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Editorial LOA, o espelho financeiro do Estado.

A lei orçamentária anual (LOA) 
autoriza o Executivo a gastar 
os recursos arrecadados para 

manter a administração, pagar os credores 
e fazer investimentos. A LOA materializa 
as diretrizes do direcionamento de gastos e 
despesas do governo, indicando qual será o 
orçamento público disponível para o pró-
ximo ano. A quantidade e a qualidade dos 
gastos e investimentos indicam qual o ní-
vel de prioridade em investir naquela área 
para que o plano estratégico alcance os re-
sultados esperados.

Não há dúvidas quanto a importância 
do Orçamento Público para os Municípios, 
Estados e para a União, a Administração 
Pública Brasileira, juntamente com Orça-
mento Público evoluindo muito nos últi-
mos anos, principalmente com o advento 
da Constituição Federal de 1998 e recen-
temente com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal que tem como foco principal melho-

rar a administração das contas públicas no 
Brasil. Com ela todos os governantes pas-
saram a ter compromissos com orçamen-
to público, e o cumprimento metas fiscais, 
que devem ser apresentadas, e aprovadas 
pelo respectivo Poder Legislativo. A Lei 
Orçamentária fixa limites para despesas 
com pessoal, para dívida pública e ainda 
determina que sejam criadas metas para 
controlar receitas e despesas, o que carac-
teriza uma preocupação do legislador em 
manter o equilíbrio das contas públicas. 

Após períodos de crises econômicas 
diretamente relacionadas à falta de plane-
jamento público, nota-se, recentemente, a 
preocupação em fortalecer a vinculação 
existente entre planejamento e orçamen-
to. O Amapá, através do governo estadual 
e diretamente pela secretaria de Planeja-
mento estadual vem apresentando uma 
programação orçamentária voltada não 
só para o controle de gastos, mas também 
para a avaliação de resultados.

Com as alterações efetuadas no mode-
lo de produção do orçamento, direciona-
ram-se os objetivos orçamentários para o 
plano governamental e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, priorizando, a adequação 
das necessidades de realização de despesas 
à realidade restritiva de recursos imposta 
pela economia em crise.

Para o ano de 2018 a novidade impor-
tante estabelecida pela equipe economia 
amapaense na LOA foi a indexação dos re-
passes pela inflação anual. Essa mudança 
altera o panorama atual, onde cada poder 
tinha um percentual a receber do orça-
mento estimado para o ano, que poderia 
oscilar em função de baixas financeiras 
não previstas. Com a nova metodologia, 
cada entidade terá um valor nominal, que 
passa a ser definido anualmente com base 
no Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA).

A grande alteração eliminou a prática 
já tão enraizada nas unidades orçamentá-

rias de elaborar propostas pedindo o má-
ximo de recursos possível, o que gerava 
um desequilíbrio nas contas do governo. 
Com as novas projeções de receitas, ins-
titui-se uma modelo onde cada unidade 
administrativa é contemplada com um 
montante de recursos cabíveis para o de-
senvolvimento de suas atividades e para 
novos projetos.

Com tais mudanças o orçamento pas-
sou a ser peça estratégica para o controle 
financeiro compatibilizando receitas e des-
pesas em volume dentro de um determi-
nado período de tempo

O orçamento público é peça funda-
mental para o desenvolvimento do Estado 
e para o desenvolvimento de políticas pú-
blicas para as diversas regiões do Amapá. 
É necessário que o povo entenda o que é 
orçamento público e que participe da sua 
elaboração. Para isso é necessário que se 
conheça o processo de construção do pro-
jeto orçamentário do seu Estado.

Refletindo sobre auxílio ao próximo, 
como boas obras que servirão de 
crédito evolucionista quando do 

retorno ao nosso mundo de origem, e atônito 
com as agruras do dia a dia de nossos irmãos 
no mundo, servimo-me das sugestões de Irmã 
Rosália, lá pelos idos de 1800, quando diz: 
“Amemo-nos uns aos outros e façamos aos 
outros o que quereríamos que nos fosse feito”. 
Toda a religião, toda a moral, se encerram nes-
tes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no 
mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria 
ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda: 
não haveria pobreza, porque, do supérfluo 
da mesa de cada rico, quantos pobres seriam 
alimentados! E assim não mais se veriam, nos 
bairros sombrios em que vivi, na minha última 
encarnação, pobres mulheres arrastando con-
sigo miseráveis crianças necessitadas de tudo.

Ricos! Pensai um pouco em tudo isso. Aju-
dai o mais possível aos infelizes; daí, para que 
Deus vos retribua um dia o bem que houver-
des feito: para encontrardes, ao sair de vosso 
invólucro terrestre, um cortejo de Espíritos 
reconhecidos, que vos receberão no limitar de 
um mundo mais feliz.

Se pudésseis saber a alegria que provei, ao 
encontrar no além aqueles a quem beneficiei, 
na minha última vida terrena!

Amai, pois, ao vosso próximo; amai-o 
como a vós mesmos, pois já sabeis, agora, que 

o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, 
um pai, um amigo que afastais para longe. E 
então, qual não será o vosso desespero, ao re-
conhecê-lo depois no Mundo dos Espíritos!

Quero que compreendais bem o que deve 
ser a caridade moral, que todos podem prati-
car, que materialmente nada custa, e que não 
obstante é a mais difícil de se pôr em prática.

A caridade moral consiste em vos suportar-
des uns aos outros, o que menos fazeis nesse 
mundo inferior, em que estais momentane-
amente encarnados. Há um grande mérito, 
acreditai, em saber calar para que outro mais 
tolo possa falar: isso é também uma forma de 
caridade. Saber fazer-se de surdo, quando uma 
palavra irônica escapa de uma boca habituada 
a caçoar; não ver o sorriso desdenhoso com 
que vos recebem pessoas que, muitas vezes er-
radamente, se julgam superiores a vós, quan-
do na vida espírita, a única verdadeira, está às 
vezes muito abaixo: eis um merecimento que 
não é de humildade, mas de caridade, pois não 
se incomodar com as faltas alheias é caridade 
moral.

Essa caridade, entretanto, não deve im-
pedir que se pratique a outra. Pelo contrário: 
pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o 
vosso semelhante; lembr6ai-vos de tudo o que 
vos tenho dito; é necessário lembrar, incessan-
temente, que o pobre repelido talvez seja um 
Espírito que vos foi caro, e que momentane-

amente se encontra numa posição inferior à 
vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso 
mundo a quem pude, por felicidade, benefi-
ciar algumas vezes, e ao qual tenho agora de 
pedir, por minha vez.

Recordai-vos de que Jesus disse que somos 
todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de 
repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus! 
Pensai naqueles que sofrem, e orai.

Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós 
dizerem: Como posso fazer a caridade, se qua-
se sempre não tenho sequer o necessário?

A caridade, meus amigos, se faz de mui-
tas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, 
em palavras e em ações. Em pensamentos, 
orando pelos pobres abandonados, que mor-
reram sem terem sequer vivido; uma prece de 
coração os alivia. Em palavras: dirigindo aos 
vossos companheiros alguns bons conselhos. 
Dizei aos homens amargurados pelo desespe-
ro e pelas privações, que blasfemam do nome 
do Altíssimo: “Eu era como vos; eu sofria, 
sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritis-
mo e, vede agora sou feliz!” Aos anciãos que 
vos disseram: “É inútil; estou no fim da vida; 
morrerei como vivi”, respondei: “A justiça de 
Deus é igual para todos; lembrai-vos dos tra-
balhadores da última hora!” Às crianças que, 
já viciadas pelas más companhias, perdem-se 
nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir 
às suas tentações, dizei: “Deus vos vê, meus ca-

ros pequenos!”, e não temais repetir frequente-
mente essas doces palavras, que acabarão por 
germinar nas suas jovens inteligências, e em 
lugar de pequenos vagabundos, fareis delas 
verdadeiros homens. 

Essa é também uma forma de caridade.
Muitos de vós dizeis ainda: “Oh! somos 

tão numerosos na terra, que Deus não pode 
ver-nos a todos!” Escutai bem isso, meus ami-
gos: quando estais no alto de uma montanha, 
vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de 
areia que a cobrem? Pois bem: Deus vos vê da 
mesma maneira; e Ele vos deixa o vosso livre 
arbítrio, como também deixais esses grãos de 
areia ao sabor do vento que os dispersa. Com 
a diferença que Deus, na sua infinita miseri-
córdia, pôs no fundo do vosso coração uma 
sentinela vigilante, que se chama consciência. 
Ouvi-a, que ela vos dará bons conselhos. Por 
vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o 
espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficai 
seguros de que a pobre relegada se fará ouvir, 
tão logo a deixardes perceber a sombra do re-
morso. Ouvi-a, interrogai-a, e frequentemente 
sereis consolados pelos seus conselhos.

Meus amigos, a cada novo regimento o ge-
neral entrega uma bandeira. Eu vos dou esta 
máxima do Cristo: “Amai-vos uns aos outros”. 
Praticai essa máxima: reunir-vos todos em 
torno dessa bandeira, e dela recebereis a felici-
dade e a consolação.

Caridade. Submeta-se!
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Obras de mobilidade urbana 
avançam no Amapá

Desde 2015, diferentes pontos do 
Amapá são beneficiados com 
serviços do Plano de Mobili-

dade Urbana que contemplam municípios 
do interior e bairros da capital amapaense 
com obras de drenagem, terraplanagem, pa-
vimentação, acessibilidade, meio fio e sina-
lizações. Atualmente, devido ao período de 
estiagem, os trabalhos estão avançando em 
Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Além 
disso, o Governo do Estado mantém ações 
de pavimentação no município de Porto 
Grande.

Para o governador do Amapá, Waldez 
Góes, as obras de mobilidade urbana são 
de grande importância socioeconômica e 
trarão impactos positivos para outros seto-
res como o da saúde. O chefe do Executivo 
estadual ressalta que trata-se de um serviço 
completo, incluindo drenagem adequada 
das águas pluviais, uma etapa do saneamen-
to básico que consiste em um conjunto de 
obras e equipamentos projetados para rece-
ber o escoamento das águas da chuva. Além 
de prevenir inundações, a drenagem evita 
a proliferação do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, da chikungunya e 
da zika.

Góes destacou também que os serviços 
de mobilidade têm uma concepção urba-
nística que garante segurança no trânsito, 
o que trará reflexos para a saúde pública, 
uma vez que, atualmente, cerca de 70% dos 
atendimentos do Hospital de Emergência 
de Macapá são traumas decorrentes de aci-
dentes de trânsito. “Com uma cidade bem 
estruturada dentro da mobilidade urbana, 
nós diminuímos a transmissão de doenças e 
o número de acidentes de trânsito”, enfatizou 
o governador.

Macapá
De acordo, com a Secretaria de Estado 

de Transportes (Setrap), o Plano de Mobi-
lidade Urbana de Macapá já alcança oito 
bairros da Zona Norte como Infraero, Par-
que dos Buritis, Novo Horizonte e Ipê. Estão 
previstos 33 quilômetros (dos quais 10 km já 
estão concluídos) de serviços que incluem 
drenagem, terraplanagem, pavimentação, 
meio-fio e sinalização. As obras, focadas no 
corredor viário, facilitam o sistema de trans-
porte urbano de Macapá que era muito pre-

Serviços melhoram o tráfego nas cidades e a vida da população amapaense.

judicado em função de vias sem condições 
de tráfego.

As obras também contemplam a Zona 
Oeste da cidade, onde vivem aproxima-
damente 60 mil pessoas. Os serviços con-
templam 17 quilômetros de duplicação na 
Rodovia Duca Serra; a primeira etapa, com 
mais de 3 quilômetros, próximo à entrada da 
ponte da Lagoa dos Índios, já foi concluída. 
O governo do Estado pretende chegar ao fi-
nal deste ano com 80% das obras de alarga-
mento da Duca Serra concluídos. Para isso, 
vem intensificando os serviços ao longo da 
rodovia.

O serviço de mobilidade urbana na 
zona oeste já está beneficiando a população 
dos bairros Marabaixo e Goiabal, devido a 
melhoria no fluxo de veículos em um local 
de estrangulamento no cruzamento da Duca 
Serra, localizado na entrada dos bairros, des-
sa forma os engarrafamentos no perímetro 
encerraram. A sinalização está prevista para 
os próximos dias.

No trecho que atravessa a Lagoa dos 
Índios foram concluídos os serviços do ra-
chão – material utilizado para pavimentação 
de estradas – e camada de pedras. Outra fase 
está em início com mais uma camada de se-
dimentos.

Outra região da capital amapaense be-
neficiada pelas obras de mobilidade urbana 
é a Linha Verde, localizada na Linha E da 
Rodovia AP-440, conhecida Km 9. A Linha 
Verde será o elo entre a Zona Oeste aos bair-
ros Infraero I e Parque dos Buritis, na Zona 
Norte.

Atualmente, quem trafega pela AP-440, 
no sentido Zona Oeste à Zona Norte de Ma-
capá, percorre em média 16 km para chegar 
ao bairro Infraero I. Com a Linha Verde, 
esse percurso será reduzido para aproxima-
damente 5 km e irá facilitar a vida dos pro-
dutores rurais da região para o escoamento 
da produção.

Laranjal do Jari
Veículos, máquinas e equipamentos 

estão sendo deslocados para o município 
de Laranjal do Jari, localizado a 
260 quilômetros de Macapá. O 
maquinário começa a compor o 
canteiro de obras de mobilidade 
urbana da cidade que prevê 22 
quilômetros de asfaltamento de 
ruas do corredor viário da cida-
de. Deste total, cinco quilômetros 
fazem parte de uma frente que já 

está sendo realizada pela Setrap com recur-
sos da administração direta e com a implan-
tação da usina de asfalto do Estado. Trata-se 
de um investimento de R$ 25 milhões.

As máquinas estão na rua Esplanada e 
irão abranger as ruas da Saudade, da Usina, 
do Ifap, Independência, Emílio Médici e Rio 
Jari. Equipes de mobilizadores do Estado, 
incluindo servidores do Serviço Integrado 
de Atendimento ao Cidadão (Siac) Super 
Fácil e da Setrap assumirão o diálogo com os 
moradores para explicar os detalhes da obra 
e sanar dúvidas.

Santana
O Plano de Mobilidade Urbana de San-

tana tem investimento de R$ 38 milhões do 
Estado.  As obras de mobilidade já chegaram 
em locais como as avenidas Santana, Stélio 
de Oliveira, e rua Adálvaro Cavalcante. No 
centro do município, os trabalhos se con-
centram nas avenidas Princesa Isabel, entre 
as ruas Adálvaro Cavalcante e Saldador Di-
niz.

As vias foram escolhidas, em virtude 
de serem as principais que passam pelos 
extremos do município e, também, as que 
são rotas das linhas de ônibus. Atualmente, 
há equipes t trabalho durante a estiagem, em 
algumas ruas o serviço de drenagem e terra-
planagem estão adiantadas. Em outras a pa-
vimentação já chegou. A previsão de entrega 
primeiro semestre de 2018.

Pavimentação
Em Macapá, o governo do Estado ini-

ciou nesta semana a terraplanagem em ave-
nidas do bairro Jardim Equatorial, na Zona 
Sul. Após a pavimentação, os serviços serão 
direcionados para o bairro Marabaixo 4.

As obras de terraplanagem e pavimenta-
ção já iniciaram em Porto Grande, municí-
pio localizado a 100 quilômetros de Macapá. 
Os serviços vão se concentrar inicialmente 
nas vias dos bairros Manoel Cortez e Nova 
Esperança; serão executados via administra-
ção direta da Setrap e fazem parte do pacote 
de ações que o Governo do Amapá tem rea-
lizado em todos os municípios amapaenses.

Será?
Lucas Barreto, que já teve a cadeira do 
setentrião nas mãos, luta para voltar a 
ser liderança política em arraias amapaenses, 
mas não está fácil. Ele jura de pés juntos que 
está em primeiro lugar nas pesquisas 
para o Senado. Só que essas são domésticas, e aí os céticos 
dizem: doméstica não vale.

Importada
O maior artilheiro do Pará, craque Bira, o tremendão 
do Baenão, chega de Belém com a notícia que Manoel 
Ribeiro já não é mais considerado o “Marechal da Vitó-
ria”. Motivo: Remo deve muito, mais de R$ 1 milhão de 
reais, apesar de ter sido o campeão de arrecadação do 
Norte.

Cacique Juruna
Usando uma estratégia do cacique Jurunas, Ofirney 
Sadala, prefeito de Santana e vereadores percorrem ga-
binetes em Brasília gravando as conversas com os parla-
mentares, Randolfe Rede e Davi DEM que prometeram 
R$ 70 milhões para urbanizar Santana em 2018 e 2019. 
Quem acredita?

Imaginem nós
Alberto Goldman, vice-presidente do PSDB, afirmou nas 
redes sociais que São Paulo ainda não tem prefeito, refe-
rindo-se a gestão de João Dória. Imagina então Macapá, 
se levarmos em consideração a visão de Goldman. Não 
houve eleição por aqui.

Gastando sola de sapato
Senador Capiberibe não tem economizado sola de sapa-
to em busca de apoio para a próxima eleição. Sua luta 
agora é reconquistar o PT de Nogueira, que jurou de pés 
juntos que com Capi nem pra ir para o céu, imagina pra 
urna.

Máfia do Transporte
Não é notícia requentada, é fresquinha. MPE continua 
investigando a Máfia do Transporte Público. Felipe 
Pinto, dono da Expresso Marco Zero e o vereador Gean 
do Nae foram flagrados em escuta telefônica pelo MP. 
Promotores Afonso Guimarães e Flávio Cavalcante estão 
no calcanhar dessa turma.

Ainda do MPE
Ministério Público solicitou a documentação da utiliza-
ção da verba indenizatória da Câmara de Macapá rela-
tivo as duas últimas legislaturas, ou seja, 2012 a 2019.

Carnaval pode não acontecer...
Diante da crise que o Brasil enfrenta a LIESAP está em 
busca de financiamento privado para o carnaval 2018, 
já que o público está escasso. Carnaval planejado, porém 
as escolas sem capacidade para assumir os custos, se não 
vier da iniciativa privada o evento pode ficar compro-
metido, afirmou o presidente, Dr. Vicente Cruz.
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Reinaldo Coelho e
Anibal Sergio

O orçamento público tem tudo 
a ver com o nosso dia a dia. 
Grande parte das receitas ar-

recadadas pelo governo saem do nosso 
bolso, direta ou indiretamente. Repas-
samos uma parcela do que ganhamos 
para o governo em forma de impostos 
indiretos, isto é, impostos que estão em-
butidos no preço das mercadorias e das 
tarifas de serviços públicos. Há também 
os impostos diretos, como o imposto de 
renda, que é pago por milhões de pesso-
as quando recebem o salário ou quando 
prestam serviços para uma empresa ou 
para outras pessoas.

O orçamento público transforma-se 
em lei após passar por um processo de 
ampla negociação, em que os governos 
federal, estadual e municipal deixam 

claro como pretendem gastar a curto e 
médio prazo os recursos arrecadados 
com impostos, contribuições sociais e 
outras fontes de receita. A elaboração do 
orçamento público é obrigatória a todos 
os níveis de governo.

A elaboração do orçamento segue 
uma periodicidade prevista em lei e na 
Constituição Federal de 1988. Assim, 
ele acontece de forma cíclica, de manei-
ra que todas as ferramentas se encaixem, 
ou seja, formando uma orientação lógi-
ca para orientar o orçamento público.

O Projeto de Lei que estabelece a 
Lei Orçamentária Anual (LOA - 2018) 
do Estado do Amapá, prevê despesa to-
tal, no mesmo valor da receita, de R$ 
5.847.622.514,00. A maior fatia do Orça-
mento, no valor de R$ 3.237.298.893,00, 
foi destinada ao poder Executivo estadu-
al, distribuída entre os diversos órgãos e 
instituições vinculados a esse poder.

Para o Legislativo está fixado no or-

çamento o valor R$ 237.960.420,00, sen-
do R$ 172.878.376,00 para a Assembleia 
Legislativa, R$ 65.019.044,00 para o Tri-
bunal de Contas e R$ 63.000.000,00 para 
o Fundo de Modernização do Tribunal 
de Contas do Estado do Amapá (FMT-
CE).

Para o poder Judiciário cabe-
rá R$ 312.368.766,00, sendo R$ 
304.071.594,00 para o Tribunal de Jus-
tiça, R$ 6.924.454,00 para o Fundo de 
Manutenção e Reaparelhamento da 
Justiça e R$ 1.372.718,00 para o Fundo 
de Apoio aos Juizados da Infância e da 
Juventude. O Ministério Público terá or-
çamento no valor de R$ 160.343.104,00. 
Deste valor, R$ 100.000,00 serão desti-
nados ao Fundo Especial de Apoio e De-
senvolvimento do Ministério Público.

O titular da Secretaria de Planeja-
mento do Estado do Amapá (SEPLAN), 
Antônio Teles Junior, recebeu a reporta-
gem do Tribuna Amapaense e fez uma 
análise sobre Lei Orçamentária Anual 
(LOA 2018) do Estado.

Crescimento
Ele explicou que os recursos do Te-

souro, que são os recursos necessários 
para financiar despesas funcionais do 
governo, aquelas despesas sem vincula-
ção, eles cresceram. “Houve um cresci-
mento de 7,20% em relação a 2017. Te-
mos um previsão de R$ 3.7 bilhões para 
2017, essa previsão está se confirmando 
em termo de arrecadação e para 2018 a 
nossa previsão é de 4.03%, consideran-
do um crescimento de 7.20%”.

Indexação pela inflação

Teles Júnior também falou sobre as 
despesas, considerado um ponto po-
lêmico aqui no Amapá, a questão dos 
repasses dos poderes. “Com referência 
aos repasses aos poderes. Em 2017 o 
valor previsto é de R$ 636 milhões, e a 
proposta para 2018 ficou no valor de R$ 
698 milhões houve um crescimento na 
ordem de 9,7% dos poderes, entretan-
to foi feito um acordo que a partir de 
2018, os poderes terão seus orçamentos 
apenas reajustados pelo inflação e não 
mais, com base na receita prevista. O 
que gerou muita polemica durantes os 
27 anos de Estado do Amapá”, detalhou 
Teles.

Mudanças de conceito de gastos 
público

O titular da SEPLAN/AP explicitou 
que o governo estadual começou a ado-
tar o conceito de indexação do gasto 
público, ou seja, que o crescimento dos 
gastos cresçam no máximo até ao da in-
flação.

“Ao adotar o conceito de indexação 
dos gastos públicos, o de fazer com que 
os gastos do governo cresçam no má-
ximo até o da inflação, se olharmos a 
inflação de 2016, 6,29%, ela está muito 
próxima do valor global previsto para o 
Recurso do Tesouro. No valor global do 
orçamento, a despesa está sendo corri-
gida no valor menor que a inflação. Já 
que temos um valor global do Orça-
mento de 3%, para uma inflação de 
6.29% e uma inflação prevista para 2017 
de 3.2%, ou seja, estamos conseguindo 
manter o valor global do Orçamento 
para 2018, compatível com a inflação 

LOA – 2018
Repasse aos poderes será indexado pela inflação

A elaboração do orçamento segue uma periodicidade prevista em lei e na Constituição Federal de 1988. 

Economista Antônio Teles, titular da Seplan-AP



De acordo com o presidente Comis-
são de Orçamento e Finanças da ALAP, 
deputado Max da AABB, o Amapá está 
passando por uma recuperação ao im-
pacto sofrido com a crise financeira 
instalada no Brasil. Para ele a previsão 
acima é um reflexo da mudança dessa 
realidade econômica.

“O Amapá está em processo de re-
cuperação. Estava previsto que o Esta-
do demoraria 25 anos para se recupe-
rar, mas na realidade já está ocorrendo. 
Neste ano já tivemos uma arrecadação 
maior do que esperávamos”, afirmou.

Em 2017 o orçamento previsto para 
o Estado foi de R$ 4.858.502.925. Em 
2016 de R$ 5.148.039.988.

O governo do Amapá diz que, no 
que se refere ao cenário nacional, o ano 
de 2018 continua a exigir cautela e re-
dução de despesas, tal como vem ocor-
rendo em 2017.

A previsão do governo federal é que 
para 2018 a despesa total, incluindo a 
transferência para Estados e municí-
pios, caia para 18,9% do PIB. A previ-
são do Banco Central para o PIB 2017 
e 2018 é de 0,41% e 2,50%, respectiva-
mente, que após dois anos de contração 
começa a dar sinais de recuperação.

No Amapá o PIB não deve obter 
índices elevados devendo atingir uma 
taxa de crescimento de 4,11% nos pró-
ximos cinco anos (segundo dados da 
SEPLAN). De outro modo, a variação 
de preço para o IPCA local manteve-se 
com o patamar de 1,90% e 0,02% nos 
meses de janeiro e fevereiro de 2017.

“Por certo que as receitas próprias e 

as receitas de transferência do governo 
federal, como o Fundo de Participação 
dos Estados (FPE), ainda terão desem-
penho incerto em 2018, como ocorre 
em 2017, estando condicionadas a as-
pectos econômicos locais, que por sua 
vez, relacionam-se diretamente com o 
cenário nacional. Por essa razão a pro-
jeção orçamentária para o exercício de 
2018 está voltada para a manutenção do 
equilíbrio das contas públicas, funda-
mental para a estabilidade econômica e, 
para o crescimento sustentado do Ama-
pá, pois é reflexo de um cenário onde 
a administração deve criar e executar 
mecanismos para contenção dos gastos 
públicos, sob pena da crise financeira se 
prolongar e conduzir a economia para 
um cenário cada dia pior”, justifica o 
Executivo Estadual.

ponibilizam a aceitar a indexação como 
mecanismo de correção do orçamento 
dos poderes, você cria base para supri-
mir esse debate, e para o acréscimo de 
receita que possa por ventura ocorrer 
nos próximos anos eles sejam revertidos 
para o Executivo. Isso foi uma demons-
tração de sensibilidade. Ainda temos ai, 
em tese, uma vantagens dos poderes em 
relação ao Executivo. Porém, eles já se 
dispuseram a corrigir o problema no 
futuro”.

Teles Júnior fez questão de desta-
car o que acontecia anteriormente em 
outros governos. “Meu pai foi parla-
mentar e da base aliado do governador 
Barcellos, que reclamava muito dessa 
relação entre os poderes. O governador 
Capiberibe, governadora Dalva Figuei-
redo, governador Waldez Góes e Pedro 
Paulo tiveram inclusive orçamentos 
justicializados em função aos poderes. 
O governador Camilo também. Esse é 
um processo histórico. Na hora em que 
os líderes se predispõem a mudar esse 
processo, eu vislumbro ai um bom sen-
so. A correção da despesa via inflação, 
conforme predispõe a Lei do Limite do 
Gasto Público e a razoabilidade do pon-
to de vista das Contas Públicas, ela é a 
solução definitiva para esse problema, 
para que possamos ter os poderes har-
mônicos entre si, independente do que 
possam trazer de benefícios para o ci-
dadão. O que não se pode é ter o Orça-
mento para tutelar os poderes ou vice-
-versa e gerar crises institucionais. Está 
havendo uma agora, que o foco não é 
o orçamento, mas sabemos quanto isso 

é ruim para o País, para o Estado, você 
ter crise”.

Continuando, Antônio Teles Junior 
mais uma vez reforça que ainda há uma 
vantagem de fatos dos poderes com o 
Executivo. “Mas se criou as bases para 
se resolver isso no futuro. Essas bases 
são aquelas que forma: Reconhecendo 
o orçamentos dos poderes tem que ser 
corrigido pela inflação, não mais no 
orçamento previsto, que gerava aquela 
distorção entre o previsto e o arrecada-
do”.

O Projeto da LOA será lido no ple-
nário da Assembleia Legislativa do Es-
tado durante 10 sessões e seguirá para 
as Comissões Permanentes da Casa, 
onde será avaliado. Após a votação em 
plenário será encaminhado ao chefe do 
Executivo para sanção ou veto.
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do período”.

Outras fontes de recursos
Antônio Teles realçou um ponto im-

portante na LDO, as outras fontes de 
recursos. “As outras fontes de recursos 
que somaram R$ 1.900 bilhão em 2017, 
estão somando para 2018, R$ 1.700 bi-
lhão. O Estado vem adotando uma pos-
tura de disciplinar a liberação de recur-
sos de Operação de Crédito, para evitar 
o impacto disso na Divida Pública. Mas 
vamos ter que fazer alguns desembolsos 
de Operação de Crédito em 2018, em 
especial um empréstimo junto à Caixa 
Econômica Federal voltado para pagar 
as contra partidas dos recursos federais 
captados que já estão a disposição do 
Estado. Já estamos em negociação com a 
União e esperando um posicionamento 
positivo. Esse recurso vai poder abarcar 
as contras partidas dos 16 municípios, 
permitindo que o Estado possa execu-
tar um volume maior de recursos nestes 
municípios, como: Emendas Parlamen-
tar, Recursos Federais, entre outros”.

SUS
Outro ponto destacado pelo secretá-

rio Teles foi com referência ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), que não tem tido 
um crescimento significativo nos últi-
mos, anos, devidos aos cortes que estão 
sendo feitos pela União. “Está previsto 
para 2018, R$ 135 milhões, sendo que 
em 2017 a previsão era de R$ 134 mi-
lhões, um crescimento muito tímido”. 

Déficit orçamentário 
Uma das preocupações do secretário 

da SEPLAN é com referência ao déficit 
orçamentário. Pois o Estado já começa 
a ter um orçamento de compromisso 

para 2018, vislumbrando a retomada 
da normalidade administrativa, o que 
se espera. “Temos um problema do dé-
ficit orçamentário, muito alto, despesas 
contratadas é maior que a receita pre-
vista para o Orçamento. Essa situação 
de déficit ela deverá permanecer até 
que o Estado consiga equilibrar, lá pe-
los anos 2020/2021, quando esperamos 
que ocorra a inversão: Receita dispo-
nível seja igual a Despesa. Agora, para 
que isso possa acontecer, é importante 
que os anos além de 2018 se mantenha 
essa visão de crescimento das despesas 
compatível com a inflação. É bom lem-
brar que nos anos anteriores a Despesa 
Contratada no Amapá vinha crescendo 
acima da inflação. Para se ter uma ideia 
a Folha de Pagamento cresceu, entre 
2006/2016, 282%, a Receita Primária 
cresceu um pouco mais de 70% e a in-
flação do período foi de 88%, ai se vê 
o desequilíbrio. O Orçamento vinha 
crescendo ano a ano, então vinha-se 
trabalhando uma ideia pré-estimação 
desse crescimento e a despesa vinha 
alavancando e chegou o momento que 
a recessão provocou a queda da arre-
cadação dos estados e da União. E ai o 
Estado ficou com dificuldade de cobrir 
essa despesa contratada que foi realiza-
da durante os últimos anos a nível de 
Brasil e Amapá”.

Encontros e análises com os outros 
poderes

Questionado sobre os permanen-
tes encontros e reuniões com o outros 
poderes do Estado. “Os outros poderes 
ainda tem uma vantagem em termos de 
Orçamento Previsto per capita em re-
lação a população, até do montante do 
orçamento, mas na hora que eles se dis-

Waldez Góes encaminhou mensagem com LDO à Assembleia do Amapá
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Besaliel Rodrigues

Quando estava cursando meu 
doutorado em Direito na Ar-
gentina, tive a oportunidade 

de conversar com um dos ministros do 
Superior Tribunal Eleitoral de lá. Uma das 
coisas que ele tinha muita curiosidade em 
relação ao Direito Eleitoral brasileiro era 
sobre a sistemática da contabilidade eleito-
ral de nosso país.

Como o Brasil vive em constantes es-
cândalos de corrupção política, e isso re-
percute diariamente em toda a imprensa 
internacional, aquele ministro passou uma 
tarde inteira me fazendo perguntas sobre 
o assunto querendo entendê-lo juridica-
mente.

Disse a ele naquela oportunidade que 
diz o artigo 35 da Lei nº 9.096/95, que os 
Tribunais Eleitorais, à vista de denúncia 
fundamentada de filiados ou delegados de 
partido, de representação do Ministério 
Público Eleitoral ou de iniciativa do Cor-
regedor Eleitoral, determinarão o exame 

da escrituração do partido e a apuração de 
qualquer ato que viole as prescrições legais 
ou estatutárias a que, em matéria financei-
ra, aquele ou seus filiados estejam sujeitos, 
podendo, inclusive, determinar a quebra 
de sigilo bancário das contas dos partidos 
políticos para o esclarecimento ou apura-
ção de fatos vinculados à denúncia.

O Ministério Público Eleitoral deve-
rá acompanhar, como custos legis, todo 
o julgamento de prestação de contas dos 
partidos. O partido, aqui, é parte (Cf. LC 
nº 75/93, art. 72, caput; CE, art. 24, IV e, 
ainda, Joel José Cândido, Direito eleitoral 
brasileiro, p. 380).

Acrescentei que o parágrafo único des-
te mesmo artigo diz que qualquer parti-
do pode examinar, na Justiça Eleitoral, as 
prestações de contas mensais ou anuais dos 
demais partidos, quinze dias após a publi-
cação dos balancetes financeiros, aberto o 
prazo de cinco dias para impugná-las, po-
dendo, ainda, relatar fatos, indicar provas e 

pedir abertura de investigação para apurar 
qualquer ato que viole as prescrições legais 
ou estatutárias a que, em matéria financei-
ra, os partidos e seus filiados estejam su-
jeitos.

Enfim, foi uma tarde longa e com di-
versos assuntos.

Sobre prestação de contas de partido, 
temos excelentes explicações de Palhares 
Moreira Reis. In Direito Eleitoral. Belo Ho-
rizonte: Del Rey, p. 188-192.

Podemos observar que essa lei criou 
uma espécie de inquérito judicial que, com 
o objetivo de averiguar as finanças partidá-
rias, permite à Justiça Eleitoral verificar se 
não há infiltrações ilegais do poder econô-
mico nas estruturas dos partidos.

“É preocupação mundial o controle das 
finanças partidárias”, diz o conhecidíssimo 
jurista Palhares Moreira Reis.

Por ter essa investigação natureza ad-
ministrativa, não se confundindo com a 
Ação de Investigação Judicial Eleitoral - 

AIJE, muitos pensam que o resultado do 
inquérito poderá ficar inócuo. Mas, aten-
tando-se para o que diz o art. 36 c/c os arts. 
28 e 31, da Lei no. 9.096/95, perceber-se-á 
que o partido que não mantiver suas con-
tas regulares e aprovadas junto à Justiça 
Eleitoral, poderá ter seu registro cancela-
do. Isso dependerá tão somente dos legi-
timados fiscalizarem e agirem conforme 
dispõe a lei.

As resolução do TSE incluem o eleitor 
como fiscal das finanças partidárias. Ali-
ás, a legislação eleitoral concede ao eleitor 
uma fiscalização lato sensu no processo 
político eleitoral pátrio.

Desta forma, temos exercendo a fiscali-
zação sobre as finanças partidárias: os filia-
dos ou delegados dos partidos, o Ministé-
rio Público, as Corregedorias Eleitorais, os 
Partidos em geral e o eleitor (Cf. Adriano 
Soares da Costa, Teoria da inelegibilidade 
e direito processual eleitoral, Belo Hori-
zonte: Del Rey, p. 262-3).

As leis partidárias e as prestações de contas eleitorais - III

O excesso de açúcar na alimen-
tação é um grande aliado para 
o aparecimento de doenças 

metabólicas como a Diabetes e a Obesi-
dade entre os brasileiros e, estes elados ní-
veis de glicose na corrente sanguínea po-
dem causar várias complicações a saúde 
do ser humano como as doenças cardio-
vasculares, acidentes vasculares cerebrais, 
doença renal crônica, retinopatia diabéti-
ca entre outras e que levam a morte.

De acordo com a Pesquisa de Orça-
mento Familiar – POF de 2015, mostram 
que 61,3% da população consome açúcar 
muito acima do recomendado por insti-
tuições voltadas à saúde pública, colocan-
do o Brasil como 4º maior consumidor de 
açúcar no mundo com consumo anual de 
12 milhões de toneladas, atrás apenas da 
Índia com consumo anual de 26 milhões 
de toneladas, União Europeia consumo 
anual de 18 milhões de toneladas e Chi-
na com consumo anual de 16 milhões de 
toneladas. Enquanto a organização Mun-
dial da Saúde recomenda que no máxi-
mo 10% das calorias consumidas por dia 
venham do açúcar, o brasileiro consome 
16,3%. Este cenário deve ser seriamente 
considerado no caso das crianças, pois o 
regime alimentar precoce com várias fon-
tes de açúcar pode levar à obesidade ain-
da nos primeiros anos de suas vidas. Por 
exemplo, leite com achocolatado, biscoi-
tos recheados, doces e refrigerantes. De-
ve-se entender que o paladar é o último 

sentido a se desenvolver no ser humano, 
sendo sua evolução gradual após o nas-
cimento. Logo, uma dieta altamente caló-
rica certamente a levará a ter sobrepeso e 
obesidade. Recentemente, o Instituto de 
defesa do Consumidor (IDEC), em pes-
quisa encomendada ao IBOPE revelou 
que 17% dos adolescentes estão acima 
do peso, 8,5% são obesos, mais de 80% 
consomem sódio acima do recomendado 
e 17% consomem refrigerantes ou sucos 
artificiais diariamente.

Vejamos abaixo, de forma simples 
como o açúcar atua em diferentes órgãos 
do corpo humano:

- Fígado: armazena glicose (um tipo 
de açúcar). O excesso de glicose é trans-
formada em gordura. Esta reserva de gor-
dura atua no ganho de peso;

- Pâncreas: libera insulina, que auxilia 
a entrada de glicose nas células, principal-
mente após as refeições. Na ausência da 
insulina, o corpo é incapaz de utilizar a 
glicose como fonte de energia nas células. 
Em consequência, a glicose permanece na 
circulação sanguínea causando a diabete;

- Cérebro: na presença do açúcar, ele 
deflagra sinais nervosos e libera seroto-
nina (“Boom do prazer”) como sinal de 
recompensa, vindo a causar dependên-
cia. A ativação em excesso deste tipo de 
recompensa, entre outros problemas, 
provoca uma maior tolerância ao açúcar. 
Consumo exagerado de açúcar pode ter 
também um efeito negativo sobre a saúde 

do cérebro – que vai da função cogniti-
va até a sensação de bem-estar psicoló-
gico. Pesquisas mostram que o cérebro 
de crianças obesas é ativado de forma 
diferente quando elas sentem o gosto de 
açúcar, o que vem a refletir uma elevada 
resposta de “recompensa alimentar”, isto 
sugere que os circuitos do cérebro podem 
predispor essas crianças a uma vida de 
desejos intensos de açúcar;

-Dentes:  colônias de bactérias vivem 
na superfície dos dentes e alimentam-se 
de açúcar, participando do processo de 
conversão da sacarose em ácido láctico, 
capaz de dissolver o esmalte do dente e 
provocar cáries;

Dicas Alimentares Saudáveis
- Gengibre 1: é considerada uma erva 

natural usada em todo o mundo como es-
peciaria. Pode ser usado tanto na culiná-
ria quanto na medicina;

- Gengibre 2: o gengibre é referência 
quando se fala em problemas estomacais, 
pois combate enjoo, gases, indigestão, 
náuseas causadas pelo tratamento do cân-
cer e perda de apetite. Também auxilia na 
digestão de alimentos gordurosos e prote-
ge o fígado. Não é à toa que uma substân-
cia presente na raiz do gengibre é usada 
na fabricação de medicamentos laxantes, 
antigases e antiácido;

- Gengibre 3: as comunidades qui-
lombolas utilizam a raiz como produto 
essencial na fabricação da gengibirra in-
dispensável nos eventos de marabaixo. 

O gengibre cumpre a missão terapêutica 
de proteger as cordas vocais dos cantores, 
devido o longo tempo de duração das fes-
tas.

Indicação: são dois pedaços de cerca 
de 3 cm diariamente, o que dá por volta 
de 2 colheres de chá do gengibre ralado”. 
Outra dica: coloque essa quantidade da 
raiz ralada em uma jarra de água e beba 
durante o dia inteiro.

Gengibre emagrece!
Vegetal nativo da Ásia, o gengibre é 

uma raiz tuberosa usada tanto na culiná-
ria quanto na medicina. A planta assume 
múltiplos benefícios terapêuticos: tem 
ação bactericida, é desintoxicante e ainda 
melhora o desempenho do sistema diges-
tivo, respiratório e circulatório. O gengi-
bre também é um reconhecido alimento 
termogênico, que pode ser capaz de ace-
lerar o metabolismo e favorecer a queima 
de gordura corporal.

Benefícios do Gengibre
O gengibre é referência quando se fala 

em problemas estomacais, pois combate 
enjoo, gases, indigestão, náuseas causa-
das pelo tratamento do câncer e perda de 
apetite. Também auxilia na digestão de 
alimentos gordurosos e protege o fígado. 
Não é à toa que uma substância presente 
na raiz do gengibre é usada na fabricação 
de medicamentos laxantes, antigases e 
antiácidos.

Alimentos Saudáveis na Mesa

Luiz Cabral
Engenheiro Agrônomo - uizccastro.ap@gmail.com
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Agroecologia e Produção orgânica

Reinaldo Coelho

O projeto de Lei i que institui-
rá a política agroecológica e 
produção orgânica no Ama-

pá que está sendo pilotada pela secretaria 
de Desenvolvimento Rural, a proposta, já 
está sendo discutida e será encaminha-
da pelo governo do estado à Assembleia 
Legislativa, tem como objetivo fomentar 
a produção de orgânicos pela agricultura 
familiar.

A reportagem do Tribuna Amapaense 
conversou com o engenheiro agrônomo 
Luiz Lino Cabral de Castro que afirmou  
que a secretaria de Desenvolvimento 
Rural (SDR) iniciou as discussões para 
elaboração de Projeto de Lei (PL) de ini-
ciativa do governo do estado (GEA) que 
instituirá a política de agroecologia e pro-
dução orgânica no Amapá. Segundo ele, o 
objetivo é fomentar a produção de orgâni-
cos pela agricultura familiar.

“Esse projeto busca inserir o Amapá na 
rede nacional de agrioecologia e produ-
ção orgânica, espelhado na lei nacional de 
2012; vários estados e municípios brasilei-
ros já possuem a sua legislação própria e 
muitos outros já estão com seus projetos 
tramitando nas assembleias legislativas. 
Estamos muito empenhados para que isso 
ocorra o mais rapidamente possível por-
que vai trazer enormes benefícios ao esta-
do, principalmente no setor da agricultura 
familiar”, previu.

Cabral explicou que o PL está sen-
do formatado com base em sugestões de 
instituições do setor: “E fui duas vezes a 
Brasília para participar de discussões na 
Comissão Nacional de Agroecologia, que 
nos estimulou a fazermos um chamamen-
to à sociedade, através da SDR para cons-
truirmos uma política espelhada no eixo 
nacional; a partir daí passamos a discutir 
com a Embrapa, o Rurap e outras insti-
tuições públicas; a secretaria de estado de 
Comunicação (Secom) criou uma página 

na internet (http://www.consultapublica-
agroecologia.ap.gov.br/) onde já estamos 
recebendo contribuições de todo o estado, 
inclusive já recebemos do Jarí, de ONGs 
indígenas e quilombolas e de colônias de 
pescadores, porque queremos legitimar 
a participação de todos os setores da so-
ciedade, com o objetivo de garantir uma 
melhor produção de alimentos livres de 
agrotóxicos”.

Segundo ainda o engenheiro agrôno-
mo o PL deverá ser encaminhado à As-
sembleia Legislativa no início de 2018: 
“Estamos trabalhando intensamente para 
que o projeto seja encaminhado à Assem-
bleia ainda no início de 2018; com a apro-
vada e sanção do governador, será regu-
lamentada por decreto, o que permitirá a 
criação do plano estadual de agroecologis 
e produção orgânica, que vai entrar o PPA 
(Plano Plurianual) de 2019, inserindo-o 
na LOA (Lei Orçamentária Anual) com 
a destinação de recursos para a execução 
de programas, ações e metas. Com a lei 
vamos aprofundar a pesquisa com a Em-
brapa, porque teremos os incentivos do 

crédito, sendo possível especializar a as-
sistência técnica, que é fundamental nesse 
processo, através do Rurap. Precisamos do 
conhecimento, através da educação, com 
estabelecimento de convênios com escolas 
e instituições; espermos estruturar todo o 
conjunto com a participação da socieda-
de”.

Problemas tóxi-
cos na agroindús-
tria

O modelo de 
cultivo adotado 
com o intensivo 
uso de agrotóxicos 
gera grandes male-
fícios, como a po-
luição ambiental e 
intoxicação de tra-
balhadores rurais e 
da população em 
geral. As intoxica-
ções agudas por 
agrotóxicos são as 
mais conhecidas, 
afetando as pesso-
as em seu ambien-
te de trabalho. São 
identificadas por efeitos como irritação da 
pele e olhos, coceira, vômitos, diarreias, 
espasmos, dificuldades respiratórias, con-
vulsões e morte. As intoxicações crônicas 
podem afetar toda a população, pois são 
decorrentes da exposição múltipla aos 
agrotóxicos, isto é, da presença de resí-
duos em alimentos e no meio ambiente, 
geralmente em doses baixas. Os efeitos 
adversos decorrentes da exposição crôni-
ca a esses produtos podem aparecer muito 
tempo depois após a exposição, dificul-
tando sua correlação com o agente quí-

mico. Dentre os efeitos associados à expo-
sição crônica aos agrotóxicos  podem ser 
citados infertilidade, impotência, abortos. 
Malformações, neurotoxidade, desregu-
lação hormonal, efeitos sobre o sistema 
imunológico, mal de Parkson e câncer.

O enfrentamento do uso dos agrotóxi-

cos deve ter por base o Direito Humano 
à Alimentação Adequada – DHAA ( pre-
visto na Constituição de 1988), a Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (Decreto nº7.272, de 25/08/2010), 
a Política Nacional de Saúde Integral das 
Populações do Campo e da Floresta ( 
Portaria nº 2.866 de 02/12/2011), a Polí-
tica Nacional de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora (Portaria nº 1.823, de 
23/08/2012) e a Política Nacional de Agro-
ecologia e Produção Orgânica – PNAPO 
(Decreto nº 7.794, de 20/08/2012).

Projeto de Lei instituirá a política no Amapá
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Após acordo entre PMM e Setap, a passagem de ônibus volta a 
ser R$3,25 em Macapá. Uma família com dois usuários gastará 

mensalmente, usando duas passagens diárias, R$ 162,50.

TRANSPORTE URBANO
Macapaense vai pagar caro por serviço péssimo

Páginas  4  e  5.
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Festival do Caju gera lucros no 
agronegócio e na cultura

Reinaldo Coelho

Após 20 anos o município de 
Ferreira Gomes, a 137 qui-
lômetros de Macapá, vai res-

gatar o Festival do Caju Agro Ferreira. 
O evento, que tem como objetivo dar 
visibilidade à cultura, à produção de 
agricultores da região e movimentar a 
economia local, vai acontecer de 13 a 
15 de outubro, na comunidade de Pare-
dão. A coordenação espera um público 
de 5 mil pessoas por dia.

As potencialidades do caju serão 
apresentadas nas variedades de igua-
rias, que estarão à venda. Além dis-
so, haverá um espaço específico para 
agronegócios, onde os produtores vão 
poder negociar a venda do fruto e dos 
derivados dele diretamente. Durante os 
três dias acontecerão shows com artis-
tas amapaenses.

Segundo a coordenação, serão orga-
nizadas barracas para micro e peque-
nos empreendedores, para que façam 
as rodadas de negócio e possam expor 
os produtos.

“Nossa expectativa é que a gente 
receba 5 mil pessoas por dia, de todo 
o Amapá. Há 20 anos não acontecia o 
festival, por isso organizamos de forma 
que o evento volte a fazer parte do ca-
lendário cultural do município”, disse 
Cristian Monteiro, diretor de comuni-
cação da prefeitura de Ferreira Gomes.

Apoio ao empreendedor
Técnicos da Secretaria de Estado do 

Trabalho e Empreendedorismo (SETE) 
cadastraram 35 empreendedores de 
Ferreira Gomes e 12 de Macapá que 
participarão do Festival do Caju no 
Distrito do Paredão. 

Além do cadastro a SETE é respon-
sável, ainda, pela doação de uma tenda 
para abrigar 12 artesãos locais, também 
cadastrados. “Estamos sempre de por-
tas abertas para apoiar grandes eventos, 

tanto na capital quanto no interior do 
Estado. O festival é uma oportunidade 
de geração de emprego e renda para a 
comunidade local e deverá atrair mi-
lhares de pessoas. Essa é uma orienta-
ção do governo do Estado, de incentivo 
e fomento à economia nos municípios”, 
analisou Luciana Araújo, gestora da 
SETE.

De olho na oportunidade de boas 
vendas, Jorge Luiz pretende investir 
cerca de R$ 2 mil na venda de bebidas 
e comidas. Ele é um dos 47 empreende-
dores cadastrados.

“Fiquei otimista com a divulgação 
que vem sendo feita do festival e de-
cidi apostar. É a primeira vez que vou 
participar. Vou vender carne na chapa, 
macarronada, risoto, vatapá, água mi-
neral, refrigerante e bebida. Creio que 
os lucros serão bem positivos”, afirma 
o morador do bairro Novo Horizonte, 
em Macapá.

Outra novidade é a venda de tapioca 

recheada com frango, camarão, banana, 
doces etc. Alex Borges da Silva vai in-
vestir de R$ 600 a R$ 800 na compra de 
material. Na inscrição o empreendedor 
já estava contando os dias para o início 
do festival.

“Comecei a vender este tipo de ta-
pioca há três meses, e este será um 
grande teste para ver a aceitação do pú-
blico. Creio que será bem aceita”, espe-
rançou-se.

Durante o Festival do Caju será apli-
cada uma pesqui-
sa de comerciali-
zação e satisfação 
pela Secretaria 
do Trabalho e o 
acompanhamen-
to técnico du-
rante os três dias 
do evento. Os 
empreendedores 
locais vão vender 
comidas e bebi-
das derivadas do 
caju, fruto exis-
tente em abun-
dância na região do Paredão.

A sexta-feira (13) será destinada a 
programação cultural gospel. No se-
gundo dia, sábado (14), tem a escolha 
da Rainha do Caju Agro Ferreira 2017 
e shows com as cantoras Ariel Moura, 
Taty Taylor e apresentação do DJ Hil-
tinho. No último dia, domingo (15), a 
programação cultural ficará por conta 
do DJ Tiago Consagrado e do cantor de 
forró Ramon Frazely.

Programação
Dia 13 – sexta-feira
18h – Abertura, com Stand para 

agricultores, empresários, instituições 
de ensino e afins; exposição dos pro-
dutos e de artesanato. Haverá oficinas 
de artesanato ministradas por profis-
sionais da Casa do Artesão de Macapá. 
Encerra com os shows gospel.

Dia 14 – sábado
18h – Escolha da rainha do Festival 

do Caju 2017, shows com as cantoras 
Ariel Moura, Taty Taylor, apresentação 
do DJ Hiltinho e outras atrações.

Dia 15 – domingo
18h – Programação especial para o 

agro negócio, apresentações com DJ 
Tiago Consagrado e do cantor de forró 
Ramon Frazely, entrega de premiações 
e brindes para agricultores destaques.

Serviço
Festival do Caju Agro Ferreira
Local: comunidade de Paredão, lo-

calizada a 12 quilômetros do município 
de Ferreira Gomes

Dias: 13, 14 e 15 de outubro
Horário: a partir das 18h.

O festival em Ferreira Gomes gera expectativa de bons lucros para empreendedores e tem apoio direto do Governo do Estado.
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ENERGIA ELÉTRICA 
Consumidor amapaense paga a conta da privatização

Reinaldo Coelho

O anúncio da privatização da 
Eletrobras deve ter impacto 
significativo e duradouro para 

os consumidores do Amapá e deverá sair 
mais cara do que se imaginava, pois além da 
estatal nacional que é a responsável no Es-
tado pelo fornecimento da energia elétrica 
os amapaenses irão perder a Companhia 
de Eletricidade do Amapá (CEA), que será 
vendida pelo governo federal juntamente 
com outras concessionárias.

O principal objetivo dessas privatiza-
ções é fazer caixa para diminuir o déficit 
nas contas públicas, que deve ser de R$ 159 
bilhões tanto em 2017 quanto em 2018. 
Os seis estados atendidos diretamente pela 
Eletrobrás, que reúnem 12 milhões de ha-
bitantes, seriam diretamente afetados, mas 
como a estatal também vende energia para 
distribuidoras de todo o país, a população 
inteira deverá sofrer as consequências de 
um aumento as tarifas.

E o consumidor vai pagar essa conte e os 
amapaenses ainda mais, pois para piorar a 
situação, a conta de energia elétrica do ama-
paense, vai subir 11,8%. O reajuste, já au-
torizado pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) poderá ser feito a qualquer 
momento. E na última semana recebemos 
mais uma péssima notícia da Aneel, a conta 
de luz de outubro terá bandeira vermelha, 
com cobrança extra mais alta. É pouco o 
quer mais.

Bandeira Vermelha
Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) anunciou que a bandeira tarifária 
das contas de luz em outubro será a verme-
lha patamar 2. A tarifa é a mais cara do mo-
delo e representa a cobrança de taxa extra de 
R$ 3,50 a cada 100 Quilowatt-hora (kWh) 
consumidos. Em setembro, a bandeira ta-
rifária das contas de luz foi a amarela, com 
taxa extra de R$ 2 para cada 100 kWh de 
energia consumidos.

Segundo o diretor-presidente da Aneel, 
Romeu Rufino, a decisão foi tomada devi-
do à baixa vazão das hidrelétricas, porque 

as chuvas em setembro ficaram abaixo da 
média. “Em função do regime hidrológico 
muito crítico, este setembro foi o pior mês 
de setembro, do ponto de vista da vazão, da 
série histórica do setor elétrico”.  Apesar do 
alerta, Rufino disse que não há risco para o 
abastecimento de eletricidade.

Desde que a bandeira vermelha passou a 
ter dois patamares, 1 e 2, em janeiro de 2016, 
esta é a primeira vez que o nível mais alto é 
acionado. A tarifa extra mais alta se deve à 
necessidade de operar mais usinas térmicas, 
cujo custo de produção da energia é mais 
alto que a da produzida nas hidrelétricas.

Na semana passada, o Comitê de Moni-
toramento do Setor Elétrico (CMSE), liga-
do ao Ministério de Minas e Energia, havia 
decidido não acionar as usinas termelétricas 
mais caras, o chamado “despacho fora da or-
dem de mérito” mas aprovou, se necessário, 
o aumento da importação de energia elétri-
ca da Argentina e do Uruguai “na medida 
em que for possível”.

Na reunião, o CMSE também decidiu 
retomar a operação de três usinas termelé-

tricas que estão 
paradas. Segun-
do o comitê, as 
usinas de Arau-
cária, Cuiabá e 
Termonorte II 
“são capazes de 
produzir ener-
gia a preços 
mais competi-
tivos se com-
parados com os 
de outras usinas 
térmicas.”

Economia de energia
Além disso, a Aneel também realizará 

uma campanha de conscientização do uso 
da energia elétrica. Entre as recomendações 
que a agência fará, estão a de usar a tempe-
ratura morna do chuveiro e tomar banhos 
mais curtos, de até cinco minutos; diminuir 
ao máximo a utilização de ar-condicionado 
e não deixar portas e janelas abertas em am-
bientes com o equipamento; não colocar ali-
mentos quentes e deixar a porta da geladeira 
aberta apenas o tempo que for necessário; e 
utilizar ilumi-
nação natural 
ou lâmpadas 
econômicas, 
além de apagar 
a luz ao sair de 
um cômodo.

O Consu-
midor paga 
pelos erros da 
União

Como sem-
pre os gestores 
que erram em 
suas decisões populistas ou politiqueiras, re-
passam as contas desses erros para o brasi-
leiro, que além dos altos impostos que paga 
obrigatoriamente, tem de arcas com taxas 
altíssimas de produtos e serviços conside-
rados essenciais para seu dia a dia, caso da 
energia elétrica.

A ex-presidente Dilma Rousseff em um 
arroubo que lhe é peculiar decidiu, de olho 
na reeleição de 2014, alterar o marco regula-
tório do setor elétrico e retirou encargos da 

tarifa de energia. Isso permitiu, em 2013, a 
redução de cerca de 20% na conta de ener-
gia elétrica para os domicílios e para a in-
dústria.

Mas, em 2015, o governo percebeu que 
não tinha dinheiro para manter os subsídios 
à tarifa. Então veio o reajuste, com um au-
mento de mais de 50% na conta de luz.

De acordo com a decisão da Aneel a pri-
meira parcela deve ser de R$ 10,8 bilhões. 
Ou seja, em 2017, as contas de luz já estão 
chegando às casas e às empresas com um 
aumento médio de 7,17%.  E para os ama-

paenses mais a bandeira vermelha e 11,08% 
de reajuste.

Perdemos a CEA, a Eletrobrás e estamos 
pagando um empréstimo bilionário para 
quitar a dívida da estatal amapaense com 
a União, para federalizar e nada disso se 
concretizou, ao contrário o Amapá está pa-
gando o BNDES e continuamos endividado 
com a CEA, que está aumentando as taxas 
para recuperar esses recursos. Uma decisão 
de nosso governador socialista.

As promessas de queda no valor da energia elétrica com a federalização da CEA e da construção de duas hidroelétricas no Amapá, foram por água 
abaixo, os aumentos estão vindos em cascatas e estão dando choques no consumidor. 
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Reinaldo Coelho

Superlotação, longa espera, atra-
sos, falta de respeito com os pas-
sageiros e ônibus velhos. Essas 

são as principais reclamações daqueles 
que, diariamente, precisam utilizar o sis-
tema de transporte urbano de Macapá. 
Como se não bastasse, tem ainda o valor 
pago para usufruir de um serviço, que na 
maioria das vezes, deixa muito a desejar. 
O resultado é a total insatisfação dos 
passageiros macapaenses com a qualida-
de do transporte público oferecido.

A começar pelo novo valor da passa-
gem, três reais e vinte e cinco centavos, 
estipulado pelo juiz Mário Mazurek, da 
2ª Vara Cível e de Fazenda Pública de 
Macapá, durante uma audiência na úl-
tima terça-feira (10), e decidiram que 
a partir da quinta-feira, 12, começará a 

valer um novo valor para a passagem de 
ônibus na capital. A taxa que atualmente 
é cobrada R$2,75 passará a valer R$3,25. 
Em seguida, pelas más condições de 
muitos dos veículos em circulação na ca-
pital amapaense.

Justicialização
Essa situação perdura há muitos anos, 

entra prefeito e sai prefeito, a situação é 
a mesma, é a Justiça que decide os au-
mentos da tarifa dos coletivos: A Setap 
decide o preço que quer taxar para que 
o macapaense se utilize-se dos coletivos 
que rodam na capital amapaense, mesmo 
com a trocas mínima realizada, que foi 
diluída em quatro anos, já estão caindo 
aos pedaços, com a ajuda das precárias 
ruas e avenidas da cidade esburacada.

Existe uma simbiose na relação entre 
a Prefeitura de Macapá (leia-se o gestor 
mor) e os empresários do Transporte 
Coletivo de Macapá. Existe projetos de 

reformas das linhas, aumento do núme-
ro de linhas, modernização do sistema 
de catragem, controle através de sistema 
informática, Editais para Licitação de 
Transporte Coletivo, está há anos para 
ser executado, quando não é a Justiça 
Estadual é o Tribunal que encontra um 
entrave para que não aconteça. 

É uma caixa-preta essas manobras 
executados pela Setap, pede aumento, 
apresenta planilhas, O Conselho Muni-
cipal desaprova, a Câmara a Municipal 
não se manifesta e o Prefeito Clécio Luiz 
(REDE) não se aparece e eles recorrem à 
Justiça e ganham o aumento.  

Os vereadores, que se dizem repre-
sentantes dos macapenses no parla-
mento municipal e o prefeito reeleito 
para cuidar dos cidadãos de Macapá, se 
omitem em pôr a cara e dizer aos seus 
eleitores porquê eles vão ter de gastar 
quase 1/3 do salário mínimo por mês em 
passagens para estudar e trabalhar. Uma 

família de quatro pessoas deve gastar R$ 
325,00 por mês, fazendo duas viagens 
(ida e volta) diárias.

Aparentemente, Clécio lavou as mãos 
diante do imbróglio que teria come-
çado com o vereador Rinaldo Martins 
(PSOL), depois encampado pelo Minis-
tério Público do Estado, por meio da 
Promotoria de Defesa do Consumidor. 
Numa ofensiva contra as pretensões do 
Sindicato das Empresas de Transpor-
tes de Passageiros do Amapá (Setap), o 
MPE protocolou pedido de anulação do 
aumento da tarifa de ônibus.

Justiça bateu o martelo
O Sindicato das Empresas de Trans-

porte de Passageiros do Amapá (Setap) 
entrou em acordo com a Prefeitura Mu-
nicipal de Macapá (PMM), durante uma 
audiência na última terça-feira, e deci-
diram que a partir da quinta-feira, 12, 
começará a valer um novo valor para a 

TRANSPORTE URBANO
Macapaense vai pagar caro por serviço péssimo

Após acordo entre PMM e Setap, a passagem de ônibus volta a ser R$3,25 em Macapá. Uma família com dois usuários 
gastará mensalmente, usando duas passagens diárias, R$ 162,50.
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que mora em Fazendinha.

Mais uma promessa que não vai ser 
cumprida

Mais uma vez, para ganhar o aumen-
to da tarifa de ônibus de Macapá, o Se-
tap, assinou um acordo com contrapar-
tidas por parte das empresas de ônibus, 
que incluem aumento da frota em 35 
carros, construção de 30 pontos e três 
terminais, além da instalação de locali-
zação por GPS em todos os veículos.

Mas, o macapaense está escaldado 
com as falsas promessas do prefeito Clé-
cio Luiz e do sindicato patronal, se não 
vamos ler isso:

Para reajustar o preço da passagem 
de ônibus em Macapá, a Prefeitura Mu-
nicipal e o Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros do Amapá 
(Setap) assinaram um acordo extrajudi-
cial onde tinham o prazo até o dia 31 de 
dezembro de 2015 para cumprir. Entre 
as melhorias no sistema de transporte 
estariam a entrada de oitenta ônibus no-
vos que e deveriam vir equipados com 
sistema de internet sem fio (wifi) e câ-
meras de segurança.

O acordo extrajudicial previa que, 
caso esses coletivos não estivessem em 
circulação na capital até o fim do ano, 

as empresas serão multadas em R$ 1 mi-
lhão, podendo receber multas diárias.

As empresas ficaram responsáveis 
de reformar os terminais de ônibus da 
capital e construir 20 novos abrigos de 
passageiros. Ao todo, Macapá deveria 
ter 250 veículos no sistema de transpor-
te coletivo. Mas, de acordo com o pre-
sidente do Sindicato dos Condutores de 
Veículos e Trabalhadores em Empresas 
de Transportes Rodoviários de Passagei-
ros (Sincottrap), Genival Cruz, pouca 
coisa avançou.

O sindicalista denunciou que os ter-
minais de ônibus estão abandonados. 
“Não passou de enganação esse acordo 
para aumentarem a passagem de R$ 2,10 
para R$ 2,75. Até agora os trabalhado-
res aguardam a reforma dos terminais”, 
disparou.

Que você, usuário, este acordo não 
foi cumprido e o novo assinado esta 
semana será? Vamos sentir no bolso e 
na espera dos ônibus atrasados, pou-
cas unidades circulando, ônibus velhos 
servindo os bairros mais pobres, como 
Brasil Novo, Infraereo I e II, Ypê. Outros 
nem circulam, nos sábados começa a ter 
um ônibus por linha.

méstica Jucelina Azevedo, moradora do 
Jardim Felicidade. 

A reportagem da TRIBUNA AMA-
PAENSE encontrou Marilene no ponto 
de ônibus próximo a Feira do Produtor, 
zona Norte da cidade. Ao chegar neste 
local,  o ônibus já não tinha mais lugar. 
Três paradas depois, já não cabia mais 
ninguém, os passageiros estavam im-
prensados, alguns próximos ao para-
-brisa do ônibus. 

“Essa não é a primeira vez,  quando 
chega esta hora (7h10) sempre acontece, 
é muito difícil do motorista parar neste 
ponto. Eles alegam que o ônibus estão 
cheios e não cabe mais ninguém. O pas-
sageiro que espere mais 40 minutos pelo 
próximo e reze para que ele esteja vago”, 
disse Tânia que esperava o transporte no 
Infraereo II.

E a espera pelo ônibus não é apenas 
dela. Isso já faz parte da rotina da maio-
ria dos passageiros de ônibus de Ma-
capá. O pintor Marcelo Barbosa é um 
outro exemplo. Na manhã de ontem ele 
esperou mais de uma hora pelo ônibus. 
“Cheguei na parada às 6h, já está perto 
das 7h e até agora nada do ônibus de 
Congóis. As vezes tenho vontade de ir 
para o trabalho de bicicleta”, lamentou 
Marcelo Barbosa, que aguardava o ôni-

bus na parada da Avenida FAB, próximo 
ao Fórum de Macapá.

O atraso dos ônibus despertou o in-
teresse de dois motoristas de mototáxi, 
que estão fazendo ponto próximo a essa 
parada. E a ideia parece que deu certo, 
segundo eles, vários passageiros desis-
tem de esperar pelos ônibus e acabam 
pegando o mototáxi.

“Quando as pessoas estão atrasadas 
elas desistem do ônibus e nos procuram 
para fazer a corrida.  Às vezes, é melhor 
pagar um pouco mais do que chegar 
atrasado no trabalho”, falou o motota-
xista Antão Sena Neto.

A longa espera pelo ônibus se repe-
te em praticamente todos os pontos de 
ônibus da cidade, da zona Norte ou zona 
Sul. Seja ele intermunicipal ou urbano. E 
o vigilante Jailson Almeida sabe muito 
bem o que é isso. “Varia muito o tempo 
de espera. Tem dias que espero 30 minu-
tos, no outro dia, espero uma hora. Não 
existe um cumprimento do cronograma 
dos horários. Quando você chega na-
quela hora determinada o ônibus passa 
antes, aí depois você chega antes para 
não perder e ele passa uma hora depois 
do horário previsto”, disse o vigilante 

passagem de ônibus na capital. A taxa 
que atualmente é cobrada R$2,75 passa-
rá a valer R$3,25.

A mudança esteve atendendo um pe-
dido feito pelo sindicato, que esteve ale-
gando estar tendo prejuízos com o valor 
atual da tarifa, ocorrido com aumento 
do preço da gasolina e diesel, além do 
reajuste feito aos rodoviários. O valor já 
chegou a valer por um período, mas não 
durou após uma derrubada feita pelo 
Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap).

Na decisão da suspensão que ocor-
reu, o Desembargador Carmo Antônio 
afirma que “a tarifa de remuneração do 
serviço de transporte coletivo tem como 
pressupostos cobrir os reais custos do 
serviço prestado e remunerar o presta-
dor do serviço dentro da razoabilidade, 
a fim de coibir o enriquecimento sem 
causa e destinar ao usuário um serviço 
de qualidade que atenda às necessidades 
da população”.

Segundo o Desembargador o juí-
zo fundamentou a decisão do aumen-
to em parecer do Conselho Municipal 
de Transportes, órgão consultivo, que 
não detém competência sobre a políti-
ca tarifária e “que o reajuste da tarifa de 
transporte público depende de processo 
legislativo e deve ser instituído por meio 
de lei, não cabendo interferência do Po-
der Judiciário em respeito ao princípio 
da separação dos poderes”.

Para o Desembargador, a decisão de 
aumento da tarifa é satisfativa (para as 
empresas) e dotada de irreversibilidade 
(para a sociedade), considerando que os 
valores pagos pela população não serão 
revestidos a ela, mas sim absorvidos pela 
iniciativa privada e incorporados ao pa-
trimônio desta, “situação que afronta os 
requisitos autorizadores das tutelas de 
urgência”.

Condicionantes
 O diretor-presidente da Companhia 

de Trânsito e Transportes de Macapá 
(CTMac), André Lima, explicou que 
após as discussões foram determinadas 
contrapartidas por parte das empresas 
de ônibus, que incluem aumento da fro-
ta em 35 carros, construção de 30 pon-
tos e três terminais, além da instalação 
de localização por GPS em todos os ve-
ículos.

As condicionantes para as empre-
sas começam a ser aplicadas a partir de 
2018, informou Lima. Com a alteração 
da passagem, a Tarifa Social foi mantida 
aos domingos e feriados cobrando 50% 
do valor da tarifa a todos os usuários do 
transporte público.

A tarifa autorizada pela Justiça é me-
nor do que a proposta pelo Setap, que 
era de R$ 3,40. Porém, o valor de R$ 
3,25 foi aprovado em abril de 2017 pelo 
Conselho Municipal de Transporte, for-
mado pelo Setap, CTMac, além de enti-
dades sociais e estudantis.

Superlotação, longa espera e sob o 
sol escaldante

É rotina para quem depende de ôni-
bus coletivos em Macapá, além da de-
mora e sem proteção nas paradas, qua-
no os ônibus chegam a superlotação é a 
principal queixa dos passageiros. Para 
tentar conseguir pegar um lugar senta-
do no ônibus muitos saem mais cedo de 
casa. Outros preferem esperar até que 
seja possível subir no transporte.

“Não deu para ir neste ônibus! Se eu 
tivesse subido, teria ficado na porta. Não 
vou me arriscar desse jeito, até porque 
é um absurdo, já que a gente paga uma 
passagem tão cara. Prefiro chegar atra-
sada, mas viva ao trabalho”, disse a do-
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Maiara Amanajás dos Santos
Campeã feminina do Mirage Combat (peso palha)

Reinaldo Coelho

A maioria das meninas, na fase infan-
til, costuma brincar com bonecas, 
de casinha e pula corda, pular ama-

relinha e sair com as amiguinhas. Mas para a 
amapaense Maiara Amanajás, de 30 anos, des-
de cedo eram as artes marciais que chamavam 
a atenção e agora a jovem revelação feminina 
do MMA tem mais um motivo para festejar 
a adesão desde cedo ao octógono ganhou o 
cinturão peso palha em Belém (PA) no início 
deste mês.

A lutadora amapaense de MMA venceu 
a luta contra a paraense Samara Santos por 
pontos no Mirage Combat 2017, no Ginásio 
da Universidade Estadual do Pará, em Belém 
(PA). A disputa no naipe feminino foi na cate-
goria peso-palha até 52.200 kg. “A sensação de 
voltar a competir e vencer no primeiro desa-
fio é a melhor possível! Foi maravilhoso ter o 
apoio de pessoas que acreditam no meu poten-
cial e investem em meu trabalho. São estas pes-
soas que são fundamentais para eu ter chegado 
até essa vitória! 

Maiara reforça que foi uma luta muito dura, 
mas se sagrou campeã mostrando toda a sua 
habilidade e calma para colocar em prática a 
estratégia que a levou a vencer. 

As próximas lutas até dezembro deste ano 
ainda estão em negociação e até acontecer a 
confirmação, Maiara mantém a rotina de trei-
namento.

Trajetória no octógono 
Maiara começou a quando tinha 13 anos e 

conta que desde criança, toda e qualquer tipo 
de arte marcial chamava a atenção e começou 
logo a praticar capoeira. A partir daí não parou 
mais: jiu jitsu, boxe, judô e muay thai, hoje fa-
zem parte do leque de artes marciais que a me-
nina já treinou. O treinador da jovem, Vicente 
Sales, conta que sempre notou que Maiara era 
diferente. Aplicada nos exercícios, dedicada 
e com facilidade na aplicação de golpes, sabia 
onde queria chegar, afirma o técnico Vicente 
Sales.

- Ela sempre se mostrou muito disposta. 

Treinava muito e forte, e logicamente isso cha-
mou logo a atenção. Aos poucos foi se identi-
ficando com o MMA e cada vez mais inten-
sificou para as lutas que não demoraram para 
chegar, disse.

Para chegar ao primeiro confronto não de-
morou. Atualmente, ele possui no cartel cinco 
lutas e cinco vitórias. A última delas ocorreu 
no ano passado quando derrotou, por decisão 
unânime, Jú Pitbull. E é exatamente, as meninas 
um dos problemas de Mayara: faltam mulheres 
para o treinamento e para os novos desafios.

- Em virtude da nossa localização, aqui no 
norte do Brasil, faltam adversárias e mais even-
tos femininos. A nossa realidade não se difere 
muito em relação ao nível das atletas e especifi-
camente da Mayara, mas a quantidade de even-
tos faz toda a diferença – afirma Vicente, se re-
ferindo aos poucos eventos de MMA feminino.

Mesmo com toda a dificuldade, essa jovem 
de 1,67m não se abala e segue a rotina de trei-
namento. Aliás, essa garota não tem moleza, 
treina de manhã, à tarde realiza exercícios na 

academia e à noite intensifica a preparação no 
jiu jitsu e muay thai. Para ela, não tempo ruim, 
o negócio é estar preparada.

- Faço porque gosto e não tenho receio. 
Treino diariamente pensando nos meus ob-
jetivos e acredito que posso chegar lá. Só que 
fazer esporte no estado é muito complicado em 
virtude da falta de patrocínio. Apenas na nu-
tri power me ajuda com os suplementos e com 
isso atingir os objetivos se tornar muito mais 
difícil, diz a jovem promessa.

E em sonho é no que essa jovem atleta mais 
fala. Mayara diz que a realização será quando 
conseguir lutar no UFC, Ultimate Fighting 
Championship, uma das maiores entidades do 
MMA. E para chegar lá, não descansa e vem 
correndo atrás de apoio. Até agora não sabe se 
conseguirá iniciar a realização do seu desejo. 
Por enquanto, está por aqui, treinado, treinan-
do e treinado, para quem sabe um dia brilhar 
no octógono mundial do UFC.

Lutadora de MMA quase perde para a de-
pressão

Maiara quase desistiu da carreira, mas ga-
nhou fôlego 
e viajou para 
mais uma com-
petição, desta 
vez em Belém 
e retornou vi-
toriosa. A atleta 
de artes mar-
ciais chegou 
perto de desistir 
do sonho de ser 
campeã, por fal-
ta de patrocínio.

No dia 5 de 
outubro, a atleta 

amapaense Maiara Amanajás dos Santos, de 30 
anos, viaja para Belém (PA), para disputar uma 
melhor colocação na categoria peso pena, no 
ranking de lutas profissionais de MMA.

A atleta, que atualmente treina para vencer, 
quase foi derrotada para uma depressão.  Em 
2014, quando perdeu uma luta no Jingle Figth, 
Maiara viu seus então patrocinadores pararem 
de investir. Ela chegou perto de desenvolver a 
doença e parou de lutar por 3 anos

Maiara já foi campeã brasileira de Jiu-Jitsu, 
em 2016, e várias vezes campeã em torneios no 
Amapá.

Desde os 14 anos, ela pratica esporte e conta 
que sempre teve afinidade com lutas, passando à 
lutadora profissional em 2008.

“Foi difícil, mas dei a volta por cima, e hoje 
estou tendo uma outra oportunidade. Agora 
com a melhor equipe e um bom patrocínio”, co-
memora a atleta.

Maiara enfrentou a paraense Samara, alu-
na do mestre ‘Formiga’, na categoria peso palha 
para atletas pesando até 52 quilos. A luta foi vito-
riosa para Maiara e garantiu a ela um bom lugar 
no ranking de lutas profissionais.



As águas do rio Amazonas fi-
carão agitadas neste fim de 
semana em Macapá com a 

quarta edição do Fast Race de kitesurf 
O evento que iniciou na sexta-feira (13) 
e e encerrar no domingo (15), na orla 
do bairro Cidade Nova, na Zona Leste 
da capital amapaense.

A competição é realizada pela As-
sociação de Velejadores do Amapá 
(Avap). Na sexta-feira aconteceu um 
congresso técnico onde os organizado-
res explicaram as regras e o percurso da 
prova, já no sábado (14) e no domingo, 
os kitesurfistas caem na água disputan-
do o primeiro lugar no Fast Race.

Mais de 30 velejadores já confirma-
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IV FAST RACE DE KITESURFE

Da Redação ram presença na competição para a ca-
tegoria geral, Race Freeride, master e 
feminino. Além do troféu, o vencedor 
geral receberá R$ 800, o segundo colo-
cado ficará com R$ 500, o terceiro com 
R$ 300 e o quarto com R$ 200.

 
Vitorias no Race Kitesurf amapa-

ense
Há 10 anos o esporte acontece no 

estado e vem ganhando cada vez mais 
adeptos, e entre os novatos há mulheres 
que vêm ganhando espaço e concorren-
do de igual para igual com os homens. 

Em 26 e 27 de setembro de 2015 teve 
prova de velocidade no 2º Fast Race 
Cup, etapa Jandiá, na orla bairro Cidade 
Nova I, Zona Leste de Macapá. Foram 
17 competidores que disputaram em 18 
baterias, cada fase sendo uma elimina-

tória. O trajeto 
de 50 metros foi 
de muita emo-
ção com a do-
bradinha entre 
Lídio Rocha e 
Lídio Rocha Jú-
nior, pai e filho, 
que conquista-
ram os dois pri-
meiros lugares 
na competição.

Em setem-
bro de 2016, o 

vento e a força do rio Amazonas movi-
mentaram os atletas amapaenses de ki-
tesurf durante a 3ª Fast Race da moda-
lidade que aconteceu durante o fim de 
semana na orla de Macapá. Após 25 ba-
terias disputadas por 20 atletas, o cam-
peão foi Lídio Rocha, que em 2015 tam-
bém faturou a 2ª edição da Fast Race.

As mulheres brilham no kitesurf
O kitesurf enche os olhos por vários 

motivos. Primeiro porque, no Ama-
pá, esse esporte praticado às margens 
do majestoso Rio Amazonas, ao lado 
da imponente Fortaleza de São José de 
Macapá, e pelo colorido das velas que 
puxam os atletas em suas pranchas des-
lizantes que cortam as águas. Mas tam-
bém porque há cerca de um ano, o gru-
po de velejadores passou a ser integrado 
por mulheres. 
As belas meni-
nas do kitesurf 
chegaram para 
mostrar que 
também são ha-
bilidosas, dei-
xando o esporte 
ainda mais bo-
nito e democrá-
tico.

Beatriz tem 
apenas 17 anos. 
Há cinco anos 

Encerra no domingo (15) as provas do evento em Macapá
começou a se interessar pelo esporte 
motivada pela mãe e um amigo. Fez o 
curso, administrado pela Associação 
de Kitesurf do Amapá, e pronto. Hoje, 
sempre que pode, aproveita os fins de 
tarde para deslizar sobre as águas do 
Rio Amazonas. “Não senti dificuldades 
e também nunca me machuquei”, diz 
ela, que não é a única mulher do grupo.

Tamaia, de 34 anos, é outra bela que 
se transforma em fera em cima da pran-
cha do kite. Tamaia começou há cinco 
anos e meio, em Macapá, na tempora-
da de kitesurf no fim do ano de 2012. O 
mais difícil, segundo ela, chegar e não 
encontrar vento suficiente para empur-
rar a vela. “Nunca me machuquei se-
riamente. A gente vai topando com pe-
daços de madeira flutuando no trajeto, 
mas nada sério”, garante a musa.
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BARCA DAS LETRAS
Incentivando a leitura das 

crianças ribeirinhas

Comunidade Foz do Rio Macacoari 
Itaubal (Amapá)

Página  4.
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HERÁCLITO JUAREZ FILHO – HOMENAGEM PÓSTUMA – *1922 / +1973
Rodolfo Juarez

Esta semana es-
taremos pres-
tando uma ho-

menagem póstuma ao 
pioneiro do comércio 
fluvial do Amapá, que 
com suas atividades de 
comercial através dos 
antigos regatão, criou 
12 filhos, procurando 
adaptar seu trabalho as 
necessidades educacio-
nais de todos eles. Onde 
estava uma escola lá Seu 
Heráclito se estabelecia e 
hoje a recompensa dessa 
sacrificada vida, que pre-
maturamente deixou ór-
fãos de pai, mas não de educação. Os 
Juarez tem nome escrito na história do 
Amapá, no comércio, na advocacia, na 
política e na economia. Os netos estão 
dando continuidades com especializa-
ções tecnológicas e radialistas. Todos 
tem passagem pelos meios de comuni-
cação. O texto abaixo foi escrito pelo 
primogênito de Heráclito Juarez, o 
doutor Rodolfo Juarez.

O MEU PAI

Meu pai completaria, se 
vivo fosse, no dia 7 de 
outubro de 2017, 95 anos 

de idade. Vida que foi prematuramen-
te encerrada em 1973, aos 51 anos, 
depois de perder a luta contra uma 
arteriosclerose que venceu também os 
médicos e paramédicos da Beneficente 
Portuguesa, em Belém do Pará. Uma 
breve descrição desse homem que 
continua sendo referência para sua es-
posa, os doze filhos, e outros parentes 
e aderentes. 

Heráclito Juarez Filho nasceu em 
Alagoas, em 7 de outubro de 1922, e 
morreu em Belém do Pará em 03 de 
dezembro de 1973, deixando a esposa 
Raimunda Pureza Juarez e 12 filhos: 9 
homes e 3 mulheres.

Filho de Heráclito Juarez de Araújo 
e Silva e Rosa Lima de Araújo e Silva, 
Heráclito Juarez Filho era o 4.º filho 
da lista de oito que era composta por 
5 homens e 3 mulheres.

Um pouco antes de casar, no come-

ço do ano de 1944, construiu um pe-
queno abrigo, ao qual chamou de casa, 
nas margens do rio Lipo-Lipo, afluen-
te do rio Santana, para onde, em 1949, 
mudou-se para um local que permitia 
melhor calado para ancorar embarca-
ções do tipo regatão, comum naquela 
época.

No novo local, começou com a 
compra de borracha, na forma de bo-
lão e pele, além de sernambi, todos co-
mercializados em Belém do Pará. 

No porto próprio que construíra, 
em uma espécie de troca de merca-
doria, embarcava castanha, pracaxi, 
ucuúba, entre outros, e em troca, re-
cebia produtos de estiva como: açúcar 
branco, açúcar moreno, sal, aguarden-
te, fósforo, entre outros produtos que 
supriam as necessidades da família 
e dos seus fregueses. Também tinha 
compra regular de madeira, tipo dor-
mente, juntados em jangadas, para 
serem usados na construção, e depois 
manutenção da Estrada de Ferro do 
Amapá.

Em 1954 mudou-se para a sede do 
município de Afuá, para dar oportu-
nidade ao primeiro filho, que precisa-
va ir para a escola regular que só era 
oferecido, naquela época, na sede do 
município.

Em 1959, depois da conclusão do 
Curso Primário do primeiro filho,com 
toda a família mudou-se para Ma-
capá tendo como principal motivação 
o Exame de Admissão, pré-requisito 
para que houvesse o ingresso no Cur-

so Ginasial. Chegou em Macapá na 
madrugada do dia 11 de dezembro de 
1959, para morar no bairro do Eles-
bão, onde hoje é a esquina da Avenida 
Pedro Baião com a Rua São José, no 
começo do bairro Santa Inês.

Heráclito Juarez Filho sempre foi 
comerciante. Desde o começo, na con-
fluência do rio Lipo-Lipo com o rio 
Santana, em 1944, já usava uma pe-
quena montaria com motor de popa 
marca Penta, de 4 e ½ cavalos, que de-
pois foi trocado por um motor John-
son de 8 cavalos e, mais tarde por um 
Penta de 12 cavalos, na poupa de uma 
“batelão” de madeira, como capacida-
de de uma tonelada, para transportar 
os produtos da floresta para a cidade 
de Afuá e de lá trazer, produtos de es-
tivas para comercializar com os seus 
clientes, fornecedores dos produtos 
da floresta e aqueles que eram catados 
nos rios, como maracujá, camocim, 
xuru, juntamente como ucuúba, apa-
nhado de paneirinho de cabo.

Quando chegou na sede do muni-
cípio de Afuá alugou uma embarcação 
de 12 toneladas e a vela, de nome “Ma-
ria Santíssima”, com a qual começou 
fazer o regatão entre Belém e Afuá, e 
entre Macapá e Afuá. Mais tarde com-
prou a canoa a vela Maria Santíssima 
que foi substituída por outra embar-
cação maior, de 26 toneladas, na qual 
colocou o nome de “Iate Juarez”.

No começo de 1970, já com os três 
primeiros filhos matriculados em 
cursos superiores em Belém do Pará, 

comprou uma casa que servia de apoio 
aos filhos estudantes e à toda a família, 
na capital paraense.

Heráclito Juarez Filho morreu em 
Belém do Pará em 03 de dezembro 
de 1973, aos 51 anos, depois de per-
der a luta contra uma arteriosclerose 
que venceu também os médicos e pa-
ramédicos da Beneficente Portuguesa, 
em Belém do Pará, deixando a esposa 
Raimunda Pureza Juarez e 12 filhos: 9 
homens e 3 mulheres.

Seu corpo foi sepultado em Ma-
capá no dia 6 de dezembro de 1973, 
e descansa em Paz no Cemitério de 
Nossa Senhora da Conceição, no cen-
tro da cidade.

No porto próprio que construíra, em uma espécie de troca de mercadorias, embarcava castanha, pracaxi, ucuú-
ba, entre outros, e em troca, recebia produtos de estiva como: açúcar branco, açúcar moreno, sal, aguardente, 

fósforo, entre outros produtos que supriam as necessidades da família e dos seus fregueses. Também tinha com-
pra regular de madeira, tipo dormente, juntados em jangadas, para serem usados na construção, e depois ma-

nutenção da Estrada de Ferro do Amapá. Rodolfo Juarez – primogênito 
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Decadência e violência no 
Rio de Janeiro

José Eustáquio Diniz Alves

Atenção, Tudo é perigoso (…)
É preciso estar atento e forte
Não temos tempo de temer a morte”
Divino Maravilhoso, Caetano Veloso

O Rio de Janeiro vive uma situação 
de decadência econômica, crise 
política, esgarçamento do tecido 

social, colapso dos serviços públicos, corrup-
ção generaliza e banalização da violência. O 
rombo fiscal do Estado, de R$ 22 bilhões em 
2017, é fruto da combinação de recessão eco-
nômica, retração nas atividades da indústria 
extrativa do petróleo, queda da arrecadação, 
déficit previdenciário e corrupção. Cresceu o 
desemprego, fábricas foram desativadas, lojas 
fechadas e a pobreza, a informalidade e a ano-
mia social se espalharam pelo Estado e pelos 
municípios fluminenses.

Tudo isto acontecendo no Estado com 
a maior produção de petróleo do país. Cabe 
algumas perguntas aos dirigentes políticos 
que venderam o sonho da independência 
energética: Onde está a riqueza das jazidas 
profundas de petróleo? O Pré-sal não seria o 
passaporte para o futuro? O Pré-sal não seria 
o bilhete premiado que traria riqueza para a 
educação, a saúde e o desenvolvimento local?

Na verdade, qualquer pessoa com um 
pouco de bom senso sabia que os combustí-
veis fósseis localizados nas profundezas abis-
sais distantes da costa brasileira era de alto 
custo de extração e só poderia gerar lucro se 
fosse bem administrado e contasse com pre-
ço elevado do barril de petróleo no mercado 
internacional.

Porém, como relatou o ex-todo-podero-
so-ministro Antônio Palocci, em depoimento 
ao juiz Sergio Moro, o pré-sal pôs o governo 
Lula numa atitude frenética em relação a Pe-
trobras e, antes mesmo de ver o combustível 
jorrar, passou a financiar a base partidária de 
apoio ao governo (presidencialismo de coa-
lizão, cooptação e corrupção) e a fornecer os 
fundos econômicos para eleger a chapa Dil-
ma-Temer em 2010 e 2014.

Em nome das riquezas do pré-sal, os go-
vernos Lula, Dilma e Sérgio Cabral prome-
teram maravilhas no Rio. O Complexo Pe-
troquímico do Rio de Janeiro (Comperj), na 
cidade de Itaboraí, ocupando uma área de 
45Km², prometia ser o maior da América La-
tina a um custo de US$ 6,1 bilhões. Mas de-
pois de gastar US$ 30,5 bilhões não produziu 
uma gota de gasolina e se constitui em um 
grande ferro velho a céu aberto, com custos 
crescentes para os contribuintes.

A construção do Porto do Açu, com 90 
Km², “empreendimento” de Eike Batista, em 
São João da Barra, próxima a área dos cam-
pos mais produtivos de petróleo do país, foi 
mais um empreendimento fracassado. A em-
presa Sete Brasil, criada em 2010 para cons-

truir sondas de perfuração para a exploração 
do pré-sal e aluga-las para a Petrobras, entrou 
em recuperação judicial e a Petrobras, além de 
diminuir o uso das sondas, agora as compras 
no exterior.

Enquanto isto, como comprovado pelo 
Ministério Público e pela Polícia Federal, a 
quadrilha do governador Sérgio Cabral (que 
foi chorar na televisão por maior parcela dos 
royalties do petróleo) e seus asseclas, saqueava 
o Estado para manter um padrão de consumo 
ostentatório e ofensivo ao povo do Rio de Ja-
neiro e do Brasil.

Os grandes eventos que prometiam fazer 
do Rio de Janeiro uma potência do turismo, 
serviu apenas para encher o bolso dos políti-
cos e empresários corruptos. O Maracanã teve 
o seu espaço interno diminuído e o seu custo 
multiplicado. A corrupção das Olimpíadas 
está ficando cada vez mais transparente, en-
quanto os equipamentos bilionários estão se 
deteriorando e sem qualquer utilidade para o 
público que pagou os impostos.

Enfim, os governos que prometeram 
transformar o Brasil na quarta potência mun-
dial, por meio do neodesenvolvimentismo, 
com base no “extrativismo progressista” e fi-
nanciado pelas tenebrosas transações do BN-
DES, deixaram como herança maldita a maior 
e mais profunda recessão da história brasilei-
ra, além de 26 milhões de desempregados, o 
empobrecimento geral do país e o aumento da 
violência. O Rio de Janeiro (cidade olímpica) 
vive o caos, o medo e a pavorosa insegurança 
cotidiana.

Os casos de violência crescem de forma 
espantosa, com adolescentes mortos dentro 
da escola, estudantes vítimas de bala perdida, 
idosos agredidos até a morte, enquanto um 
bebê foi baleado dentro da barriga da mãe na 
Favela do Lixão. Os dados divulgados pelo 
Instituto de Segurança Pública (ISP), confir-
mam o expressivo aumento no número de cri-
mes no Rio de Janeiro ao longo do primeiro 
semestre de 2017, em comparação ao mesmo 
período de 2016. Os casos de homicídio dolo-
so passaram de 2.472 para 2.723, registrando 
um crescimento de 10,2%, os de latrocínio 
(roubo seguido de morte) aumentaram 21,2% 
(de 114 para 138 ocorrências) e os de homi-

cídios decorrentes de oposição à intervenção 
policial tiveram um incremento ainda maior, 
de 45.3%, subindo de 400 para 581 casos. Mais 
de 100 policiais militares foram assassinados.

Devido à escalada da criminalidade, o 
Estado pediu socorro ao Governo Federal e 
cerca de 8.500 homens das Forças Armadas 
foram destacados no Rio. O popular jornal 
Extra, do Rio de Janeiro, lançou no dia 15 de 
agosto de 2017, uma nova editoria com o tí-
tulo: GUERRA (veja a imagem abaixo). Esta 
manchete gerou muita polêmica. Segundo o 
jornal El País, “O debate sobre se é guerra ou 
não é guerra acaba funcionando como uma 
espécie de cortina de fumaça do fracasso de 
políticas públicas ancoradas no confronto e 
que cobram um preço altíssimo da polícia e 
dos moradores”. Paulo Sérgio Pinheiro, pes-
quisador do Núcleo de Estudos da Violência 
da USP, lamenta a naturalização do termo e, 
ainda mais, “a ocupação militar do Rio”. Se-
gundo ele: “O crime organizado não pode ser 
enfrentado como se fosse uma guerra. Repito 
a mesma coisa desde 1984”.

 Podendo ou não utilizar o termo “guerra”, 
o fato é que a violência e o tráfico de drogas 
se espalham pela cidade. Na Rocinha, a maior 
favela da Zona Sul do Rio de Janeiro, viveu 
uma semana de violência depois da tentativa 
de invasão por traficantes rivais no domingo 
(17/09), teve a estrada Lagoa-Barra fechada 
na sexta-feira e chegou no domingo (24/07) 
em seu oitavo dia com operações policiais. O 
governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) e o 
secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, 
pediram ao CML (Comando Militar do Leste) 
a atuação das forças militares na Rocinha. O 
cerco, foi autorizado pelo Ministério da Defe-
sa, Raul Jungmann.

O povo carioca e fluminense está assus-
tado. O cartaz indicado no início deste artigo 
mostra um aviso colocado no Parque Lage 
na trilha que leva ao Corcovado. Uma trilha 
ecológica, linda e que permite o convívio com 
a Floresta da Tijuca tem um aviso recomen-
dando às pessoas não entrar numa zona de 
risco. Os cartazes abaixo mostram como a 
população do bairro de Santa Teresa está se 
mobilizando para avisar aos transeuntes sobre 
o perigo de assalto.

As pichações nos muros de Santa Teresa 
não deixam dúvidas de que o perigo está em 
todo lugar e que a aplicação do direito de ir e 
vir está cada dia mais restringido pelo medo e 
pela precaução. Todas as pichações e cartazes 
das fotos estão próximos da rua Monte Alegre, 
do Parque das Ruínas e dos Arcos da Lapa, re-
gião turística e muito movimentada.

Artigo de María Martín, no jornal El País 
(23/09/2017) reproduz informações locais 
de que, o traficante Nem da Rocinha, preso 
desde 2011 e cumprindo pena numa cadeia 
federal de segurança máxima, teria ordena-
do a retomada do território do seu sucessor 
e ex-segurança, hoje desafeto, Rogério 157. O 
bando de Rogério 157 revidou e foram horas e 
confronto armado sem que as autoridades in-
terviessem ou prevenissem o embate, apesar 
de terem reconhecido que detinham informa-
ções de inteligência sobre a iminência de uma 
invasão devido ao racha interno da facção. O 
fato é que a guerra do tráfico é apenas um ele-
mento da decadência e da violência no Rio

 Todos os erros cometidos, nos últimos 
dez anos, na exploração do Pré-sal, na Copa 
do Mundo, nas Olimpíadas e na gestão públi-
ca estão se manifestando hoje e fazendo sofrer 
os moradores do Estado e de sua capital. A 
“guerra” promovida pelos usurpadores do Pa-
lácio da Guanabara e dos escritórios luxuosos 
das empresas que se locupletam com as licita-
ções públicas é mais danosa do que a “guerra” 
das favelas.

A violência que eclodiu na Rocinha e em 
outras comunidades do Rio de Janeiro nessa 
última semana não é um caso isolado e espo-
rádico. No domingo (24/09), enquanto os tiro-
teios foram retomados na Rocinha, a violência 
deixou duas vítimas na Providência, no Cen-
tro (onde dois homens foram mortos) e um 
policial civil foi baleado. O compositor Cae-
tano Veloso disse que era preciso estar atento 
e forte diante da ameaça da ditadura. Agora o 
perigo de morte vem de todos os lados e está 
presente em cada esquina, pois o Estado per-
deu o “monopólio da força e da ordem”.

A decadência e a violência do Rio de Ja-
neiro é o novo normal no dia a dia dos ca-
riocas e fluminenses. As ações de segurança 
pública são nitidamente insuficientes, pois é 
impossível manter a paz pública numa situ-
ação de profunda crise fiscal, de desemprego 
e anomia, especialmente quando crescem as 
desigualdades e as práticas de corrupção por 
parte das autoridades constituídas e as elites 
econômicas.

A metrópole de São Sebastião do Rio de 
Janeiro, também conhecida como “Cidade 
(Divina) Maravilhosa” está virando, gradati-
vamente, uma Cidade Perigosa e Perniciosa.

José Eustáquio Diniz Alves, Colunista do 
Portal EcoDebate, é Doutor em demografia 
e professor titular do mestrado e doutorado 
em População, Território e Estatísticas Públi-
cas da Escola Nacional de Ciências Estatísti-
cas – ENCE/IBGE; Apresenta seus pontos de 
vista em caráter pessoal. E-mail: jed_alves@
yahoo.com.br
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Barca das Letras–Incentivando a leitura das crianças ribeirinhas
Reinaldo Coelho

Fazer a 
c r i a n -
ça e o 

jovem tomarem 
gosto pela leitura 
é um dos desafios 
dos educadores 
e pais do século 
XXI. Na escola o 
trabalho com a 
leitura se inicia 
na Educação In-
fantil, como for-
ma de despertar 
o interesse das 
crianças pelos li-
vros e estimular a 
imaginação. 

No entanto, o 
hábito de ler não 
é uma realidade 
para boa parte 
dos brasileiros, 
principalmente 
dos amapaenses, 
longe dos gran-
des centros culturais, a maioria precisa 
esperar a chegada de atores culturais 
ou a execução de projetos de entidades 
locais, que processam as atividades de 
leitura, levando aos que residem nas 
periferias e interiores do Estado.

Uma dessas entidades que tem se 
dedicado a nove anos a essa arte de 
fazer amar a leitura. Implantado em 
2008, projeto social atendeu mais de 
duas mil crianças no Estado.

A especialidade desse grupo é fazer 
jornadas no interior do Estado, atra-
vés de trabalho voluntário, levando o 
universo da literatura para as comu-
nidades isoladas do Amapá. O proje-
to social tem o objetivo de valorizar o 
hábito da leitura através de trabalho 
voluntário desenvolvido em áreas ri-
beirinhas. Mais de duas mil crianças 

foram atendidas em 30 comunidades e 
cerca de dois mil livros foram doados.

A ideia surgiu em 2008, após o ser-
vidor público Jonas Banho, de 42 anos, 
desenvolver projeto semelhante com 
o “Arca das Letras”, programa de in-
centivo à leitura promovido pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) no Amapá.

Este ano a atividade aconteceu des-
de da comemoração do Dia das Crian-
ças (12/10) e foi dedicada a crianças 
ribeirinhas do Igarapé das Mulheres 
e comunidades Santo Antônio da Pe-
dreira, Foz do Macacoari e São Tomé 
do Macacoari.

No dia 12 de outubro comemorou-
-se o Dia das Crianças e o Dia Nacio-
nal da Leitura. Todo ano a Biblioteca 
Itinerante Infantil Barca das Letras ce-

lebra essas duas datas 
distribuindo livros de 
literatura infantil e 
gibis para a criançada 
que vive em comu-
nidades às margens 
dos rios Amazonas, 
Pedreira e Macaco-
ari, nos municípios 
de Macapá e Itaubal. 
Também oferece ati-
vidades lúdicas de 
incentivo à leitura, 
como rodas de leitu-
ra, contação de histó-
rias, números circen-

ses com a Trupe ‘Nós, os Pernaltas’, de 
Belém(PA), brincadeiras tradicionais 
com o ‘Tio palhaço Ribeirinho’ e ro-
das de leitura.

A programação começou em Ma-

capá, na manhã do dia 12 de outubro, 
no Igarapé das Mulheres, na sede da 
Associação de Mulheres Ribeirinhas 
Vítimas de Escalpelamento da Amazô-
nia (AMRVEA). Em seguida a biblio-
teca segue viagem:

• 13/10 – Escola Estadual Daniel de 
Carvalho(Distrito Santo Antônio da 
Pedreira/Macapá) 

• 14/10 – Escola Estadual Eugê-
nio Machado (Foz do Rio Macacoari/

Itaubal)
• 15/10 – Centro Comunitário de 

São Tomé do Macacoari/Itaubal
Serão beneficiadas cerca de duzen-

tas e cinquenta crianças, que recebe-

rão, pelo menos, um livro ou gibi cada 
uma. Os livros que serão doados foram 
arrecadados com leitores de Macapá e 
Brasília/DF, em campanhas pelas re-
des sociais.

Para quem quiser doar, os livros es-
tão sendo coletados em três pontos de 
Macapá: no Centro de Ensino Profis-
sionalizante do Amapá, no Sindicato 
dos Servidores Públicos em Educação 
e também na agência Eva Turismo.

Comunidade Foz do Rio Macacoari - Itaubal(Amapá)
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Candidatura avulsa, por que não!
Há uma polêmica solta no ar. 

As candidaturas avulsas que 
estão sendo debatidas no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal. 
No dia 5 de outubro mais uma polêmica 
dirimida no voto na Suprema Corte. Vo-
tar ou não a consulta sobre a candidatura 
avulsa. Pelos votos proferidos o Ministro 
Alexandre de Moraes tentou barrar a vo-
tação com esse argumento. “Com todo 
respeito, a questão é importantíssima, a 
discussão é importantíssima, mas me pa-
rece que não é possível, nesse momento, 
a discussão [sobre repercussão geral] em 
um agravo de recurso extraordinário”.

Só para esclarecer. O Recurso extra-
ordinário no direito processual brasilei-
ro, é o meio pelo qual se impugna pe-
rante o Supremo Tribunal Federal uma 
decisão judicial proferida por um tribu-
nal estadual ou federal, ou por uma Tur-
ma recursal de um juizado especial, sob a 
alegação de contrariedade direta e fron-
tal ao sistema normativo estabelecido na 

Constituição da República.
O Ministro Edson Fachin se opôs ao 

voto de Alexandre de Moraes e se posi-
cionou para que a matéria fosse levada a 
julgamento. Acompanhe o voto do Mi-
nistro: “Considero que esse tema é rele-
vante o suficiente, e há demanda social o 
bastante para que ele seja discutido”.   O 
Ministro Luís Roberto Barroso, ao de-
fender a repercussão geral da ação afir-
mou que a Corte não deveria abrir mão 
de interpretar essa regra.

Essas opiniões foram acompanhadas 
por Rosa Weber, Luiz Fux e a presidente 
do STF Carmem Lúcia, que reconhece-
ram a legitimidade da ação. Então, como 
você pode perceber, a matéria se origi-
nou polêmica na Suprema Corte e com 
certeza dentro dos partidos o debate será 
muito maior, consequentemente trans-
bordando para o senso comum. Porém 
quando se fala em candidatura avulsa, 
os garantistas se lançam na Carta Mag-
na, mas precisamente no artigo 14, pará-

grafo 3º, inciso V (Ipsis Literis) Art. 14. 
A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e se-
creto, com valor igual para todos, e, nos 
termos da lei, mediante:

§ 3º - São condições de elegibilidade, 
na forma da lei: I... II... III... IV... e o V - a 
filiação partidária; O óbvio ululante é que 
ao analisar o mérito  e a Corte aprovar 
candidatura avulsa, superar a limitação 
constitucional ~e natural, Uma Proposta 
de Emenda Constitucional resolve o im-
bróglio. Entretanto, essa candidatura, ao 
meu sentir, legítima atenderá aquele que 
não se sente representado por nenhuma 
agremiação política, mas tem vontade e 
condições de enfrentar o processo eleito-
ral como candidato.

Arguir que os partidos dão um sen-
tido organizacional ao processo político 
eleitoral e acomoda as afinidades ideoló-
gicas é mera balela, pois não há no plane-
ta tantas ideias que atenda esse cipoal de 
partidos registrados no Tribunal Supe-

rior Eleitoral. 35, segundo o site do TSE. 
Não parece exagerado e confuso para o 
eleitor votar por afinamento partidário 
ou ideológico, com tantos partidos con-
correndo? Diante do quadro fica eviden-
te que o eleitor vota no candidato e não 
no partido, por tanto de certa forma as 
candidaturas de direito são legitimadas 
pela legenda que lhe alberga, mas para 
o eleitor a candidatura é avulsa, pois o 
nome do partido político para ele é o que 
menos importa.

Essa bagunça toda só tem servido 
para beneficiar presidente de partidos 
nanicos que transformam suas respec-
tivas legendas e verdadeiro balcão de 
negócio. Não há fidelidade ideológica e 
muito menos partidária. É claro que a 
aprovação dessa matéria será mais um 
remendo na coxa de retalho que é a le-
gislação eleitoral brasileira que carece 
de uma reforma ampla e irrestrita para 
que se estabelecesse, de fato, isonomia 
entre os candidatos.

BRASÍLIA - Começa à 
zero hora deste domingo, 
dia 15, o horário de ve-

rão, quando os relógios têm de ser 
adiantados em uma hora, nas regi-
ões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do 
país. O novo horário vai durar até 
a meia-noite do dia 17 de fevereiro 
de 2018.

O ajuste no horário vale para o es-
tados de Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Espí-
rito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e São Paulo, mais o Distrito Federal. 
Os relógios devem ser adiantados 
em uma hora a partir da meia-noite

Criado com o objetivo de econo-
mizar energia, o governo chegou a 
discutir não fazer o horário de ve-
rão neste ano. Um estudo do Minis-
tério de Minas e Energia e do Ope-
rador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) mostrou que que o progra-
ma vem perdendo efetividade. Com 
mudanças no perfil de consumo, 
os horários de pico de uso de ele-
tricidade passou para o período da 
tarde, quando mais aparelhos de ar 
condicionado são ligados.

VEJA AINDA: Moradores recla-

mam de transtornos causados por 
alugueis de temporada

A economia com o horário vem, 
principalmente, pelo fato de que a 
iluminação é acionada mais tarde 
do que normalmente o seria. Se-
gundo dados do Ministério de Mi-
nas e Energia, o horário de verão 
2016/2017 gerou ganhos da ordem 
de R$ 159,5 milhões, decorrentes da 
redução do acionamento de usinas 
térmicas durante o período de vi-
gência da medida. O número é con-

siderado baixo para os padrões do 
setor elétrico.

Com a menor eficácia do progra-
ma para a economia de energia, o 
governo chegou a cogitar não ado-
tar o horário de verão neste ano. 
Prevaleceu o entendimento que a 
medida já faz parte da cultura do 
brasileiro e incentiva o comércio e 
o turismo nas cidades. Além disso, 
com os reservatórios da hidrelétri-
cas com níveis baixos níveis de ar-
mazenamento, qualquer economia 

é bem vinda pelos agentes do setor.

PUBLICIDADE
O Ministério de Minas e Energia 

informou que, atualmente, o horá-
rio de verão traz resultados “resul-
tados próximos da neutralidade”.

“A avaliação dos atuais impactos 
na redução do consumo e da de-
manda de energia elétrica, contida 
nos estudos realizados neste ano de 
2017 pelo Operador Nacional do 
Sistema (ONS) em conjunto com 
o Ministério de Minas e Energia 
(MME), mostram que a adoção do 
Horário de Verão traz atualmen-
te resultados próximos da neutra-
lidade para o sistema elétrico. Os 
estudos foram avaliados no âmbito 
do Governo Federal, tomando-se a 
decisão de manter a aplicação do 
Horário para o Ciclo 2017/2018 e 
reavaliação da política para os pró-
ximos anos”, disse a pasta, em nota.

O MME informou, ainda, que 
o horário tem o objetivo de cons-
cientizar a população em relação ao 
aproveitamento da luz natural, além 
de estimular o uso, de forma racio-
nal, de energia elétrica entre os me-
ses de outubro e fevereiro. 

Novo horário vai durar até a meia-noite do dia 17 de fevereiro de 2018

Horário de verão começa neste domingo
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DIFERENÇA ENTRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
Com a entrada em vigor da Lei 

12.850/2013 temos que há uma diferen-
ça conceitual e prática entre a chamada 
“ Organização Criminosa “ e a “ asso-
ciação Criminosa “.

O § 1º, do art. 1º da Lei 12.850/2013 
prevê e define que : Considera-se or-
ganização criminosa a associação de 4 
( quatro ) ou mais pessoas estrutural-
mente ordenada e caracterizada pela 
divisão de tarefas, ainda que informal-
mente, com objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer 
natureza, mediante a prática de infra-
ções penais cujas penas máximas sejam 
superiores a 4 ( quatro ) anos, ou que 
sejam de caráter transacional.

Já o artigo 288 do Código Penal ( 
alterado pela Lei 12.850/2013, art. 24 
) trata do tipo penal da “ Associação 
Criminosa “, onde o mínimo para a sua 
configuração é de 3 ( três ) pessoas ou 
mais e é aplicado às infrações penais 
cujas penas máximas sejam inferiores a 
4 ( quatro ) anos (*). 

Ao contrário disso, na “ Organização 
Criminosa “, o mínimo  é de 4 (quatro) 
pessoas ou mais e a aplicação é para in-

frações penas cujas penas máximas se-
jam superiores a 4 ( quatro ) anos, ou 
que sejam de caráter transnacional.

Além disso, o parágrafo único do art. 
288, do Código Penal ( alterado pela Lei 
12.850/2013, art. 24 ), além da já conhe-
cida “ associação armada “, passou a pre-
ver a figura da participação da criança 
ou adolescente para aumento de pena, 
ao passo que na “ Organização Crimi-
nosa “ o aumento de pena ocorre quan-
do : 1) Quando há atuação da organi-
zação criminosa com emprego de arma 
de fogo ( art. 2º, da Lei 12.850/2013); 2) 
Quando há participação de criança ou 
adolescente; 3) Quando há concurso 
de funcionário público – valendo-se a 
organização criminosa dessa condição 
para a prática de infração penal ; 3) Se 
o produto ou proveito da infração penal 
destinar-se – no todo ou em parte – ao 
exterior; 5) Se a organização criminosa 
mantém conexão com outras organiza-
ções criminosas; 6) Se as circunstâncias 
do fato evidenciarem a transnaciona-
lidade da organização ( art. 2º da Lei 
12.850/2013).

Ademais, na “ Organização Crimi-

nosa “ há agravante para quem exerce 
o comando, individual ou coletivo da 
mesma, ainda que não pratique pesso-
almente atos de execução ( art. 2º da 
Lei 12.850/2013 ), ao passo que para a 
“ associação Criminosa “ não há essa 
previsão.

Resumindo : ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA : a) associação de 4 ( qua-
tro ) ou mais pessoas; b) a condenação 
é aplicada a penas máximas superiores 
a 4 ( quatro ) anos, ou que sejam de ca-
ráter transnacional;  c) há aumento de 
pena até a metade se na atuação da or-
ganização criminosa houver emprego 
de arma de fogo; d) há aumento de 1/6 
( um sexto ) a 2/3 ( dois terços ) quando 
há participação de criança ou adoles-
cente; concurso de funcionário públi-
co, valendo-se a organização criminosa 
dessa condição para a prática de infra-
ção penal; se o produto ou proveito da 
infração penal destinar-se, no todo ou 
em parte, ao exterior; se a organização 
criminosa mantém conexão com outras 
organizações criminosas independen-
tes; e/ou se as circunstâncias do fato 
evidenciarem a transnacionalidade da 

organização; e) há agravante para quem 
exerce o comando, individual ou cole-
tivo da mesma, ainda que não pratique 
pessoalmente atos de execução. ASSO-
CIAÇÃO CRIMINOSA : a) associação 
de 3 ( três 0 ou mais pessoas; b) a conde-
nação é aplicada a penas máximas infe-
riores a 4 ( quatro ) anos; c) há aumento 
de pena até a metade se a associação cri-
minosa é armada ou se houver a partici-
pação de crianças ou adolescentes.

(*) Apesar do art. 2888, do Código 
Penal, não dizer expressamente que a 
pena ali definida é aplicada às infrações 
penais cujas penas máximas sejam in-
feriores a 4 ( quatro ) anos, entende-se 
aqui, por uma questão de analogia, que 
esse deve ser o entendimento, porque, 
se assim não fosse, esse tipo penal se 
igualaria aquele previsto para “ Organi-
zação Criminosa “ do § 1º, do art. 1º, da 
Lei 12850/2013, o que causaria grande 
confusão jurídica.

Ante o exposto, Você enquadra o 
Presidente da República na Organiza-
ção Criminosa, ou na Associação Cri-
minosa, ou em nenhuma delas. 

Seja o juiz desta causa.

grande violência de jovens. Em razão das 
carências socioeconômicas e dos índices 
de violênciaurbana e criminalidade que 
apresentam.

As escolas, postos médicos e praças 
estão em áreas urbanizadas de seus pró-
prios bairros, e eles se tornam“visitantes 
indesejáveis”, poiscomo acontece no Rio 
de Janeiro favelado é ladrão, drogado e 
traficante, e no Amapá morador de bai-
xada e de ressacas são tachados do mes-
mo preconceito.

O jovem é o que mais sofre com essa 
situação, principalmente o adolescente, 
que é revoltado por natureza e não aceita 
ser tratado como escoria, e nem deveria o 
ser. Em geral o jovem pobre é associado à 
periculosidade por habitar locais que são 
percebidos como degradante em termos 
sociais e morais. Difunde-se uma percep-
ção que tende a igualar jovens pobres e de 
periferia como desordeiros perigosos. 

Dificuldades escolares, violência, cri-
minalidade e delinquência juvenil são 
comumente relacionadas ao desajusta-
mento familiar. Isso contribui para uma 
identificação de jovens da periferia como 
perigosos e facilita a imposição de políti-

As cidades de Macapá e San-
tana vem nos últimos anos 
sofrendo com o crescimento 

descontrolado da violência urbana, so-
bretudo, associada ao tráfico de drogas 
na periferia. A expansão de bairros sem a 
mínima estrutura habitacional, verdadei-
ras favelas em áreas insalubres, alagadas e 
de difícil acesso e a ausência de institui-
ções de serviços essenciais nesses locais, 
leva os seus moradores a uma baixa esti-
ma, principalmente dos jovens, que tem 
nas passarelas suas avenidas e ruas para 
se mobilizarem, são moradores periféri-
cos de seus próprios bairros.

Nestas comunidades, há descarte 
clandestino de resíduos, bolsões de en-
tulhos e lançamento de esgoto in natura 
nas áreas de ressaca ou na própria rua. 
Não existem áreas verdes nem áreas des-
tinadas ao lazer da população local. As 
atividades econômicas estão ligadas ao 
pequeno comércio e ao setor de serviço 
informal, representado principalmente 
por vendedores, cabeleireiras e manicu-
res. Roubos, furtos, brigas, mortes, ações 
policiais e uso de entorpecentes são fatos 
cotidianos. É uma região considerada de 

cas de segregação e confinamento dessa 
população. 

Assim, viver em um determinado lo-
cais periféricos, seja em Macapá, Santana. 
Laranjal do Jari ou Rio de Janeiro e São 
Paulo tem implicações sociais e pessoais, 
e a exclusão social aparece como catego-
ria explicativa para refletir sobre os mo-
dos de inserção social dessa população. 

A maioria dos jovens segregados fre-
quentam lugares que denominam “ba-
ladas”, shows de funk, e ainda visitam a 
casa de amigos, jogam bola, videogame e 
ouvem música. Em sua maioria não fre-
quentam igrejas nem fazem referência a 
qualquer religião, exceto por algum de-
boche, com manifestações como risadas 
dirigidas aos que a frequentam. 

Em geral, os espaços de convivência 
são marcados por episódios de violên-
cia, muitas vezes protagonizados por eles 
mesmos. E esse conjunto de situações os 
igualam e acabam formandos grupos e 
que depois se transformam em gangues. 

A maioria têm menos de 16 anos. Per-
cebe-se uma exposição constante desses 
jovens às drogas, tentativas de contato 
desse grupo com os jovens de outros gru-

pos, se pautam por conflitos e agressões. 
Vão aos shoppings, mas frequentemente 
brigam e são expulsos pela segurança, 
o que reforça que os jovens dos estratos 
mais empobrecidos da população devem 
ser mantidos a distância. Fatos como es-
ses apontam para o processo de exclusão 
dos jovens pobres de periferia e reforçam 
a ideia de periculosidade da juventude 
pobre e a necessidade de separar esses jo-
vens dos pertencentes aos outros estratos 
socioeconômicos.

E ai entra o comando do Crime Or-
ganizado, recrutam esses jovens, já mal-
tratados pela pobreza e baixa estima, e 
oferecem o “inferno de um paraíso mor-
tal”, eles ao ingressarem no crime tem 
prazo de validade vencido, serão jovens 
que estarão na mira de outras gangues, 
da polícia e o pior do próprio recruta-
dor que os executas para mostrarem o 
poder da opressão, do medo que é o co-
mando. Temos de olhá-los como jovens 
que necessitam da sociedade de manei-
ra unida, é nossa a responsabilidade de 
mantê-los vivos e bem atendidos pelos 
poderes que constitucionalmente os de-
veriam protegê-los.

Violência e inserção social do jovem de periferia urbana
Reinaldo Coelho

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

Pelo menos três importan-
tes Conselhos Profissionais 
realizam aqui no Amapá, 

até o final do ano, eleições para di-
rigentes locais e representantes nos 
respectivos conselhos federais, além 
de conselheiros estaduais e de diri-
gentes de órgãos de assistência.

O Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia do Amapá está com 
eleições marcadas para o dia 15 de 
dezembro, quando será eleito o pre-
sidente do Conselho, um conselheiro 
federal e, ainda, dirigentes da Caixa 
de Assistência dos Profissionais do 
Crea – Mútua: diretor financeiro, di-
retor geral e diretor administrativo.

O Conselho Regional de Arqui-
tetura e Urbanismo fara realizar as 
eleições no dia 31 de outubro. No 
Amapá serão eleitos 5 (cinco) con-
selheiros estaduais e 1 (um) conse-
lheiro federal, para um mandato de 
3 anos a iniciar no dia 1.º de janeiro 
de 2018 e que se estende até o dia 31 
de dezembro de 2020.

podia regularizar sua situação finan-
ceira durante o processo eleitoral, 
este ano ele tem até o dia 6 de no-
vembro para quitar débitos existen-
tes.

A partir da publicação da decisão 
da ADIN 1717, em 22 de abril de 
2003, os conselhos e ordens de fisca-
lização profissional retomaram seu 
papel de pessoas jurídicas de direito 
público, frutos da descentralização 
da Administração Pública e inte-
grantes desta, considerados como 
autarquias.

Autarquias são entidades consti-
tuídas para execução de atividades 
inerentes ao Estado. Podemos dizer 
que são extensão do Estado, vez que 
este delega funções para serem exe-
cutadas por aquelas, funções que de-
veriam ser executadas pelo próprio 
Estado. São as auxiliares mediatas.

As autarquias possuem alguns 
privilégios que visam assegurar um 
melhor desempenho de suas funções 
tais como: imunidade de impostos 

As condições precárias de 
atendimento em saúde 
em todas as esferas de 

assistência aliadas às declarações 
infundadas do Ministro da Saúde, 
que atribuiu os resultados e carên-
cias nos serviços ao desempenho 
do profissional Médico, resultou em 
Manifesto dos Conselhos, responsa-
bilizando os gestores por essas con-
sequências e irregularidades.

Por isso nesta semana dedica-
da aos Médicos, comemorada em 
18.10, estes nada têm a comemorar 
em termos de avanços ou reconheci-
mento profissional. Vejamos os mo-
tivos dessa insatisfação.

As denúncias das entidades da 
classe médica em todo o território 
nacional foram entregues ao Minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros, em 
19.07.17, mostrando o inconformis-
mo com o “abandono” do SUS. As 
várias deficiências elencadas pelo 
CFM são constatadas pela popula-
ção e fruto de “fiscalização de 2.936 
unidades básicas de saúde, das quais 
768 apresentaram mais de 50 itens 
em descumprimento com o estabe-
lecido pelas nromas sanitárias”.

A grande questão das deficiên-
cias constatadas  residem em vários 
itens que independem da atuação 
direta do profissional Médico ou do 
número de horas trabalhadas, entre 
as quais citamos:

1) SUCATEAMENTO DA IN-
FRAESTRUTURA EM TODAS OS 
NÍVEIS DE ASSSITÊNCIA: 1.048 
(36%) unidades sem sanitário para 
deficientes; 431 (15%) sem sala de 
esterilização; 279(10%) não possu-
íam instalações elétricas e hidráu-
licas adequadas, comprometendo 
a higiene e condições sanitárias 
locais; 662(57%) serviços não dis-
põem de remédios para atendimen-
to de parada cardiorrespiratória e 
anafilaxia;

2) REDUÇÃO DE LEITOS 
HOSPITALARES E INEXISTÊN-
CIA DE UTIs: houve o “fechamento 
de 23,6 mil leitos de internação em 
5 anos e 5.065 cidades com ausên-
cia de Unidades de Terapia Intensi-
va-UTIs, concorrendo  para a morte 
e perda de vidas que poderiam ser 
salvas;

3) FALTA DE MEDICAMEN-
TOS E INSUMOS BÁSICOS: o que 

torna o atendimento em urgência/
emergência algo inviável, quando o 
Médico não dispõe do medicamen-
to adequado à sua disposição;

4) URGÊNCIA E EMERGÊN-
CIA INADEQUADA OU INEXIS-
TENTE: a desassistência das UBS 
e UPAs em relação a assistência es-
sencial de urgência é marcado pela 
falta de suporte de equipamentos, 
prejudicando e colocando em risco 
os usuários;

Como se observa nos dados 
constantes do Manifesto do CFM, 
poucos ou nenhum desses tópicos 
depende do gerenciamento, atuação 
ou empenho exclusivo do Médico, 
que, assim, encontra-se diante de 
um dilema ético. “O Médico passa a 
exercer sua profissão de forma mui-
to restrita, já que não pode prescre-
ver os medicamentos e tratamentos 
necessários para tratar uma enfer-
midade”. 

Uma das principais explicações 
não está apenas na forma inade-
quada de gestão dos recursos, mas 
também pelo sub-financiamento do 
setor, que entre 2003 a 2016 o MS 
“deixou de  aplicar  cerca de R$ 155 

bilhões no SUS”; do total orçado 
para a saúde de R$ 1,5 trilhão foi 
feito o desembolso de apenas 89% 
(R$ 1,3 trilhão) do qual “quase um 
terço (R$ 66, 4 bilhões) seria desti-
nado a investimentos, com constru-
ções e reformas ou compra de equi-
pamentos”. Dai a explicação para o 
sucateamento do setor. 

Dessa forma, os órgãos de fisca-
lização vêm mostrar para a popula-
ção que não adianta querer acusar 
a classe médica por essas deficiên-
cias, pois são de inteira responsa-
bilidade da gestão e administração 
pública, que não coloca a saúde 
como prioridade e ainda retira re-
cursos fundamentais para a eficácia 
e segurança do atendimento. 

Agora o que falta aos profissio-
nais que sofrem essas acusações 
tendenciosas é saber fazer a crítica, 
comprovar com dados e refletir as 
consequências dessas implicações 
no atendimento da população, o 
que também é papel dos órgãos de 
fiscalização e controle e da impren-
sa local, que deveria estar a serviço 
da coletividade. (Fonte: Jornal ME-
DICINA, nº 268-Junho/2017). 

O Conselho Federal de Conta-
bilidade está organizando eleição 
do Sistema CFC/CRCs para os dias 
17 e 18 de novembro. Mais de 520 
mil profissionais da contabilidade 
devem participar do processo que 
escolherá 1/3 (um terço) dos inte-
grantes dos Plenários dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade (CRCs) 
de todos os Estados e do Distrito Fe-
deral.

As eleições dos CRCs ocorrem 
a cada dois anos para mandatos de 
quatro anos. Nesta oportunidade, 
será renovado um terço dos plená-
rios e, em 2017, os outros dois ter-
ços. O voto é obrigatório para todos 
os profissionais da contabilidade e 
facultado aos maiores de 70 anos.

Para votar, o profissional tem que 
estar regular com o Conselho Regio-
nal de Contabilidade (CRC) de sua 
jurisdição, inclusive quanto a débi-
tos de qualquer natureza. Diferen-
temente de como ocorria em outros 
exercícios, quando o profissional 

sobre patrimônio, renda e serviços; 
prescrição quinquenal de suas dívi-
das, salvo disposição diversa de lei 
especial; execução fiscal de seus cré-
ditos; direito de regresso contra seus 
servidores; impenhorabilidade de 
seus bens e rendas; prazo em quá-
druplo para responder e em dobro 
para recorrer; proteção de seus bens 
contra usucapião.

As autarquias corporativas são 
aquelas que foram instituídas com a 
finalidade de organizar e fiscalizar o 
exercício das profissões regulamen-
tadas.

Daí a importância destas eleições 
que chamam a atenção, também, 
pelo aspecto competitivo e demo-
crático, obediente às regras gerais da 
democracia e um rígido sistema de 
controle e fiscalização.

Os profissionais das áreas de en-
genharia e agronomia, de arquite-
tura e de contabilidade, regulares 
em seus respectivos conselhos, são 
os eleitores. 

SAÚDE PRECÁRIA E NADA ALENTADORA PARA OS MÉDICOS

ELEIÇÕES NOS CONSELHOS FEDERAIS
Rodolfo Juarez

rodolfojuarez@gmail.com
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Padre Paulo Roberto, recebe homenagem na 
abertura do Outubro Rosa do IJOMA.

Juíza Priscylla Peixoto Mendes, da 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Santana, antecipou 
o cumprimento de todas as metas que o CNJ 

estabeleceu para 2017, Parabéns!

A procuradora regional Eleitoral Nathália 
Mariel foi empossada no cargo pela procu-
radora-geral da República, Raquel Dodge. 

Parabéns!

 

BATONS PARA USAR EM OUTUBRO

1- Batom rosa pink é perfeito para as mais 
ousadas
Se a intenção é chamar bastante atenção 
para os lábios, vale apostar no tom bem 
intenso e vibrante dessa cor, certo? Nessa 
tarefa, o rosa pink bem destacado é o queridi-
nho das mais modernas!

Instagram: 
98122-5436

Professor José Queiroz Pastana, 
diretor da Biblioteca Pública Elcy 
Lacerda recepciona a Educadora 
e Poetisa Maria Helan a Amoras. 

Encontro da Cultura.

Posse do desembargador Rommel Araújo 
de Oliveira no PLeno do TJAP. Sucesso 

na nova missão judicial.

Por Natalhy Almeida 
Decoradora Helo Miccione fez 

sucesso na Biblioteca Elcy Lacerda, no 
dia de autorigrafos de Helna Amoras.

#ficaadica


