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CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO
Como os municípios do Amapá recebem apoio para driblar a crise

São Joaquim 
Padroeiro do Curiaú e dos Pais                                                                   3º Caderno

A 1ª ambulância rodoferroviária da Amazônia está esqueci-
da e abandonada                                                                   2º Caderno

Municípios afetados pela redução dos repasses federais têm recebido atenção especial do governador 
Waldez Góes, que tem firmado parcerias e feito repasses de recursos. A iniciativa auxilia prefeitos na 
superação da crise econômica, que reduziu a arrecadação de impostos, com grande impacto no caixa 

dos municípios e promover obras de desenvolvimento econômico e humano em todo o Estado.
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Editorial

Da Redação

Governador envia à Alap projeto que trata da 
nova Lei de Organização Básica da PM

O governador do Ama-
pá, Waldez Góes, pri-
mando pela garantia 

de direitos dos militares e valori-
zação da Polícia Militar do Amapá 
(PMAP), enviou esta semana, para 
apreciação da Assembleia Legisla-
tiva (Alap), o Projeto de Lei Com-
plementar N° 003, de 07 de agosto 
de 2017, que trata da nova Lei de 
Organização Bá-
sica (LOB) da 
corporação.

Atualmente, 
a legislação or-
ganizacional da 
Polícia Militar 
vigente é a Lei 
Complementar 
nº 043, de 01 de 
outubro de 2007, 
que teve várias al-
terações nos últi-
mos anos e à qual 
foram juntadas três leis comple-
mentares (0052/2008, 0063/2010 e 
0085/2014).

Garantia de direitos
O projeto da nova lei agrega to-

dos os dispositivos aprovados na lei 
vigente e os das suas três atualiza-
ções acima citadas. Uma vez apro-
vado, portanto, revogará as demais.

O documento enviado pelo che-
fe do Executivo prevê mudanças 
importantes e necessárias quanto 
às carreiras policiais e estrutura or-
ganizacional da instituição. O pro-
jeto prevê a criação da Diretoria de 
Benefícios Militares (Dibem), par-
te integrante da Amapá Previdên-
cia (Amprev). O departamento já 
existe, e nele vários militares atuam 
sem previsão de cargos e funções 
no Quadro de Pessoal da PMAP, o 
que causa insegurança jurídica na 
carreira dos referidos militares. O 
mesmo se aplica à Coordenadoria 
de Atendimento Operacional da 

Projeto encaminhado ao Legislativo trata, entre outras questões, da ascensão dos policiais 
militares.

Polícia Militar no Centro Integra-
do de Operações em Defesa Social 
(Ciodes).

Uma vez aprovada, a nova Lei 
agregará também a Lei Comple-
mentar nº 0103, de 28 de junho de 
2017, sancionada pelo governador, 
que beneficia militares do Quadro 
Especial de Praças (QEP) da Po-
lícia Militar (PM) e do Corpo de 
Bombeiros do Amapá (CBMAP). 
Entre outras medidas, ela modifica 
a divisão numérica nas graduações 

do quadro especial e redistribui as 
vagas que estão dentro do próprio 
quadro para permitir a ascensão de 
todos os que já possuem os requisi-
tos para a promoção.

Educação Militar
O texto do projeto ainda prevê a 

implantação de um Colégio Militar 
no Amapá. Este pertencerá à estru-
tura organizacional da PM, dife-
rente do já implantado, em gestão 

compartilhada com a Secretaria de 
Estado da Educação (Seed).

“... a aprovação desta Lei é re-
quisito essencial para a efetivação 
e expansão deste modelo de edu-
cação. Mesmo tratando-se de uma 
gestão compartilhada, a educação 
militar já se mostra bastante exi-
tosa e almejada pela comunidade 
amapaense”, diz o governador em 
um trecho da mensagem enviada 
à Alap, na qual ele também solicita 
apreciação em caráter de urgência 

do projeto.
S e g u n -

do o chefe de 
gabinete de 
segurança ins-
titucional, te-
nente coronel 
Huelton Me-
deiros, a nova 
LOB represen-
ta segurança 
e valorização 
dos militares e 
da instituição 

Polícia Militar. “A sensibilidade do 
governador em criar este projeto 
de lei representa o compromisso 
da gestão com os militares. Por 
mais que estejamos evoluindo en-
quanto instituição, estamos atrasa-
dos na legislação. A aprovação do 
projeto na Assembleia e sua sanção 
representarão uma conquista ex-
cepcional para a Polícia Militar do 
Amapá”, destacou.

Levando recursos aos municípios

A maioria dos 5.570 municípios 
brasileiros depende de um fun-
do para ter dinheiro e realizar 

investimentos para os munícipes. É o FPM 
(Fundo de Participação de Municípios). 
Além desse fundo, as cidades brasileiras 
recebem repasses dos governos estaduais 
(percentual do ICMS e IPVA) e federal.

O bolo arrecadado pelas administrações 
municipais serve para dar continuidade às 
obras e projetos. Mas essas cidades podem 
ficar cada vez mais dependentes das trans-
ferências, causando problemas tanto nos 
gastos correntes, manutenção de serviços e 
equipamentos, como para investir em no-
vas estruturas.

No Amapá o governador Waldez Góes, 
durante a sua campanha eleitoral para um 
terceiro mandato frente ao Poder Execu-
tivo do Amapá, instituiu que seu governo 
deveria “cuidar das pessoas e das cidades”.  
No início deste mês uma Caravana do De-
senvolvimento foi montada e o governador 
está percorrendo os municípios amapaense 

levando recursos financeiros, onde a prio-
ridade é investimentos que venham benefi-
ciar diretamente e de imediato o munícipe.

Uma das maiores dificuldades dos pre-
feitos é a montagem de uma equipe técni-
ca que produza projetos capazes de serem 
atendidos pelos órgãos estaduais e federais.
Nesse sentido a secretaria das Cidades do 
Amapá, começou a trabalhar com as equi-
pes municipais e ajudou a elaborarem os 
projetos, podendo assim receber os recur-
sos financeiros nos mais diversos setores, 
sobretudo para ações e obras urbanísticas. 
Os investimentos são da ordem de R$ 2,7 
milhões, que serão repassados por meio de 
convênios, firmados diretamente com a Se-
cretaria das Cidades.

Mas para isso tem de ser cumprida uma 
sistemática estabelecida pela Secretaria das 
Cidades. Prazo de 120 dias, a partir da as-
sinatura do convênio, para finalizar as ati-
vidades; os repasses de recursos até R$ 200 
mil serão feitos em parcela única e os acima 
desse valor serão parcelados e terão acesso 
aos demais repasses mediante a prestação 

de contas do repasse anterior.
Os convênios entre o governo amapa-

ense e as prefeituras para a liberação de re-
cursos avançam: balanço da Secretaria de 
Estado das Cidades mostra que o governa-
dor Waldez Góes já assinou os convênios 
com 04 municípios. Outros 04 municípios 
estão neste momento aguardando a Cara-
vana do Desenvolvimento com as minutas 
para a assinatura das parcerias. No total, 
serão liberados R$ 2,7 milhões neste ano.

Waldez Góes ao visitar os municípios 
levando recursos para os combalidos co-
fres públicos dá a eles um novo alento para 
executarem serviços prioritários em suas 
comunas. A liberação dos recursos visa 
ainda auxiliar os prefeitos na superação da 
crise econômica nacional, que reduziu a 
arrecadação de impostos, com grande im-
pacto no caixa dos municípios e promover 
obras de desenvolvimento econômico e 
humano em todo o Estado.

Os recursos vão auxiliar as prefeituras 
em obras de saneamento, implantação de 
sistema de água, construção de escolas, 

praça no município, pavimentação de vias, 
limpeza urbana, além de locação de contra-
partidas para que possam acessar e execu-
tar os convênios com os órgãos federais. 

As contrapartidas são um compromisso 
que Waldez assumiu com os 16 municí-
pios. Elas são importantes porque os mu-
nicípios são carentes de recursos e as vezes 
deixam de receber verbas públicas do orça-
mento dos ministérios e de emendas parla-
mentares por não ter a contrapartida que é 
exigida por lei.

Além desses recursos estaduais que aju-
darão a execução dos serviços básicos nas 
cidades, estarão ajudando a circulação de 
dinheiro nas cidades e gerando emprego. 
O governo também continuará os investi-
mentos nos projetos em andamento como 
construção de escolas UBS e segurança pú-
blica.

É o poder executivo amapaense, atu-
ando com responsabilidade procurando 
priorizar a aplicação de recursos estaduais 
nos municípios, suprindo assim a carência 
financeira de cada um deles. 

Um fato corriqueiro e pre-
sente, ontem, hoje e sem-
pre, em nosso meio social, 

me preocupa deveras, as vezes até as-
susta. Fizemos parte de uma socieda-
de que se diz responsável, mas quan-
tos de nós cidadãos, que após encher 
a ‘lata’, saem dirigindo seus carros – 
sabe-se lá como. Será que não somos 
nós os verdadeiros responsáveis por 
não impedir que um amigo, ou até 
um desconhecido, em um bar, restau-
rante ou festa, não entre em seu carro 
depois de passar da conta na bebida e 
saia dirigindo perigosamente. Talvez 
ainda nada tenhamos feito por não 
termos registrado entre os nossos 
nenhum fatídico caso de acidente de 
trânsito causado por um bêbado ir-
responsável.

Sobre o álcool e seus arrasamen-
tos é muito difícil enfileirar palavras 
e definir a influência. Basta lembrar 
que a cobra, nossa velha conhecida, 
cujo bote comumente não alcança 

mais que uma só pessoa, é combatida 
a vara de ferro, vigiada de perto pela 
gritaria dos meninos, pela cautela das 
donas de casa e pela defesa do serviço 
municipal. 

Mas o álcool, que destrói milhares 
de criaturas, é veneno livre, onde quer 
que vá, e, em muitos casos, quando se 
fantasia de champanha ou de uísque, 

chega a ser convidado de honra, con-
sagrando eventos sociais. Escorrega 
na goela de ministros com a mesma 
sem-cerimônia com que desliza na 
garganta dos malandros encarrapita-
dos na rua. Endoidece artistas notá-
veis, desfibra o caráter de abnegados 
pais de família, favorece doenças e 
engrossa a estatística dos manicô-

mios; no entanto, diga isso num ban-
quete de luxo e tudo indica que você, 
a conselho dos amigos mais genero-
sos, será conduzido ao psiquiatra, se 
não for parar no hospício.

Ninguém precisa escrever sobre a 
aguardente, tenha ela o nome de vod-
ca ou suco de cana, rum ou conhaque, 
de vez que as crônicas vivas, escritas 
por ela mesma, estão nos próprios 
consumidores, largados à bebedeira, 
nos crimes que a imprensa reclama 
de sensacionalismo nos ataques da 
violência e nos lares destruídos.

A verdade é que cobramos os ór-
gãos de segurança pública, para que 
contenham esses ilícitos praticados 
por insolentes motoristas embebeda-
dos – mas será que não passamos de 
alcoólatras passivos, que nada fazem 
para conter essa violência toda, cau-
sada pela ingestão desse maldito ve-
neno?

Façamos a nossa parte ou apenas 
brindemos esse ‘desarranjo social’.

Desarranjo Social

Arautos
De fato, começou a campanha eleitoral. 
É fato que nesse período todo mundo 
vende o melhor de si ou pelos menos 
aquilo que os outros querem ouvir. Será que 
é tudo isso mesmo?

Bordalo Jr,
Jura de pés juntos e com uma mão no Código de Ética 
da OAB e outro na Bíblia que se for candidato a de-
putado estadual e se for eleito, seu primeiro projeto é 
franciscano. Devolve ao Executivo R$ 100 milhões para 
serem investidos na Saúde e Segurança. Paulo Lemos, 
Psolista endossa. Ambos burgueses. Ah... o tempo. Esse 
sim, senhor da razão. Então vamos dar ao dono do tem-
po o devido tempo. Sento e espero.

Quem é a favor?
A pergunta impertinente, que não quer calar é: quem 
defende o regime comunista do Nicolás Maduro, o dono 
da Venezuela? Tem gente no Amapá que é Maduro até 
a quinta geração. Se apresentem.

Distritão
O projeto da Reforma Eleitoral já já desembarca na 
Câmara Federal e propõe o fim das coligações e o voto 
proporcional. Uns dizem que é bom. Outros que é ruim. 
E você, o que acha? O Felino está na escuta.

Cães ladram e carruagem passa
Calejado da política, prática exercida desde cedo 
Waldez Góes parece que é mineiro e não jaburuense. 
Tranquilo, dialogando e ouvindo mais que falando vai 
encurtando a corda dos adversários. Alguém viu o Davi 
por aí?

Cães ladram e carruagem passa II
Enquanto a turma grita, Waldez mete o pé na estrada 
e sai cumprindo sua desdita. Levar alento e socorro aos 
prefeitos. Dinheiro e desenvolvimento. Agora é a vez de 
Itaubal e Cutias, no meio da semana Pedra e Serra e 
assim vai.

VV
Azevedo Costa engrossa a fileira dos que são a favor do 
voto nominal. “Em minha opinião chega de efeito Tiri-
rica” disse Azevedo no Jornal da Manhã da RDM. Pro 
VV quem tem põe, quem não tem, tira.

Se aprovada for...
Tchau tchau nanicada. Os Partidos nanicos que viram 
objeto de barganha na composição das coligações fica-
ram chupando o dedo. Muitos vão desaparecer. Aguar-
dem!

De Cezar o que é de Cezar
Senador Capiberibe deu uma demonstração de gran-
deza e compromisso com o povo amapaense. Adversá-
rios políticos ele e WG, motivo que não impediu que 
sentassem a mesa e conversassem sobre retomada de 
obras. Assim que queremos a política. Sem hipocrisia, 
só com o interesse do bem comum. Adversários, não 
inimigos. Tá certo.



cuperar vias de outros municípios. As obras 
vão ser realizadas neste verão.

Além disso, o governador anunciou que 
garante as contrapartidas para os recursos 
captados pela Prefeitura de Amapá.

 
Campus Universitário
Também foi anunciado que a Univer-

sidade do Estado do Amapá (UEAP) deve 
aprovar ainda em agosto o primeiro curso 
para o Campus Universitário que irá atender 
a região dos lagos, formada pelos municípios 
de Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho e Cal-
çoene.

O curso deverá ser licenciatura em Mate-
mática. O primeiro vestibular acontece ainda 
este semestre. A intenção é implantar em bre-
ve o curso de engenharia de pesca.

O campus irá funcionar no anexo da es-
cola estadual Vidal de Negreiros, que será re-
formada pela Secretaria de Infraestrutura. O 
Estado vai assinar com a prefeitura de Amapá 
um termo de cooperação técnica para a im-
plantação do campus.

Nova escola
Góes deverá retornar ao município até o 

início do mês de setembro para entregar a Es-
cola Estadual Maria do Céu Gonçalves, obra 
de reforma e ampliação, que está em anda-

mento, e que está orçada em R$ 1,7 milhão.
 
Região Oeste do Estado
Este fim de semana, a Caravana do De-

senvolvimento estará visitando os municí-
pios de Itaubal e Cutias, e durante a semana 
as cidades de Porto Grande, Pedra Branca e 
Serra do Navio.

Durante a visita a Porto Grande, aconte-
cerá a assinatura de convênios que irão be-
neficiar diretamente a população. A parceria 
acontecerá em auxílio aos serviços de limpe-
za urbana do município, provisão de recursos 
para a realização do Festival do Abacaxi, além 
da entrega de equipamentos para agricultura 
familiar do município.

“Vamos continuar nessa força tarefa em 
conjunto com a Prefeitura e Câmara Munici-
pal firmando parcerias. Tivemos uma agenda 
muito positiva que trará bons frutos para o 
fortalecimento do trabalho que vem sendo 
realizado assim como os em outros municí-
pios”, afirmou o chefe do Executivo.

Prefeito de Porto Grande, José Bessa, disse 
que a garantia dos convênios é um grande re-
forço nas políticas públicas para o município. 
“Precisamos sempre da parceria do governo 
estadual, a cidade ficará bem mais estrutura-
da para receber os turistas que irão prestigiar 
o Festival do Abacaxi”, previu Bessa.

reforço em Segurança Pública a partir dos con-
cursos públicos para o setor que estão em anda-
mento.

 
Calçoene
Já no município de Calçoene, o governo ofi-

cializou convênio no valor de R$ 152 mil para 
limpeza urbana, também com o objetivo de 
eliminar focos e criadouros do mosquito aedes, 
para conter a proliferação de endemias. A assi-
natura ocorreu na Câmara de Vereadores.

O prefeito Jones Cavalcante afirmou que 
pretende empregar os recursos não somente na 
sede do município, mas também nos distritos 
do Carnot e Lourenço, onde se encontra a maior 
concentração populacional de Calçoene.

A comunidade também comemorou o 
anúncio feito pelo governador para a recupera-
ção de 3 km de vias da cidade, além de assegurar 
as contrapartidas para recursos captados junto 
à União.

O município de Amapá
No município que tem o mesmo nome do 

Estado, foi entregue a praça que recebeu o nome 
de Francisco Xavier Veiga Cabral, o Cabralzi-
nho, e assinou com o prefeito de Amapá, Carlos 
Sampaio, o quarto convênio de auxílio de recur-
sos para os municípios do Estado.

A praça foi construída com recursos de 

emenda parlamentar da deputada federal Fá-
tima Pelaes e contrapartida do Estado, que so-
mam R$ 2,3 milhões. A estrutura é composta 
por arena de futebol, quadra de vôlei de areia, 
maloca cultural e lanchonetes.

O prefeito Carlos Sampaio lembrou que 
além da promessa cumprida com a entrega 
da praça, o governador conseguiu aprovar no 
legislativo e sancionar, recentemente, a lei que 
transforma em feriado estadual a data de 15 de 
maio como Dia de Cabralzinho. “Estas home-
nagens mostram o compromisso que o gover-
nador Waldez tem assumido e cumprido com o 
povo do município de Amapá. O caminho para 
a gente mudar o Amapá para melhor é através 
de parcerias.

 
Parcerias
Na Câmara de Vereadores, o governador 

e o prefeito oficializaram o convênio que ga-
rantiu o repasse no valor R$ 127 mil para a 
limpeza urbana do município.

Outra parceria firmada entre o governo 
e prefeitura vai proporcionar nova pavimen-
tação e recuperação de vias do município de 
Amapá. O trabalho será feito por meio de ad-
ministração direta. A Setrap entra com a es-
trutura própria para a execução dos serviços. 
Inicialmente, Amapá deve receber 3km de 
asfalto. O governo pretende pavimentar e re-
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Reinaldo Coelho

A dificuldade para honrar compromis-
sos já levou pelo menos 73 municí-
pios a decretarem estado de calami-

dade financeira desde o ano passado, segundo 
dados atualizados pela Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM). Com a medida, os pre-
feitos buscam se livrar temporariamente das pu-
nições previstas em caso de descumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Apesar desta ser uma realidade no país, no 
Amapá as parcerias e a boa vontade política têm 
dado outro rumo a esse cenário. Desde 2015, o 
governador Waldez Góes tem firmado parcerias 
com as prefeituras, como parte do planejamento 
da administração estadual para promover obras 
de desenvolvimento econômico e humano em 
todo o Estado.

Entre novembro de 2016 (após a eleição dos 
novos prefeitos) e fevereiro deste ano, o gover-

nador recebeu todos os prefeitos para definir as 
parcerias e conhecer as áreas prioritárias para os 
investimentos.

Para dar continuidade a essas parcerias o go-
vernador através da Secretaria de Estado das Ci-
dades, elaborou projetos de parcerias através de 
convênios, onde os prefeitos apresentaram suas 
necessidades e o montante dos recursos para exe-
cutá-los.

O titular da secretaria das Cidades, Alcyr Ma-
tos, e sua equipe técnica ajudou as prefeituras na 
montagem dos projetos e assim uma caravana 
passou a percorrer as sedes municipais, levando 
os recursos necessários para auxiliar os prefeitos 
na superação da crise econômica nacional, que 
reduziu a arrecadação de impostos, com grande 
impacto no caixa dos municípios.

O governador vem assim mantendo sua pro-
messa de campanha que é “cuidar das cidades e 
da nossa gente”. Para reforçar essa dinâmica na 
gestão, o governador ao participar da solenida-
de de posse do novo presidente da Associação 
dos Municípios do Estado do Amapá (Ameap), 

Ofirney Sadalla, atual prefeito de Santana, disse 
apoiar o trabalho desenvolvido pela associação 
e acreditar na união dos prefeitos que compõe a 
entidade.

O gestor ressaltou que o governo tem tra-
balhado arduamente pelas cidades e que, junta-
mente com o desempenho positivo da Ameap, 
o resultado deverá ser benéfico para todos os 
amapaenses.

 
Foco nas cidades
O governador vem executando ações de 

infraestrutura junto aos municípios amapaen-
se, indiferente a cor partidária. “Com relação 
à Macapá, já iniciamos o projeto de 58 km de 
drenagem meio fio, calçada, acessibilidade, e pa-
vimentação asfáltica; começamos no Infraero e 
já estamos contratando mais 50 km, com meta, 
portanto, de mais de 100 quilômetros para Ma-
capá; em Santana, já executados 23 quilômetros, 
e estamos entrando em Laranjal do Jari e Oiapo-
que. Além de que iniciamos a execução de parce-
rias com os prefeitos, para repassarmos recursos 
que deverão auxiliar na execução de melhorias 
nos 16 municípios do Amapá”, relacionou.

Ele confirma que começou esse trabalho de 
parceria antes de tomar posse como chefe do 
Executivo. “Temos trabalhado parcerias em re-
gime de colaboração para todos os municípios 
em busca de melhorias para setores como saúde, 
educação, entre outros”, enfatizou o governador.

Quanto às pessoas, políticas públicas eficien-
tes estão sendo realizadas em todos os municí-
pios, “E muitos outros projetos estão sendo ela-
borados para melhorar a qualidade de vida dos 
amapaenses”.

 
Caravana do Desenvolvimento
A atual gestão estadual vem cumprindo um 

calendário de visitas institucionais aos municí-

pios amapaenses que compõem uma verdadeira 
Caravana de Desenvolvimento, comandada pelo 
chefe do Poder Executivos e seus secretários.

O objetivo é auxiliar com recursos financei-
ros os municípios do Estado nos mais diversos 
setores, sobretudo para ações e obras urbanís-
ticas. Os investimentos são da ordem de R$ 2,7 
milhões, que serão repassados por meio de con-
vênios, firmados diretamente com a Secretaria 
das Cidades. Os quatro primeiros municípios 
beneficiados foram Tartarugalzinho, Pracuúba, 
Amapá e Calçoene. Os convênios foram assina-
dos pelo governador Waldez Góes e prefeitos.

De acordo com o secretário Alcyr Matos, os 
serviços acordados serão executados pelas pre-
feituras, que terão um prazo de 120 dias, a par-
tir da assinatura do convênio, para finalizar as 
atividades. Matos ressaltou que, para acessar os 
recursos, as prefeituras tiveram que apresentar 
um projeto que foi elaborado com o auxílio da 
Secretaria das Cidades. Ele também evidenciou 
as regras dos convênios. Segundo ele, os repasses 
de recursos até R$ 200 mil serão feitos em parcela 
única. Acima deste valor, serão parcelados.

“Os municípios que receberem os recursos 
parcelados só terão acesso aos demais repasses 
mediante a prestação de contas do repasse ante-
rior”, reforçou o secretário.

 
Tartarugalzinho
Tartarugalzinho foi a primeira cidade a es-

tabelecer os convênios. O município será bene-
ficiado com repasses de recursos de R$ 227 mil 
para limpeza urbana e R$ 230 mil para contra-
partidas exigidas na captação de investimentos 
federais, principalmente através de emendas par-
lamentares.

O recurso vai auxiliar a prefeitura em obras 
de saneamento, implantação de sistema de água, 
construção de escolas, praça no município, pavi-

mentação de vias com bloquetes e obras na Câ-
mara de Vereadores.

Durante a cerimônia de assinatura o gover-
nador destacou que a limpeza urbana é funda-
mental para redução dos índices de doenças 
endêmicas, como dengue e chikungunya. Ele 
também enfatizou a importância em garantir as 
contrapartidas. Segundo o chefe do Executivo 
amapaense, com os recursos, o prefeito poderá 
fazer desde aquisição de equipamentos necessá-
rios para a atividade, como roçadeiras, até pagar 
serviços de manutenção de máquinas usadas na 
limpeza.

“As contrapartidas são um compromisso que 
temos com os 16 municípios. Elas são importan-
tes porque os municípios são carentes de recur-
sos e as vezes deixam de receber verbas públicas 
do orçamento dos ministérios e de emendas 
parlamentares por não ter a contrapartida que é 
exigida por lei”, justificou o governador.

Ele também chamou a atenção para a presta-
ção de contas dos convênios e colocou a Contro-
ladoria Geral do Estado (CGE) à disposição da 
prefeitura para auxiliar os técnicos a manter os 
convênios em regularidade permanente.

O prefeito Rildo Oliveira frisou que a crise 
econômica nacional comprometeu muitos inves-
timentos que poderiam ser feitos com recursos 
próprios. Por isto, as contrapartidas garantidas 
pelo Estado aliviarão as demandas existentes no 
município. “É difícil comandar o município nes-
ta crise, que reduziu os repasses do FPM [Fundo 
de Participação dos Municípios]. Por isso esses 
convênios são importantes”, reforçou o prefeito 
de Tartarugalzinho.

 
Nova escola
Ainda durante a cerimônia, Góes anunciou 

que até o final do mês de agosto retornará ao 
município para entregar a nova escola do assen-
tamento do Cedro. A obra contempla 10 salas 
de aulas, quadra esportiva, parquinho e salas de 
leitura. O investimento é de mais de R$ 2 mi-
lhões.

Festival
O governador também confirmou apoio à 

prefeitura de Tartarugalzinho para a realização 
do Festival da Banana, que tem o objetivo de fo-
mentar e movimentar a economia do município, 
com ênfase para a produção agrícola familiar do 
fruto, uma das bases econômicas da região.

 
Pracuúba e Calçoene
Os municípios de Pracuúba e Calçoene tam-

bém assinaram convênios com o Governo do 
Estado. Em Paracuúba, o valor conveniado foi 
na ordem de R$ 100 mil, o governador ressal-
tou que, para acessar os recursos, as prefeituras 
tiveram que apresentar um projeto que foi ela-
borado com o auxílio da Secretaria das Cidades.

Ele também evidenciou que como os re-
passes dos dois municípios foram inferiores à 
R$ 200 mil, eles serão feitos em parcela única. 
“Acima deste valor [R$ 200 mil], os valores se-
rão parcelados”, explicou o chefe do Executivo 
Estadual. Ele também assegurou contrapartidas 
referentes aos recursos captados pela prefeitura 
de Pracuúba. Um outro convênio para estes re-
passes deverá ser assinado.

A prefeita, Belize Costa, agradeceu o apoio e 
solicitou uma cooperação para manutenção de 
ramais importantes para o escoamento da pro-
dução agrícola e de pescado. Em resposta, Góes 
anunciou que o governo aguarda a liberação de 
recursos do Ministério da Integração Nacional 
para a pavimentação de ruas e estradas nos 16 
municípios do Estado.

“É um convênio que não chega somente às 
necessidades urbanas, mas atende também à 
saúde pública, porque ela vai ajudar no combate 
ao aedes. Mas além disso, é vital para o municí-
pio a sensibilidade do governador de vir à nossa 
cidade e atender a outras demandas”, destacou 
a prefeita.

Waldez também determinou que a Polícia 
Militar inicie os procedimentos de viabilidade 
para reformar o prédio da instituição em Pra-
cuúba. O município também deverá receber 

CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO
Como os municípios do Amapá recebem apoio para driblar a crise

Municípios afetados pela redução dos repasses federais têm recebido atenção especial do governador Waldez Góes, que tem firmado parcerias e fei-
to repasses de recursos. A iniciativa auxilia prefeitos na superação da crise econômica, que reduziu a arrecadação de impostos, com grande impac-

to no caixa dos municípios e promover obras de desenvolvimento econômico e humano em todo o Estado.
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Besaliel Rodrigues

A corrupção eleitoral chegou a 
patamares insustentáveis no 
Brasil. Até mesmo a maior au-

toridade da Nação, o presidente da Repú-
blica, está denunciado criminalmente por 
corrupção, aguardando o Supremo Tri-
bunal Federal autorização da Câmara dos 
Deputados para afastá-lo do cargo e pros-
seguir o julgamento do processo penal.

Em sobrevôo, avistemos como alguns 
países de diferentes culturas têm traba-
lhado a questão do combate à corrupção 
eleitoral em seus respectivos ordenamen-
tos jurídicos.

Vejamos hoje a experiência da Alema-
nha.

O sistema eleitoral alemão é admira-
do em todo o mundo. No que toca às in-
cursões do poder econômico no processo 
eleitoral, desde 1949 trabalha no sentido 
de minorá-las.

Uma das principais ações que tomaram 
para aperfeiçoar o sistema político e elei-
toral do país e, consequentemente, dimi-

nuir os excessos do poder econômico nas 
eleições, foi a criação da cláusula de bar-
reira. Ela determina que só se podem fazer 
representar no Bundestagaqueles partidos 
que conseguirem, no mínimo, 5% dos vo-
tos válidos ou três mandatos. Dos 36 par-
tidos existentes após a Segunda Guerra, 
eram 4 em 1990.

Antes de avançar nesta explanação, 
um alerta: A Alemanha é país de primeiro 
mundo, líder da Comunidade Européia. 
Quem se põe a estudar outras culturas di-
ferentes da sua, não pode olvidar de que 
cada povo possui suas peculiaridades. Não 
se pode transplantar jeitos e formas de vi-
ver e fazer, sem essas ponderações. As so-
ciedades humanas são organismos vivos e 
não máquinas; elas funcionam de acordo 
com o que lhes é próprio.

Faço este aviso, pois, vez por outra, ve-
mos e lemos pessoas que constroem com-
parações e considerações imponderadas, 
no âmbito do direito comparado e estran-
geiro, alucinadas por mudanças instantâ-
neas e irrefletidas.

Voltemos. O financiamento eleitoral 
germânico é misto, porém, o financiamen-
to público prevalece no país.

Na Alemanha, todos os partidos co-
bram mensalidades dos seus filiados, além 
de poderem receber doações de simpati-
zantes; mas, os montantes arrecadados 
desta forma não são suficientes.

Assim, os partidos passaram a receber 
anualmente do Estado, por até 5 milhões 
de votos válidos 1,30 marcos, depois eu-
ros, por voto.

Para motivar a prestação de contas dos 
recursos privados recebidos pelos partidos, 
para cada dinheiro arrecadado como con-
tribuição dos filiados ou doações, o parti-
do recebe cinqüenta fênigues (bônus). A 
legislação bávara determina que, durante 
o ano, os subsídios destinados para todos 
os partidos não pode ultrapassar o limite 
máximo estabelecido na norma.

O controle contábil dos partidos é feito 
pelo Der Bundeswahlleiter, órgão eleitoral 
descentralizado, com nove membros, res-

ponsável pelos assuntos eleitorais da Na-
ção. Ocorrendo desobediências às normas 
eleitorais, o Judiciário é acionado para 
apurar e, se for o caso, punir os infratores.

Esta experiência eleitoral germânica 
é uma das que subsidiam os projetos de 
reformas política e eleitoral que tramitam 
no Congresso Nacional brasileiro.

As informações expostas aqui foram 
extraídas especialmente da obra Perfil da 
Alemanha, de Arno Kappler, trad. Assis 
Mendonça, FranKfurt: Departamento de 
Imprensa e Informação do Governo Fede-
ral, págs. 169-76.

Para mais informações, consulte os 
sites www.government.de ewww.bundes-
tag.de. A Lei Fundamental de Bonn, que 
é a Constituição da Alemanha, ser encon-
trada no site http://info.juridicas.unam.
mex/cisinfo/. Ver, ainda, Celso Ribeiro 
Bastos e Ives Gandra Martins, págs. 569 
ss. e David Fleischer, Financiamento das 
campanhas eleitorais. In Revista Ciências 
Jurídicas, ano 1, n. 2, Brasília, jun. 1994, 
p. 169-70.

Combate à corrupção eleitoral no Direito alemão

A Amazônia, como o restan-
te do país, possui suas datas 
históricas relevantes. O 15 de 

agosto de 1823 é, para mim, a mais im-
portante, pois se trata da Adesão do Pará 
à Independência do Brasil. 

Ouço críticas sobre o 15 de agosto em 
razão da tragédia do brigue Palhaço, onde 
252 pessoas morreram intoxicadas por 
cal a mando do Oficial Joaquim Lúcio de 
Araújo. A minha discordância se prende 
ao fato de que sem a adesão à Indepen-
dência, hoje não faríamos parte do Brasil. 
Certamente seríamos tratados pelo sul e 
sudeste como são os nossos irmãos bo-
livianos e, precisaríamos de passaporte 
para nos deslocar até aquela região.

O grito de Independência em 7 de se-
tembro de 1822 dado por D. Pedro I, com 
apoio maciço da maçonaria, de várias 
classes sociais e contando com a força 
imprescindível da nossa princesa Maria 
Leopoldina, uma referência marcante na-
quele movimento para quebrar os laços 
com Portugal, eclodiu apenas em algu-
mas províncias do sul e sudeste do país.

O novo imperador teve que contratar 

os serviços do almirante Lorde Thomas 
Alexander Cochrane e do capitão Gren-
fell, para comandar a nossa gloriosa ma-
rinha objetivando a unificação do país.

Ao chegar ao Maranhão, o capitão 
Grenfell aplicou um “blefe” afirmando 
que possuía uma forte armada, impondo 
condições para a adesão, salvo contrário, 
atacaria a cidade de São Luis. O ardil deu 
resultado.

Em seguida, dirigiu-se a Belém, últi-
mo bastião dos lusitanos que era forte-
mente defendido pelo General Moura, 
comandante das Armas, com 600 ho-
mens. O capitão aplicou o mesmo engo-
do, tendo o oficial português recusado a 
proposta. O impasse se fez presente e a 
destacada atuação do bispo D. Romualdo 
de Souza Coelho foi decisiva, pois pre-
sidia a Junta que governava a Província, 
informando ao militar que iria reunir o 
Conselho para deliberar a questão.

O general a todo custo se opôs à ideia, 
porém, no dia 11 de agosto de 1823, às 
19h, iniciou-se a sessão para deliberar a 
questão que somente terminou às 23h, 
com o povo nas ruas exigindo a adesão. 

A Junta reunida no Palácio do Governo 
decidiu em favor da unidade do Brasil. 
Assim, entre os historiadores há diver-
gência sobre essa data. 

Em 15 de agosto de 1823, foi devi-
damente formalizado o ato de adesão 
da Província do Pará à independência 
do Brasil, com salva de vinte e um tiros 
que foram dadas pelo brigue do capitão 
Grenfell e respondida pela Fortaleza da 
Barra, com o povo nas ruas comemoran-
do.

Passada a euforia, o blefe de Grenfell 
fora descoberto, tendo ele, contra a von-
tade dos brasileiros, instalado uma nova 
Junta, mantendo, no entanto, o poder 
nas mãos dos portugueses. Houve saques 
em vários estabelecimentos comerciais 
lusitanos, como represália. 

Acusado de agitador, o Cônego Batis-
ta Campos foi amarrado à boca de um 
canhão com estopim aceso, por ordem 
do oficial inglês e graças à interferência 
dos membros da Junta Provisória que in-
tercederam, não foi executado, sendo, no 
entanto, recomendada sua transferência 
para o Rio de Janeiro a fim de ser julgado 

O comandante não tendo outra saída co-
locou em liberdade aquele grande líder.

O capitão Grenfell, sob alegação de 
manter a ordem, executou cinco ma-
nifestantes e aprisionou 256 homens 
suspeitos por tempo indeterminado no 
porão do brigue Palhaço. Não havendo 
espaço para respirar, os presos pediram 
água e como resposta os soldados joga-
ram cal virgem, ceifando a vida de 252 
prisioneiros. Esse episódio ficou conhe-
cido como a tragédia do brigue Palhaço.

Evidentemente que não existe justifi-
cativa para a morte de uma pessoa, quan-
to mais de centenas ou milhares, porém, 
é impossível numa guerra não ocorrer 
derramamento de sangue e injustiça. 
Isso ocorreu na unificação da Alemanha, 
Itália, Rússia, China, Oriente Médio, Ín-
dia, independência dos Estados Unidos 
e da América Espanhola, por exemplo, 
onde milhares de vidas foram ceifadas.

O 15 de agosto, para mim é, de todos 
os feriados da Amazônia, o mais impor-
tante, pois na realidade sem ele, impor-
tância nenhuma teria o 7 de setembro 
para nós amazônidas.

15 DE AGOSTO 

Gilberto de Paula Pinheiro

EMBRAPA AMAPÁ
Abre inscrições para curso de 

manejo de quelônios
Editoria

A Embrapa Amapá recebe ins-
crições, de 7 a 18 de agosto, 
para o curso “Manejo produ-

tivo de quelônios de água doce em ca-
tiveiro”, a ser realizado nos dias 22 e 23 
de agosto de 2017, no auditório da insti-
tuição de pesquisa, em Macapá (AP). O 
curso é gratuito e tem como público-alvo 
extensionistas, agentes e líderes comuni-
tários e aquicultores que atuam ou têm 
interesse no cultivo de quelônios, com 
ênfase em tracajás. São oferecidas 20 va-
gas. 

De acordo com a coordenadora e ins-
trutora do curso, pesquisadora Jamile da 
Costa Araújo, o objetivo principal é ca-
pacitar multiplicadores em manejo pro-
dutivo de quelônios de água doce culti-
vos para fins comerciais. 

A programação constará de apresen-
tações teóricas e procedimentos práti-
cos, pela manhã e à tarde, abordando 
legislação, espécies e suas características, 
contenção física, instalações, sistemas de 
produção, bem-estar e comportamento 
animal, sanidade e controle produtivo. 
A parte prática do curso será realizada 
na Unidade Demonstrativa instalada na 
área da Em-
brapa Amapá.

O Curso
 
A oferta 

deste curso 
faz parte das 
atividades do 
projeto “Pro-
dução de tra-
cajá em cati-
veiro como alternativa sustentável para o 
desenvolvimento amazônico” (Amapa-
Já), financiado pelo Banco da Amazônia 
por meio de edital de seleção pública pu-
blicado pelo banco para apoio financei-
ro, com o objetivo de apoiar atividades 
de pesquisa científica e tecnológica que 
contemplam transferência de tecnolo-

gias. 
Desenvolvido pela Embrapa Ama-

pá, o projeto é voltado para sistema de 
produção comercial do tracajá (Podoc-
nemis unifilis) em cativeiro na Amazô-
nia. A pesquisa desenvolve ações para 
atender ao objetivo de estabelecer e apri-

morar índices 
zootécnicos, 
desenvolver 
tecnologias e 
capacitar mul-
t iplicadores 
para produ-
ção de tracajá 
em cativeiro. 

Para isso, 
envolve uma 

equipe técnica e de apoio, e acadêmicos 
bolsistas, empenhados em estudos da 
produção e aprimoramento de índices 
zootécnicos e avaliação de rendimento 
de carcaça de tracajá; estratégias de co-
municação e capacitação; implantação 
de Unidade Demonstrativa, e estudo de 
mercado de produtos oriundos do tra-

cajá. 

“As atividades 
do projeto Ama-
pajá estão sendo 
executadas em 
ritmo acelera-
do. Atualmente, 
três experimen-
tos estão em an-
damento, uma 
dissertação já foi 
defendida, e aca-

bamos de concluir 
a estrutura de uma 
Unidade Demons-
trativa (UD) de pro-
dução de tracajá em 
fase inicial. Temos 
previsão de instalar 
mais duas UDs até 
o fim de 2018. Além 
disso, ainda este 
ano vamos realizar 
três cursos e um se-
minário”, anunciou 
a pesquisadora Jamile Araújo.

 
O quelônio 

O tracajá é uma das espécies mais 
capturadas para consumo na Amazônia 
brasileira – integrando a lista de animais 
vulneráveis à extinção -, segundo a União 
Internacional para a Conservação da Na-
tureza e a Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Fauna e da 
Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. 
Além de ser a espécie mais apreendida 
pelo órgão fiscalizador de tráfico de ani-
mais silvestres, no Amapá (2005 a 2009), 
totalizando 35,55% das apreensões. Este 
fato demonstra o alto grau de uso desta 
espécie pela população no estado, a qual 
consome a carne e ovos destes animais 
de vida-livre, comprometendo de forma 
drástica a manutenção dos estoques na-
turais.

Uma espécie com boa condição para 
criação em cativeiro, o tracajá é de fácil 
adaptação às condições de manejo de 
criação e de boa aceitação pelos con-
sumidores. A produção comercial em 

cativeiro pode ser uma alternativa para 
reduzir o tráfico, gerar renda para as co-
munidades e contribuir para a preserva-
ção da identidade cultural das mesmas, 
já que consumir esta espécie faz parte da 
cultura amazônica.

 Entretanto, este hábito cultural en-
contra-se ameaçado por conta das res-
trições legais de uso desse recurso na-
tural, visando sua proteção, pois apesar 
da produção comercial desta espécie ser 
autorizada, não há dados que subsidiem 
o sistema de produção. 

Visando contribuir para o desenvol-
vimento do sistema de produção co-
mercial de tracajá, o projeto da Embrapa 
objetiva elucidar o comportamento de 
crescimento, densidade de estocagem, 
manejo nutricional (exigência proteica e 
restrição alimentar) e medidas de bem-
-estar animal na produção desta espécie, 
além de estudar o potencial de comer-
cialização dos produtos oriundos deste 
sistema de produção, e do potencial eco-
nômico e nutricional. 



Macapá-AP, 12 a 18 de agosto de 2017

A 1ª ambulância rodoferroviária da Amazônia 
está esquecida e abandonada

Descaso com o 
patrimônio do Amapá 
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Recentemente um grupo de calou-
ros do Curso superior de História, de 
uma universidade macapaense, co-
mentou nas redes sociais sobre as pos-
sibilidades do Poder Público de buscar 
uma forma de adquirir vários bens 
moveis e imóveis que representam a 
classificação histórica do Estado do 
Amapá. 

A atual concessora da área da an-
tiga ICOMI foi procurada pelo blog 
para comentar sobre o quadro físi-
co da extensa área industrial daquele 
que já foi um dos maiores exportado-
res minerais da América Latina, mas 
ninguém da diretoria no Estado foi 
diretamente localizado, ficando mais 
vez sobre a vontade das autoridades 
competentes de avaliar a importância 
desses bens para a história recente do 
Estado. (Publicado por Emanoel Jor-
danio, no http://santanadoamapa.blo-
gspot.com.br/2017/08/em-area-desa-
tivada-1-ambulancia.html)

últimas reformas físicas, tanto que a 
colorização externa seguia o padrão 
do Grupo Anglo (azul e branco). 

“De uma certa maneira, a direção 
da Anglo via uma importância naque-
le veículo em termos de resgate histó-
rico, por isso fizeram uma repaginada 
sobre ela”, acredita Cláudio. 

Um cuidado tomado pela minera-
dora em manter esse pedaço da histó-
ria da mineração amapaense começou 
a cair no esquecimento após a crise de 
2013, quando o caís da empresa desa-
bou e as transações comerciais sofre-
ram suas primeiras quedas, obrigando 
mais uma vez a recorrer numa nova 
transição patrimonial. 

Até o início de 2014 ainda era possí-
vel ver o veículo sendo limpo e conser-
vado periodicamente por colaborado-
res, mas a escassez administrativa da 
nova concessora (Zamin Mineração) 
levou essa peça histórica a ser tomada 
pelo matagal do esquecimento alheio. 

Da Editoria

Quem passa no cruzamento 
da Avenida Santana com a 
Rua Cláudio Lúcio Mon-

teiro, e consegue observar do portão 
principal onde funcionava da antiga 
mineradora Zamin Amapá, com cer-
teza já deve ter visto um antigo veículo 
(modelo da década de 1960) na área 
interna dessa antiga mineradora, hoje 
coberto por matagal e apresentando 
sinais claros de manchas e deteriora-
ção física. 

Esse veículo que andou sobre os 
trilhos ferroviários de uma minerado-
ra que explorou mais de 65 milhões de 
toneladas de minério de manganês do 
Estado do Amapá por mais de quatro 
décadas, era um tipo de carro adapta-

do para servir de ambulância para o 
setor de saúde da Indústria e Comér-
cio de Minérios Ltda (ICOMI). 

 “Foi um marco de uma geração de 
profissionais da saúde que amavam 
trabalhar nessa empresa, e sabiam da 
importância desse veículo quando al-
guém precisava ser vacinado em algu-
ma localidade atendida pela empre-
sa ou transportando alguma pessoa 
doente”, relembra o aposentado José 
Maciel, de 78 anos, que hoje reside em 
Macapá. 

Maciel conta que trabalhou na mi-
neradora ICOMI entre 1968 e 1980 no 
cargo de soldador e auxiliar de mecâ-
nico, onde ainda viu o histórico veí-
culo trafegando constantemente pelos 
quase 200km de ferrovia que ligava as 
minas de Serra do Navio ao embarca-
douro da empresa, na cidade de San-

tana. 
 “A princípio ela era mais usada 

para levar somente os médicos e di-
retores da empresa nos locais de vaci-
nação, daí quando percebi já servia de 
transporte para pessoas doentes e fazia 
até três viagens por semana pela ferro-
via”, detalhou. 

Veículo pioneiro

Adaptados para circular em ferro-
vias e estradas convencionais, veículos 
denominados Hi-ferroviário (“Hy-
-rail”) ou rodoferroviário surgiam no 
final da década de 1950, contendo um 
conjunto adicional de rodas de aço re-
trátil, para a condução em vias férreas. 

Tais veículos eram geralmente uti-
lizados para a manutenção de linhas 
ferroviárias ou construção de novas 
estradas. 

O veículo rodoferroviário existente 
na ICOMI, foi adaptado de uma ama-
zona (ano 1962) configurada e mon-
tada como uma ambulância. Manti-
nha a mecânica básica do Chevrolet 
Amazona 3100, com os adaptadores 
ferroviários sendo acionados hidrau-
licamente. A bitola original dos eixos 
da Chevrolet Amazona eram originais, 
adaptando naturalmente sobre a bitola 
dos trilhos. 

Quando os adaptadores das ro-
das ferroviárias ficavam abaixados, o 
movimento se dava pelo contato dos 
pneus traseiros com os trilhos, permi-
tindo o deslocamento do veículo. Foi 
emplacada com a chapa de série NFB 
1972 de Santana (AP). Esteve na ativa 
até o final dos anos de 1970. 

Para o deslocamento sobre os tri-
lhos, a ambulância simplesmente su-

bia sobre a estrada férrea, alinhando 
as quatro rodas sobre elas. Interessante 
notar-se que a distância entre as rodas 
era a mesma bitola entre os trilhos, 
com isto, todas as rodas ficavam em 
contato permanente com o boleto do 
trilho. 

A ambulância da ICOMI foi inten-
samente usada na maioria dos casos de 
atendimento de urgência, à qualquer 
pessoa que morasse na Vila operária 
de Serra do Navio ou no entorno da 
ferrovia e que necessitasse urgente-
mente ser deslocada para Macapá. 

Ela tinha preferência de tráfego sobre 
qualquer tipo de trem. 

Cuidados e reformas

Daquilo que um dia já foi o período 
áureo da mineração brasileira, a em-
presa ICOMI encerrou suas atividades 
no Amapá no final do século XX, pas-
sando suas instalações para a MMX, 
do Grupo EBX (do empresário Eike 

Batista).

Por consideração institucional e 
até histórica, parte desse importante 
patrimônio conseguiu ser preservado 
por alguns funcionários e colabora-
dores da mineradora, que constante-
mente efetuavam reparos de limpeza e 
pintura do histórico veículo. 

“Ainda tentaram coloca-la para 
funcionar de modo limitado, apenas 
para uso turístico, mas acharam me-
lhor reformá-lo e deixa-lo como expo-
sitor da história da mineração”, disse 

Cláudio Moreira, ex-funcionário da 
MMX-Amapá, que ainda esteve res-
ponsável pela manutenção do veículo 
quando trabalhava na mineradora. 

Em 2008, quando houve uma nova 
transição empresarial – passando os 
direitos de exploração mineral da 
MMX para a Anglo Ferrous – o ilustre 
veículo conseguiu ainda ter uma aten-
ção merecida, recebendo uma de suas 

DESCASO COM O PATRIMÔNIO DO AMAPÁ

A 1ª ambulância rodoferroviária da Amazônia está esquecida e abandonada

ESTRADA DE FERRO DO AMAPÁ
UMA FERRAMENTA DE TURISMO

Quando esteve ameaçada de virar sucata, ninguém acreditou. Virou 
objeto de conflitos políticos e depois entrou para o noticiário mun-
dial dos negócios quando o [então] bilionário brasileiro Eike Ba-

tista assumiu o seu controle. Trata-se da Estrada de Ferro do Amapá (EFA), que 
outrora foi o mais charmoso meio de transporte para passageiros no Estado. Mas 
agora o fantasma do ostracismo e do abandono estão de volta.

Segundo dados da antiga controladora dos trens, a holding OGZ, o contrato 
de arrendamento de 20 anos firmado com o Estado previa um investimento de R$ 
40 milhões na revitalização da linha férrea, mas pelas contas do grupo Batista esse 
valor ultrapassou os R$ 81 milhões. O fato é que os trens ficaram sim de cara nova.

Uma viagem entre o quilômetro zero da EFA até a estação no município 
de Serra do Navio, nos quilômetro 193, durava em média 5 a 6 horas. A viagem 
cortava os municípios de Santana, Macapá, Porto Grande, Pedra Branca e Serra do 
Navio. Durante o trajeto, observação nítida de todos os ecossistemas do Amapá, 
considerado o Estado mais preservado do país. Campos, cerrados, florestas, rios 
e igarapés iam surgindo pela janeja dos vagões encantando os observadores mais 
etentos e sensíveis para essas coisas.

Atualmente, os trens estão sob a responsabilidade do Governo do Amapá, 
que está em busca de interessados em arrendar a ferrovia. Depois da MMX, já pas-
saram pelo controle da EFA a inglesa Anglo American e a indiana Zamin Ferrous.

Calendário – Os trens de passageiros faziam três viagens semanais entre 
Santana e Serra do Navio, às segundas, quartas e sextas-feiras. Outra característica 
importante da viagem era a interação com quem mora às margens dos trilhos, 
em localidades interioranas que possuem casebres isolados e simples. É só dar um 
aceno que as crianças e até adultos respondem com um sorriso e um “tchauzinho”.

Especialistas em turismo ferroviário já visitaram a Estrada de Ferro do 
Amapá e apontam essa via como tendo grande potencial para o incremento dessa 
atividade. Ferrovias muito mais antigas, como a Estrada de Ferro Oeste de Minas, 
com mais de 200 anos, ainda contribuem para a economia de cidades importantes 
como São João Del Rei e Tiradentes, só com o transporte de turistas. Então ainda 
está em tempo.
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MAIS EDUCAÇÃO
COM AS ESCOLAS
MILITARES DA
POLÍCIA E DOS
BOMBEIROS E AS
8 ESCOLAS DE
TEMPO INTEGRAL
 - NOVO SABER

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

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

MAIS EMPREGO
E RENDA COM
A ZONA FRANCA
VERDE

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

CUIDANDO 
DA NOSSA
GENTE

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

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

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

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

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

estão ao alcance de todos.

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

vida dos amapaenses.

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

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



A Etapa Norte do Campeonato Bra-
sileira 3 x 3 da modalidade (antiga 
Trinca) estava inicialmente pre-

vista para os ginásios do São José e Avertino 
Ramos, a competição ocorreu na Praça Nossa 
Senhora de Fátima.

A etapa Macapá do Campeonato iniciou 
com a fase classificatória e tem levado grande 
público aos jogos.

A fase final da competição acontecerá nos 
dias 11, as 18h, e 12, às 17h (sexta e sábado), 
no mesmo local.

Estão participando as categorias Sub 18 
e Open masculina e feminina. A relação dos 
times finalistas ficou de ser disponibilizada 
nessa segunda-feira, 7.

Durante os jogos também acontecem de-
safios de 3 pontos, apresentação de DJ, MC e 
sorteio de prêmios. Os jogos são disputados 
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Campeonato Brasileiro de 
Basquete 3 x 3 

Da Editoria

em meia quadra, num período de 10 minutos. 
A equipe que somar 21 pontos ganha a par-
tida, independente do tempo de jogo. Se ne-
nhum dos times completar 21 pontos após o 
período final, a equipe com maior pontuação 
ganha a partida.

Premiações:
1° lugar Open (masculino/feminino): R$ 

500 + quatro passagens para etapa final/na-
cional em Brasília + Placa e 
Medalha;

2° lugar Open (masculi-
no/feminino) Medalhas;

Sub-18 (masculino e 
feminino): 1° Placa + me-
dalhas + R$ 250; 2° placa e 
medalha.

Segundo Agostinho, a 
competição é aberta para 
todos os estados da Região 

Norte, mas apenas 
Amapá e Pará estão 
confirmados: “Já 
temos confirma-
das trincas do Pará, 
além das equipes 
do Amapá, mas 
ainda estamos na 
expectativa de ou-
tros estados se ins-
creverem. Estamos 
trabalhando diu-
turnamente na par-
te da programação 

e da estrutura, tapando os buracos, ajetando 
alambrado e fazendo pintura geral da praça, e 
para isso estamos conquistamos vários parcei-
ros, como os empresários Otaciano Pereira e 
Jaime Nunes, além da Comel (Coordenado-
ria Municipal de Esporte e Lazer) que é nossa 
parceira.

“A Etapa Norte que reúne seleções de vá-
rios estados e vai classificar o representante da 
Região para o Campeonato Brasileiro, que por 
sua vez vai representar o Brasil no Mundial. 
Estamos nos empenhando muito para o su-
cesso do evento, por causa da visibilidade que 
vai dar para o Amapá, em especial agora que a 
modalidade está a um passo de se tornar um 
esporte olímpico”, pontuou.

Confira algumas regras da Etapa Norte do 
Basquete 3 x 3:

A equipe deve ser formada por quatro in-
tegrantes (três titulares e um reserva).

A modalidade se tornou Olímpica, e na Tóquio 2020 terá a sua primeira participação.
As partidas são realizadas em apenas um 

lado da quadra tradicional.
O jogo só termina quando uma equipe 

chegar ao placar de 21 pontos ou quando o 
tempo chegar aos 10 minutos.

Esporte Olímpico 
O sonho de muitos amantes do basquete 

se tornou realidade. Na sexta-feira (9/06) o 
Comitê Olímpico Internacional (COI) divul-
gou alterações no seu programa e incluiu a 
modalidade 3 x 3 a partir dos Jogos de Tóquio, 
em 2020. Com a inclusão do 3 x 3 no progra-
ma olímpico, os adeptos do basquete nacional 
esperam que e entidade promova a modalida-
de, juntamente com o poder público e o em-
presariado local.

Os jogadores amapaenses de basquete fi-
caram muito feliz com a notícia.  O Amapá 
que sempre se destacou na como o melhor 
basquete da Região Norte  e outro movimento 
que provavelmente vai acontecer é que muitos 
atletas que não tiveram oportunidades em ti-
mes profissionais vão migrar para o 3 x 3.

O desejo dos basquetistas é que a partir 
de agora a federação amapaense de basquete 
(FAB) possa criar competições que valerão 
pontos para o ranking nacional e mundial. No 
Rio, São Paulo e no Sul são feitos torneios com 
frequência. Eu creio que se o poder público e 
a iniciativa privada apoiarem, a modalidade 
deslancha. No 3 x 3, o custo é muito mais bai-
xo. Então, isso viabiliza com mais facilidade o 
desenvolvimento da modalidade.

Natação Máster Amapaense
Dupla de cinquentões treinam para representar o Amapá e o Brasil no Mundial de Natação na Hungria

O Amapá sempre teve 
grandes nomes no pó-
dio da natação brasileira. 

Porém, a décadas as braçadas nas 
piscinas amapaenses estão restri-
tas aos grupos de nadadores máster 
que estão mantendo o “folego” das 
grandes conquistas nacionais e in-
ternacionais, levantando a bandeira 
do Amapá no mais alto ponto das 
conquistas.

Esse folego vem sendo mantido 
por quase quarenta jovens cinquen-
tões que utilizam as piscinas, não só 
para tratamento de saúde, mas para 
fazer bonito nas competições e tra-
zerem medalhas para o Amapá.

Lucinilda do Rosário, de 50 anos, 
e Emílio Diaz, de 63 anos, apesar da 
idade, a dedicação no esporte conti-
nua no auge. A dupla de nadadores 
treina mais de duas horas por dia e 
ainda faz mais 45 minutos de mus-
culação, tudo para representar bem 
o Amapá e o Brasil, no período de 
14 a 20 de agosto, no Mundial de 
Natação, em Budapeste, na Hungria. 

“Esta é uma competição que está 
faltando no meu acervo. O Mundial 
vai ter os melhores nadadores más-
ters do mundo e por isso estou me 
preparando muito forte para con-
quistar esse título tão sonhado – 
disse a amapaense”.  

Eleita três vezes no Top Ten 
(2012, 2013 e 2014) – prêmio con-
cedido pela Federação Internacional 

de Natação (FINA), Lucinilda é fa-
vorita para conquistar uma medalha 
no Mundial de Natação, competição 
que ela vai disputar pela segunda 
vez. A amapaense vai competir na 
categorias 50+, nas provas de 50 me-
tros borboletas, 50 e 100m livres e 
50 e 100m costa.

“Na primeira vez que eu disputei 
o mundial (na Itália, em 2012), fui 

com o intuito de ficar entre as 20 
melhores do mundo, e na época eu 
fiquei em 12º. Agora na Hungria, se 
Deus quiser, eu quero ficar entre as 
10 primeiras colocadas”, disse Luci-
nilda do Rosário.

Já Emílio Dias começou a compe-
tir há dois anos e neste curto perí-
odo, passou por dezenas de cidades 
e já disputou um sul-americano. O 
amapaense gosta de participar de 
provas longas e não será diferente 
no Mundial, onde vai competir nos 
400 e 800 metros livres, 50m costa 
e mais dois revezamentos, tudo na 

categoria 60+.

“Só de você chegar 
no Mundial é uma 
experiência mui-
to grande, pois dá a 
possibilidade de você 
adquirir mais conhe-
cimento, ainda mais 
para mim que sou 
muito novo na pis-
cina e 
v o u 

buscar uma técni-
ca mais aprofunda-
da para que eu possa 
aplicar nos meus trei-
nos”, finalizou o na-
dador.

Quem é Lucinilda

Lucinilda do Ro-
sário vai disputar seis 

provas individu-
ais no Mundial da 
Hungria. A ama-
paense treina for-
te durante 1h30 
todos os dias da 
semana. Ela con-
ta que a principal 
dificuldade será 
vencer o clima 
congelante do 
país europeu. 

“O Mundial em si não me preo-
cupa, pois vou competir da mesma 
forma que venho competindo em 
todos os torneios que participo, 
mas o que vai ser difícil é a adap-
tação ao clima da Hungria. Sou do 
Norte, qualquer temperatura abaixo 
de 24°C já está frio para mim, mas 
sempre damos um jeito de nos supe-
rarmos”, finalizou.

Quem é Paulo Emílio Gomes 
Dias

Mais que atleta, um exemplo de 
superação. O nadador máster, 62 
anos de idade, conquistou 06 me-
dalhas, 01 medalha de prata, 03 
medalhas de bronze e 02 medalhas 
de 4º lugar. Contudo a maior vitó-
ria do atleta não são as medalhas 
exibidas no peito, mas a superação 
conquistada após 28 anos de alcoo-
lismo vencidos através da prática do 
esporte.

Na cidade de Uberlândia (MG) 
Paulo Emílio participou do Campe-
onato Brasileiro de Natação “Mas-
ter” com aproximadamente 600 
atletas e ganhou quatro medalhas 
entre prata e bronze, nadando 800m 
largo, 400m, 200m e 50m explosão, 
integrante da Associação Máster Po-
roroca. O evento ocorreu no perío-
do de 24 a 27 de novembro de 2016

Emílio já está se preparando para 
o campeonato mundial de natação 
que acontecerá em Budapeste na 
Hungria, em 2017.
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SÃO JOAQUIM - PADROEIRO DO 
CURIAÚ E DOS PAIS

O Santo é considerado padroeiro da comunidade Quilombola do 
Curiaú, e o patriarca da família, festejado no dia 13 de agosto.

Página  4.
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ARINALDO GOMES BARRETO – HOMEM DE UMA SÓ PALAVRA!
Reinaldo Coelho

Primeiro, a notícia: ontem à noi-
te, a comissão da Câmara dos 
Deputados que analisa a refor-

ma política aprovou o “Distritão”, um 
novo sistema que muda radicalmente as 
eleições para deputado – e pode valer já 
no ano que vem.

Hoje em dia, a eleição para deputa-
do funciona no sistema proporcional. É 
o seguinte. Primeiro, a Justiça Eleitoral 
pega o número total de votos válidos 
(excluindo brancos e nulos) e divide 
pelo número de vagas na Câmara. Esse 
número é o chamado coeficiente eleito-
ral, ou seja, o número de votos que você 
precisa ter para se eleger. Nas eleições de 
2014, foram cerca de 300 mil votos.

A Justiça Eleitoral também faz ou-
tra coisa antes de decretar o resultado. 
Ela pega todos os votos de cada partido, 
soma e depois divide pelo coeficiente 
eleitoral. A partir daí, determina quan-
tas vagas no Congresso cada legenda vai 
ter. E isso pode gerar uma distorção, que 
são os chamados “puxadores de voto”. O 
deputado federal Tiririca, por exemplo, 
teve 1 milhão de votos na eleição de 
2014. Por conta disso, ele se reelegeu – 
e, como tinha 700 mil votos “sobrando”, 
também levou junto mais dois deputa-
dos do seu partido (que os eleitores de 
Tiririca nem sabiam quem eram).

O Distritão acaba com isso. Pelo 
novo sistema, são eleitos os deputados 
mais votados, e ponto final. Não tem 
mais coeficiente, nem divisão, nem 
nada. É muito mais simples, e pode até 
parecer mais justo. Na prática, tende a 
gerar distorções dantescas – que fariam 
o atual Congresso parecer um paraíso.

COMO AS COISAS SÃO – E COMO 
PODEM FICAR

Vamos supor que você resolva votar 
no deputado X. Hoje, se ele tiver mais 
votos do que o necessário para se eleger, 
tudo bem – pois os votos excedentes vão 
para outros candidatos do mesmo parti-
do, que em tese têm a mesma ideologia 
e defendem as mesmas coisas. Já se, por 
outro lado, o seu candidato tiver menos 
votos do que o necessário para se eleger, 
tudo bem também – pois o seu voto será 
somado ao total recebido pelo partido, e 
ajudará a conquistar cadeiras para aque-
la legenda. Percebe? Nos dois casos, de 
um jeito ou de outro, o seu voto conta. 
Isso ajuda a construir partidos sólidos, 
que defendem as coisas em que que você 
acredita, e fazer com que a sua voz seja 
ouvida. Claro que tudo isso é em tese. 
Mas, em tese, o sistema tem certa lógica.

Com o Distritão, não é assim – ele 

transforma a eleição num jogo de Ba-
talha Naval, em que você tem grandes 
chances de levar a pior. Se você votar 
num candidato, e ele tiver mais votos 
do que o necessário para se eleger, o seu 
voto será simplesmente ignorado. Não 
terá servido para nada. Isso siginifica 
que, se o Distritão tivesse sido adotado 
na última eleição para deputado federal, 
30 milhões de votos teriam ido parar no 
lixo, segundo análise feita pela UFRJ. 
35% a 60% dos votos dos eleitores, de-
pendendo do Estado, seriam descarta-
dos.

É uma barbaridade. E não há como 
se defender dela – porque não há como 
saber, antes da apuração, se o seu can-
didato preferido já tem ou não os votos 
necessários para se eleger (o que libera-
ria você para votar em outro).

O segundo problema é que o Distri-
tão, na prática, facilita a transformação 
do Congresso em freak show. Se só os 
mais votados se elegem, os partidos ten-
dem a apostar mais ainda em candidatos 
ao estilo bufão – que não têm nenhuma 
densidade político-ideológica, mas atra-
em atenção (e votos de protesto) duran-
te a campanha. Percebe? O novo sistema 
acaba com os “puxadores de votos”; mas 
abre a possibilidade de que palhaços e 
similares, justamente o que ele queria 

combater, tenham ainda mais espaço no 
Congresso. Da mesma forma, se só os 
mais votados se elegem, leva vantagem 
quem já é conhecido ou tem o dinheiro 
necessário para fazer uma grande cam-
panha – o que fatalmente reduz a pos-
sibilidade de renovação do Parlamento.

O golpe de misericórdia do Distritão 
é que, na prática, ele implode os parti-
dos políticos – que passariam a ser me-
ros balcões de negócios, agrupamentos 
das pessoas que receberam mais votos, 
sem que elas tenham ideologias ou pro-
postas em comum. O sistema político 
atual já permite isso, você dirá. Claro. 
Mas o novo vai além: estimula isso. Tal-
vez por esse motivo, o Distritão só seja 
adotado em quatro países: Afeganistão, 
Kuait, Emirados Árabes e Vanuatu.

O Distritão terá de ser votado no Ple-
nário da Câmara, e conseguir 60% de 
votos a favor, para valer nas eleições ano 
que vem. Não é certo que isso aconteça 
(em 2015, o então presidente da Câma-
ra Eduardo Cunha tentou aprovar algo 
similar e perdeu por 267×210). Mas é 
possível.

Se ele entrar em vigor, prepare-se 
para um Congresso ainda mais injusto, 
fisiológico e cruel do que o atual. Você 
ainda não viu nada.

A REFORMA POLÍTICA E A ATUALIDADE

Em épocas de “salve-se quem 
puder” os políticos acabam 
sendo ainda mais inventivos 

e atrevidos, tendo como único objetivo 
manter-se com mandato e, se possível, 
na área de influência do Poder.

A Reforma Política que está sendo 
trabalhada na Câmara Federal está se 
tornando um labirinto onde só as “ra-
posas” da política saberiam caminhar. E 
estamos apenas a menos de dois meses 
para que as regras sejam definidas com 
validade para as eleições de 7 de outu-
bro de 2018.

O cuidado como estão sendo coloca-
das as palavras no texto que pretendem 
aprovar, em dois turnos, na Câmara e 
dois turnos no Senado, com quorum 
qualificado, precisam ser bem entendi-
das. As barreiras estão sendo propostas 
para que os que atuais detentores de 
mandato assim continuem.

A criação do “distritão” e o aumento 
do financiamento público de campanha 

são dois pontos que, possivelmente não 
terão problemas para serem aprovados 
por aqueles que, hoje, detêm o mandato 
parlamentar.

São regras que dificultam a ação do 
eleitor. São equações complicadas que 
precisam ser resolvidas e que estarão 
confundindo a cabeça de todos, devido 
a dificuldade que têm os partidos, em 
suas bases estaduais e municipais, para 
explicar o que realmente está aconte-
cendo.

Falo dos partidos que têm nesse mo-
mento, maior número de parlamentares 
nas casas congressuais em Brasília. Os 
“nanicos” continuarão com a sua mis-
são, quase inglória, de fragilizar a demo-
cracia pelo favorecimento que permite 
aos partidos considerados grandes, a fa-
zer a “democracia” que lhes interessam.

É uma pena que as eleições no Bra-
sil sejam realizadas nestas bases, pois, 
assim, as modificações que muitos pre-
gam e até querem, não têm chances de 

serem conseguidas em conquistas tão 
densas quando o momento precisa.

Ora, daqui a 50 dias as regras deve-
rão estar, todas elas, aprovadas.

Até agora permanecem em “fogo 
brando” deixando a decisão para última 
hora e, assim, definir apenas os pon-
tos que interessam a poucos, ficando a 
maioria sem sequer entender o quanto 
parcial e contra os interesses coletivos 
foram tomadas.

A população, o eleitor e a imprensa 
clamam por mudanças radicais nas re-
presentações que o eleitor manda para 
as cadeiras em Brasília e, também para 
as assembleias legislativas, os comandos 
dos governos e o senado, mas com esses 
freios de mão puxados, sem tempo para 
que as regras sejam compreendidas por 
todos, esse clamor não será atendido.

Aliás, as eleições suplementares que 
estão em andamento no Estado do 
Amazonas é um retrato disso: os dois 
candidatos que se habilitaram para con-

correr em segundo turno de votação são 
duas daquelas “raposas” que são “repu-
diadas” e que, na hora do voto, têm a 
preferência do eleitor.

Isso indica que a eleição será para os 
mesmos e, aqui e acolá, em casos bem 
específicos, aqueles que são indesejados 
como candidatos ou eleitos, durante 
o período que não seja de eleição, são 
aqueles que estarão, no período da elei-
ção, vencendo as disputas para os prin-
cipais cargos decorrentes de mandatos 
eletivos.

Mesmo com esse cenário e com os 
primeiros sintomas demonstrados pe-
los eleitores amazonenses, ainda há 
quem acredite em mudanças radicais 
em 2018, principalmente nos parla-
mentos.

O eleitor se puder, - e se os candi-
datos deixarem -, poderá mudar essa 
história, mas é preciso saber que mui-
tos políticos, com e sem mandado, “re-
mam” em outra direção. 

O Pioneiro Arinaldo Gomes 
Barreto nasceu em 1939, 
filho de Luiz Gomes Barre-

to e Evença Gomes Barreto. Era pai do 
ex-Deputado Estadual e ex-Vereador – 
Lucas Barreto e de José Cantuária Bar-
reto, o Zeca Barreto, Promotor de Jus-
tiça do Amapá e blogueiro e também 
irmão da professora e artista plástica 
Nina Barreto Nakanishi, entre outros.  

Zeca Barreto conta que seu pai “era 
um homem simples, filho de nordes-
tinos e, como não podia ser diferente, 
não levava desaforos para casa. Cos-
tumava receber amigos para um bom 
papo e passava horas conversando e se 
esquecia do tempo”.

“Era um homem cheio de vontade 
de viver. Sua inteligência, seu senso de 
humor inconfundível e sua sincerida-
de, eram dignos de causar vergonha a 
quem o acompanhava. Ele não con-
seguia mentir, tampouco fingir, sim-
plesmente falava, contrariando o que 
ele sempre nos ensinava: “pense tudo 
quanto fale e não fale tudo quanto 
pense”. Ele falava tudo o que pensava, 
sem rodeios.”

“Tinha muitos amigos da sua difí-
cil infância quando a família mudou 
para Macapá. Ainda era criança, ape-
nas 5 anos, sem pai, que morrera pre-
cocemente, e pouco tempo depois, já 
ajudava na venda de pirulitos de ma-
racujá que “Vó Evença” fazia.

Colocava tudo numa tábua perfu-

rada, pregada na ponta de um cabo de 
vassoura, e saia para vender com seu 
inconfundível bordão: “Olha o piruli-
to que bate-bate, pirulito que já bateu, 
quem gosta de mim é tua mãe, quem 
gosta da tua mãe sou eu!”. Era o Ari-
naldo, piruliteiro...”

Os amigos de Arinaldo, daquela 
época “ainda se lembram das gozações 
e de quão bom ele era de peteca (boli-
nhas de gude). Era campeão e ganhava 
tudo, latas e latas, que também vendia 
para quem perdia. Mas, já adulto, sua 
principal diversão era a pescaria e ti-
nha uma lista pronta com tudo o que 
deveria levar nas suas viagens para não 
esquecer de nada, inclusive os tempe-
ros para a comida. O grande proble-
ma era a “divisão” (como ele falava) 
do produto da pesca com quem era 
ruim de linha. Dizia: “esse parceiro é 
só blefe e eu ainda tenho que dividir 
por igual!”, seguido de uma gargalha-
da. Pura gozação!”

“Tinha verdadeira fixação por leitu-
ra e era muito bem informado. Passava 
horas lendo suas revistas e livros, prin-

cipalmente de medicina veterinária, e 
discutia com os profissionais da área 
que davam assistência técnica na sua 
fazenda, empreendimento que era re-
ferência por ser a primeira a criar gado 
holandês puro no Amapá e a única 
que tinha ordenha de leite totalmente 
automatizada a vácuo, sem qualquer 
contato manual. Orgulhava-se de di-
zer que tudo o que possuía havia sido 
obtido com o esforço de uma vida de 
trabalho honesto.”

Arinaldo Barreto trabalhou por 
longos anos na Radional, que localiza-
va-se em uma das casas na esquina da 
Av. Mendonça Furtado com 
a rua General Rondon no 
centro de Macapá.

Por ser técnico em eletrô-
nica, participou da equipe 
que integrava a Sociedade 
Anônima Técnica de Rádio 
do Amapá – SATRA, que 
fundou a ZYD-11 – extinta 
Rádio Equatorial de Macapá, 
segunda emissora de ampli-
tude modulada do Amapá, 
que foi fechada pelo Gover-
no Militar, em 1964. Após o 
fechamento da Equatorial, 
Arinaldo participou da pri-
meira equipe que criou a Rá-
dio Educadora São José de 
Macapá, terceira emissora 
de AM, de Macapá, que ti-
nha como acionista maior a 
Prelazia de Macapá.

Zeca Barreto assegura que seu pai 
“era um homem íntegro e de uma só 
palavra. Durante anos fiz a contabili-
dade da pequena loja de eletrônica que 
tínhamos (a Magnaton) e lembro que 
ele nunca pagou uma conta com atra-

so. Era extremamente cuidadoso com 
os seus negócios e tinha verdadeira 
aversão a dívidas, tanto que nunca to-
mou dinheiro emprestado em banco 
e sequer financiou os carros que pos-
suía. Aplicava o dinheiro e quando já 
tinha o suficiente comprava à vista. Às 
vezes discutia com ele sobre isso, já era 
Economista, tinha uma visão diferen-
te, mas era a forma como ele tratava os 
negócios e eu respeitava.”

“Meu pai era o mais novo de dez fi-
lhos e foi o primeiro a partir, aos 55 
anos de idade, no dia 6 de abril de 
1995. Foi uma dor que parecia não 
ter fim, quase insuportável para todos 
nós, sobretudo para a mamãe que pa-
rece nunca ter superado a sua partida. 
Sofri muito e até abandonei o curso de 
Direito por seis meses por não conse-
guir me concentrar. Foi muito difícil, 
pelo seu sofrimento que o Lucas, mi-
nha mãe e eu acompanhamos de perto 
durante os quatro meses de tratamen-
to. Mas deixou o Delmir, meu irmão 
mais novo, sua cópia fiel, para que nos 
lembremos sempre da sua presença.”

Adaptação do texto de Zeca Barreto 
(*) José Cantuária Barreto (Zeca 

Barreto) - Promotor de Justiça do 
Amapá e blogueiro - é filho de Arinal-

do Gomes Barreto.

Texto original sob o título “Sauda-
des de filho”, postado no domingo, 14 
de agosto de 2011 no blog “Meu Pirão 
Primeiro” by Zeca Barreto.

“Era um homem cheio de vontade de viver. Sua inteligência, seu senso de humor inconfundível e sua sincerida-
de, eram dignos de causar vergonha a quem o acompanhava. Ele não conseguia mentir, tampouco fingir, sim-
plesmente falava, contrariando o que ele sempre nos ensinava: “pense tudo quanto fale e não fale tudo quanto 

pense” - “Saudades de filho” -  por Zeca Barreto (*)

VOCÊ ACHA O CONGRESSO NACIONAL UM HORROR? CONHEÇA O “DISTRITÃO”

Uma homenagem no Dia dos Pais!
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Arautos da moralidade de ocasião
O eleitor brasileiro que 

se prepare e coloque 
o “desconfiômetro” de 

prontidão. O Brasil passa por mais 
um momento delicado da vida pú-
blica. A ascensão do Partido dos 
Trabalhadores ao poder em 2003 
provocou, na elite nacional, um in-
contido e indisfarçável incomodo. 
Esses comunistas de “meia pataca” 
adestrado no quintal de Fidel Cas-
tro e na ex-URSS querem ascender 
à elite, sentar à mesa com a aristo-
cracia nacional e ditar as regras de 
como se divide o orçamento nacio-
nal. Isso não! Pensaram os donos da 
pátria.

Tá mais do que na cara que o 
Brasil tem a tônica da apropriação 
do capital público para uma mino-
ria, formada por nobres portugue-
ses, depois pelos barões do Café, da 

Cana de Açucar, dos coronéis, das 
oligarquias gaúchas e essa gente 
construíram uma dinastia de poder 
no Brasil que só eles comandavam 
as contas públicas. Assim estava 
confortável. Ninguém chiava, esta-
va tudo dominadinho.

O desmonte dessa estrutura cor-
rupta e perdulária existente em 
nosso País desde sempre começou 
a ser desmontada com o impedi-
mento da Presidenta Dilma Rousse-
ff. Ela deu pedaladas fiscais? Deu. 
Mas quem nunca? O problema que 
qualquer pretexto para tirar a pedra 
do sapato da burguesia, era válido. 
Não sou PT e muito menos Dilma, 
mas também não sou imbecil. Os 
comunistas do Castro queriam um 
País totalitário, sob suas barbas e 
com desmoralização dos ricos. Os 
movimentos campesinos e as milí-

cias (MST) barbarizando no campo. 
Praticamente uma expropriação da 
propriedade privada rural, então...

O Brasil deflagrou a “guerra de 
Bugiu” onde todo mundo joga mer-
da em todo mundo. Desmascara os 
comunistas ladrões, desmoraliza a 
burguesia perdulária e o povo igno-
rante, massa de manobra, desones-
to também produz a nova casta. Os 
oportunistas de plantão. Os arau-
tos da moralidade. Com discurso 
pronto e conveniente. Bem emba-
lado numa retórica de probidade, 
do voto franciscano. “Se eu for elei-
to, vou moralizar a coisa pública.” 
“Chega de político corrupto.” “O 
povo quer mudança.” Tudo isso é o 
óbvio ululante, mas a pergunta que 
não quer calar é: o povo quer mu-
dança mesmo? O cidadão deixou 
de fazer gato na sua casa? Parou de 

furar fila? De jogar lixo na rua? De 
furar na fila do banco? O jovem de 
cabular aula? O professor da escola 
pública de enrolar em sala de aula? 
O advogado de fazer advocacia du-
pla? Será que estamos mesmo que-
rendo mudança. Ou estamos fazen-
do o jogo das elites que manipulam 
o povo através dos veículos de co-
municação, enviesando a informa-
ção, manipulando os incautos com 
suas opiniões convenientes. Preste 
atenção. Jesus falou que falsos pro-
fetas iriam aparecer na terra fa-
lando em nome de Deus, e temos 
um monte de homens e mulheres 
dizendo que Deus fala pelas suas 
bocas, será? E esses arautos querem 
moralidade ou apenas uma oportu-
nidade. Devemos separar o joio do 
trigo. E para isso requer habilidade 
e muito vento.
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São Joaquim - Padroeiro do Curiaú e dos Pais
Reinaldo Coelho

Este ano coincide os festejos 
de São Joaquim Padroeiro do 
Curiaú e o Dia dos Pais, come-

morado no segundo domingo de agos-
to. A festa do dia dos Pais tem a mesma 
base do dia das Mães, homenagem aos 
patriarcas da família, porém com ento-
nação comercial.

No Brasil, a ideia de comemorar esta 
data partiu do publicitário Sylvio Bhe-
ring, e foi festejada pela primeira vez no 
dia 14 de Agosto de 1953, dia de São Jo-
aquim, patriarca da família.

Sua data foi alterada para o 2º do-
mingo de agosto por motivos comer-
ciais, ficando diferente da americana e 
europeia.

No Amapá a data não tem muito im-
pacto no comércio local, pior na crise 
que a economia nacional está enfren-
tando, não tem São Joaquim que ajude, 
mas aproveitamos para desejar aos pais 
amapaense um Feliz Dia dos Pais.

Já quanto a festividade em homena-
gem à São Joaquim, realizada há mais 
de dois séculos pela comunidade do 
Curiaú, área de proteção ambiental e 
remanescente quilombola do Amapá já 
começou.

O evento que é festejado em um no-
venário, que começou no dia 08 e ter-
mina no dia 18 de agosto, terá com fa-
mília festeiras os Bolão. De acordo com 
um dos organizadores, Pedro Bolão, de 
56 anos, o evento representa a história 
da comunidade quilombola. Ele ressal-
ta que os moradores da região fazem 
promessas para serem pagas durante as 
celebrações.

“Para nós, a festividade representa 
muito. Nós fazemos as nossas promes-
sas a São Joaquim, somos agraciados e 
pagamos através da festa. É um evento 
muito grande e muito bonito também. 
Nossa família faz a festa com intuito de 
louvar o santo”, disse o organizador.

Toda a comunidade é envolvida nas 
festividades, e é esta união em torno de 
São Joaquim, que dá origem a maioria 
dos nomes dos homens da localidade e 
eles participam intensamente da reali-
zação do tradicional festejo, principal-
mente nas rodas de Batuque e ladainhas 
que marcam a programação.

O início das atividades será no Ma-
locão da Tia Chiquinha, localizado na 
rodovia do Curiaú, em Macapá. No 
primeiro dia um almoço será distribu-
ído para a comunidade. À noite, após a 
ladainha, que é cantada em latim, terá 
rodas de batuque devem animar os par-
ticipantes.

As novenas em homenagem ao santo 
acontecem todos os dias da programa-
ção a partir de 19h30, na Igreja de São 
Joaquim. Outras rodas de batuques es-
tão marcadas para os dias 14 e 18, no 
encerramento da festividade.

A organização da festa é uma místi-

ca que envolve 
toda a comuni-
dade, o festeiro 
que organiza, 
tem a respon-
sabilidade de 
mobilizar, ar-
ticular, e espe-
cificamente re-
ceber as outras 
comunidades; 
na organização 
da festa as tare-
fas se dividem 
entre homens 
e mulheres, as mulheres tomam conta 
da cozinha, sendo que quem prepara a 
carne para o cozido, que será servido 
aos visitantes, fica aos cuidados dos ho-
mens.

Vale uma justificativa, quanto ao 
nome da vila, contada por João Ataíde: 
“quando me embrenhei pelos campos 
da vila, ouvia o Tio Anduda, dona Jovi-
na, chamavam de “CRIAU”; meu pai Jo-
aquim Nascimento da Silva, filho legiti-
mo da vila de criaú de baixo, fui a fundo, 
vivo até hoje na busca de entendimento 
da cultura de nossa gente. Enfim, tendo 
o nome se originado dos termos CRIA 
(de CRIAR) e MÚ (DE GADO), con-
vergindo o vocábulo para CRIA-MÚ as-
sim, a maioria ainda chama de CRIAÚ, 
conta-se na vila, que uma professora, 
vinda da cidade, passou a lecionar na 
vila e achou que o nome criaú estava 
errado e dizia aos alunos que o nome 
certo era curiaú, a mesma, escrevia em 
documentos oficiais exatamente o vocá-
bulo curiaú; mostrando o processo de 

aculturação a que a vila foi submetida”.
Uma das novidades deste ano é que 

será contado as histórias que envolvem 
os festejos na comunidade, e para isso 
estão sendo aguardados, as crianças, 
estudantes e professores para participa-
rem das rodadas de histórias, um dos 
principais assuntos será sobre a “Ban-
daia”.

Dona Esmeralda contou a reporta-
gem que Bandaia é como se chama a 
música ritmada pelos tambores e pan-
deiros do batuque de são Joaquim do 
Criau.

Uma das bandaia conhecidas e can-
tadas é:

São Joaquim está na terra
com prazer e alegria
nós vamos louvar
o vosso sagrado dia...
Serviço
Festa de São Joaquim
Período: 9 a 18 de agosto
Local: comunidade do Curiaú, em 

Macapá.

Já tocamos neste assunto há poucas edi-
ções. Mas, além de ser um assunto per-
tinente, está cada vez mais sobressal-

tando os usuários de celulares, computadores 
e outros equipamentos ligados à rede mundial. 
A revolução tecnológica trazida pelos com-
putadores, como todas as revoluções, trouxe 
tanto coisas boas quanto ruins. Portanto, por 
mais difícil que seja, é necessário abrir os olhos 
para o fato de que muitas pessoas desonestas 
estão usando a internet para roubar os outros. 
Por isso, aqui estão 25 das mais comuns frau-
des na internet, projetadas para enganá-lo e, 
assim, entregar o seu dinheiro ou informações 
particulares muito importantes. Felizmente, 
se você estiver ciente desses golpes e saber o 
modo como operam esses criminosos moder-
nos, é o suficiente para proteger-se contra eles.

Normalmente, não é uma tarefa simples 
atacar e fraudar dados em um servidor de uma 
instituição bancária ou comercial e, por este 
motivo, golpistas vêm concentrando esforços 
na exploração de fragilidades dos usuários. 
Utilizando técnicas de engenharia social e por 
diferentes meios e discursos, os golpistas pro-
curam enganar e persuadir as potenciais víti-
mas a fornecerem informações sensíveis ou a 
realizarem ações, como executar códigos mali-
ciosos e acessar páginas falsas.

De posse dos dados das vítimas, os gol-
pistas costumam efetuar transações finan-
ceiras, acessar sites, enviar mensagens ele-
trônicas, abrir empresas fantasmas e criar 
contas bancárias ilegítimas, entre outras ati-
vidades maliciosas.

Muitos dos golpes aplicados na Internet 
podem ser considerados crimes contra o pa-
trimônio, tipificados como estelionato. Dessa 
forma, o golpista pode ser considerado um es-
telionatário.

Vamos apresentar alguns dos principais 
golpes aplicados na Internet e alguns cuidados 
que você deve tomar para se proteger deles.

1. Furto de identidade = O furto de identi-
dade, ou identity theft, é o ato pelo qual uma 
pessoa tenta se passar por outra, atribuindo-se 
uma falsa identidade, com o objetivo de obter 
vantagens indevidas. Alguns casos de furto de 
identidade podem ser considerados como cri-
me contra a fé pública, tipificados como falsa 
identidade.

No seu dia a dia, sua identidade pode ser 
furtada caso, por exemplo, alguém abra uma 
empresa ou uma conta bancária usando seu 
nome e seus documentos. Na Internet isto 
também pode ocorrer, caso alguém crie um 
perfil em seu nome em uma rede social, aces-
se sua conta de e-mail e envie mensagens se 
passando por você ou falsifique os campos de 
e-mail, fazendo parecer que ele foi enviado por 
você.

Prevenção: A melhor forma de impedir 
que sua identidade seja furtada é evitar que o 
impostor tenha acesso aos seus dados e às suas 
contas de usuário. Além disto, para evitar que 
suas senhas sejam obtidas e indevidamente 
usadas, é muito importante que você seja cui-
dadoso, tanto ao usá-las quanto ao elaborá-las.

2. Fraude de antecipação de recursos = A 
fraude de antecipação de recursos, ou advance 

O Santo é considerado padroeiro da comunidade Quilombola do Curiaú, e o patriarca da família, festejado no dia 13 de agosto.

fee fraud, é aquela na qual um golpista procu-
ra induzir uma pessoa a fornecer informações 
confidenciais ou a realizar um pagamento 
adiantado, com a promessa de futuramente 
receber algum tipo de benefício. Por meio do 
recebimento de mensagens eletrônicas ou do 
acesso a sites fraudulentos, a pessoa é envol-
vida em alguma situação ou história mirabo-
lante, que justifique a necessidade de envio de 
informações pessoais ou a realização de algum 
pagamento adiantado, para a obtenção de um 
benefício futuro. Após fornecer os recursos so-
licitados a pessoa percebe que o tal benefício 
prometido não existe, constata que foi vítima 
de um golpe e que seus dados/dinheiro estão 
em posse de golpistas.

3. O Golpe da Nigéria é um dos tipos de 
fraude de antecipação de recursos mais co-
nhecidos e é aplicado, geralmente, da seguinte 
forma:

Você recebe uma mensagem eletrônica em 
nome de alguém ou de alguma instituição di-
zendo-se ser da Nigéria, na qual é solicitado 
que você atue como intermediário em uma 
transferência internacional de fundos; o valor 
citado na mensagem é absurdamente alto e, 
caso você aceite intermediar a transação, rece-
be a promessa de futuramente ser recompen-
sado com uma porcentagem deste valor; Após 
responder a mensagem e aceitar a proposta, os 
golpistas solicitam que você pague antecipada-
mente uma quantia bem elevada (porém bem 
inferior ao total que lhe foi prometido) para 
arcar com custos, como advogados e taxas de 
transferência de fundos;

Apesar deste golpe ter ficado conhecido 
como sendo da Nigéria, já foram registrados 
diversos casos semelhantes, originados ou que 
mencionavam outros países, geralmente de 
regiões pobres ou que estejam passando por 
conflitos políticos, econômicos ou raciais.

Prevenção: Questione-se por que justa-
mente você, entre os inúmeros usuários da In-
ternet, foi escolhido para receber o benefício 
proposto na mensagem e como chegaram até 
você; desconfie de situações onde é necessário 
efetuar algum pagamento com a promessa de 
futuramente receber um valor maior (pense 
que, em muitos casos, as despesas poderiam 
ser descontadas do valor total).

4. Solicitação de recadastramento -: você 
recebe uma mensagem, supostamente enviada 
pelo grupo de suporte da instituição de ensino 
que frequenta ou da empresa em que trabalha, 
informando que o serviço de e-mail está pas-
sando por manutenção e que é necessário o 
recadastramento. Para isto, é preciso que você 
forneça seus dados pessoais, como nome de 
usuário e senha.

Aplicar a sabedoria popular de ditados 
como “Quando a esmola é demais, o santo 
desconfia” ou “Tudo que vem fácil, vai fácil”, 
também pode ajudá-lo nesses casos.

Vale alertar que mensagens deste tipo 
NUNCA devem ser respondidas, pois isto 
pode servir para confirmar que o seu en-
dereço de e-mail é válido. Esta informação 
pode ser usada, por exemplo, para incluí-lo 
em listas de spam ou de possíveis vítimas em 
outros tipos de golpes.

Golpes na Internet
Marco Antônio
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Jarbas de Ataíde
Médico

Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

13 DE AGOSTO – Dia de homenagens ao Pai biológico.

Nobilíssimos, 
Para responder o questionamento 

acima deveriamos começar, não dei-
xando que eles entrassem no crime. 
Oferecendo uma educação boa desde 
a infância e um emprego na juven-
tude. É muito mais fácil prevenir do 
que remediar. E é preciso abandonar 
a ideia que PIB alto é sinônimo de 
país em desenvolvimento, pois hoje 
há muito investimento em tecnologia 
e em outras coisas que são benéficas 
ao Estado, porém é preciso que os 
políticos tenham em sua mentalida-
de que a educação, por exemplo, abre 
as janelas do desenvolvimento. Essa 
ação, portanto, resultará em muitas 
outras, as quais irão colaborar para 
tirar os jovens do mundo crime.

Investir mais na educação fami-
liar. A criminalidade pode começar 
em casa, pela falta de referências que 
sejam cruciais a formação do caráter 
dos nossos jovens. Dizer que a edu-
cação é tudo, é muito generalista. 
Tem que haver pontos mais específi-
cos para serem trabalhados. 

A família é a base de tudo, desde 

prospera (fama e dinheiro), a falên-
cia da família ajudou nesse cenário 
miserável das periferias e favelas do 
Brasil, só com investimentos pesa-
dos na área da educação iremos tirar, 
dando um novo rumo pra essa ju-
ventude, porém a justiça tem que ser 
severa ao punir, eficiente ao corrigir 
e ressocializar os infratores de modo 
a mostrar um futuro promissor que 
mude o perfil doentio da nossa ju-
ventude atual, que busca, mais não 
acha bons exemplos.

Um programa de educação com 
integração social que realmente fun-
cione. E leis que venham a punir os 
criminosos de forma eficiente. Um 
sistema prisional que não seja facul-
dade do crime. Ocupar a cabeça e 
o corpo das crianças e adolescentes 
com atividades sadias. Formadores 
de opinião que sejam exemplo de 
dignidade, trabalho, honestidade. 
Logico que nesse condicional não se 
incluem a nata política brasileira que 
não é exemplo para ninguém.

O jovem não quer ser bandido, ele 
opta em ser pois é um “emprego” que 

Não é de agora que ouvimos 
a frase: lugar de criança é na 
escola e na brincadeira. Mas 

o que tem isso com nossa saúde? Vamos 
relacionar as atividades lúdicas e brinca-
deiras com saúde, violência e emoção. A 
relação dessas condicionantes com o de-
senvolvimento mental e cerebral é uma 
realidade.

Estudando 26 assassinos texanos, 
Stuart Brown, psiquiatra americano, 
descobriu que a maioria deles tinha 
dois pontos em comum: eram de famí-
lias violentas e raramente (ou nunca) 
brincavam quando crianças. Durante 
42 anos entrevistou 6 mil pessoas sobre 
a sua fase de infância. Brown chegou à 
seguinte conclusão: crianças precisam 
brincar.

O pesquisador citado, fundador do 
Instituto Nacional de Brincadeiras, na 
Califórnia, indica ter maneiras de tra-
zer a prática lúdica para a vida cotidia-
na: “brincar com o corpo, com objetos 
e participar de atividades sociais”. Mas 
para despertar a mente precisa de mo-
tivação interior. Quando o próprio mo-
vimento ou atividade física não gera 

prazer ou emoção, feito apenas para 
queimar calorias, a pratica não pode ser 
considerada lúdica.  

Segundo o biólogo evolucionista 
Marc Bekoff, da Universidade do Co-
lorado-USA, mesmo depois de grande 
nunca é tarde para reservar um espaço 
na agenda para divertir-se”.  Suas pesqui-
sas “indicam que atividades lúdicas são 
importantes não só para o desenvolvi-
mento cerebral e psíquico, mas também 
para a saúde mental e física dos adultos; 
reduz a vulnerabilidade aos efeitos do 
estresse e ao risco de adoecimento”.

A privação e falta das brincadeiras e 
bagunça das crianças, ou seja, de “ati-
vidades lúdicas desestruturadas (sem 
regras definidas) pode fazer com que 
crianças se transformem em adultos 
desajustados e infelizes. Brincadeiras 
“livres” servem para adaptação social, 
controle do estresse, construção de ha-
bilidades cognitivas e capacidades de so-
lucionar problemas”. 

Na tentativa de melhor preparo in-
telectual para enfrentar a globalização, 
a competição e as demandas do desen-
volvimento, os pais estão sacrificando o 

tempo livre e as brincadeiras por ativida-
des mais estruturadas. Excluem as “ba-
gunças” e brincadeiras descontraídas, os 
pulos, as cambalhotas que estimulam a 
criatividade e dos jogos inventados que 
estimulam a cooperação. Isso prejudica 
o desenvolvimento social, emocional e 
cognitivo em algum grau. 

Essa relação entre saúde e brincadeira 
surge com Stuart Brown, em 1961, mas 
começa a se transformar numa preocu-
pação internacional, com “a finalidade 
de proteger, preservar e promover essa 
atividade, como um direito fundamen-
tal da criança”. Atividades estruturadas 
(natação, jogos diversos, como xadrez 
e futebol, saber usar instrumentos mu-
sicais) possuem regras e metas a serem 
atingidas e exigências impostas (sucesso 
e eficiência).

Certamente, os jogos com regras defi-
nidas, possuem suas vantagens de socia-
bilidade e coesão de grupo, organização 
e obediência. As brincadeiras livres não 
tem regras iniciais e permitem a mente 
buscar respostas criativas, estabelecendo 
conexões cerebrais prazerosas. São algu-
mas conclusões do psicólogo educacio-

nal Anthony Pellegrini, da Universidade 
de Minnesota-USA. 

Em brincadeiras livres e desestrutu-
radas, “as crianças usam a imaginação 
e experimentam novas atividades e pa-
peis, fazem tentativas, desafios novos, 
exercitam a flexibilidade e a capacidade 
de lidar com o não usual”. Diante disso, 
ao brincar, expressam decepções, an-
gustias e medos, buscando inconscien-
temente formas de superação e controle 
da situação.  

A criação de atividades lúdicas, in-
ventadas, fantasiosas, brigas fictícias, 
em que os lutadores se batem por pura 
diversão, trocando periodicamente os 
papéis para que ninguém ganhe sempre, 
estimula a competição saudável e capa-
cidade de suportar perdas.  

Quando brincamos encararmos a 
vida de forma mais descontraída e com 
menor ansiedade e riscos do cotidiano. 
Não é negar as dificuldades como uma 
euforia maníaca, mas conferir aos pro-
blemas sua real dimensão, sem deixar 
que tome conta de todos os âmbitos da 
vida, causando paralisia ou levando a 
decisões equivocadas. 

que esta família sirva de base para 
a criança, futuro cidadão ou futuro 
bandido. O que as redes de televisão 
poderiam fazer, é PRODUZIR maté-
rias sobre o núcleo familiar, suas ba-
ses, seus modelos e novos modelos, 
e ENFATIZAR no que isso repercute 
na vida psíquica de um sujeito.

Os pais têm de ter domínio dos fi-
lhos e acompanhar as suas amizades, 
ficar atento a qualquer atitude, dar 
amor, ser amigo. Antigamente os jo-
vens começavam a trabalhar jovens, 
hoje em dia tem que esperar até os 16 
anos, mas para matar e roubar eles só 
respondem quando fazem 18 anos, 
então a minha opinião é ocupar suas 
cabeças com coisa saudáveis, espor-
tes, escola de boa qualidade e a par-
ticipação da família sempre.

O Estado precisa investir em edu-
cação pública de qualidade, rever-
tendo a situação de inversão de valo-
res que se instalou a partir da década 
de 80 no Estado brasileiro, motivada 
pelo tráfico de drogas com a visão 
distorcida dos jovens em ver o cri-
me como uma opção para uma vida 

acredite: é necessário. Descubra como 
colocar limites e ajudar a criança a li-
dar com as inevitáveis frustrações da 
vida

Algumas pesquisas mostram, por 
exemplo, que profissionais da geração 
Y(que representa os nascidos na déca-
da de 1980 até meados de 1990), ape-
sar de serem mais qualificados para o 
mercado de trabalho, são mais frustra-
dos por sua dificuldade em lidar com 
o “não”. Eles reagem negativamente ao 
passarem por situações incômodas e 
não se dão bem quando suas sugestões 
são descartadas.

“Mas mãe, porque não 
podemos levar esse 
tablet?!”. Poderia ser 

outro pedido, como o de comprar um 
videogame novo, continuar no compu-
tador até alta madrugada ou ir na casa 
de um amiguinho no horário desig-
nado para outra tarefa. Por mais que 
pareça difícil, dizer não para os filhos 
é necessário, e ajuda a evitar complica-
ções sérias na vida dos pequenos, ago-
ra e quando forem adultos.

“Não”. Essa palavrinha pode ser di-
fícil, já que, no fundo, ninguém gos-
ta de negar um pedido do filho. Mas, 

Todo ser humano se frustra des-
de que aterrissa nesse mundo. Não há 
como evitar isso, por mais que doa ver 
um filho sofrer. Tentar satisfazer com-
pletamente as vontades e evitar dizer o 
famoso “não”, achando que isso trará 
felicidade, é inútil. Ensinar os filhos a 
esperar e persistir faz parte do papel de 
pais e mães. Se os adultos não derem 
limites e não negarem alguns caprichos 
das crianças, elas não aprenderão a li-
dar com as adversidades que surgirem 
pelo caminho – e isso se torna um pro-
blemão lá no futuro.

Em resumo, o seu filho vai se decep-
cionar, sim, muitas vezes, e isso é bom 

para ele. Só passando por essas situa-
ções e aprendendo a lidar com elas é 
possível adquirir habilidades impor-
tantes para toda a vida, como perseve-
rança, paciência, empatia e flexibilida-
de.

É importante falar firme, olhando 
nos olhos, mas sem gritar e ser mui-
to autoritário, o que pode assustar ou 
gerar raiva na criança. Ela deve pres-
tar atenção ao que é dito, e, para isso, 
precisa estar calma. Antes de punir 
a criança, o adulto deve refletir se a 
consequência imposta é possível de se 
cumprir.

Pais! Voltem a saber dizer não.

lhe é oferecido sem exigências curri-
culares, e com altos rendimentos fi-
nanceiros de imediato. Se perguntar-
mos para cada menor o que querem 
ser, eles naturalmente, a maioria, dirá 
ser alguém na vida. Também é neces-
sário termo uma justiça que funcio-
ne, eles estão entrando no mundo 
do crime por saber que as Leis deste 
país são frouxas, nada pode ser feito 
se eles mesmos não quiserem mudar.

Nossa sociedade deve se alertar 
quando for eleger os políticos nas 
eleições futuras e é necessário as fa-
mílias realizar um planejamento fa-
miliar para evitar uma situação de-
sestruturada, amor e cuidado para 
com a juventude.

Existe 3 escolas em nossas vidas: 
- a escola didática, que ensina o bê a 
bá; - a escola religiosa, onde apren-
demos a amar o próximo, respeitar 
e amar a Deus; - a escola da Vida, o 
trabalho, as amizades, a independên-
cia, a família. (A mais importante de 
todas). Faltam para os nossos jovens, 
a família/ escola boa/e religião. Pen-
se nisso!!!

O LÚDICO COMO FONTE DE PRAZER E SAÚDE

Bruno Belém | brunouuh@gmail.com

Coruja Retórica

Reinaldo Coelho

O que falta para os nossos jovens?

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

Macapá, 13 de agosto de 2017.
Carta ao  meu Pai

PAULO ALVES DE FREITAS – Pai biológico.

Sei que esta mensagem chegará até o senhor, meu Pai. Também sei, infelizmente muito tarde,  
que durante sua existência cá na terra não gozei do seu convívio pessoal; não adormeci no seu 

colo; não ouvi canção de ninar; não escutei seus conselhos que, mesmo de forma empírica, 
eram cheios de sabedoria.

Ah, velho pescador de peixes, quanta saudade sinto da sua presença, da qual afastei-me por 
imperiosa força da juventude que, àquela época, fazia sua transição para a adolescência, por 

que a descoberta de novos horizontes levaram-me a distanciar-me de ti.
Sinto hoje tua falta física e para amoldar-me à ausência dela, busco acolher-me na presença 
física de meus filhos, Enimara e Ulisses, que, ao  modo peculiar de cada um, recebo, mesmo 

que através da frase “ bença pai “, o acolhimento que afastou-me de ti.
Pai, em vida nunca disse ao senhor “ Pai, eu te amo “, talvez por que nossa convivência foi 

sempre de estar fora de casa em busca de valores monetários, conhecimentos variados e do 
frenesi da juventude. Perdoa-me, tá!

 Abençoe-me, Pai, para que receba de meus filhos a alegria de ouvir  a saudação PAI, EU 
TE AMO.

Fraternalmente,
Juracy (Jura) da Silva Freitas.
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O governador Waldez Góes, recebeu o Chefe do Esta-
do-Maior do Exército Brasileiro, general Fernando 

Azevedo e Silva,   em    visita as obras da 22ª Brigada 
de Infantaria e Selva.

Filha do radialista Samuel e Edi-
leuza Soares. Felicidade mora aí. 

Linda Lorrane Sophia!

Renzo Brito 
Coelho, filho 
do jornalista 
Roberto Gato 
e Karina Brito 
comemorou 
segundo mês de 
vida. Saúde ao 
meu irmão!

Advogado e professor Auriney Brito, foi agraciado 
com uma comenda comemorativa dos 85 anos da 

OAB do Acre.

O procurador-geral de Justiça do Amapá, Márcio Augusto 
Alves, concedeu a Medalha de Ordem do Mérito Gran Cruz 
ao procurador do Ministério Público Militar, Antônio Pe-

reira Duarte.

Governador Waldez Góes recebeu o cônsul Keiji Hamada e o 
vice-presidente da Amcel, Yuji Naruse, no Palácio do Seten-

trião.

Parabéns a advogada Andreza 
Nazareth Ramos, que recebeu sua 
carteira da OAB, sucesso em sua 

vida profissional.


