 
economias comprometidas e aí o plano 
é sobreviver. Passou 2015, 2016 e agora 
conta-se nos dedos os dias para chegar o 
fim do ano. Não é pra comemorar o Ano 
Novo, mas sim para sacudir a poeira e co-

locar o trevo de quatro folhas na carteira, 
pedindo a todos os Santos e, principal-
mente, a Deus que o vento mude.

Só pra que tenham uma ideia, a Fe-
deração do Comércio e os ambulantes se 
uniram não com objetivo de planejar a 
estratégia de venda para as festas de fim 
de ano, pelo contrário, foi para sensibili-
zar a Prefeitura para que algumas linhas 
de ônibus retorne a circular pela Cândido 
Mendes. A principal artéria do comércio. 
Tínhamos ali as principais lojas de Ma-
capá, aliás, era um status ter uma casa 
comercial na Cândido Mendes. Quando 
alguém dizia que tinha comércio a per-
gunta automática era... fica na Cândido 
Mendes? Se a resposta fosse negativa, o 
sujeito já ficava assim-assim. Hoje essa 
via tem a maioria das suas lojas com as 
portas fechadas. Então, por ali, nem um 
motivo natalino até a presente data.

Os ambulantes por outro lado, que 
segundo o IBGE em levantamento feito 
em 2009 atestou que esse segmento mo-
vimentava àquela altura cerca de R$ 43 
milhões, hoje toma bordoada da Guarda 
Municipal, que obedece a determinação 
do prefeito Clécio Luís, o mesmo que em 
2009 na condição de vereador reprovou 
a atitude do prefeito da época Roberto 
Góes que retirou os ambulantes da Cân-
dido Mendes. Hoje, Clécio, bem no mês 
de novembro, aliás, meados deste resol-
ve chutar a “bunda” dos ambulantes. Está 
proibindo que essa categoria informali-
zada trabalhe. Escuda-se, a “Medusa”, no 
discurso que é necessário se fazer cum-
prir o Plano Diretor que regulamente a 
atividade de ambulantes e congêneres na 
cidade de Macapá. Mas e os poderosos? 
Isso a imprensa não diz, diria o saudoso 
Nova da Costa.

Todo esse cenário catastrófico tem sido 
sim o responsável por esse céu plúmbeo 
que paira sobre nosso Estado. Ninguém 
até agora vejo eufórico pelo Santo Natal. 
Não que a data tenha perdido importân-
cia. Jamais. Para nós cristãos comemorar 
o nascimento do filho de Deus é um hon-
ra, creiam! Mas o povo está olhando de 
soslaio para esse ambiente inóspito que 
atravessamos.

Mas eu não vou estimular esse am-
biente. Vamos acreditar e imaginar que 
isso é uma nuvem passageira que com 
o vento se vai. Sejamos todo um Cristal 
bonito que não se quebra quando cai, 
porque não caímos e nem vamos cair. Fé 
em Deus e vamos tocar a vida pra frente. 
Enfeite sua casa, da maneira que der. Je-
sus vai sim ficar feliz e se não tiver peru, 
coma frango, mas comemore o Natal e o 
Ano Novo. Foda-se!

Ei! Que tal trazer aquele 
artista que você sabe 
que faria o maior su-

cesso e nenhum “promoter” ainda se 
toucou? Você e mais uma galçera de 
fãs podem fazer isso, através de uma 
inciativa sua. Além das facilidades tec-
nológicas que são uma “mão na roda” 
para os produtores de eventos em ge-
ral, uma excelente opção de angariar o 
fundo necessário é a “vaquinha” reali-
zada pelas redes sociais. Tem uma ideia 
maravilhosa e quer tirar do papel? O 
crowdfunding pode ser a melhor so-
lução para que vire realidade. Imagine 
que você tem uma baita ideia para um 
show, mas não tem grana para começar 
a desenvolver o mesmo. Ou então teve 
um insight sensacional para o roteiro 
de um filme, mas tem certeza que ne-
nhum investidor iria apostar as fichas 
na produção.

Pois até algum tempo atrás, grandes 
músicos, autores, diretores e até inven-
tores passavam por esse mesmo proble-
ma.

E foi aí que surgiu o crowdfunding, 
um modelo de financiamento com base 
na rede mundial de computadores que 
vem ajudando vários criativos ao redor 
do mundo a dar vida aos seus projetos.

Primeiramente, o que é crowdfun-

ding? Popularizado graças ao crescente 
uso da internet, o termo significa em 
português “financiamento pela multi-
dão”, ou financiamento coletivo, como 
é mais conhecido por essas bandas. 
Um tipo de modelo de negócios onde 
as pessoas se juntam para financiar um 
determinado projeto, às vezes em tro-
ca de algum tipo de retorno ou às ve-
zes apenas pelo prazer de ajudar aquilo 
a ganhar vida. Só que muito se engana 
quem acha que essa ideia é nova: antes 
mesmo de existir Internet e até mes-
mo energia elétrica, o autor Alexander 
Pope já buscava ajuda do financiamen-
to coletivo para tentar traduzir alguns 
poemas gregos para o inglês. Isso lá no 
século XVIII.

 
É claro que a chegada da internet 

ajudou bastante ao facilitar a conexão 
entre quem tem a ideia e quem se dis-
põe a pagar por ela — e também o pa-
gamento através dos cartões de crédito 
e serviços de bankline. Para entender 
melhor sobre essa parte do pagamento, 
primeiro precisamos entender como 
o crowdfunding, de fato, funciona. A 
ideia aqui é muito simples: primeiro 
você cria a sua campanha on-line, na 
maioria das vezes através de alguma 
plataforma. Nela você dá informações 
sobre o projeto, fala quanto irá gastar 

para produzi-lo, quanto tempo levará 
para ficar pronto, como as pessoas po-
dem ajudar e o que elas podem ganhar 
em troca por aquele financiamento. Se 
tudo funcionar direitinho, depois disso 
é só colocar a campanha no ar, ligar o 
cronômetro e observar para ver se as 
pessoas estão ou não se interessando 
pela sua ideia.

Outro benefício do crowdfunding 
vem do fato de você saber exatamente 
quantos produtos deverão ser fabrica-
dos em uma primeira tiragem ou ver-
são, já que só quem pagou receberá o 
item. Outro benefício do modelo de 
financiamento coletivo é mais direcio-
nado para quem tem uma boa ideia 
de negócio e não necessariamente um 
produto.

Existem ferramentas de crowdfun-
ding já bastante consolidadas aqui no 
Brasil. E é bem fácil encontrá-las pela 
internet, tanto as daqui quanto as inter-
nacionais. Alguns exemplos, no Brasil:

Catarse - Considerado a primeira 
e maior plataforma de financiamento 
coletivo do Brasil, o Catarse está no ar 
desde o começo de 2011, já tendo agra-
ciado mais de 2500 projetos, respon-
sáveis por levantar mais de 44 milhões 
de reais investidos por mais de 280 mil 
pessoas.

Kickante - Com uma pegada de 
crowdfunding um pouco mais social, o 
Kickante já lançou mais de 19 mil cam-
panhas responsáveis por angariar pra lá 
de 22 milhões de reais em toda a plata-
forma.

Vakinha - Apesar de ter sido lan-
çado oficialmente dois anos depois do 
Catarse, a ideia do Vakinha não é nada 
nova. Criado em 2009 esse site surgiu 
depois que dois amigos perceberam o 
perrengue que era juntar a grana de um 
grande grupos de pessoas para bancar 
um projeto — que no caso eram os pre-
sentes de casamento de um dos funda-
dores da marca. Agora, mais de 7 anos 
depois, o Vakinha já conseguiu arreca-
dar grana para mais de 400 mil projetos 
cadastrados por lá.

Viu só como existem várias plata-
formas de crowdfunding com pegadas 
diferentes aqui? Mas, se estiver interes-
sado em uma plataforma internacional 
é só pegar o termo crowdfunding e pes-
quisar na rede mundial. Além de ajudar 
a milhares de empreendedores ao redor 
do mundo, o financiamento coletivo 
também tem feito a diversão de muitos 
apoiadores por aí, seja através de ga-
mes, discos e até filmes extremamente 
interessantes.

AS VAQUINHAS DA INTERNET
Marco Antônio
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Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

TRIBUTO À MARIA RAIMUNDA BASTOS FREITAS ( 23/03/1939 a 31/10/2017 ) - I

Preliminarmente agradeço ao 
amigo/irmão jornalista Ro-
berto Gato pelo artigo escri-

to e publicado nesta coluna no fim de 
semana passado sob o título “A vida 
dos Anjos não lhes pertence “.

Não há neste artigo pretensões 
além da maravilhosa experiência de 
vida em comum entre um casal que 
manteve-se unido pelos laços sagra-
dos do matrimônio, pela fortaleza da 
amizade e pelo enriquecimento co-
mum, durante 58 anos, 6 meses e 17 h.

Tudo começou em janeiro de 1958, 
quando do ingresso no primeiro ano 
na Escola Técnica de Comércio do 
Amapá, no curso de Técnico em Con-
tabilidade, até 1960 , quando gradua-
mos. Dai em diante alicerceou-se uma 
aliança afetiva, que estendeu-se pelo 
período de namoro e noivado até 02 

de abril de 1964, dia do casamento 
civil e religioso, oficiado pelo Padre 
Antonio Cocco, do PIME, na Igreja de 
São José.

É importante compreender a rela-
ção do namoro, do noivado e do casa-
mento, porque são, além de distintas, 
principalmente as duas primeiras, ali-
cerces para a terceira, que durará en-
quanto não se efetivar a frase histórica 
– até que a morte os separe.

A vida em comum é a escola da 
aprendizagem de um para com o ou-
tro, em que ambos procuram crescer 
juntos em virtudes, conhecimentos, 
convivência, experiências, ajuda, re-
núncias, etc... porque essas peculiari-
dades foram vividas individualmente 
e a partir do casamento, passam a ser 
divididas, multiplicadas, somadas, e 
diminuídas até que a individualidade 

não mais exista. Daí pra frente preva-
lece o pronome NÓS. 

Essa convivência aprofundou-se 
quando do nosso ingresso no MF-
C-Movimento Familiar Cristão, em 
agosto de 1967, do qual somos funda-
dores, com mais dez casais que à épo-
ca e recém casados, empreendemos 
novos rumos a nossa vida em comum, 
aprendendo e ensinando experiências 
profissionais e de família transmiti-
das aos que pretendiam, como nós, 
constituir uma família. Essa nova es-
cola levou-nos a conhecer mais pro-
fundamente o sentido cristão do Ser 
humano. Viajamos Brasil afora, par-
ticipando de encontros nacionais, em 
preparação as novas responsabilida-
des de administração local e regional 
do MFC. Mais do que administrar, Dª 
Maria ( é assim que a chamo ) ensi-
nava como Professora que era, apli-

cando sempre a didática da paciência, 
da concórdia, da perseverança. Dizia  
uma frase que a fará lembrar sempre 
: “ a árvore que nasce torta não pode-
rá ser endireitada, mas se bem tratada 
dará bons frutos “. Filosofia ? Inspira-
ção ? Espiritualidade ?

Outra escola de convivência foi 
nossa admissão como fundadores 
do Lions Clube de Macapá – Mar-
co Zero do Equador, em 23/03/1979 
( coincidência ou não 23/03 é dia do 
aniversário natalício de Dª Maria ). A 
princípio como Domadora ( esposa 
do associado ) e posteriormente, em 
1992, admitida como CaL ( Compa-
nheira Leão ). Nesses 38 anos de exis-
tência do Clube, foi Presidente em seis 
(6) mandatos. Como sempre, a estre-
la de sua existência brilhou, brilha e 
continuará brilhando no Estandarte 
do Clube.

Ah, como Deus escreve certo por 
linhas tortas. O que era para ser “ape-
nas” a celebração do nascimento de 
Jesus, universalizou-se numa celebra-
ção de Fraternidade e Amor. Bem ou 
mal, o Amor está em toda parte!

E se ainda assim você não quiser 
celebrar esta data, não tem problema: 

Ah, o Natal... Ouço 
pessoas critica-
rem o consumis-

mo desenfreado que toma as pessoas 
nesta época cujo significado perdeu-
-se entre árvores, brinquedos e Papai 
Noel. Certo, tudo certo...

Mas eu prefiro lembrar que neste 
final de ano, devido ao famigerado 
consumismo, milhões de empregos 
foram gerados e milhões de pessoas 
puderam resgatar um pouco de sua 
dignidade.

Prefiro lembrar que neste momen-
to, por conta do dinheiro extra que re-
ceberão, muitos pais e mães de família 
poderão oferecer uma mesa mais far-
ta aos seus filhos. E que devido a alta 
propaganda de solidariedade que se 
faz nesta época, crianças carentes po-
derão ganhar, sim, algum brinquedo.

Prefiro lembrar que muitas pesso-
as tomadas pelo espírito disseminado 
nesta época mover-se-ão à caridade e 
a solidariedade com o próximo. 

E que você... você poderá, enfim, 
dar e receber o abraço daquelas pes-
soas que você gosta mas que por falta 
de “motivo” para abraçar ficou conti-
do até agora...

Quero convidar-te a fazer como fos-
sem Natal todos os teus dias! Augusto 
Branco

Esse texto de Augusto Branco, me 
trouxe muitas lembranças de cam-
panhas natalinas, onde destaca-se o 
sentimento inebriante da voa vontade, 
do voluntariado, da doação, do amor 

pelo próximo. Cresce no ser humano 
esse dom de AMAR e de DOAR para 
alguém que muitas vezes nem conhe-
ce, é sentimento de realização. Mas, 
muitas vezes é um remédio para ali-
viar das culpas que durante 11 meses 
não se interessou em cumprir esse de-
ver da CARIDADE.

O Natal é uma festa cristã, uma fes-
ta espiritual, o famoso espirito de natal 
se apresenta de alguma forma no ser 
humano e enquanto nas outras datas 
comemorativas as pessoas compram 
para presentear parentes, cônjuges e 
amigos, no Natal, muita gente compra 
também para doar.

Tal como em qualquer data comer-
cial, o período natalino atrai muita 
atenção midiática, além de alavancar 
as vendas do varejo. Sinônimo de far-
tura gastronômica e muitos presentes, 
o Natal acaba sendo também uma óti-
ma oportunidade para fazer negócios 
e conseguir novos trabalhos. Entre-
tanto 

O espírito de doação contagia a 
todos. Das grandes empresas aos pe-
quenos grupos organizados, todos 
querem participar do movimento de 
solidariedade que é o Natal.  

O Natal
Reinaldo Coelho

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

A Companhia de Eletricidade do 
Amapá - CEA e a Companhia 
de Água e Esgoto do Amapá 

– CAESA, as duas mais importantes autar-
quias instituídas pelo Governo do Estado 
do Amapá, seu principal acionista, estão em 
permanentes dificuldades para cumprir a 
sua finalidade e são poucos os que acredi-
tam que, um dia, possam efetivar, na pleni-
tude de seus objetivos, o papel que a socie-
dade lhe atribuiu.

A CEA depois de se tornar o principal 
cabo eleitoral de partidos políticos, chegou 
a eleger deputados federais, deputados esta-
duais e vereadores por mandatos consecu-
tivos, sendo por isso, sempre entregue para 
este ou aquele grupo político que, enquanto 
pode usufruir, o fez sem olhar os prejuízos 
moral, econômico e financeiro que perpetu-
avam na empresa.

  Comprava energia da geradora e não 
pagava. Distribuía a energia que não paga-
va, para o consumo e não cobrava de todos 
e isso foi criando um passivo que superou a 
todas as expectativas e, até mesmo aqueles 
bem intencionados que por lá passaram, 

mais em conta, cobra o preço pela maior 
tarifa do mercado nacional, além de estabe-
lecer jornadas mirabolantes para cobrar os 
devedores do fornecimento e anunciar que 
na distribuição foram identificadas falhas 
com desvio significativo de energia e, até, 
profusão de “gatos” nas ligações.

A outra empresa, a CAESA, anuncia que 
não arrecada o suficiente para pagar a folha 
de pagamento. Os motivos são variados e a 
complementação é feita pelo contribuinte, 
com recursos vindos do orçamento público 
estadual e, mesmo assim, fornecendo água 
tratada para menos da metade da população 
e vendo, a cada mês, o único sistema de cole-
ta, transporte e tratamento de esgoto, dimi-
nuir a seu índice de atendimento que já está 
menor de 3% no atendimento da população 
da cidade de Macapá.

E mesmo assim, as micros medições, fei-
tas por hidrômetro, estão muito aquém dos 
pontos ligados ao sistema por falta de medi-
dores ou de quem os instale, fazendo medi-
ção por estimativa e levando a índices próxi-
mos de zero o serviço de acompanhamento.

Até mesmo os projetos anunciados no fi-

Vários órgãos fazem parte 
do aparelho genital interno 
masculino, entre os quais 

a glândula prostática, localizada no 
assoalho pélvico, abaixo da bexiga. 
Essa glândula tem íntima relação com 
a função sexual e reprodutiva, pro-
duzindo o líquido prostático, que faz 
parte do esperma (onde estão células 
sexuais masculinas—os espermatozoi-
des).

As doenças que acometem a prós-
tata afetam a função sexual e a função 
urinária, pois a uretra conduz tanto a 
urina quanto o esperma.  Quando essa 
aumenta de tamanho, com o avançar 
da idade, sobrevém o que chamamos 
de Hiperplasia Prostática Benigna( 
HPB), decorrente da aceleração da 
produção e divisão das células prostá-
ticas, por influência hormonal, consi-
derado o fator causal mais aceito pela 
ciência. 

Esse crescimento exagerado da 
glândula (hipertrofia) comprime a 
uretra, interferindo no fluxo normal 
da urina. O processo é progressivo. 
Somente a partir dos 40 anos é que 

começam a aparecer os sintomas da 
HPB: dificuldade para começar a uri-
nar (hesitação e esforço), fraqueza na 
força e no jato da urina; incontinência 
urinária (vazamento espontâneo); des-
conforto urinário; urgência miccional 
(rapidez para ir ao banheiro);urinar 
várias vezes à noite (nictúria); sensa-
ção de não esvaziamento completo da 
bexiga.

Isso ocorre por interferência do 
hormônio masculino – a testosterona 
--, que se transforma em outra subs-
tância mais forte, a diidrotestostero 
(DHT), por ação da 5-AR. Aos 60 anos 
metade (50%) dos homens sofrem da 
doença e aos 80 anos, quatro entre 
cinco homens mostram alterações evi-
dentes de HPB. Isso vai depender do 
estilo de vida, da alimentação e de fa-
tores hereditários.

O diagnóstico é através do toque 
retal, que permite a palpação da super-
fície e do tamanho aumentado ou não 
da glândula. Às vezes isso pode acon-
tecer sem sintomas urinários, o que re-
tarda o diagnóstico. Daí a necessidade 
da prevenção, através do exame peri-

ódico: o toque e a dosagem de PSA. A 
orientação médica, de preferência com 
o Urologista, visa confirmar ou não o 
diagnóstico de HPB e descartar outras 
causas possíveis, como o câncer.  

Uma dieta saudável pode ajudar a 
prevenir a doença. Comer cinco por-
ções/diárias de frutas ou vegetais fres-
cos, visando obter vitaminas, minerais 
(Se e Zn) e antioxidantes (flavonoides, 
a licopeno, betacaroteno). Os hor-
mônios vegetais encontrados na soja, 
broto de feijão e vegetais crucíferos 
ajudam a desacelerar o crescimento da 
próstata. As fibra das frutas e legumes 
se ligam aos hormônios masculinos, 
presentes na bile, reduzindo sua absor-
ção e transformação 

Muitos casos de HPB não exigem 
um tratamento. Nos casos mais be-
nignos (Estágios II e III) o tratamen-
to conservador com fitoterápicos é 
adotado em vários países europeus 
como Alemanha, Áustria, Suíça e Itá-
lia (SCHULZ, V.;HANSEL,R.;TYLER, 
V.E., 2002).

Entre as plantas medicinais reco-
mendadas:  U. dioica (Urtiga), cujos 

constituintes  inibi a 5-AR e aromata-
se, reduzindo a DHT; pode ser usada 
a infusão: 1,5 g de raiz em 1 xic. chá 
(150 ml)); C. pepo (Abóbora ou jeri-
mum), que inibe competitivamente  a 
5-AR, na forma de pó das sementes 
descascadas: 1 a 1,5 colheres de sopa, 
3xdia.(SAAD, G.A. et al, 2009); po-
dem ser usados o extrato da semen-
te(400mg por cápsula): 3 a 5 cápsulas/
dia (ALONSO, 2008); Z.mays L. (estig-
ma de milho), possuindo ação diuréti-
ca com o chá por infusão ou decocção 
a 5% a 10%: 50 a 200 ml/dia (SAAD, 
G.A. et al 2009).

O extrato de raiz de urtiga foi 
comprovada por estudos observacio-
nais controlados por placebo ( VON-
TOBEL et al.,1985) que obteve melho-
ra dos sintomas, sendo indicada pela 
Comissão E alemã para “dificuldades 
de micção associada com adenoma 
prostático estágios I-II”. Embora o uso 
das sementes da abóbora ainda seja 
baseado em conhecimento empírico, 
a monografia da CE recomenda o seu 
uso na dosagem de 10g das sementes 
inteiras ou rasuradas.

não tiveram força suficiente para mudar o 
rumo da empresa que caminhava para a in-
solvência com o risco de perder o que havia 
conquistado ao longo do tempo: servidores 
habilitados, a admiração da população e a 
concessão de distribuidora de energia para 
todos no Estado do Amapá.

A dívida, além de crescer, estabeleceu 
uma confusão de avaliação que provocou 
erros insanáveis na busca de solução para 
o problema que teve apenas um preâmbulo 
sanado ao preço pago por um empréstimo 
de um bilhão e quatrocentos milhões de re-
ais.

Quando os próprios funcionários perce-
beram que a federalização da empresa era 
uma saída, já não havia tempo. A decisão 
demorou demais que foi decretada a Cadu-
cidade da Concessão e a empresa transfor-
mada em uma prestadora de serviço para a 
Eletrobrás, enquanto a Eletrobrás assim en-
tender, providência que não sanou a dívida 
da empresa que continua “por um fio”.

Uma das saídas para quem comprou a 
energia mais cara do Sistema Nacional por 
falta de condições comerciais para comprar 

nal de 2013, quando governava o Estado Ca-
milo Capiberibe, até agora não foram con-
cretizados, mesmo com os recursos, a fundo 
perdido, obtidos no Ministério das Cidades, 
estando disponíveis para o pagamento das 
empresas contratadas para a realização dos 
projetos executivos.

Essa situação já está fazendo parte da 
agenda do Ministério Público que está pe-
dindo explicações para vários pontos do 
projeto, inclusive a falta de efetividade e o 
descuido com a eficiência, este principio da 
Administração Pública.

Enquanto isso a população passou a pa-
gar a energia mais cara do Brasil, com in-
definição de quem será a concessionária, e 
passou a sentir as dificuldades de morar em 
locais onde não tem água tratada e onde, 
também, não pode contar com poços ama-
zonas ou mesmo artesianos, pois, não raro, 
os lençóis freáticos estão contaminados.

O momento das duas autarquias é mui-
to difícil e os papéis daquelas duas empresas 
decisivos para melhorar a qualidade de vida 
da população.

É preciso mudar esse quadro!

O “NOVEMBRO AZUL” PODE INICIAR COM UMA DOENÇA SILENCIOSA: A HIPERPLASIA PROSTÁTICA.

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA TRATADA UM PROBLEMA SOCIAL 
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Os juízes Normandes Antônio de Souza e Aline Conceição Cardoso 
de Almeida Perez e os servidores do TJAP Johnatha Oliveira e Ana 

Júlia Lima de Barros  em um Seminário  pela Justiça do Mato Grosso

Felicidades a ga-
tinha Valéria Me-

nezes pela nova 
idade, festejada 

com colegas, amios 
e familiares.

O presidente da Associação dos Diplomados da 
Escola Superior de Guerra, professor Gustavo 

Alberto Trompowsky Heck, palestrou, na Procu-
radoria-Geral de Justiça do MP-AP.

Desembargador Gilberto Pinheiro recebeu o jornalista Roberto Gato 
em seu gabinete para um bate papo descontraido.

Fefê do Laguinho e 
Pablo Sena são o pri-

meiro casal de mestre-
-sala e porta-bandeira 
para 2018 da Unversi-

dade do Samba Boê-
mios do Laguinho.

DESTACAR  -Dou-
tora Daiz Nunes, 
eleita Embaixadora 
da Turma do Bem 
2017-2018. E con-
corre ao título de 
melhor dentista do 
Mundo representan-
do os Dentistas do 
Bem de Macapá.
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