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Reaparelhamento da rede 
hospitalar do Amapá

Contos que lhe conto - César Bernardo de Souza, lança mais um livro 
de contos e tem 21 aguardando.                                                                3º Caderno

Eletronorte e CEA: Má qualidade da energia elétrica trava a eco-
nomia                                                                                                     2º Caderno

Novos equipamentos vão reforçar a assistência no atendimento de ur-
gência e emergência, de diagnóstico de imagem e oftalmologia.Mais de 

R$ 175 milhões estão sendo investidos na saúde em todo o Estado dentro 
do Plano de Investimento em Infraestrutura e aparelhamento hospitalar.
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Editorial Saúde é prioridade quando o governante diz e faz

Em todo os planos de governo existe 
a tríade: Saúde, Educação e Segu-
rança Pública. Isso acontece porque 

são prioridades da população. Além de que A 
Constituição Federal do Brasil expõe no art. 6°, 
a garantia aos direitos sociais do ser humano 
como a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos de-
samparados, na forma desta Constituição, e de-
vem ser respeitados, protegidos e garantidos a 
todos pelo Estado.

As questões de saúde, segurança pública e 
educação aparecem como prioridade da so-
ciedade, tanto nas avaliações de que são o pior 
desempenho do governo, como que são as mais 
importantes.

E a saúde é o principal problema na ava-
liação da população, segundo pesquisa CNI-I-
BOPE os entrevistados pela pesquisa deveriam 
apontar os três problemas que consideravam 
principais entre uma lista com 25 opções. A 

saúde foi assinalada por 77% deles.
O desafio mais evidente da saúde pública no 

Brasil, sem dúvida, envolve a melhoria da qua-
lidade dos serviços oferecidos. Enquanto por 
um lado as soluções tecnológicas trouxeram a 
evolução de algumas técnicas importantes, por 
outro não foram suficientes para promover o 
devido avanço na humanização do atendimen-
to ao usuário do serviço. Na prática o aspecto 
humano permanece em segundo plano. 

As principais reivindicações voltadas à saú-
de pública são também as mais evidentes. Den-
tre elas estão a diminuição do tempo de espera 
dos usuários nas filas, a oferta de um atendi-
mento mais humanizado, melhorias em rela-
ção à acessibilidade a medicamentos, avanços 
na relação entre médicos e cidadãos, prática de 
um serviço de melhor qualidade, entre outras 
diversas necessidades. Aliás, o que podemos 
observar hoje é que a percepção sobre as verda-
deiras necessidades dos usuários do serviço tem 
mudado bastante ao longo do tempo.

Amparado nisso, e com um plano de go-

verno que promete cuidar das pessoas e das 
cidades, o terceiro mandato de Waldez Góes 
vem cumprindo os Direitos Sociais estabeleci-
dos na Constituição Federal e Estadual. O que 
se tem observado nestes dois anos e nove meses 
de gestão são investimentos voltados a otimizar 
a prestação de serviços de qualidade na Educa-
ção, na Segurança Pública e na Saúde.

Os investimentos na restruturação e apare-
lhamento da Rede Pública estadual de Saúde 
vem acontecendo com a aquisição de aparelhos 
com tecnologia sofisticadas e reformas e manu-
tenção dos prédios dos órgãos que atendem o 
paciente amapaense.

O governo estadual retornou atendimento 
através de hospital da rede privada e recebeu 
críticas quanto ao convênio, pois os críticos 
precisam saber que o SUS é composto por Es-
tabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) 
de diferentes níveis de complexidade. Institui-
ções privadas complementam os serviços do 
SUS e, inclusive, recebem investimentos tendo 
preferência em relação às entidades filantrópi-

cas e sem fins lucrativos, mediante contrato de 
direito público ou convênio (BRASIL, 1998). O 
SUS, portanto, também possui EMH instalados 
na rede privada financiados com recursos pú-
blicos.

Os recursos investidos em Saúde, principal-
mente em equipamentos de alta tecnologia, são 
de montantes altíssimos, a maioria importados 
e com a crise econômica e o dólar valorizado, 
não sai barato o governo estadual colocar esses 
equipamentos rapidamente nas unidades hos-
pitalar do Estado.

Havendo além de tudo a necessidade do 
gerenciamento de toda a nova tecnologia: ma-
nutenção, calibração e troca dos equipamentos 
assim que necessário. A alta qualidade deste 
gerenciamento é de extrema importância, pois 
bons equipamentos trazem desenvolvimento 
nas atividades das instituições hospitalares. Ou-
tro serviço que encarece e dificulta é a manu-
tenção de equipamentos odonto médico hos-
pitalares, que deve ser feita apenas por equipes 
treinadas também para garantir sua vida útil.

A cidade de Macapá será a cidade 
anfitriã de mais uma edição do 
Projeto Nacional IRMANAR, o 

maior evento maçônico da Região Norte.
À exemplo do que aconteceu por todos 

os Orientes do Brasil, por onde o projeto já 
foi apresentado, a capital amapaense reunirá 
um grande número de Deputados Federais, 
bem como Veneráveis de lojas e seus obreiros, 
cunhadas da Fraternidade Feminina e jovens 
das entidades paramaçônicas.

Trata-se do projeto nacional, de um movi-
mento promovido pela Soberana Assembleia 
Federal Legislativa, que tem por meta a apro-
ximação e o congraçamento, buscando fazer 
um retrato da Maçonaria regionalizada em 
cada Estado da Federação frente a comunida-
de amapaense.

O Projeto quer unificar os pensamentos e 
ações, para que possibilitem como resultado, 
uma atividade maior da Maçonaria dentro 
do atual contexto social, político e cultural de 
nosso País.

Sendo hoje a Maçonaria uma das últimas 
reservas morais de nossa Nação, não pode-
mos fugir à responsabilidade de estarmos 
presentes e principalmente mais atuantes, 
diante da atual conjuntura de completa falên-
cia e descrédito das instituições. É pela nossa 
união, retidão, força de trabalho e firmeza de 
propósitos que, juntos poderemos escrever 

um novo capítulo, na história da Maçonaria 
Brasileira. Se estivermos unidos, com um só 
objetivo, e com ações direcionadas a fraterni-
dade universal, poderemos mostrar ao Povo 
Brasileiro e ao mundo, que a Maçonaria esta-
rá de Pé e a Ordem, para trabalhar em prol da 
Nação Brasileira.

Após a Abertura Oficial do evento, com 
a apresentação do projeto IRMANAR, as 
autoridades e o público presentes, iniciará o 
Fórum de Debates, dividindo os participan-
tes em 8 grupos (com oito temas diferentes) 
já pré estabelecidos durante a inscrição, para 
a elaboração de um relatório sobre o tema 
proposto, a ser apresentado pelo líder de cada 
grupo.

Objetivos do IRMANAR

Unificar os pensamentos e ações, para 
que possibilitem como resultado uma ati-
vidade maior da Maçonaria dentro do atual 
contexto Social, Político e Cultural de nosso 
País. Não podemos fugir à responsabilida-
de de estarmos presentes e principalmente 
mais atuantes, diante da atual conjuntura de 
completa falência e descrédito das institui-
ções. Identificar problemas regionalizados, 
sugerindo soluções e oferecendo alternativas 
que possibilitem a participação mais efetiva, 
de Maçons em Conselhos Estaduais e Muni-
cipais de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, 
Finanças, ajudando nas fiscalizações, plane-
jamentos e aplicações dos recursos Públicos. 
Consolidar a ação social maçônica para que 
possibilite um resultado com maior alcance e 
com mais resultados, como compra de equi-
pamentos para Hospital do Câncer, Constru-
ção de um Hotel de trânsito para doentes e 
acompanhantes em tratamento na capital, ou 
qualquer outra ação que possa de fato ser re-
presentativa e que contribua de maneira mais 
pontual com a população. E, ainda, servir a 
Nação saindo do ostracismo que tantos ma-
çons mencionam, para as efetivas mudanças 
que nosso País tanto necessita, servindo como 
patriotas que somos, e deixando de viver da 
Maçonaria do Passado.

Temas a serem debatidos pelos grupos
A maçonaria e a política; A maçonaria e o 

social; A maçonaria vista pelo mundo profa-
no; A maçonaria nas mídias sociais; Maçona-
ria quantidade com qualidade; Aprendizes e 
companheiros; A maçonaria e a fraternidade 
feminina; e, a Maçonaria e as entidades para-
maçônicas juvenis.

Programação
A Soberana Assembleia Federal Legislati-

va do Grande Oriente do Brasil e o Grande 
Oriente do Amapá convidam para a 21ª Edi-
ção do Projeto Maçônico IRMANAR, neste 
sábado, dia 30 de setembro, com a seguinte 
programação:

07:30h – Inscrição e credenciamento
09:00h – Abertura Oficial do Evento com 

a apresentação do Projeto IRMANAR pela 
Comissão Organizadora, e em seguida a pa-
lavra será concedida as autoridades presen-
tes, com tempo estipulado de 5 minutos por 
pessoa. Homenagem especial pela SAFL com 
um Certificado de até 10 personalidades por 
reconhecimento.

10:30h – Coffee Break
11:00h – Abertura dos Trabalhos Maçôni-

cos e Distribuição de Grupos
13:00h – Exposição dos assuntos tratados
14:00h – Encerramento
Local: Câmara Municipal de Macapá
Traje: Maçônico completo (com para-

mentos) para maçons e esporte para os não-
-maçons. 

Amapá sedia a 21ª edição do Projeto IRMANAR
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Da Redação

Edital para a OSS 
da Maternidade da Zona Norte

O Governo do Estado lan-
çou na quarta-feira (27), 
no Salão Nobre do Palá-

cio do Setentrião, o edital de seleção 
para a Organização Social de Saúde 
(OSS) que fará a cogestão da Clínica 
Dra. Euclélia Américo – Materni-
dade de Parto Normal – localizada 
na zona norte da capital. Na ocasião 
também será apresentada a identi-
dade visual da unidade.

A unidade está com 95% da obra 
concluída e conta com vinte e três 
alojamentos conjuntos, com quarto 
e banheiro, para pré-parto, parto e 
pós-parto, subdivididos 
em onze enfermarias. 
Dez leitos no Centro 
Cirúrgico para cesáreas, 
sete para UTI neonatal, 
cinco para cuidados 
intermediários e dois 
para unidade canguru. 
A previsão é que a obra 
seja entregue no início 
de janeiro de 2018.

Com o funcionamento da Clíni-
ca Dra. Euclélia Américo – Materni-
dade de Parto Normal, haverá mais 
disponibilidade de leitos no Hospital 
da Mulher Mãe Luzia, que atenderá 
apenas as demandas de partos ce-
sáreos e os que apresentam risco de 
morte para as mães.

O prédio da nova maternida-
de, situado na Rua Socialismo, em 
frente ao Super Fácil, tem uma área 
de mais de 2.500 metros quadrados 
e possui dois blocos. No primeiro 
está concentrado o centro obstétri-
co, ambulatório e administração. O 
segundo é destinado a internações, 
apoio técnico e logístico.

De acordo com informações 

A unidade está com 95% da obra concluída e conta com vinte e três alojamentos conjuntos, 
com quarto e banheiro, para pré-parto, parto e pós-parto, subdivididos em onze enfermarias.

técnicas da SESA a obra da materni-
dade foi desenvolvida sem observar 
recomendações e exigências do Mi-
nistério da Saúde. Por isso, inicial-
mente a unidade seria destinada a 
atender apenas casos de parto nor-
mal, o que não foi aceito pelo minis-
tério. Se fez necessário a adequação 
dessas inconformidades, para que o 
MS possa habilitar a maternidade e 
liberar recursos para o custeio, visto 
que esse hospital estava sendo cons-
truído sem um centro cirúrgico e ou 
uma UTI neonatal.

A primeira fase do investimento 
gerou um custo de R$ 6,09 milhões. 
Agora para a segunda fase, de rea-
dequação, o Estado vai investir R$ 

5 milhões, que irão proporcionar a 
população da zona norte e adjacên-
cias um moderno e amplo hospital. 
A previsão é que a maternidade seja 
concluída em sete meses.

“Hoje o hospital da mulher Mãe 
Luzia se encontra superlotado por-
que não há como 
humanizar aquelas 
instalações. Então 
ele vai passar por 
uma reforma, em 
breve. Mas, antes 
disso, vamos ex-
pandir para essa 
nova maternida-
de o atendimento 
para descentralizar 

a saúde”, reforçou o governador.

As OSs
Com o novo modelo de gestão 

implantada pelo governo estadual as 
unidades de saúde do Amapá passa-
rão a ser administradas por organi-
zações sociais de saúde, as chamadas 
OSs. Não se trata de privatização e 
nem de terceirização. Neste mode-
lo, as unidades de saúde continuam 
sendo do Estado, assim como seus 
funcionários, mas o gerenciamento 
e operacionalização ficarão a cargo 
das organizações. 

No Amapá a Procuradoria Geral 
do Estado já definiu que as orga-
nizações serão escolhidas por um 

processo de chamamento 
público. As entidades preci-
sarão demonstrar que pos-
suem capacidade técnica 
para gerir as unidades. As 
que apresentarem a melhor 
proposta dentro do decreto 
do Estado vencerão o cer-
tame.

A intenção do gover-
no é que as novas unida-

des que serão inauguradas pelo 
Estado, no caso a Maternidade da 
Zona Norte e a UPA da Zona Sul, 
já sejam gerenciadas por entidades 
privadas sem fins lucrativos, como 
já ocorre em outros Estados como 
Pará e Goiás.

Barbas de Molho
Os políticos apanhados pela Lei da 
Ficha Limpa apreensivos com a votação 
do STF que está decidindo se a Ficha 
Limpa será requisito para homologar 
candidatura daqueles que já cumpriram 
suas “penas”.

Dia 4 Dia D
Marcos Aurélio Melo, Celso de Melo e Carmem 
Lúcia são os ministros que vão decidir a parada. A 
sessão está definida para o dia 4 de outubro. Até 
agora a votação está 5 a favor da inelegibilidade e 
três contra. Os dados rolando.

Brasil doente
Ministro Roberto Barroso afirmou que as pessoas 
honestas pagam suas contas com cheque, Cartão de 
Crédito ou transferência Bancária, Não é normal e 
tampouco comum pessoa andarem com mala de di-
nheiro por ai. No Brasil muita gente perdeu a capa-
cidade de discernir o que é certo e o que é errado. E 
finalizou: o Brasil está doente.

Indução?
Na audiência ocorrida entre o Senador Capiberibe 
e o jornalista Roberto Gato do Juizado Criminal foi 
notório a desinformação do Senador com relação 
ao processo. Perguntou ao advogado: esse processo é 
sobre o que mesmo? Essa sanha de processar jor-
nalista só demonstra o caráter antidemocrático do 
Senador. E lá vem mais um.

Corrupção intelectual
Contra senso. O governador levando benefícios 
para o Oiapoque e a garotada da escola Joaquim 
Nabuco protestavam contra o governador. E ele en-
tregando dinheiro para a prefeita limpar a cidade. 
R$ 388 mil reais. E assinou termo de compromis-
so para expansão da rede de água, construção do 
muro de arrimo e etc e os jovens sendo usados para 
a politicagem.

Povo cético
Tá nas Redes Sociais que o deputado André Ab-
don vai apoiar o grupo político do prefeito Clécio e 
Randolfe e consequentemente Davi. Os comentaram 
afirmam que o homem vai morto, pois não se reele-
ge. Será?

Silêncio
Não se ouve nenhum ruído com relação a inoperân-
cia do prefeito Clécio Luiz pelo abandono das obras 
da Unidades Básicas de Saúde; Lélio Silva era para 
ser entregue em maio, estamos em outubro e nada. 
A quem recorrer?  Mercado Central...esqueçam!

Na bucha
Uma professora ao ser abordada pelo repórter 
Ludy Pacheco sobre a instalação de uma estrutura 
de ferro que serve para munícipe vender peixe em 
pleno passeio público ela disparou. Tá errado, tá 
sujo, fede, mas a cidade toda está assim. Recorrer a 
quem?
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Reinaldo Coelho

As políticas públicas, desde que se-
jam estruturadas, surtem efeitos 
positivos a curto e médio prazo. 

O sistema de Saúde em qualquer administra-
ção pública mundial encontra barreiras quase 
intransponíveis para que o usuário receba das 
unidades de saúde um atendimento no míni-
mo aceitável para sua condição de paciente e 
o poder público consiga cumprir as determi-
nações constitucionais dando prioridade de 
atendimento e investimento na Saúde Pública.

As unidades hospitalares já são, por si só, 
muito complexas para administrar devido às 
atividades que possuem processos bastante 
distintos entre si. O desafio mais evidente da 
saúde pública no Brasil sem dúvida envolve 
a melhoria da qualidade dos serviços ofereci-
dos.

Enquanto por um lado as soluções tec-

nológicas trouxeram a evolução de algumas 
técnicas importantes, por outro não foram 
suficientes para promover o devido avanço na 
humanização do atendimento ao usuário do 
serviço. Na prática o aspecto humano perma-
nece em segundo plano. E o maior prejuízo 
dessa atitude é que o enfoque essencialmen-
te técnico se limita à cura e à manutenção da 
vida, desconsiderando aspectos de suma im-
portância relativos às necessidades psíquicas 
dos cidadãos.

Os governos estaduais tem procurado 
manter em funcionamento a máquina públi-
ca da saúde que está com sua validade “venci-
da” a décadas, mesmo com a obrigatoriedade 
de investimentos. A Rede Hospitalar amapa-
ense está a mais de 60 anos somente com uma 
casa hospitalar de médio porte, o Hospital de 
Clínicas Alberto Lima, considerado de Espe-
cialidades e de atendimentos de alta comple-
xidade no Estado.

A atual gestão comandada por Waldez 
Góes, em seu terceiro mandato executivo, 

vem desde sua posse investindo na saúde es-
tadual, tanto em estruturas físicas, quando no 
aparelhamento das unidades de saúde, para 
isso deve investir mais de R$ 175 milhões já 
em execução pelo Plano de Investimento em 
Infraestrutura do seu governo.

As principais obras já em andamento na 
saúde pública do Amapá, destinadas a resol-
ver gargalos crônicos no atendimento à popu-
lação, deverão ser concluídas até o fim deste 2º 
semestre de 2017, conforme planeja a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SESA).

Nesse calendário estão as UPAs da Zona 
Sul de Macapá e do município de Laranjal do 
Jari. Além delas estão no planejamento para 
2018 a Maternidade da Zona Norte da capi-
tal e a ampliação do Hospital da Criança e do 
Adolescente (HCA).

Além dos Hospitais de Santana, Oiapoque 
e Laranjal do Jari a maioria dos atendimentos 
são realizados pela UPA’s e pelas redes mu-
nicipais de Saúde que não tem condições de 
absorver a demanda local e os oriundos das 
ilhas paraenses.

Waldez Góes ressaltou que a estruturação 
da rede estadual de saúde está passando pela 
construção e revitalização de diversas unida-
des hospitalar, umas com obras em andamen-
to e outras já com previsão de inaugurar com 
equipamentos e recursos humanos instala-
dos. “A UPA da Zona Sul de Macapá está pró-
xima de ser inaugurada, a de Laranjal do Jari 
estarei neste final de semana participando de 
diversas ações, como do plano de Mobilidade 
Urbana e visita a obra da UPA daquele muni-
cípio para definirmos o calendário da entrega 
do prédio e lançamos o Edital da Maternida-
de da Zona Norte para sua administração e a 
previsão é que a obra seja entregue no início 
de janeiro de 2018”.

Equipagem hospitalar
O governo de Waldez Góes está investindo 

no reaparelhamento da rede hospitalar, com 
a aquisição de equipamentos para reforçar o 
atendimento de urgência e emergência, de 
diagnóstico de imagem e suporte na terapia 
intensiva, além de melhorar a assistência nos 
serviços de oftalmologia e cirurgias.

A primeira unidade a receber os equipa-
mentos é o Hospital de Clínicas Dr. Alberto 
Lima (Hcal). Entre os utensílios estão inclusos 
retinoscópio, colposcópio, mesa de exame, 
ultrassom, mesa cirúrgica elétrica, autoclaves, 
torres de videolaparoscopia, que irão auxiliar 
as cirurgias nas áreas de neurologia, ortopedia 
e urologia, e outros itens para ampliar e me-
lhorar a assistência.

O secretário Gastão Calandrini ressaltou 
que as todas as medidas estão sendo tomadas 
para dar celeridade na instalação dos apare-
lhos. “Nós estamos reaparelhando a nossa 
rede com o recebimento desses aparelhos, que 
vão melhorar bastante a assistência à saúde no 
que concerne à parte oftalmológica, otorrino, 
cirurgias, além de outras especialidades médi-
cas. Esperamos colocar em ativação o mais rá-
pido possível esses aparelhos para que estejam 
disponíveis para os nossos usuários”, explicou.

Os setores que irão receber os equipamen-
tos estão passando por modificações na estru-
tura, inclusive na rede elétrica, as adequações 
são necessárias para evitar que quedas ou va-
riações de energia danifiquem os equipamen-
tos que são de alta tecnologia, além de garantir 
que os pacientes sejam atendidos com maior 
segurança durante as cirurgias.

Cerca de 60% dos aparelhos já foram en-
tregues pelos fornecedores e já estão no hospi-
tal e outros na unidade de suprimento da Se-

Reaparelhamento da rede hospitalar do Amapá

Novos equipamentos vão reforçar a assistência no atendimento de urgência e emergência, de diagnóstico de ima-
gem e oftalmologia.Mais de R$ 175 milhões estão sendo investidos na saúde em todo o Estado dentro do Plano de 

Investimento em Infraestrutura e aparelhamento hospitalar.

Equipamentos Hospitalar



o encaminhamento para os médicos especia-
listas nas unidades de saúde dos municípios, 
onde devem receber o primeiro acolhimento.

Com o atual sistemao usuário do muni-
cípio de Amapá vai na UBS local e recebe o 
encaminhamento para vir a Macapá para fa-
zer os exames. “Quem fazia esse serviço era a 
Assistente Social, que pegava todos os enca-
minhamentos e vinha a Macapá, marcava as 
consultas. Depois voltava para o município e 
avisava os usuários, era complicado. Após o 
sistema implantado, lá mesmo na UBS vão 
ser marcadas as consultas pela internet, avisa 
o usuário que só vem a Macapá para sua con-
sulta”.

Os municípios ficarão responsáveis por 
fornecer o espaço e o computador conectado 
à internet para que o usuário possa agendar as 
consultas. A solicitação deverá ser homologa-
da pela Central de Ambulatório Especializado 
(CAE) em até 24 horas, já determinando a 
data e o médico especialista que será respon-
sável pelo atendimento.

Isso fará com que os usuários de outros 
municípios não precisem se deslocar para a 
capital para marcar consultas e exames.

O secretário de Estado da Saúde, Gastão 
Calandrini, destacou que o novo sistema vem 
para trazer comodidade e transparência para 
os usuários. “A fase de testes vai nos mostrar 
o que precisa ser aprimorado para que, o mais 
rápido possível, possamos estender o sistema 
para outros municípios”.

O SISREG é um sistema web, criado para o 
gerenciamento de todo complexo regulatório, 
através de módulos que permitem desde a in-
serção da oferta até a solicitação de consultas e 
exames, objetivando maior organização e con-
trole do fluxo de acesso aos serviços de saúde, 

otimização na utilização dos recursos assisten-
ciais e visando a humanização no atendimen-
to. É uma ferramenta fornecida pelo Ministé-
rio de Saúde de forma gratuita.

Hospital de Santana
Cerca de R$ 4 milhões devem ser investi-

dos na obra de reforma do Hospital Estadu-
al de Santana. A unidade de saúde receberá 
adequações para ser transformada em um 
complexo que vai agregar atendimentos de ur-
gência e emergência, cirurgias, maternidade e 
pediatria.

Parada há 8 anosa obra voltou a ser discu-
tida em agosto por técnicos das secretarias de 
Saúde (SESA), do Planejamento (SEPLAN) e 
de Infraestrutura (SEINF). O projeto original, 
da década de 1990, sofrerá mudanças previstas 
nas novas normas de engenharia específicas 
do ambiente hospitalar.

tal Estadual apenas o atendimento de risco e 
procedimentos cirúrgicos.

Atendimentos
De acordo com reclamações nas redes so-

ciais usuários da rede municipal de saúde que 
expedem encaminhamento de pacientes para 
fazerem exames no hospital Alberto Lima não 
estão sendo atendidos. Questionado sobre o 
assunto o secretário Calandrini explicou a re-
portagem que mesmo sendo o SUS universal 
ele é tripartite e cada esfera tem sua atribuição. 
“Os exames de rotina são uma obrigação do 
município, pois é constitucional eles desenvol-
veram a Saúde Primária. O HCAL faz média 
complexidade e dos seus pacientes que ali es-
tão internados, quando o município deixa de 
fazer esses exames, sobrecarrega os laborató-
rios do Estado. Além de sobrecarregar acabam 
com nossos insumos que são caros e vai faltar 
para nossos atendimentos”, esclareceu o titular 
da SESA.

Governo anuncia novo sistema de mar-
cação de consultas

O sistema de Saúde Estadual está come-
morando a extinção de um gargalo social que 
prejudica a imagem do atendimento público 
estadual com referência a marcação de consul-
tas. A partir de novembro deste ano a rede de 
saúde amapaense deverá estar interligada pelo 
Sistema Nacional de Regulação (SISREG), 
novo procedimento que acabará com as filas 
de marcação de consultas no Serviço de Ar-
quivo Médico e Estatístico (SAME). 

O titular da SESA explicou que estarão 
realizando um avanço nas marcações de con-
sultas. “A atual marcação de consulta está com 
os dias contado. Essa marcação a décadas 

sempre foi feita HCAL, gerando desconforto, 
irritações do usuário, enfrentando chuvas sol 
e as negociações de vendas de vagas nas filas. 
Estamos solucionando esses problemas com 
a determinação do governador Waldez Góes 
que a colocou como prioridade para retirar 
essa pauta negativa da imprensa local”.

Calandrini também reforçou que o muni-
cípio de Amapá receberá o SISREG,em caráter 
experimental, e que após reajustes que deverão 
acontecer será expandido aos demais. “Reuni-
mos com o secretário de saúde do município 
de Amapá e colocamos a ele o novo experi-
mento, o sistema énovo e deve ser necessário 
alguns reajustes. Estando tudo sanado em no-
vembro desdobraremos para todos os muni-
cípios”.

O novo sistema de marcação de consultas 
será completamente informatizado. Os usuá-
rios poderão marcar as consultas após receber 
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cretaria de Estado da Saúde (SESA), seguindo 
um cronograma de distribuição e montagem.

Investimentos com recursos próprios 
A SESA também está em fase final de um 

processo licitatório para a aquisição de mais 
equipamentos com recursos do Tesouro Esta-
dual que irão reforçar a assistência, diagnósti-
co e contribuir para uma maior qualidade no 
atendimento prestado aos usuários.

Oftalmologia
O setor prioritário do HCal a ser reapa-

relhado é o Centro Oftalmológico, onde os 
equipamentos já começaram a ser entregues. 
A medida possibilitará a normalização das 
cirurgias oftalmológicas que atualmente são 
a maior demanda a ser atendida pelo Progra-
ma de Tratamento Fora de Domicílio (PTFD), 
cerca de 70% dos gastos com PTFD são de pa-
cientes que precisam de atendimento ou cirur-
gias oftalmológicas.

A equipe da SESA fez um levantamento 
dos materiais para atender as principais de-
mandas do serviço de oftalmologia. Dentre 
os equipamentos adquiridos estão: coluna 
oftalmológica, que tem por finalidade acomo-
dar o paciente e facilitar o posicionamento do 
mesmo para o exame clínico de oftalmologia; 
lâmpadas de fenda, instrumento usado por of-
talmologistas e optometristas, para avaliação 
do meio ocular; microscópio especular de cór-
nea, utilizado em pré-operatório de cirurgias 
intraoculares em geral, tais como a cirurgia de 
catarata, glaucoma e transplante de córnea, as-
sim como nas doenças propriamente ditas da 
córnea; retinógrafo, aparelho usado para diag-
nosticar doenças da retina e nervo óptico.

.
UPA de Laranjal do Jari 
O governador Waldez Góes está visitando 

as obras da UPA de Laranjal do Jari paratomar 
conhecimento do andamento e fixar as datas 

de termino e de inauguração do prédio da ins-
tituição hospitalar.

Com 77% de conclusão da obra a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) de Laranjal do 
Jari deverá ser concluída em janeiro de 2018. 
Essa é a terceira Unidade de Pronto Atendi-
mento a ser entregue pelo governo do Estado 
e será administrada em coparticipação com 
Organizações Sociais em Saúde (OSS). A pri-
meira unidade a receber esse novo modelo de 
administração foi a UPA da Zona Sul

Orçada em R$ 3.896.158 a UPA de Laran-
jal do Jari está localizada na entrada da cidade, 
o que beneficiará as comunidades adjacentes 
com atendimento de urgência e emergência 
24h, serviço intermediário entre a atenção 
básica e as unidades hospitalares de urgência 
e emergência, realização de exames labora-
toriais, eletrocardiográficos e radiológicos, 
distribuição de medicamentos e contará com 
uma equipe de médicos especializados em pe-
diatria e clínica geral, equipe de enfermagem e 
demais profissionais de saúde.

O município de Laranjal do Jari tem mais 
de 45 mil habitantes, e toda essa demanda é 
atendida no Hospital Estadual de Laranjal do 
Jari.

Conforme Gastão Calandrini, por se tratar 
de uma unidade de porte 1, a UPA terá capa-
cidade para atender, em média, 150 pessoas 
por dia e até 4.500 ao mês. “A otimização no 
atendimento ao público é um compromisso 
do governo do Estado, as UPAs são geridas em 
novos modelos colocados em prática e que já 
são realidade, oferecendo mais qualidade nos 
serviços da rede estadual de saúde”, comenta 
o gestor.

A entrega da UPA deverá desafogar con-
sideravelmente a superpopulação do único 
hospital da cidade, que por dia presta mais de 
500 atendimentos. Como resultado espera-
-se que haja mais celeridade no atendimento 
emergencial no município, cabendo ao Hospi-

Novos equipamentos vão aparelhar rede hospitalar do Estado.
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Besaliel Rodrigues

Na semana em que o Supremo 
Tribunal Federal suspende no-
vamente o mandato de Aécio 

Neves, neto de Tancredo Neves, senados 
por Minas pelo PSDB e ex-candidato à 
presidência da República com mais de cin-
quenta milhões de votos, com tal suspen-
são firmada no fato de ter sido flagrado pe-
dindo dinheiro para o empresário Joesley 
da JBS, vamos fazer uma reflexão sobre esta 
“chaga” que é o abuso do poder econômico 
pela qual sofre a democracia brasileira.

Vamos ver como as leis brasileiras vêm 
tentando proteger nosso processo eleitoral 
dos ataques deletérios dos crimes econô-
micos eleitorais.

Com os olhos voltados aos partidos po-
líticos, já tivemos três leis partidárias em 
toda a história do Brasil.

Até 1965, os partidos políticos eram dis-
ciplinados pelos Códigos Eleitorais. Quan-
do o quarto e atual Código Eleitoral bra-
sileiro foi sancionado - Lei nº 4.737, de 15 
de julho de 1965, sancionou-se, na mesma 
data, a primeira lei orgânica partidária de 
nossa nação, a lei nº 4.740, de 15 de julho 
de 1965.

Esta primeira lei orgânica, exclusiva-
mente dos partidos políticos, dedicou o 

capítulo VIII, arts. 54-59, somente para 
dispor sobre as finanças e contabilidade 
partidária.

Em 21 de julho de 1971, foi sanciona-
da nossa segunda lei orgânica partidária, a 
de nº 5.682. Esta, mais extensa e mais pro-
funda, ofertou o título VII, arts. 89-94, às 
finanças e contabilidade partidária.

Os tempos passaram, ganhamos uma 
nova Constituição, a de 1988, e não havia 
muita preocupação com a atualização das 
leis partidárias e, tampouco, com melho-
rias no sistema de fiscalização financeira 
das agremiações políticas.

Assim, a influência do poder econômi-
co se disseminou, mas sua operação, apesar 
de que era hipocritamente ignorada por to-
dos, era notada com maior clareza sobre os 
eleitores e candidatos.

No entanto, dois fatos históricos vieram 
mudar radicalmente este contexto e fazer 
com que as discussões se ascendessem 
sobre o assunto pertinente à fiscalização 
contábil partidária. Foram os episódios en-
volvendo Paulo César Farias e o impeach-
ment do Presidente da República Fernando 
Collor e o da CPI do Orçamento (Ver Da-
vid Fleischer, Financiamento das campa-
nhas eleitorais. InRevista Ciências Jurídi-

cas, ano 1, n. 2, Brasília, jun. 1994, p. 166). 
Durante muito tempo a questão sobre 

a origem e os meios de financiamento das 
atividades diversas dos partidos políticos 
do Brasil vinham sendo motivos de cons-
tantes escândalos. Mas, a divulgação das 
manipulações econômicas feitas pelo te-
soureiro de campanha, PC Farias, do pre-
sidente do País Fernando Affonso, que cul-
minou no impeachment deste, fez com que 
a opinião pública exigisse do Congresso a 
manifestação de maior rigor no controle da 
interferência do poder econômico sobre as 
agremiações partidárias.

A Comissão Parlamentar de Inquérito 
- CPI do Orçamento intensificou as dis-
cussões sobre o tema. Deste contexto saiu 
nossa terceira lei partidária, a de nº 9.096, 
de 19 de setembro de 1995.

A dedicação desta lei sobre as finanças 
e contabilidade dos partidos foi redobrada. 
Dedicou o título II ao assunto, arts. 30-44, 
e minuciou os procedimentos para apura-
ção da procedência e destino das finanças 
partidárias.

Desde que tornou-se legalmente exi-
gível a escrituração contábil dos partidos 
políticos no Brasil, a competência para 
averiguação da mesma sempre foi da 

Justiça Eleitoral, apesar da interferência 
fiscalizadora de outros órgãos, como ve-
remos mais adiante.

Comentando o artigo 119, VIII, da 
Constituição brasileira de 1946, que foi a 
primeira a tratar expressamente de par-
tidos políticos e de suas prestações de 
contas, Temistocles B. Cavalcante diz que 
“aqui a Justiça eleitoral exerce uma função 
administrativa da qual decorre também 
certa ação repressiva, coibindo os abusos 
e as irregularidades apuradas na vida in-
terna dos partidos.” (A Constituição fede-
ral comentada, Rio de Janeiro: José Konfi-
no Editor, 1948, vol. 2, p. 388).

Esta Constituição determinava que 
a Justiça Eleitoral recebesse e julgasse as 
reclamações que porventura fossem feitas 
sobre a contabilidade partidária.

As Constituições de 1967, art. 130, 
I e a de 1969 - Emenda Constitucional 
nº 1/69, art. 137, I, dispuseram que a lei 
estabeleceria a competência dos juízes 
e tribunais eleitorais, incluindo-se entre 
suas atribuições a da fiscalização das fi-
nanças partidárias. Tivemos a continui-
dade do mesmo raciocínio da Constitui-
ção de 1946. Continuaremos na próxima 
oportunidade.

As leis partidárias e as prestações de contas eleitorais - I

Por: Lude Pacheco
Fotos: André Gemaque

Uma estrutura metálica fi-
xada em um dos canteiros 
centrais do perímetro ur-

bano da BR-210, em frente a um su-
permercado, no Infraero ll, Zona Nor-
te de Macapá, tem sido alvo de muitas 
reclamações por parte de moradores 
da área. De acordo com populares, no 
local funciona uma venda de pescado. 
Sem nenhuma regulamentação que 
ampare esse tipo de ocupação, a estru-
tura irregular fere de forma direta o 

código de postura do município.
No local é possível observar a fal-

ta de higiene e degradação do espaço. 
Escamas e pedaços de peixes são des-
cartados diretamente na grama e até 
mesmo na calçada, o que acaba atrain-
do moscas, formigas, baratas e outras 
pragas urbanas.

O forte odor também incomoda 
quem passa pelo local. Sem instala-
ções adequadas, a estrutura atrapalha 
o passeio público e ainda coloca em 
risco a saúde de quem se ousa a com-
prar e consumir pescado sem a míni-

ma garantia 
de qualida-
de.

Não é 
de hoje que 
es t r uturas 
irregulares 
vêm ocu-
pando espa-
ços inapro-
priados em 
c a n t e i r o s 
centrais e 

calçadas em prin-
cipais vias da capi-
tal amapaense.

Com a falta de 
fiscalização a Pre-
feitura de Macapá 
acaba, de certa 
forma, permitindo 
a propagação des-
se problema urba-
no.

Na última ter-
ça-feira (26), em 
reunião realizada no Complexo Cida-
dão da Zona Norte, o coordenador do 
Centro de Apoio Operacional da Ci-
dadania (CAO-Cid), promotor Paulo 
Celso Ramos,  fez duas recomenda-
ções à Prefeitura de Macapá para que 
seja adotado um conjunto de medidas 
visando desobstruir o passeio público 
e reordenar o trânsito na capital. 

As recomendações foram feitas di-
retamente ao prefeito de Macapá, Clé-
cio Luis, e reforçou que diariamente 

as pessoas são obrigadas a caminhar 
diretamente nas ruas, entre carros, 
buracos e outros tipos de obstáculos, 
em razão de motoristas pararem e es-
tacionarem seus veículos sobre o pas-
seio público, ameaçando a segurança 
dos cidadãos.

Porém, até que esse pacote de solu-
ções seja apresentado e executado pela 
PMM, os munícipes terão que convi-
ver diariamente com ocupações irre-
gulares espalhadas por toda a cidade.

Macapá sem fiscalização 
gera corrupção endêmica
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Ações de desenvolvimento do Oiapoque

Da Editoria

Promover o desenvolvimento so-
cioeconômico de todo Amapá é 
um dos maiores objetivos do go-

verno do Estado. O compromisso foi reafir-
mado nesta quinta-feira, 26, durante visita 
do governador Waldez Góes a Oiapoque, 
município de 25.600 habitantes, localizado 
a 590 km de Macapá. Na oportunidade, o 
chefe do Executivo estadual anunciou a am-
pliação da rede de água da cidade, limpeza 
urbana, retomada de obras importantes, 
medidas para otimizar a saúde pública na 
região e entrega de equipamentos agrícolas 
e escolares. As medidas visam o bem-estar 
da população e serão implementadas em 
parceria com a Prefeitura de Oiapoque.

O gestor afirmou que a colaboração en-
tre níveis diferentes de poder é fundamen-
tal para garantir qualidade de vida à popu-
lação, principalmente em um cenário de 
crise nacional. “Oiapoque é um município 
promissor, com muitas vocações. Para in-
centivar suas potencialidades, é necessário 
unir os esforços de todos os atores, inclusive 
os parlamentares, do nível estadual, federal 
ou municipal. O fato de hoje estarmos aqui 
anunciando essas ações demonstra a eficá-
cia de se trabalhar em conjunto para melho-
rar a qualidade de vida da população”, disse.

A prefeita de Oiapoque, Maria Orlan-
da, destacou que a construção de parcerias 
é fundamental para o desenvolvimento do 
Estado e dos municípios. “Este diálogo exis-
te porque nosso objetivo principal é melho-
rar a vida da população”, frisou.

Uma das medidas anunciadas foi a am-
pliação da rede de água do município por 
meio do Termo de Compromisso assina-
do entre Governo do Estado e Prefeitura 
de Oiapoque.  Para garantir a iniciativa, há 

um recurso de R$14 milhões, oriundos da 
Fundação Nacional da Saúde (Funasa). Em 
um período previsto de 60 dias, a equipe 
técnica da Companhia de Água e Esgoto 
do Amapá (Caesa) desenvolverá o projeto 
executivo da obra, posteriormente, a Prefei-
tura de Oiapoque poderá captar o recurso 
e abrir processo licitatório de contratação 
do projeto. “A perspectiva é que em 2018 
todos os moradores de Oiapoque tenham 
acesso à agua potável, o que resulta em saú-

de e qualidade de 
vida”, explicou o 
diretor-presidente 
da Caesa, Valdinei 
Amanajás.

Durante a visita, 
o governador assi-
nou um convênio 
com a Prefeitura 
de Oiapoque para 
a limpeza urbana 
do município. São 
R$ 388 mil desti-
nados à coleta de 
lixo e entulhos dos 
bairros, garantindo 
uma cidade mais 
limpa e saudável. 
A medida é impor-
tante para diminuir 
a proliferação do 
mosquito Aedes 
aegypti, vetor de 
doenças como dengue, febre amarela, chi-
kungunya e zika vírus.

Obras
Outra medida anunciada pelo governa-

dor foi a construção do muro de arrimo da 
orla de Oiapoque, com um investimento 
de R$ 4 milhões. O chefe do executivo ga-
rantiu que a execução da obra terá acom-
panhamento do Corpo de Bombeiros para 
garantir a segurança. Waldez destacou tam-
bém que o andamento da obra será acom-
panhado de diálogos com os trabalhadores 
que atuam no local, como catraieiros, ta-
xistas e moto taxistas para que eles possam 
continuar desenvolvendo suas atividades. 
“Nosso compromisso é melhorar a vida das 
pessoas”, afirmou Waldez.

O Governo do Estado anunciou que irá 
retomar a obra da Praça Eucildo Crescên-

cio Rodrigues, no centro 
da cidade. “Nós consegui-
mos reincidir o contrato 
anterior e, através de uma 
ata de preços de serviços 
elétricos, nós estamos con-
cluindo o espaço. Espera-
mos entrega-la até o fim do 
ano”, pontuou o secretário 
de Estado de Infraestrutu-
ra João Henrique Pimentel. 
O investimento é de R$ 612 
mil.

A cultura de Oiapoque também será 
fortalecida com a retomada da obra do Mu-
seu Kuahí, um espaço que retrata os povos 
e costumes de indígenas da região. O inves-
timento é R$ 350 mil, com previsão de en-
trega para o final de 2017.

Outro espaço contemplado por modifi-
cações é o Centro de Custodia de Oiapoque, 
que faz parte do sistema prisional do Ama-
pá. Ele será reformado e ampliado com um 
investimento de R$ 490 mil.

Educação
O governador anunciou melhorias para 

as três escolas estaduais de Oiapoque. Elas 
foram contempladas com aparelhos novos 
como carteiras, freezers, fogão domésticos, 
bebedouros, conjuntos de mesas para refei-
tório, computadores e conjuntos de mesas e 
cadeiras para as salas de aula.  

As instituições também serão beneficia-
das com 83 centrais de ar, todavia elas serão 
instaladas após a readequação elétrica dos 
prédios. “Até o final do os alunos os alunos 
poderão contar com o benefício de estudar 
em uma escola climatizada”, afirmou a se-
cretária adjunta de Educação, Nerian Qua-
dros.

Agricultura
Para fortalecer a agricultura do municí-

pio por meio de uma patrulha mecanizada, 
o governador entregou à Prefeitura de Oia-
poque um distribuidor de calcário e adubo, 
duas carretas agrícolas, dois tratores agrí-
colas, uma plaina dianteira, um arado fixo 
de um disco e um sucador de duas linhas. 
As máquinas foram adquiridas por meio de 
uma parceria com os ministérios do Desen-
volvimento Agrário (MDA) e da Agricultu-
ra (MAPA).

“Mecanizar nossa produção é de suma 
importância 
para aumentar 
nossa produti-
vidade de com-
pet it iv idade 
com o merca-
do. Isso signi-
fica melhorias 
de condições 
pro nosso pro-
dutor”, afirmou 
o secretário de 
Des envolv i -
mento Rural, 
Robério No-

bre. Os equipamentos ficarão à disposição 
dos agricultores de Oiapoque que, segundo 
o Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Amapá (Rurap), são quase cinco mil. Ha-
verá um plano de um uso elaborado pela 
prefeitura.

“Temos uma equipe em Oiapoque com 
mais de 10 profissionais que auxiliam os 
produtores, incluindo os da área indígena”, 
afirmou o diretor-presidente do Rurap, Hé-
lio Dantas. O escritório do Rurap também 
foi beneficiado com duas motos e materiais 
de escritório.

Saúde   
Durante a solenidade, Waldez Góes 

anunciou melhorias em outro setor essen-
cial para o bem-estar da população: a saú-
de. O Hospital Estadual de Oiapoque será 
beneficiado com a instalação de um poço 
artesiano, cuja construção será resultado de 
uma parceria entre Governo do Amapá e 
Prefeitura de Oiapoque.

O hospital também será beneficiado com 
os serviços de uma empresa de rouparia que 
passará a prestar serviços na instituição no 
final de outubro. O município também será 
beneficiado com um dos sete aparelhos de 
raio x que estão em fase de aquisição pelo 
governo do Estado.

Em visita ao município, Waldez Góes anunciou a retomada de obras importantes e a 
assinatura de convênio para limpeza urbana.
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Os pequenos e médios empresários amapaense e os usuários residências tem tido gran-
des prejuízos financeiros, dos equipamentos eletroeletrônicos e de mercadorias perecí-
veis, trazendo custos imprevistos a esses empreendedores em função da baixa tensão 

da energia oferecida e pelas constantes interrupções totais no fornecimento.

Eletronorte e CEA: Má qualidade da 
energia elétrica trava a economia

Páginas  4  e  5.
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Comarca de Santana promove 45 Audiências Concentradas 
de Infância e Juventude em casas de acolhimento

Reinaldo Coelho

O Juizado da Infância e Juven-
tude da Comarca de Santa-
na, em parceria com o Mi-

nistério Público Estadual, realizou, na 
última semana, 45 audiências concen-
tradas na Casa da Hospitalidade e na 
Casa Marcelo Cândido, antigo Lar Be-
tânia.  

Estimuladas pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), por meio de seu provi-
mento de nº 32, as audiências consistem 
em um esforço intensificado no sentido 
de buscar opções que acelerem o retor-
no de crianças institucionalizadas ao 
seio familiar – seja junto aos pais bioló-
gicos ou à família extensa (parentes pró-
ximos com vínculos afetivos). Somente 
como última solução possível é avaliada 
a colocação aos cuidados de uma famí-
lia substituta.

A iniciativa, realizada com periodi-
cidade semestral, abordará a situação 
de institucionalização de 61 crianças e 
adolescentes. “O número de crianças e 
adolescentes atendidos nesse mutirão é 
superior ao número de audiências. Isso 
se explica porque alguns casos envol-
vem grupos de irmãos”, esclarece a titu-
lar do Juizado da Infância e Juventude, 
juíza Larissa Noronha.

De acordo com a magistrada, a rea-
valiação das necessidades dos acolhidos 
é fundamental para garantir que o poder 
público ofereça a eles as mais adequadas 
soluções. “Além das crianças e adoles-
centes nestas duas casas de acolhimento, 
também atenderemos alguns que estão 
institucionalizados na Escola Agrícola 
Padre João Piamarta”, complementou.

Todos os acolhidos estão privados da 
companhia de sua família biológica por 
decisão da Justiça em decorrência de 
alguma inadequação do ambiente fami-
liar. “Enquanto a Casa da Hospitalidade 
recebe crianças e adolescentes com al-
guma limitação cognitiva ou outra ne-
cessidade especial – que requer cuida-
do especial –, a Casa Marcelo Cândido 
abriga casos de testemunhas ou vítimas 
de abusos sexuais, violência ou uso de 
drogas, enquanto a Escola Agrícola as-
siste mais adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social”, esclareceu a ti-
tular do Juizado da Infância e Juventude 
de Santana.

Segundo a coordenadora da Casa de 
Hospitalidade, Lene Pacheco, as audi-

ências concentradas são uma iniciativa 
extremamente positiva e o incentivo do 
CNJ é uma atitude muito sábia. “Ao re-
alizar as audiências dentro do nosso es-
paço, deixamos mais claro para todas as 
instituições envolvidas e seus represen-
tantes – magistrados, defensores públi-
cos e promotores, entre outros – as con-
dições de nossa estrutura, equipamentos 
e espaço”, detalhou.

“Desta forma, toda a rede de atenção 
à criança e ao adolescente pode pensar 
soluções, parcerias e outras iniciativas 
com uma ciência mais plena de nossa 
realidade e, assim, com maior capacida-
de de oferecer a melhor solução para o 
acolhido”, complementou.

“Há casos em que fica visível, na au-
diência, a alegria eufórica de crianças ao 

rever os familiares, e isto estimula tanto 
os representantes institucionais quanto 
os próprios pais a fazer um esforço ex-
tra no sentido de prover condições mais 
adequadas para o retorno da criança ao 
seio da família”, exemplificou Lene Pa-
checo.

Embora os profissionais e as institui-
ções de acolhimento ofereçam muitas 
vezes condições mais adequadas à ma-

nutenção da saúde e desenvolvimento 
das crianças e adolescentes, “nunca será 
possível substituir plenamente o seio fa-
miliar”, esclareceu Lene.

“Todo este nosso esforço não é para 
tomar o lugar da família, mas suprir da 
melhor forma que pudermos essa ausên-
cia”, concluiu a coordenadora da Casa de 
Hospitalidade.

A iniciativa, realizada com periodicidade semestral, abordará a situação de institucionalização 
de 61 crianças e adolescentes. 



d e s t r u i ç ã o 
de planta-
ções e de ca-
sas, além de 
ameaças aos 
agricultores 
e moradores 
da região.

O u t r o 
ponto que 
levou à for-
mação da 
força-tare-
fa foi a in-
dicação da existência de eventu-
ais irregularidades nas matrículas 
de imóveis na região dos conflitos 
agrários, assim como o procedi-
mento administrativo 0000528-
39.2015.8.03.0005, que objetiva o 
bloqueio e a anulação dos registros 
de imóveis e das respectivas ma-
trículas e averbações em nome da 
empresa Amcel (Amapá Florestal 
e Celulose S.A.). “Considerando a 
complexidade do caso e a necessi-
dade de ações conjuntas e coorde-

nadas por parte do Ministério Pú-
blico envolvendo as Promotorias 
de Justiça dos municípios, resolvo 
designar os promotores para apura-
ção”, diz parte da portaria.

Os negócios da empresa no Ama-
pá englobam, aproximadamente, 67 
mil hectares de florestas plantadas 
de pinus e de eucalipto nos municí-
pios amapaenses de Santana, Tarta-
rugalzinho, Porto Grande, Ferreira 
Gomes, Macapá e Itaubal do Piri-
rim, além da produção de cavacos 
e biomassa.

Janderson Cantanhede

Uma força-tarefa compos-
ta por sete promotores 
de Justiça vai apurar os 

conflitos agrários existentes na re-
gião dos municípios de Porto Gran-
de, Ferreira Gomes, Tartarugalzi-
nho, Amapá e Calçoene. A decisão 
foi tomada no último dia 18 de se-
tembro, pelo procurador-geral de 
Justiça, Marcio Augusto Alves.

A comissão é formada pelos pro-
motores Ivana Cei, Wueber Pena-

fort, Neuza Barbosa Leite, Christie 
Girão, Manoel Júnior, Saullo An-
drade e Eduardo Fernandes de Pi-
nho. A coordenação das ações está 
a cargo da promotora Ivana Cei, 
conforme estabelece a portaria n° 
0485/2017.

A iniciativa de montar a força-
-tarefa levou em consideração as 
informações colhidas durante a 
correição ordinária realizada na 
Promotoria de Justiça de Tartaru-
galzinho, solicitando a formação 
de um grupo para enfrentamento 

de conflitos agrá-
rios existentes no 
Amapá.

O expediente 
informa, ainda, 
sobre a existên-
cia de conflitos 
agrários nos mu-
nicípios de Porto 
Grande, Ferreira 
Gomes, Tartaru-
galzinho, Amapá 
e Calçoene, com 
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Censo Agro 2017
Comissão Municipal de Geografia e 

Estatística (CMGE) de Macapá

Reinaldo Coelho

O IBGE iniciará o Censo Agro 
2017. Esta operação censitá-
ria tem como finalidade obter 

informações sobre o universo de estabe-
lecimentos agropecuários do país, consti-
tuindo-se na principal e mais completa in-
vestigação da estrutura e produção do setor 
primário, de sua inserção e relacionamento 
com os demais setores da economia. 

O levantamento de dados sobre a pro-
dução agropecuária, florestal e aquícola, 
será realizado pelo IBGE a partir do dia 2 
de outubro em todos os municípios brasi-
leiros e o Estado do Amapá sediará o lan-
çamento do evento e deve mobilizar o setor 
produtivo.

O chefe da unidade estadual do IBGE, 
Haroldo Canto Ferreira, explicou que o 
objetivo do levantamento é buscar dados 
detalhados desde a agricultura familiar até 
o agronegócio, as informações são com-
pletamente sigilosas e usadas apenas para 
estatísticas.

“Esse tipo de pesquisa não era realizado 
há quase uma década, e através dela vamos 
saber as mudanças no setor desde o último 
levantamento. O mapa da atividade produ-
tiva também vai ajudar o governo na apli-
cação necessária de recursos, construindo 

políticas públicas específicas para o setor, a 
partir dos resultados”, enfatizou Ferreira.

A pesquisa pretende investigar infor-
mações em cerca de 5,3 milhões de esta-
belecimentos agropecuários em todos os 
municípios brasileiros, informações sobre 
agricultura, extração vegetal, silvicultu-
ra, criação de animais de grande, médio 
e pequeno porte, aquicultura, criação de 
abelhas, beneficiamento e transformação 
de produtos agropecuários. O resultado 
do Censo deve ser divulgado no início de 
2018.

“Todas as nossas parcerias com o IBGE 
são de sucesso, a exemplo da Base Carto-
gráfica e a Rede Geodésica, e agora, com 
a criação do mapa da atividade produtiva 
pelo instituto, vamos ter a objetividade em 
trabalhar as políticas que beneficiem do 
produtor ao consumidor”, pontuou o go-
vernador Waldez Góes.

Comissões municipais
 Neste momento, as ações preparatórias 

estão em ritmo acelerado para a realização 
deste grande levantamento Brasil afora. 
Dentre as ações primordiais para o sucesso 
dos Censos, incluem-se as parcerias com as 
autoridades e comunidades locais. Nesse 
sentido, o IBGE tem, historicamente, con-
tado com a valiosa colaboração de diversas 
entidades municipais, expressa pela partici-

pação de represen-
tantes nas Comis-
sões Municipais de 
Geografia e Estatís-
tica (CMGE). 

Essas comis-
sões são compostas 
além de represen-
tantes dos poderes 
constituídos, de 
líderes comunitá-
rios, empresários e 
representantes de 
entidades do muni-
cípio que possam de alguma forma colabo-
rar com os trabalhos censitários. O objetivo 
das CMGEs é dar transparência às ações 
empreendidas pelo Instituto no município, 
promover o conhecimento da metodologia 
e das ações em campo, divulgar e engajar 
a população e as autoridades nesse impor-
tante levantamento de dados. 

Pela dimensão da tarefa a ser realizada, é 
muito importante contar com apoio logís-
tico e acompanhamento dos trabalhos por 
parte da sociedade local, o que pode contri-
buir para garantir a completa cobertura do 
território e para a qualidade das informa-
ções levantadas. 

IBGE convida sociedade
Nesse sentido, vimos convidar Vos-

sa Senhoria para participar da CMGE de 
Macapá. Em um primeiro momento, esta 
comissão estará particularmente dedicada 
aos trabalhos do Censo Agro 2017, mas é 
oportuno registrar, desde já, a intenção do 
IBGE de dar um caráter permanente às 
CMGEs, permitindo que a sociedade co-
nheça e dê suporte às suas demais ativida-
des e promovendo o uso das informações 
estatísticas, geocientíficas e ambientais, 
produzidas pelo IBGE, para aprimorar a 
gestão municipal. 

 Na primeira reunião, de instalação da 
CMGE, foram apresentados os mapas mu-
nicipais que auxiliarão a coleta de dados, 
as necessidades de apoio para a equipe de 
recenseadores e supervisores, entre outros.

“Esse tipo de pesquisa não era realizado há quase uma década, e através dela vamos saber as mudanças no setor desde o último levantamento. 

Força-tarefa do MP vai apurar conflitos 
agrários e atuação da Amcel



Macapá-AP, 30/09 a 06/10 de 2017B4 - ESPECIAL

Reinaldo Coelho

As estratégias que vem sendo uti-
lizadas pelo governo estadual 
amapaense para enfrentar a cri-

se e retomar o desenvolvimento do Estado 
e dos municípios está enfrentando um po-
deroso obstáculo: a tensão inconstante da 
energia elétrica fornecida pela Eletronorte 
e distribuída pela Companhia de Eletrici-
dade do Amapá (CEA) provoca problemas 
para a produção e danos em equipamentos. 

Além dos problemas de tensão, as in-
terrupções no fornecimento de energia 
têm sido constantes. Indústrias e estabele-
cimentos comerciais localizados na Região 
Metropolitano de Macapá, além dos con-
sumidores residenciais, denunciam estar 
sofrendo prejuízos, com a queda de produ-
ção, em função da baixa tensão da energia 
oferecida e pelas constantes interrupções 

totais no fornecimento.
E a queixa não se resume somente nos 

centros urbanos de Macapá, Santana e Ma-
zagão, mais dezenas de comunidades rurais 
rem sofrido com as oscilações e interrup-
ção por dias seguintes. Os pequenos co-
merciantes são os que mais sofrem com as 
perdas de mercadorias, devido não pode-
rem acessar o seguro, que garante o reem-
bolso dos prejuízos e as empresas não re-
embolsam os consumidores com as perdas 
de seus eletrodomésticos, pois a burocracia 
é grande.

Para os grandes empresários problemas 
no fornecimento da energia elétrica geram 
prejuízos e prejudicam a competitivida-
de das empresas. Além dos problemas no 
fornecimento, a qualidade da energia e a 
duração das interrupções causam muitos 
transtornos dentro das empresas, pois atra-
palha a produção das empresas e gera baixa 
competitividade nos negócios. 

Comércio também sofre
A queda brusca no fornecimento de 

energia se tornou uma preocupação fre-
quente na região, também para os comer-
ciantes. De acordo com Renato Santana, do 
ramo de material de construção, o proble-
ma é recorrente. “Em um só dia acabou a 
luz quatro vezes. O medo que tenho é o de 
perder equipamentos. Tenho computado-
res e máquinas aqui e se acontecer algo com 
eles o prejuízo será grande”, disse. Ainda se-
gundo Renato, a loja escura não atrai clien-
tes. “As pessoas não entram para comprar e 
tem cliente que não quer esperar a luz vol-
tar para fazer as compras. Isso é um proble-
ma bem complicado para quem depende 
das vendas. Nós reclamamos e só assim eles 
fazem algum trabalho de prevenção ou até 
mesmo poda das árvores”. 

Santana
Santana, o segundo maior município do 

Estado e que sedia a maioria das indústrias 

e os terminais que realizam as exportações 
amapaenses sofre com o sistema de energia 
fornecido.

A situação levou a realização de uma 
Audiência Pública para discutir as falhas no 
serviço de energia elétrica em Santana. O 
encontro foi realizado na última terça-feira 
(26), na Câmara Municipal. Companhia de 
Eletricidade do Amapá não compareceu ao 
evento.

Nas últimas duas semanas foram regis-
tradas cerca de 60 quedas de energia por 
dia. Moradores do bairro Paraíso chegaram 
a protestar queimando pneus. Na ocasião 
a Companhia de Eletricidade do Amapá 
(CEA) informou que uma pane na subesta-
ção comprometeu o fornecimento.

As falhas no serviço foram discutidas no 
plenário, que contou com a presença do ge-
rente regional da Eletronorte, Elton Valen-
tim, vereadores e representantes de bairros 
e distritos. Entre as presenças mais aguar-
dadas, estava a do representante da CEA, 

Eletronorte e CEA: Má qualidade da energia 
elétrica trava a economia

Os pequenos e médios empresários amapaense e os usuários residências tem tido grandes prejuízos financeiros, dos equipamentos eletro-
eletrônicos e de mercadorias perecíveis, trazendo custos imprevistos a esses empreendedores em função da baixa tensão da energia ofere-

cida e pelas constantes interrupções totais no fornecimento.

Carne estragada dentro de freezer

Comerciante perde mercadroai que precisa ser conservada no freezer
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informou.

“Temos sérios problemas com falta de 
energia, isso ocorre direto. A parte sobre o 
banco postal não funciona nessa situação. 
Quando acontece, não trabalhamos mais 
com nada, apenas com a entrega de algu-
mas correspondências”, disse.

Os problemas no fornecimento de ener-
gia elétrica no Bailique são recorrentes e de 
anos. Em janeiro de 2016, o distrito ficou 
30 dias ininterruptos sem energia. Bailique 
também chegou a ficar 14 dias seguidos 
sem o fornecimento regular de energia em 
fevereiro. Na época, o problema teria sido 
causado após fiação entrar em contato com 
vegetação.

Luz Para Todos em comunidades ru-
rais

Um termo de compromisso referente 
a execução do programa Luz Para Todos 
nas comunidades do interior do Amapá foi 
assinado entre entres as operadoras regula-
doras de energia elétrica e a Justiça Federal, 
no início deste mês.

De acordo com o cronograma de exe-
cução do projeto da Companhia de Eletri-
cidade do Amapá (CEA), até o fim de 2018 
as 11,7 mil famílias estarão com luz elétrica 
em casa a custo zero.

Na cerimônia de assinatura do termo, 

em audiência pública ocorrida no auditório 
do prédio da Justiça Federal, na zona norte 
de Macapá, estiveram presentes represen-
tantes das comunidades de assentados do 
Amapá, presidente CEA, representantes da 
Eletronorte, Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), Câmara de Comercializa-
ção de Energia Elétrica (CCEE) e foi presi-
dida pelo juiz João Bosco.

“Sem dúvida alguma, vai haver um in-
cremento na atividade produtiva dessas 
famílias nesses assentamentos”, ressaltou o 
magistrado.

Luz Para Todos no AP
O programa começou a ser executado 

no Estado em 2006, segundo o presidente 
da CEA, Marcelino da Cunha. De lá para 
cá, segundo relatórios apresentados pelo 
presidente, nove mil ligações já foram rea-
lizadas em todo o Amapá.

A previsão é de que a nova etapa do 
programa, gerido pela estatal, atinja 143 
comunidades rurais com a previsão de in-
vestimentos na ordem de R$ 320 milhões. 
As primeiras comunidades a serem atendi-
das serão: Maracá, Água Branca do Cajarí, 
Lourenço e Carnot.

cia técnica eficiente da CEA. Ele recorda 
que já perdeu equipamentos elétricos devi-
do as constantes quedas de energia.

Os comerciantes da região estão dei-
xando de vender alimentos devido ao alto 
investimento para manter estabelecimentos 
sob geradores. Ele explica que os morado-
res sofrem com a falta dos serviços públicos 
e até para compra de produtos.

“Esse problema de falta de energia per-
siste há cerca de quatro anos. Tem vezes 
que ficamos de três a quatro dias seguidos 
sem o fornecimento. À noite para dormir é 
complicado. Enfrentamos dificuldades para 
trabalhar e até comprar comida, porque de-
pendemos da energia para tudo”, ressaltou.

Além da Vila Progresso, outras comuni-
dades passam pelo mesmo problema como 
Macedônia e São João Batista.

“Eu perdi um freezer na minha casa, e 
na rádio onde trabalho queimou o ar-con-
dicionado e um transmissor. Muitos mora-
dores perdem comida e também têm seus 
eletrodomésticos pifados. O que nos deixa 
revoltados é que ninguém nos dá solução”, 
conta.

A CEA detalhou que há um estudo para 
melhorar o fornecimento de energia no 
Bailique, em parceria com o Instituto de 
Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Es-
tado do Amapá (IEPA).

A orientação do IEPA, informou a CEA, 
é que os postes sejam instalados a mais de 
100 metros das margens do rio e que o ma-
terial de concreto seja substituído por fibra 
de vidro, que flutua na água e pode ser rea-
proveitado. Mas a orientação ainda está em 
fase de discussão.

Sem Correio
As prestações de serviços por órgãos 

públicos são prejudicados e muitas vezes 
interrompidos. Devido a falta de energia 
os atendimentos realizados na agência dos 
Correios, localizado na Vila Progresso, que 
é a sede das 47 comunidades da região, fo-
ram suspensos.

A superintendência dos Correios no 
Amapá confirmou que a agência do arqui-
pélago passa por dificuldades com a falta 
de energia. Não há gerador para suprir a 
necessidade e os serviços ficam indisponí-
veis.

De acordo com o gerente dos Correios 
do Bailique, Antônio Vandival da Silva, de 
57 anos, muitos ribeirinhos chegam em ca-
noas de outras comunidades em busca dos 
serviços. Os atendimentos mais procura-
dos são abertura de contas e empréstimos, 

que não compareceu. A estatal informou 
que não foi convidada oficialmente para o 
debate.

Durante o debate, o gestor da Eletronor-
te reforçou que a responsabilidade pela falta 
de energia em Santana é da CEA.

“A falta de energia é ocasionada por 
problemas nos transformadores. É um erro 
muito antigo de descontinuidade e de dis-
tribuição de investimentos. Viemos aqui 
tirar as dúvidas dos moradores sobre as res-
ponsabilidades de competência. A solução 
tem que vir da companhia de distribuição”, 
reforçou.

A presidente da Câmara Municipal, a 
vereadora Helena Lima (PRP), explicou 
que outras audiências serão realizadas e que 
a participação da CEA é fundamental. Os 
assuntos debatidos serão utilizados para fu-
turas cobranças com o propósito de melho-
rar o fornecimento de energia, completou.

“A partir dos esclarecimentos da Ele-
tronorte, nós temos condições de tomar 
uma outra iniciativa e cobrar o que for de 
competência de ambas entidades respon-
sáveis para ver se melhora o fornecimento 
de energia no município, fato que vem cau-
sando grandes problemas para a população 
santanense”, enfatizou.

O carpinteiro Raimundo Alves Filho, de 
70 anos, ressalta que fez questão de partici-
par da audiência pública para entender as 
causas do problema. Ele mora há 25 anos 
no bairro Novo Horizonte, onde vive com 
a mulher, uma filha e um genro. A indig-
nação dele é a falta de iluminação na Rua 
Manoel Francisco Guedes, a principal via 
do bairro.

“Nossa rua nunca teve iluminação. É 
uma escuridão à noite. Já pedimos ajuda na 
CEA e prefeitura, mas ninguém ouve. Um 
joga para as costas do outro e nada é provi-
denciado”, reclamou.

Os estudantes Jardoel Jardim da Concei-

ção, de 26 anos, e Alessandra da Luz Vilhe-
na, de 27, contam que passam pela mesma 
situação que o senhor Raimundo. Além da 
iluminação pública, o casal reclama dos 
prejuízos causados pelos “apagões”, princi-
palmente no turno da noite.

“O bairro é todo escuro por falta de ilu-
minação. Quando cai a energia danifica os 
eletrodomésticos. Só prejuízos. Nós, mo-
radores, nos preocupamos muito com essa 
situação. Muitos que moram no bairro são 
famílias carentes, então quando algum ele-
trodoméstico queima, eles não conseguem 
repor”, disse.

Apagões também seriam uma realidade 
no bairro Piçarreiro. O vigilante Josinaldo 
dos Santos Monteiro, de 36 anos, conta que 
a situação fica mais difícil quando recebe 
visita do pai, que tem 66 anos e está com a 
saúde debilitada.

“Quando vai embora a energia, eu e 
minha família não dormimos direito. A 
madrugada toda tem queda de energia. 
Meu pai me visita algumas vezes, ele teve 
derrame e sofre com Alzheimer. Aí temos 
que ficar abanando ele por causa do calor”, 
finalizou.

Distrito de Bailique
Reclamações dos moradores do Distri-

to de Bailique sobre a interrupção em até 
5 dias na semana, diz morador. No dia 22 
o fornecimento foi interrompido durante 
oito horas. Companhia de Eletricidade do 
Amapá informou que estuda medidas para 
solucionar o problema, em parceria com o 
IEPA.

“Em uma semana a gente fica sem ener-
gia durante quatro ou cinco dias. Quando 
temos energia direto à noite, agradecemos”, 
disse o morador e radialista José Ribamar 
Loredo.

De acordo com Loredo, a comunidade 
está indignada porque estaria sem assistên-

Agência fica com serviços indisponiveis diante do problema

Problemas no fornecimento de energia foi pauta de audiência pública em Santana

Isomar Santos, cabeleireira, sem energia perde cliente e equipamento
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Maria dos Anjos Miguel, praticar esporte: “Nunca é tarde para começar”
Reinaldo Coelho

“Nunca é tarde para co-
meçar”, esse conselho 
pode ser perfeitamente 
adotado por aqueles 

que acreditam que a idade não é um empeci-
lho para praticar uma atividade física, inclu-
sive a corrida de rua. Desde que sejam ob-
servados os cuidados necessários, qualquer 
pessoa com “anos de estrada” pode calçar 
um confortável par de tênis e encarar uma 
prova de curta ou longa distância.

O médico paulistano Dráuzio Varella, 
acabou de lançar um livro Correr (Compa-
nhia das Letras), em que oferece informa-
ções médicas sobre a corrida e relata sua ex-
periência com a atividade. Com franqueza, 
no livro admite que não é nada fácil deixar 
a preguiça de lado para praticar esportes e 
reafirma a necessidade de uma mudança de 
hábitos para que possamos desfrutar bem 
a vida e envelhecer com saúde. “Envelheci-
mento não tem que ser igual a doença. Um 
dia todos vamos ficar doentes e morrer, mas 
isso não precisa acontecer aos 40 anos, nem 
aos 50”, diz.

Maratonas e Corridas de Ruas, são nesses 
eventos que é possível notar o crescimento 
no número de participantes com mais de 50 
anos, muitos deles novatos que foram atra-
ídos para o esporte pelo desejo inicial por 
uma vida mais saudável. Além disso, em 
comum entre eles há a descoberta de uma 
nova forma de se relacionar com o mundo e 
de fazer amizades.

A amapaense Maria dos Anjos Tavares da 
Silva Miguel retornou ao esporte como uma 
maneira de superar as dores da alma, atleta 

na infância e juventude, quando foi multe 
esportiva, quando praticou o vôlei, basquete, 
atletismo e foi professora de Educação Física 
nas escolas do município de Macapá e do en-
tão Território Federal do Amapá.

Dos Anjos recorda que disputou os jogos 
escolares do Amapá pelo Colégio Amapa-
ense, Instituto de Educação do Território do 
Amapá (IETA) e defendeu as cores dos clu-
bes, hoje extintos, Juventus Esporte Clube, 
da paroquia de São José, Guarany Esporte 
Clube, comandado pelo desportista Mil-

ton Corrêa, onde disputou os campeonatos 
de Basquete. “Passei também pelo Amapá 
Clube e Esporte Clube Macapá. Porém com 
a extinção dos clubes e dessas modalidades 
nos outros, me dediquei exclusivamente a 
família e ao trabalho na Justiça Federal dos 
Territórios e Distrito Federal, em seguida 
transformada em 1ª Região Federal”.

“Devido ao falecimento do meu espo-
so, Vicente da Silva Miguel, com quem fui 
casada por mais de 35 anos de felicidades, 
passei por problemas depressivos e recebi a 
atenção do Padre Paulo Roberto da paróquia 
Jesus de Nazaré e presidente do IJOMA, que 

me levou até a psicóloga 
do instituto, Ivie Marcela, 
que me ajudou muito e 
me recomendou a fazer as 
caminhadas e corrida de 
rua e vem dando certo”.

Essa abençoada reco-
mendação já fez a corre-
dora disputar mais de 10 
provas desde 2015. “Foi 
uma recomendação mé-
dica de uma psicóloga 
que me aconselhou que 
eu fosse fazer caminhadas 

e acabei pegando o gosto e hoje considero 
que a corrida de rua foi e é a minha principal 
válvula de escape contra a depressão”, disse 
a atleta. 

A primeira corrida de dona Maria dos 
Anjos foi em 2015. Ela conta que não foi 
fácil voltar a praticar esporte, mas ao longo 
do percurso a cada passo que dava era uma 
vitória contra a depressão. Desde então ela já 
competiu em mais de 10 provas, conquistan-
do medalhas e troféus.

“Na minha primeira corrida não foi nada 

fácil, eu fiquei nervosa e fui a 
última a chegar, mas em todo 
o percurso eu recebi apoio dos 
outros corredores para que eu 
não desistisse. Na chegada tinha 
uma multidão me esperando 
e isso me deu muito incentivo 
para continuar. Acho que desde 
então já fiz umas 10 corridas”, 
narrou. 

A energia não fica só nas 
provas. A aposentada conta que tem uma ro-
tina elétrica. Todos os dias Maria dos Anjos 
acorda de madrugada para se preparar para 
treinar com uma assessoria esportiva de cor-
rida de rua e ao longo do dia ela conta que 
não gosta de descansar e sempre está fazen-
do alguma coisa. 

“Eu me acordo sempre as 4h da manhã 
e vou correr 5h30. Às 7h da manhã já estou 
em casa. Na minha casa sou eu quem faz as 
coisas, pois enquanto eu estiver andando e 
com energia eu vou fazer. Por exemplo, o al-
moço sou eu que faço, pois se disponho de 
tempo, tenho que usá-lo bem”, disse. 

Maria dos Anjos disputou no último do-
mingo a Corrida do Farmacêutico e já está 
inscrita para as corridas do Círio de Nazaré, 
neste domingo (1) em Macapá, do mesmo 
evento religioso em Belém, do 
Outubro Rosa e do Novembro 
Azul pelo IJOMA, e da Policia 
Militar.

Essa maratona de vida da 
Dos Anjos, ela revela que se 
tornou vencedora em todos os 
treinos e participações. “Para 
mim sempre volta com a vitó-
ria, no peito, pois a superação é 
a minha maior vitória. Tenho as 

dezenas medalhas e troféus de pódio e espe-
ro continuar participando. Já corri em São 
Paulo e Rio de Janeiro nas maratonas. Te-
nho muitos amigos que me acompanham e 
incentivam a participação nessas maratonas 
que tem os percursos de 5 e 10 quilômetros”. 
A amapaense ainda colocará os pés das ruas 
no mês de dezembro, na Corrida do Comér-
cio, onde ela já se inscreveu.

Dos Anjos passa uma mensagem as tur-
mas de 20 a 60 anos que saiam do comodis-
mo e vão para rua praticar esporte. “Deixe 
de dormir a manhã toda e viver no celular e 
televisão. Vamos fazer esporte, se movimen-
te, pois isso agrega qualidade de vida e saúde. 
Sem bebida, sem refrigerante. Vou as festas, 
eu voltei a dançar, pois adoro dançar, porém 
sem ingredientes maléficos a minha vida”.



O Amapá foi destaque em mais uma 
edição do campeonato brasileiro de 
boxe. A competição reuniu entre os 

dias 17 e 24 de setembro, em Cuiabá-MT, pugi-
listas de 23 estados. Com uma delegação formada 
por jovens atletas de diversas academias, o Amapá 
conquistou o expressivo terceiro lugar na classifi-
cação geral por equipes.

Na categoria Kadet, que agrega atletas com a 
pesagem máxima de 77 Kg, Otavio Augusto e Da-
vid Barreto (Futrica), elevaram o nome do Amapá 
aos postos mais altos do pódium.

David de Sousa Barreto ficou com o vice-cam-
peonato, o jovem de apenas 15 anos é considera-
do uma revelação do pugilismo amapaense. Atleta 
que treina desde os 10 anos no Clube de boxe Nel-
son dos Anjos, localizado no bairro do Congós, 
zona Sul de Macapá, vem ganhando notoriedade 
no cenário local pelos bons resultados obtidos 
nas competições estaduais e começa a se destacar 
também fora do estado. Para o garoto humilde 
da periferia, as conquistas vão além dos ringues e 
mostra que o esporte é um caminho viável, trans-
formando vidas e mudando destinos.

Na manhã da última quinta-feira (28), acom-
panhado dos pais, David visitou o prédio da Rá-
dio Difusora de Macapá, onde foi recepcionado 
pelo Diretor Presidente, Roberto Gato. Após uma 
conversa informal e descontraída, o atleta seguiu 
para o estúdio principal da emissora onde cedeu 
entrevista ao programa Show dos Bairros, coman-
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Amapá Conquista 3º lugar no 
Campeonato Brasileiro de Boxe

Por: Lude Pacheco
Foto: RDM

dado por Mister Vado. Na ocasião, o pugilista não 
conseguiu esconder sua felicidade pelo feito alcan-
çado.

“Todos os esforços, a dedicação nos treinos, 
foram recompensados com essa grande conquis-
ta. Agradeço muito ao professor Nelsinho [Téc-
nico, Nelson dos Anjos] e minha família, sem o 
apoio deles não teria conseguido chegar aonde 
cheguei”. Destaca David.

Após o retorno a Macapá, entre uma entrevis-
ta e outra, o pugilista já se prepara para tentar alçar 
voos ainda mais altos. Objetivo agora é disputar 
uma competição internacional.

“No final do ano pretendo ser um dos repre-
sentantes do Amapá no campeonato mundial que 
acontece na Alemanha. Para isso, vou continuar 
treinando duro. Outro objetivo, na verdade é um 
sonho, é fazer parte da delegação brasileira em 
uma olimpíada”. Projeta.

Além de David Sousa, Otavio Augusto tam-
bém fez bonito no campeonato brasileiro. O atleta 
que também é integrante do Clube de Boxe Nel-
son dos Anjos faturou a medalha de ouro e ouviu 
do lugar mais alto do pódium o hino do Amapá. 

Os dois pugilistas fazem parte do programa 
Bolsa Atleta do governo do Amapá. O incentivo 
é repassado pelo governo estadual à atletas de alto 
rendimento com idade entre 14 e 19.

JUNGLE FIGHT92
Felipe Cabocão vai disputar pela 1ª 

vez o cinturão peso-pena

Lutador peso-
-pena enfrenta o 
mineiro Caio Gre-
gório neste sábado 
(30). Evento acon-
tece na casa do ad-
versário em Belo 
Horizonte.

Minas Gerais 
vai receber a edição 
de 14 anos do maior 
evento de MMA da 
América Latina. 
Três cinturões esta-
rão em jogo no Jungle Fight 92, neste sábado (30), 
no Mineirinho. Pelo topo da categoria peso mosca 
(57kg), Denis Três Dedos enfrenta o antigo cam-
peão Bruno The Talent. No co-evento, Felipe Ca-
bocão mede forças com Caio Gregório pelo cintu-
rão dos penas (66kg) e, na luta principal da noite, 
Erick Parrudo defende o título dos leves (70kg) da 
organização. 

Wallid Ismail, presidente da organização, co-
memorou os 14 anos de Jungle Fight e acredita no 
MMA como forte ferramenta de inclusão social. 
Para Bruno Júlio, presidente do Jungle no Estado, 
Minas Gerais se tornou a capital do MMA no país.

Um amapaense no octógono 

Felipe Cabocão, amapaense de 23 anos, vai 
disputar pela primeira vez neste sábado (30), em 
Belo Horizonte, o cinturão vago do peso-pena do 

David de Sousa Barreto ficou com o vice-campeonato, o jovem de apenas 15 anos é considerado uma 
revelação do pugilismo amapaense. 

Jungle Fight. O duelo será contra o mineiro Caio 
Gregório, que vai lutar em casa no ginásio Minei-
rinho.

Cabocão voltará no octógono para lutar pelo 
título da categoria. O evento marca os 14 anos da 
organização e ainda terá outras duas disputas de 
cinturão. Para chegar 100% no duelo, o amapa-
ense intensifica os treinos na academia Team No-
gueira, no Rio de Janeiro.

- Ajustando e aperfeiçoando para que o golpe 
perfeito seja executado e não haja necessidade de 
que a luta esteja nas mãos dos juízes. Me tornarei 
o melhor em minha categoria e estarei no topo da 
América Latina. Vamos com tudo, do Amapá para 
o mundo, declarou Cabocão em uma rede social.

A edição 92 do Jungle Fight terá ao todo 21 
lutas, sendo a do amapaense o co-evento princi-
pal. Na última luta da noite, o campeão peso leve, 
o baiano Erick Parrudo, defenderá o título contra 
o mineiro Cleiton “Predador” Silva.
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MÓVEIS SANDRIN LTDA. 

 
COMUNICADO À PRAÇA 

 
A MÓVEIS SANDRIN LTDA., visando preservar suas responsabilidades e prevenir interesses 

dos consumidores, vêm informar ao público em geral e a quem interessar possa que, desde 05 de 
dezembro 2016, não mantêm relações comerciais com a loja A & C MÓVEIS PLANEJADOS LTDA, 
CNPJ nº 23.256.414/0001-81, estabelecida na Av. Pedro Baião, n° 1910, térreo, Bairro Santa Rita, na 
cidade de  Macapá-AP. 

Solicitamos aos nossos amigos e clientes que em caso de dúvida ou quaisquer outras 
informações acerca dos produtos Sandrin, façam contato com nosso SAC pelo telefone 54 
2105.1500 ou pelo site www.sandrin.com.br, na opção Contato / Fale Conosco. 
 

MÓVEIS SANDRIN LTDA. 
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CONTOS QUE LHE CONTO

César Bernardo de Souza, lança mais um livro 
de contos e tem 21 aguardando.

Página  4.



Macapá-AP, 30/09 a 06/10 de 2017C2 - PIONEIRISMO 

MARIA HELENA AMORAS DOS SANTOS – EDUCADORA E POETISA 
Reinaldo Coelho

Esta semana estaremos 
homenageando mais um 
grande educadora ama-

paense, Maria Helena Amoras dos 
Santos, mais conhecida como pro-
fessora Helena Amoras. Nasceu há 
87 anos, em 29 de maio de 1930, 
no município de Amapá. Viúva 
de Marcos Farias dos Santos com 
quem teve 11 filhos. Haroldo (Se-
cretário de Planejamento do Go-
verno de Roraima), Heraldo, He-
rivelto, Herbert, Hederaldo, Halda 
Maria, Haideé, Hanny Márcia, He-
veraldo e Marilena, os dois últimos 
já falecidos.

Educadora
No município de Amapá foi 

onde viu despertar no seu coração 
a vocação para o magistério brin-
cando de escola com amiguinhas 
da sua idade. As carteiras eram to-
ras de madeira, os lápis pedaços de 
galhos secos e o papel folhas de ba-
naneira. Veio para Macapá, iniciou 
no magistério propriamente dito 
aos 17 anos de idade como profes-
sora primária. 

Iniciou seu estudo primário no 
Grupo Escolar do Amapá, o secun-
dário na Escola Normal de Macapá 
e o curso pedagógico no Instituto 
de Educação do Amapá – IETA. 
Concluiu o colegial no Colégio 
Amapaense. É graduada em Filo-
sofia, Ciências e Letras pela UFPA.

Em 1947, Iniciou sua carreira 
no magistério ainda muito jovem 
como professora na Escola Isolada 
de Tucumã no munícipio de Ama-
pá. Em 1949 vai para Macapá onde 
assume a função de professora pri-
mária no Grupo Escolar Barão do 
Rio Branco, onde permaneceu até 
1963. No ano seguinte, vai lecionar 
o 1º e 2º grau no Ginásio de Ma-
capá – GM. Em 1966, sempre com 
a carreira voltada à educação, vai 

dirigir o Colégio Alexandre Vaz 
Tavares. Foi ainda coordenadora 
pedagógica na Escola Integrada de 
Macapá de 1970 a 1979, e vice-di-
retora deste educandário.

Em 1966 prestou exame de sufi-
ciência através do Curso de Aper-
feiçoamento e Difusão do Ensino 
Secundário (CADES), obtendo 
licenciamento em Língua Portu-
guesa. Fez parte da Comissão e 
atuou na coordenação de vários 

concursos pú-
blicos pro-
movidos pelo 
Governo do 
Amapá; incen-
tivou a realiza-
ção de marato-
nas estudantis 
como forma de 
desenvolver o 
intelecto da ju-
ventude ama-
paense, parti-
cipou de vários 
seminários de 
estudos orga-
nizados pela 
Secretaria de 
Educação do 
Amapá;

Em 1980 é 

nomeada che-
fe da Divisão 
de Assistência 
ao Educan-
do da SEEC 
– Secretaria 
de Educa-
ção e Espor-
te do então 
território do 
Amapá, onde 
p e r m an e c e u 
nesta função 
até 1983.

Participou 
de vários cur-
sos de aper-
feiçoamento, 
s e m i n á r i o s 
e congressos 
em Macapá e 
em outros es-
tados, dentre 
eles, Seminá-
rio de estudos 
sobre proble-
mas do ensi-
no médio em 

1966, em Macapá; curso de dicção 
da Escola Teatro de Comédia do 
Estado do Rio de Janeiro em 1974; 
Curso de Atualização para docen-
tes nível universitário em 1979; 
Curso de Instrutora de Comunica-
ção e Expressão em 1982; Encontro 
Nacional de Dirigentes de Educa-
ção, Cultura e Desporto pelo Mi-
nistério de Educação e Cultura em 
1982; 11º Encontro Nacional do 
livro didático em Belo Horizonte 
em 1981 e 19º Congresso Nacional 
de Professores em Fortaleza, 1981.

Helena Amoras levou algum 
tempo para decidir se escreveria 
um livro, e decidiu escrever: “Ma-
capá, um rastro de pirilampos”, 
uma obra autobiográfica que foi 
lançada na Biblioteca Pública Elcy 
Lacerda no dia 24 de junho de 
1999. “Quando as noites eram es-
curas e a luz ia embora…Macapá 
não passava de um rastro de piri-
lampos”.

Retirou-se da carreira pública 
em 1982 com uma vida dedicada 
à educação e à formação de várias 
gerações de amapaenses. 

HELENA AMORAS, por esses 
feitos, é justamente homenageada 
como uma notável edificadora do 
Amapá.

Manhã ensolarada
Borboletas esvoaçantes entre as flores!

Beija-flores retirando néctar…
Bem-te-vis cantarolando…

Dentro de mim, a alegria de ter tido muitos filhos…
Dentro de mim, o contentamento de ter muitos amigos…
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O juiz de carreira Rommel 
Araújo de Oliveira, oriun-
do do primeiro concurso da 

magistratura amapaense, realizado em 
1991, venceu o pleito e será o mais novo 
desembargador a compor a Corte do Tri-
bunal de Justiça do Amapá. A escolha foi 
feita na última quarta-feira (27), durante 
a 721ª Sessão do Pleno Administrativo, e 

a posse será na sexta-feira (29 de setem-
bro), às 11 horas, no Plenário do TJAP. 
Esta é a terceira vez que o Juiz Rommel 
figura em uma lista de concorrentes para 
o desembargo, pelo critério de mereci-
mento.

A Sessão contou com a participação 
de seis desembargadores: Carlos Tork, 
que presidiu os trabalhos; Gilberto Pi-
nheiro, Vice-Presidente; Agostino Silvé-
rio Junior, Corregedor; Sueli Pini; Mano-
el Brito e João Lages. Considerando ainda 
as ausências justificadas do desembarga-
dor Carmo Antônio de Souza, que possui 
laços de parentesco com concorrentes, e 

do desembargador César Augusto, 
ausente por motivo de doença.

Os votos dos desembargadores, 
entregues em envelopes lacrados, fo-
ram recolhidos e o presidente Carlos 
Tork convidou a juíza Elayne Cantuá-
ria, presidente da Associação dos Ma-
gistrados do Amapá, para proceder a 
apuração juntamente com o Diretor-
-Geral do TJAP, Gláucio Maciel Be-

zerra, em um gesto de garantia de lisura 
e transparência.

Após a apuração, cerca de três horas, 
o presidente do TJAP anunciou o resul-
tado, no qual concedeu ao juiz Rommel – 
que contabilizou 512,6 pontos – a vitória 

no processo.
Com 26 anos de carreira de uma traje-

tória iniciada em 1991 no Poder Judiciá-
rio, o juiz Rommel Araújo de Oliveira teve 
dedicação exclusiva à magistratura do 
Amapá. Nos cinco primeiros anos atuou 
na Vara de Família, em seguida atuou por 
15 anos em Vara Criminal e atualmente é 
presidente da Turma Recursal.

Rommel Araújo esteve presente e 
atento por toda a Sessão. “Vim acompa-
nhar porque sempre acreditei no Tribu-
nal de Justiça e sempre procurei honrá-lo. 
Quero continuar trabalhando em nome 
da Justiça pelo bem da comu-
nidade e do povo do Amapá. 
Venho trazer a minha parcela 
de colaboração e de traba-
lho agora para o 2º Grau do 
Poder Judiciário do Amapá, 
com o mesmo objetivo e o 
mesmo ideal de cumprir as 
leis do meu país, de promo-
ver a Justiça e, acima de tudo, 
de obedecer todos os manda-

mentos da Constituição Federal”, disse.
Com base na Resolução Nº 106 do 

Conselho Nacional de Justiça, que define 
os critérios objetivos e subjetivos para es-
colha de desembargadores, o TJAP con-
duziu o processo de forma transparente 
e rigorosa.

“Com a escolha do Dr. Rommel, e 
a partir de sexta-feira com sua posse, a 
Corte do TJAP fica completa com nove 
desembargadores. Damos as boas vindas 
ao magistrado e desejamos sucesso nesse 
novo desafio”, finalizou o Presidente, De-
sembargador Carlos Tork.

Juiz Rommel Araújo é o novo 
desembargador do TJAP

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com

CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA: O GRANDE PREJUDICADO

A população amapaense de-
monstra estar muito preo-
cupada com as notícias que 

vêm dos lados da Companhia de Ele-
tricidade do Amapá – CEA, que está 
atuando no Amapá como prestadora 
de serviços para a Eletrobrás, desde 
que teve decretada a caducidade do 
contrato de concessionária para distri-
buição de energia elétrica.

O empréstimo autorizado pelos 
deputados estaduais e efetivado pelo 
governo do Estado junto ao Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social – BNDES, o maior até agora 
feito de um mesmo agente financeiro, 
no montante de R$ 1,4 bilhão, e que 
seria utilizado para pagar as dívidas da 
empresa com fornecedores, inclusive 
de energia, e outras diversas, inclusive 
sociais, acabou se juntando aos negó-
cios mal feitos que o Estado havia fe-
chado ao longo dos anos.

Apesar dos prognósticos feitos, as 
medidas tomadas foram inadequadas 
e o dinheiro emprestado se tornou 
insuficiente, desiludindo aqueles que 
defendiam a CEA, afirmando que era 

“um patrimônio do povo”.
Até mesmo a federalização da ad-

ministração passou a ser uma saída 
desejada pelos próprios funcionários 
da empresa que viam as dificuldades 
avançando e deixando a empresa sob 
os estertores do indesejado.

A partir de um determinado mo-
mento, ainda com a receita menor que 
a despesa e a qualidade dos serviços 
em queda vertiginosa, o jeito foi rom-
per o contrato e desabilitar a CEA da 
condição de concessionária e dar-lhe 
o status de prestadora de serviço, en-
quanto não chega a nova empresa com 
a atribuição de, na condição de con-
cessionária, distribuir a energia no Es-
tado do Amapá.

A CEA, por estar inadimplente e não 
ter dinheiro, não comprou a energia 
das hidrelétricas instaladas no Amapá 
por ocasião dos leilões que ofereciam 
o produto restando-lhe a energia mais 
cara oferecida no mercado. Foi nesse 
estágio que apareceu a incongruência 
que o consumidor custa a acreditar, 
ficando exposto e com a possibilidade 
de pagar a energia elétrica que conso-

me mais cara, função de uma tarifa in-
flada pela compra mal feita.

No ano de 2015 houve a mudan-
ça da gestão da empresa, coincidindo 
com a necessidade de investimentos 
na infraestrutura de distribuição, com 
construção de estações abaixadoras, 
entre outras coisas, que possibilitasse 
a utilização da energia do Sistema Na-
cional.

Os problemas de resultado eco-
nômico continuaram e se agravaram 
a cada mês. A receita não atendia às 
necessidades das despesas e as alter-
nativas se concentraram em cima dos 
contribuintes: primeiros os devedores, 
depois os que pagavam o consumo por 
estimativa e mais recentemente, aque-
les que passaram a ser responsáveis 
pela diferença entre o total de energia 
comprada e distribuída e o total de 
energia paga.

Sem qualquer confirmação, se co-
menta que o déficit da empresa já che-
ga aos 3(três) bilhões de reais.

Recentemente a empresa criou mais 
uma diretoria – a Diretoria Comercial 
– e foi buscar, no nordeste, um expe-

riente diretor, desconhecido das rodas 
técnicas e políticas locais, trazendo a 
incumbência de equilibrar a receita e 
a despesa.

O novo diretor se chama Anselmo 
Souza que está com “carta branca” para 
fazer as negociações, efetivar cortes, 
acabar com as ligações de emergência 
e demonstrar que o mercado de distri-
buição de energia elétrica no Amapá é 
viável e, assim, possa atrair empresas 
interessadas em assumir o compro-
misso de concessionária.

O que não agrada é a notícia da 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
está fazendo audiências públicas para 
aumentar o preço da tarifa em percen-
tual totalmente fora da realidade do 
consumidor amapaense.

Os novos problemas já começa-
ram e se juntam aos antigos que afe-
tam o interior, com falta e energia, 
por dias, e nos principais núcleos 
urbanos, como Macapá e Santana, a 
instabilidade da distribuição cons-
trói o castelo de incertezas e a insa-
tisfação do consumidor, mais uma 
vez o grande prejudicado.
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CONTOS QUE LHE CONTO
Reinaldo Coelho

Para o psicólogo Júlio Peres es-
crever é uma maneira eficaz 
de superar situações difíceis, a 

partir do momento que a pessoa mani-
festa suas angústias e sofrimentos. E os 
benefícios da escrita não param por aí. 
O especialista acredita que este tipo de 
experiência permite ter domínio sobre 
as próprias emoções, lidar harmonio-
samente com os mais diversos eventos 
e, consequentemente, ter mais autoco-
nhecimento.

Utilizando-se desse argumento em 
toda sua vida o mineiro, de Volta Gran-
de, César Bernardo veio ao Amapá em 
1974, com 22 anos de idade, através do 
Projeto Rondon, era acadêmico da Fa-
culdade de Ciências Agrícolas/UFRRJ 
e aqui se radicou. Hoje com 65 anos, 
há 43 anos é amapaense, pois aqui se 
casou com a professora Consolação, 
pai de Tito, Fernando e Danilo, avô de 
Jéssica, Vili, Camilo, Letícia e Lorenzo. 
“Passei 8 anos sem voltar a minha terra 
natal, devido as dificuldades financei-
ras, mas amo o Amapá e aqui plantei 
minhas sementes, meus filhos e netos e 
minhas plantas e meus estudos. Diz-se 
que todo homem (ser humano), antes 
de morrer (corpo físico), deve ‘plantar 
uma árvore, ter um filho e escrever um 
livro’. Essa frase tem um significado 
muito profundo, que nos leva à nossa 
origem, nos religando à energia divina 
e nos ensinando um caminho de vol-
ta ao nosso Pai. E eu já fiz isso e quero 
continuar fazendo, multiplicado”.

O articulista e radialista César Ber-
nardo de Souza descobriu ser portador 
de tumores malignos e agora uma das 
suas atuais tarefas e gladiar com a do-
ença no seu dia a dia, porém ela não o 
destruiu seu espirito e sua inteligência 
e continuou a produzir, tanto que au-
tografará seu terceiro livro “Conto que 

lhe Conto”, neste 4 de outubro, data de 
sua chegada ao Amapá em 1974. “Era 
para ser lançado em setembro, porém 
para reforçar em mim os 43 anos de 
chegada ao Amapá, que foi em 4 de ou-
tubro de 1974, pois foi o destino que me 
trouxe para esse amado Estado e sou 
muito feliz aqui”.

E sobre a doença ele é simplista, mas 
consciente da necessidade de seu trata-
mento. “Escrever me conforta e penso 
que a escrita de meus livros é um le-
gado para as pessoas que enfrentam o 
câncer. Sei o quanto é difícil passar por 
isso, mas se tivermos o apoio das pes-
soas e fé em Deus, a dor é amenizada. E 
nesse período meus livros são um gran-
de amigo e confidente”.

César Bernardo é autor de ‘Mestre 
Açaizeiro’ e ‘Assembleia dos Peixes’ 
(Tarso Editora, 2013) destinado ao pú-
blico infanto-juvenil – 6.500 exempla-
res vendidos e ‘O Doutor das Calçadas’ 
(Tarso Editora, 2015). A atual obra 
amplia a sua participação na literatura 
amapaense – ele é autor e/ou coautor 
de vários livros, alguns deles escolhidos 
para leitura obrigatória em várias esco-
las e universidades.

César explicou que é um autor de 
ficção, poderia está escrevendo a não 
ficção, porém devido as leis brasileiras 
isso se complica, quando pessoas pro-
cessam os autores por se identificarem 
com os personagens. “Contos que lhe 
conto, como o título revela, são diver-
sos contos ficcionais que tem como 
cenário a região amazônica e os per-
sonagens são nortistas. Fazendeiros, 
agricultores, o ribeirinho. Aproveito 

para destacar que o homem da Ama-
zônia nunca destruiu e nem pensou em 
destruir as florestas, não por ser bonzi-

nho, mas por falta de capitalização, pois 
não se derruba as árvores amazônicas 
com machadadas. O Sul e Sudeste e as 
ONG’S e blogueiros que brigam pela 
floresta e não pelo o homem que habita 
a floresta”. 

Ele ressaltou a reportagem das di-
ficuldades gráficas para publicação de 
livros, devido as gráficas amapaenses 
não serem voltadas exclusivamente 
para esse tipo de produção literária e 
inexiste concorrência entre as gráficas. 
“Depois de esperar por quase 25 anos 
fiz o lançamento do meu segundo li-
vro de contos – ‘O Doutor das Calça-
das’. Foram anos com ele escrito, tantas 
revisões impostas, até que surgiram as 
condições básicas para publicar a obra. 
‘O Doutor das Calçadas’ foi escrito aos 
leitores, de todas as idades, de todas as 
classes sociais e de inserção em qual-

quer sociedade no Brasil”, explicou Cé-
sar Bernardo.

O preço da produção literária no 
Amapá é muito 
alto, o que não 
permite vender 
um livro. “Hoje 
em dia as pesso-
as não estão que-
rendo ler muito. 
Tem livro no Ce-
lular, nos Tablets, 
e isso impossibi-
lita ver um livro 
mais barato. Este 
livro está a venda 
por R$ 20,00, mas 
não devia, pois 
para financiar-se 

e ajudar na publicação de outros deve-
ria sair por R$ 26. Mesmo nesse preço 
você vai chegar em uma banca de revis-
ta e encontrar uma obra de Paulo Coe-
lho a R$ 29. Caramba, Paulo Coelho a 
R$ 29 e César Bernardo a R$ 26!”

As capas e prefácios de seus livros, 
César Bernardo sempre entregou a ar-
tistas e escritores amapaenses, como o 
escritor Paulo de Tarso Barros e as ca-
pas e contra capas de Ronaldo Picanço, 
e o rigor revisional de Epaminondas 
Pelaes dos Santos, respectivamente. 
“Além disso essa publicação dá sequên-
cia ao propósito que temos de aliar em 
livros a excelência das artes plásticas 
que se pratica no Amapá”, atesta o autor 
de ‘Contos que lhe Conto’.

César Bernardo promete para ainda 
este ano lançar mais duas obras: ‘Point 
para Macapá’ e ‘Águas assassinas’.

César Bernardo de Souza, lança mais um livro de contos e tem 21 aguardando.
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Fora de foco
A corrupção sistêmica é pauta cen-

tral dos telejornais, radio jornais, 
jornais impressos e mídias so-

ciais, mas a abordagem deste delito é super-
ficial. Concentra-se na menor parte desse 
problema e, na menos danosa que é a cor-
rupção sistêmica, pois essa tem reparação. A 
Lava Jato já prendeu um monte, está proces-
sando outros tantos e já repatriou mais de 
R$ 10 bilhões aos cofres públicos.

A praga maior dessa anomalia compor-
tamental da sociedade está na corrupção 
intelectual. Essa sim tem um efeito globali-
zante e duradouro, pois trabalha exatamen-
te na formação intelectual do indivíduo e 
transforma o intelecto das pessoas. Promo-
ve a corrupção endêmica, alimenta a cor-
rupção sindrômica e consequentemente é 
o combustível para que essa corrupção que 
está sendo mostrada fartamente na mídia de 
toda ordem ganhando o status de protago-
nista. Entretanto não é causa, é consequên-
cia.

A corrupção intelectual está sendo diluí-
da na educação, através do ensino, na infor-
mação enviesada construída pelos veículos 
de comunicação, pelos artistas que se pré-

-dispõe a emprestar seus rostos e fama para 
dar aso às campanhas de interesses incon-
fessáveis. Esses atores mostram de forma pe-
dagógica o errado como certo e certo como 
errado de acordo com interesse das ideolo-
gias dominantes. Os conteúdos programá-
ticos das disciplinas são conduzidos pelos 
professores de forma ideologizada e quem 
ouça discordar do prisma abordado são dis-
criminados e colocados categoricamente de 
lado, e é tratado como um “alienígena”.

Essa corrupção intelectual fica eviden-
ciada nos processos que deram origem ao 
capitalismo mundial. As escolas ensinam 
e ensinam com a certeza de que está cons-
truindo uma consciência crítica moldada 
aos interesses deles. Agem de forma delibe-
rada, contam uma história que nos mostra 
sempre a superficialidade do conteúdo. A 
evolução brasileira de colônia a Reino Uni-
dos, passando a Império, chegando à Repú-
blica com todas suas causas só nos uniformi-
zou no desiderato dos interesses ocidentais. 
O grito de independência de D. Pedro I foi 
de fato um ato heroico? Abolição da escra-
vidão foi de fato uma evolução humanitária 
da sociedade colonial brasileira? E a procla-

mação da República? Todos esses fatos estão 
diretamente atrelados com os acontecimen-
tos da primeira Revolução Industrial, inicia-
da no primeiro quarto do Século XVIII que 
promoveu a evolução da manufatura para a 
industrialização usando novas tecnologias 
que permitiram uma nova estrutura com 
ferrovias, energia a vapor (com base no car-
vão mineral), ferro e indústria têxtil. Com o 
capitalismo arrobando a porta das relações 
sociais, cabia negociar com sociedades es-
cravocratas? Queriam mercados os novos 
ricos e o Brasil e todas as demais Américas 
eram os mercados e somos, com exceção da 
do Norte.

Vejam como evolui a história mundial 
e se nós estamos inseridos. José Eustáquio 
Diniz Alves, doutor em Demografia e pro-
fessor titular do mestrado e doutorado em 
População, Território e Estatísticas Públicas 
da Escola Nacional de Ciências Estatísticas 
– ENCE/IBGE em entrevista a Revista IHU 
– On Line (Insituto Humanistas) trouxe 
trechos de uma obra premiada  de Robert 
J. Gordon ““The Rise and Fall of American 
Growth: The U.S. Standard of Living sin-
ce the Civil War (tradução) A ascensão e a 

queda do crescimento americano: o padrão 
de vida dos EUA desde a Guerra Civil mos-
tra claramente que tivemos três revoluções 
industriais a 1ª Revolução Industrial foi ca-
racterizada pelos seguintes principais mar-
cadores: ferrovias, energia a vapor (com 
base no carvão mineral), ferro e indústria 
têxtil, abarcando o período de 1770 a 1870; a 
2ª RI foi marcada por massificação do aces-
so à eletricidade, petróleo e gás natural, aço, 
motor a combustão interna, petróleo, gás 
natural, automóveis, eletrodomésticos, pro-
dutos farmacêuticos, plásticos, água enca-
nada, banheiros, saneamento básico, aque-
cimento dentro de casa, telefone fixo, avião, 
abarcando o período de 1870 a 1960; a 3ª RI 
foi marcada por telecomunicações, compu-
tadores, energia nuclear, internet, celulares, 
abarcando o período de 1960 até o início 
do século XXI. E alerta que a 4ª RI está a 
caminho com a Inteligência Artificial, que 
já existe e pode mudar completamente a re-
lação das pessoas e enquanto a tecnologia 
está sendo preparada para determinar as 
novas relações sociais, estamos mentindo, 
usando a mentira como regra de conduta 
em todos os setores da vida pública.

Como é de conhecimento, 
o Brasil nunca foi um país 
que sirva de exemplo quan-

do se trata de moralidade no trato da 
coisa pública e no respeito do gover-
nante ao cidadão/contribuinte. A cor-
rupção, o conluio e a apropriação in-
devida são marcas registradas da vida 
nacional desde o império, passando 
pela República, Estado Novo, governo 
militar e redemocratização. 

Nos últimos 16 anos, porém, a co-
meçar com o primeiro mandato do 
ex-presidente Lula, o assalto ao estado 
e a apropriação do patrimônio públi-
co por entes privados atingiu um nível 
de abrangência nunca antes visto, tor-
nando-se de tal forma entranhado no 
tecido governamental, com tamanha 
repercussão em toda sociedade, que 
nos levou a pensar que o país estava 
irremediavelmente perdido. 

A desonestidade era a regra e a 
honradez e retidão de caráter um de-
feito. Contraditoriamente, poder-se-
-ia dizer, o processo que trouxe à luz 

todos esse estado de coisas, parecia 
ser, ao mesmo tempo, a solução do 
problema e o fim do tempo de espo-
liação do estado e de impunidade dos 
malfeitores - a Operação Lava-Jato. 

Por momentos, viveu-se a ilusão 
de que o país iria ser “passado a lim-
po” passando a ser um país em que 
víssemos os impostos que pagamos 
ter a destinação justa em proveito da 
população e o desaparecimento do 
político profissional, arcaico e egoís-
ta, que seria trocado por aqueles para 
quem servir o país seria uma espécie 
de trabalho voluntário, em que o que 
importaria seria o bem-estar geral e 
não a boa vida particular. 

Porém, eis que, justificadamente, 
viu-se surgir no congresso uma de-
núncia feita pela Promotoria Geral 
contra o Sr. Presidente e nos aper-
cebemos que nada estava mudando. 
Tudo continuava e continua exata-
mente como antes. 

As práticas clientelistas continu-
am as mesmas e a serem usadas com 

desenvoltura e sem qualquer cons-
trangimento. O voto é usado como 
moeda de troca e a manutenção do 
poder, que, diga-se, foi conseguido 
por meios nada honestos, continua 
a justificar que se trate o tesouro na-
cional como propriedade privada e se 
distribua dinheiro segundo critérios 
espúrios e imorais. 

E, o que pode ser o pior de tudo, 
deixa na boca de cada cidadão de bem 
um gosto amargo de que, efetivamen-
te, não há esperança de redenção, e no 
homem de má-fé a tranquilidade para 
continuar com suas práticas de esper-
teza, que não tem o que temer. 

As consequências sociais desse cli-
ma de desesperança podem ser tre-
mendamente nocivas. As pessoas es-
quecem-se que a convivência social 
harmônica e pacífica pressupõe con-
fiança e respeito mútuos. 

Na ausência desses atributos, tudo 
passa a ser permitido, chegando-se, 
facilmente, a um estado de vale tudo 
e cada um por si. Exemplo marcante 

é o noticiado recentemente de que 
em São Paulo, empresas de assistência 
médica estavam usando as ambulân-
cias como táxis de luxo, com corridas 
rápidas a altos preços, porque as am-
bulâncias têm prerrogativas especiais 
que lhes permite avançar sinais ver-
melhos, andar na contramão e terem 
preferência no trânsito. 

Chegou-se ao extremo da incivili-
dade e da falta de respeito pelo pró-
ximo. A todos se engana e somos to-
dos enganados. Num estado de coisas 
assim, cada vizinho é inimigo e cada 
irmão um traidor que precisa ser vi-
giado. 

O país está doente! Um país onde 
não mais se percebe a diferença entre 
certo e errado, entre a busca de cada 
um pelo bem de todos e todos bus-
cando seu bem pessoal. O país está 
muito doente... e a cura não parece 
estar próxima.

João Manuel Marques Cordeiro é 
professor da Faculdade de Engenha-
ria da Unesp de Ilha Solteira.

Entre a esperança e a desilusão
Marco Antônio
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A VIDA HUMANA É CONSTRUIDA PORESCOLHAS

O Ser Humano, ainda 
na fase da concepção, 
não dispõe desse ma-

ravilhoso mundo das escolhas, 
mesmo por que não teve escolha 
para ser concebido. Foram seus 
pais que decidiram por ele, dese-
jado ou não, e essa condição in-
depende de sua formação como 
Ser Humano.

À sua evolução gradativa de 
seu crescimento, juntam-se va-
riados fatores cognitivos que o 
orientam, mesmo impercepti-
velmente, ao conhecimento das 
maravilhas do novo mundo que o 
acerca.

A proporção que seu cresci-

mento físico aumenta ou se de-
senvolve, suas atitudes começam 
a receber ‘ ordens “ estranhas a 
sua condição, ainda impirica, de 
raciocínio, de logicidade, de cog-
nição. É a chamada chegada da 
razão emocional que se lhe apre-
senta como autor direto de suas 
atitudes, isto é, é a iniciação  do 
processo de “ escolhas “ do que 
precisa ou do que necessita.

Na plenitude da razão (de ra-
cionalidade) responsabiliza-se 
pelas escolhas que doravante fará 
para encaminhamento de vida, de 
seu destino. É um processo lento, 
mas firme, vez que suas decisões 
terão influência decisiva no seu 
modo de viver sua vida.

Esse processo de escolhas é que 
conduz o Ser Humano, ao livre 
arbítrio, de encaminhar suas ati-
tudes individuais para a prepara-
ção da vida em sociedade, de for-
ma coletiva, dando e recebendo, 
ajudando e ser ajudado, amando 
e ser amado, por que todos somos 
“ seres sociais “, donos do próprio 
destino e fazendo ou não a esco-
lha certa.

Escolher, é verbo intransitivo 
e pessoal, de caráter único e de 
responsabilidade individual ou 
coletiva, que tem como resultado 
final o sucesso ou o fracasso, ale-
grias ou tristezas, felicidade ou 
infelicidade, tudo dependente do 

livre arbítrio da primeira escolha.

Outro verbo que deve estar 
diretamente vinculado ao verbo 
escolher é o verbo pensar. Este 
leva-nos à reflexão sobre de que-
forma temos que fazer a escolha; 
quais características são impor-
tantes; quais elementos são ne-
cessários; o que, como, quando, 
quem, são pronomes que estão 
intrinsicamente ligados a essa de-
cisão de escolher.

Pense primeiro, escolha de-
pois, o melhor caminho para 
realizar sua escolha. Não tenha 
pressa por que você só saberá o 
resultado de sua escolha depois 
de realiza-la. 

pois hoje consta do folclore brasilei-
ro e é ministrada em salas de aulas e 
faz parte da cultura local e como toda 
lenda, tem algumas versões. Vamos 
conhecer as duas mais famosas:   1ª – 
Trata-se de uma velha que a noite se 
transforma em um pássaro agourento 
que pousa sobre os muros e telhados 
das casas e se põe a assobiar e só para 
quando o morador, já muito enfure-
cido pelo estridente assobio, lhe pro-
mete algo para que pare (geralmente 
cigarro, mas também pode ser café, 
cachaça ou peixe) assim a Matinta 
para e voa, no dia seguinte a velha 
vem até a casa do morador perturba-

A vida dos ribeirinhos ama-
zônidas é cheia de aven-
turas e causos, principal-

mente sobre visagens e assombrações. 
Muitas desses estórias chegam as 
grandes cidades da Amazônia, con-
tadas de forma oral pelos habitantes 
mais velhos e elas se modificam de 
acordo com o narrador e passam a fa-
zer parte da cultura local tornando-se 
crenças, não só do povo interiorano 
como os do centro urbano. 

Tanto no interior quando nas cida-
des ninguém escapa à fascinação do 
sobrenatural. Não há menino que dei-
xe de ouvir estórias fantásticas, trans-
mitidas pelas amas, empregadas do-
mésticas, geralmente pessoas vindas 
do interior do Estado, onde sobrevive 
intensa a tradição oral dessas lendas. 
Mesmo sob o impacto de outros valo-
res culturais que hoje se manifestam 
através de contatos através da inter-
net, ainda persistem na memória do 
povo essas estórias populares. 

Destaque-se que temos de nos pre-
ocupar que muito das novas gerações 
reina o desconhecimento das histó-
rias e das crenças que compõem a sua 
cultura, bem como sobre o desinte-
resse de contar/repassar essas estórias 
às novas gerações.   

Matinta Perera é uma história co-
nhecida não somente pelos nortistas, 

do para cobrar o combinado, caso o 
prometido seja negado uma desgraça 
acontece na casa do que fez a promes-
sa não cumprida.

2ª – Há muito tempo atrás, no 
Norte do Brasil, morava uma moça 
chamada Matinta Perera. Era muito 
alegre e feliz, e seu passatempo pre-
dileto era fumar, porém ela tinha um 
problema: um marido muito furioso e 
ciumento.

Um certo dia, quando Matinta es-
tava grávida, seu marido chegou bê-
bado e bravo em casa. Os dois tiveram 
uma discussão feia e o homem acabou 
matando a esposa. Só que Matinta era 
protegida por forças sobrenaturais, e 
recebeu um dom: seu espírito ganhou 
a capacidade de se transformar em 
mulher de dia e em coruja de noite.

Como ela gostava de fumar, de 
dia ela batia nas residências pedindo 
fumo. Se alguma pessoa negasse a dar 
o fumo para Matinta, ela voltava de 
noite para colocar o feto de sua crian-
ça morta na porta da casa desta cria-
tura.

Tem mais, quando alguém de algu-
ma família estava para morrer, Matin-
ta tinha a capacidade de perceber este 
fato. E por isto, de noite, esta moça 
virava uma pequena coruja e ia cantar 
perto da casa desta família.

Não sou muito de acreditar em 

criaturas monstruosas e espíritos, 
mas quando nos deparamos com uma 
situação incontestável é difícil não 
crer. Lembro-me bem dessas estórias 
na minha infância, quando viajava 
com minha avó Minerva pelas águas 
do Rio Araguari, quando ia passar as 
férias escolar na Fazenda Santarém, 
propriedade dela e escutava antes de 
dormir algumas estórias de familia-
res, que as narravam para meter medo 
ou crendice nos mais jovens, fato que 
aquilo não me assustou em nada, mas 
fiquei curioso em ouvi-las até o final. 
A estória da Matinta Perera se con-
funde com a da “Rasga Mortalha”.

A rasga mortalha é o nome popu-
lar que se dá, na região norte e nor-
deste, à uma pequena coruja, de cor 
branca, de voo baixo. O atrito de suas 
asas, ao voar, produzem o som de um 
pano que está sendo rasgado. O povo 
acredita que quando ela passa sobre 
a casa de alguma pessoa doente ela 
esteja rasgando a mortalha do doen-
te, que assim está prestes à morrer. A 
rasga mortalha só sai na boca da noi-
te.

E até hoje, quando escuto o grito 
de coruja sobre a casa me arrepio e 
relembro das estórias da minha in-
fância. São muitas lendas e supers-
tições de visagens e assombrações e 
quem sou eu para duvidar?!

Visagens e assombrações 
Reinaldo Coelho

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

Sempre que recordo os valores 
da Medicina Preventiva, cujas 
lições da Professora ( FM-

B-UNESP) Cecília Magaldi (1928-
2010 ) são perenes e reconhecidas 
por todos os seus ex-alunos, penso 
na árdua tarefa dos profissionais da 
saúde. Desgastam-se em recomenda-
ções a nós, os seus pacientes, com o 
objetivo da nossa própria proteção. 
É trabalho exaustivo e o sucesso de-
pende unicamente de nós mesmos, os 
que buscamos socorro para o corpo e 
mente. 

Foi manuseando livros na biblio-
teca dos curiosos conscientes é que 
localizei o texto abaixo e divido-o 
com os leitores diante do que pare-
ce ser uma amplificação – por fonte 
diversa - das insistentes orientações 
preventivas aplicadas, desde sempre, 
na Saúde Pública.

SOCORRE A TI MESMO

vra o fígado dos excessos em que te 
comprazes.

Remove os perigos da uremia, 
contudo, não sufoques os rins com os 
venenos de taças brilhantes.

Desloca o reumatismo dos mem-
bros, reparando, porém, o que fazes 
com teus pés, braços e mãos.

Sana os desacertos cerebrais que te 
ameaçam, todavia, aprende a guardar 
a mente no idealismo superior e nos 
atos nobres.

Consagra-te à própria cura, mas 
não esqueças a pregação do Reino 
Divino aos teus órgãos.

Eles são vivos e educáveis. Sem 
que teu pensamento se purifique e 
sem que a tua vontade comande o 
barco do organismo para o bem, a 
intervenção dos remédios humanos 

Pense que você está atraves-
sando uma rua quando um 
carro faz uma curva e vem 

em sua direção. A surpresa é repen-
tina, o coração bate forte, as pernas 
tremem e você corre para se afastar 
do perigo. É a reação de fuga resul-
tante do estresse. 

Os estressores externos marcam 
o cotidiano e a vida das pessoas em 
varias situações e circunstâncias, 
afetando sobremaneira a função 
cardiovascular (coração e vasos), 
sofrendo influencia direta dos as-
pectos mentais e emocionais, ou 
seja, a nossa cabeça pode fazer mal 
ao coração. As cardiopatias consti-
tuem 12% das causas orgânicas de 
morte súbita no trânsito.

Na atualidade um dos fatores 
mais estressantes é o trânsito, cujos 
estudos em Medicina de Tráfego in-
cluem o envolvimento dos distúr-
bios do sono, uso de drogas (ilícitas 
e álcool) e o estresse. O estresse crô-
nico ocasiona forte impacto no co-
ração, podendo ocasionar arritmias 
e aumento da pressão arterial, o que 

pode agravar as cardiopatias e levar 
à morte súbita. A principal causa é o 
Infarto Agudo do Miocárdio- IAM. 

Diante do estresse o cérebro re-
conhece o perigo iminente e o corpo 
passa por diversas transformações: 
no eixo hipotalâmico, na glândula 
hipófise, glândulas adrenais e nos 
rins. Hormônios do estresse, como 
epinefrina, norepinefrina e cortisol, 
são secretados no sangue, preparan-
do o corpo a uma resposta de “luta 
e fuga”.  

Assim como doenças físicas po-
dem ser agravadas pelo estresse, 
fatores existenciais e emocionais 
podem ser desencadeantes de doen-
ça física, como úlcera, hipertensão 
arterial, neurodermite e asma. Per-
sonalidades impulsivas, agressivas e 
competitivas, conhecidas como per-
sonalidade “tipo A”, teriam maior 
risco de sofrer IAM (John Gallacher. 
Psychossomatic Medicine, 2003). 
Comportamento hostil e acessos de 
raiva podem ter 30% de risco de de-
senvolver arritmia. Já a depressão é 
extremamente prejudicial à recupe-

ração de pacientes cardíacos.

Por meio de uma conexão neu-
ral da medula espinhal e do siste-
ma nervoso simpático a mente, os 
pensamentos e as crenças são capa-
zes de influenciar a função cardíaca 
de modo positivo. Por essa mesma 
conexão o corpo se utiliza para for-
talecer e ativar os órgãos vitais, se 
contrapondo ao estresse crônico, 
quando entra em ação o sistema pa-
rassimpático, influenciado também 
pelas emoções positivas e bioquí-
micas das endorfinas. Ocorre uma 
redução dos hormônios do estresse, 
sobrevindo a calma, o sono, o alívio 
da dor, a redução da agitação, des-
contração e relaxamento mental e 
muscular. 

As técnicas de relaxamento 
(mentalização e consciência corpo-
ral) utilizam esse mesmo mecanis-
mo para o controle específico do 
estresse e  melhores chances de so-
brevivência de pacientes cardíacos, 
conforme sugeriu James B.Blumen-
thal , do Centro Médico da Univer-
sidade Duke, em 1997.   Técnicas de 

Psicoterapia também são eficazes, 
atuando em áreas especificas do cé-
rebro responsáveis pela consciência 
de dor (giro do cíngulo   anterior), 
que sofrem influencia até simples-
mente das palavras pronunciadas 
pelo paciente. 

Igualmente às técnicas de pen-
samento positivo, oração, medi-
tação, relaxamento, outros fatores 
são importantíssimos na reversão 
das doenças cardiovasculares como 
mudanças de hábitos, alimentação 
adequada e atividade física regular. 
Estudos feitos na Universidade da 
Califórnia, por Dean Ornish, com-
provaram a influência de uma dieta  
vegetariana de baixa caloria  e  exer-
cícios regulares em pacientes com 
doença arterial coronariana. 

O estresse crônico e suas con-
sequências podem estar por trás 
de acidentes de transito, complica-
ção de doenças cardíacas e afetar 
significativamente a saúde física e 
mental, mostrando a interligação 
inseparável  entre o corpo e a men-
te humana.

“Cura a catarata e a conjuntivite, 
mas corrige a visão espiritual de teus 
olhos.

Defende-te contra a surdez, entre-
tanto, retifica o teu modo de registrar 
as vozes e solicitações variadas que te 
procuram.

Medica a arritmia e a dispnéia, 
contudo, não entregues o coração à 
impulsividade arrasadora.

Combate a neurastenia e o esgota-
mento, no entanto, cuida de reajustar 
as emoções e tendências.

Persegue a gastralgia, mas educa 
teus apetites à mesa.

Melhora as condições do sangue, 
todavia, não o sobrecarregues com os 
resíduos de prazeres inferiores.

Guerreia a hepatite, entretanto, li-

não passará de medida em trânsi-
to para a inutilidade”. (Emmanuel – 
FCXavier).

Pareceu-me uma lição médica am-
pliada, indicadíssima aos sofridos 
tempos modernos. As recomenda-
ções lembram o senso de responsa-
bilidade individual tão recomendado 
pela ilustre professora Magaldi, aqui 
lembrada e homenageada.

Brilhante e querida Professora 
Magaldi, atuante desde a antiga Fa-
culdade de Ciências Médicas e Bio-
lógicas de Botucatu, foi Secretária 
Municipal de Saúde no município de 
Botucatu-SP por dois mandatos, ci-
dadã botucatuense pela Câmara Mu-
nicipal local e Professora Emérita da 
Faculdade de Medicina de Botucatu 
– Unesp.

Francisco Habermann é professor 
aposentado da Faculdade de medici-
na da Unesp de Botucatu. Contato: 
fhaber@uol.com.br

O ESTRESSE AFETA O TRÂNSITO, O CORAÇÃO E A SAÚDE  

Bruno Belém | brunouuh@gmail.com

Coruja Retórica
Medicina Preventiva Ampliada
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O santareno Silvan Galvão está em Macapá, 
colocando no palco os ritmos amazônicos 

com muita percussão, mesclando os tambo-
res do Pará e Amapá.

Governador Waldez Góes, sancionou a lei 
que garante mais segurança e valorização 

dos servidores da UEAP.

A cantora Patrícia Bastos foi uma das indicadas 
ao Grammy Latino, na categoria Raízes Brasilei-
ras, concorrendo como Melhor Álbum com Batom 

Bacaba.

 

Vamos lá !  
Passo a 
passo 1 – 
e s f u m a d o 
m a r r o m 
para olhos 
p e q u e n o s 
Passe som-
bra ilu-
mi n a d o ra 
abaixo da 
s o b r a n c e -
lha (isso 
vai au-
m e n t a r 
a região dos olhos); 

Dica: esse tipo de esfumado com sombra pode 
ser feito com outras cores, inclusive na combi-
nação de preto (marcações) com prata (pre-
encher a pálpebra) para um evento noturno.

Instagram: 
98122-5436

Juiz Rommel Araújo é o novo desem-
bargador a compor a Corte do Tribu-
nal de Justiça do Amapá, Parabéns!

A deputada estadual  Marília Góes par-
ticipou do evento em que foi sancionado 
a OSS  da Maternidade da Zona Norte, 

representando a Aleap.

Por Natalhy Almeida Despontando uma nova modelo foto-
gráfica, a gatíssima Letícia Nascimen-

to. Sucesso garantido!

#ficaadica


