
Luz Para Todos:
decisão judicial emperra
programa no Amapá

Projeto ‘Ler é Paidégua’
Mais que uma parada de ônibus... 
Uma parada para a leitura

Nova etapa permitiria a 
interligação de 11.730 
domicílios em 143 loca-
lidades de todos os mu-
nicípios do Estado

“São milhares de famílias 
que esperam por uma con-
dição de vida mais digna no 
Amapá, pois não têm ener-
gia elétrica. Até quando vão 
viver à luz da lamparina? E 
esse material apodrecendo, 
o que falar desse descaso?”  
(Técnico do Incra no Amapá, 
Américo Távora)
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Editorial Desenvolvimento econômico e social interrompido no Amapá

A discussão sobre o programa Luz 
Para Todos não é recente, mas tor-
nou-se urgente após a alavancagem 

que o governador Waldez Góes vem dando a 
agricultura familiar no Estado. O programa fe-
deral teve início no Amapá em 2006 e benefi-
ciaria as mais de 18 mil residências rural.

O programa federal Luz Para Todos deixou 
de ser esperança de energia elétrica para comu-
nidades do interior do Amapá, ainda em 2010, 
quando suas obras de extensão foram paralisa-
das. De lá para cá, seu orçamento previsto foi 
ficando desfasado e os critérios de acesso aos 
seus recursos impediam a Companhia de Ele-
tricidade do Amapá (CEA) de ser executora, 
já que a companhia trazia inadimplências em 
suas contas. 

Ao assumir o seu terceiro mandato este pro-
grama, que foi executado em seus outros dois, 
foi retomado pelo governador do Amapá, Wal-
dez Góes, voltando a beneficiar mais de 11.700 
famílias de assentados, indígenas e ribeirinhos. 

Os trabalhos, passariam a ser tocados pela 
Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA).

Os investimentos serão de aproximada-
mente R$ 150 milhões, sendo 90% do governo 
federal e 10% de contrapartida da CEA, como 
executora do programa. Essa contrapartida vai 
sair dos cofres do estado, conforme compro-
misso assumido pelo governador Waldez Góes, 
que quer o projeto sendo executado o mais rá-
pido possível.

Essa realidade, enfim, poderia ser transfor-
mada, já no primeiro semestre de 2017, porem 
nesta semana, o desembargador federal Kassio 
Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal 
da Primeira Região, decidiu com base em uma 
ação movida por um cidadão, anular uma de-
cisão judicial anterior que determinava o for-
necimento de energia elétrica para toda a co-
munidade em que vive, transformando a ação 
individual em coletiva.

Segundo o desembargador Kassio, é incon-
teste que o ordenamento jurídico atual não per-
mite a conversão de ações individuais em cole-

tivas. Nesse caso, a decisão anterior extrapolou, 
no entendimento do desembargador, os limites 
subjetivos e objetivos da demanda.

O Tribuna Amapaense, tem uma visão de 
que o social deve ser observado quanto das de-
cisões judicias. E isso é compreendido pela  Es-
cola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
da Magistratura (Enfam), criada com a Emen-
da Constitucional 45/04, que vem tentando 
fazer que os juízes e desembargadores: fazê-los 
decidir com um olho nas regras legais e outro 
no que irá acontecer na sociedade por conta da 
decisão.

As discussões sobre os impactos das deci-
sões judiciais sempre contrapõem o direito in-
dividual e o direito coletivo. Nas áreas de meio 
ambiente e saúde, os debates ganham contor-
nos mais pessoais.

O programa federal está paralisado a 6 anos 
no Amapá, e que tem um prazo legal da União 
de ser executado até 2018, estava tendo uma ex-
pectativa positiva com as ações do governo do 
Estado e da própria Justiça Federal, através do 

Juiz João Bôsco, foi mais uma vez paralisado.
Somados os resultados positivos de be-

nefícios à população mais vulnerável do País, 
sincronização de ações nos planos nacional e 
estadual e parceria com a iniciativa privada, o 
Luz para Todos pode ser considerado um dos 
programas de políticas públicas mais bem su-
cedidos do governo federal desde 2003, quan-
do foi criado. A meta era alcançar 2 milhões 
de famílias do meio rural sem energia elétrica, 
sendo 90% delas abaixo da linha de pobreza, 
segundo o Censo do IBGE de 2000. Em no-
vembro do ano passado, 13 anos depois do seu 
lançamento, o total era 3,2 milhões de famílias 
com moradias conectadas à rede de eletricida-
de. E no Amapá somente 7 mil foram atendidas 
pelo benefício, mais 11 mil estão na espera de 
um melhoria na suas vidas e negócios, sendo 
excelente para o agricultor e para o Estado que 
poderá garantir as atividades agrícolas locais e 
o fornecimento de alimentos mais saudáveis na 
mesa do amapaense. É excelente para todos. É 
o desenvolvimento econômico e social.

Não é de se admirar existirem sobre a 
Terra tantas maldades e tantas pai-
xões inferiores, tantas misérias e en-

fermidades de toda sorte. Eis a decadente espécie 
humana. 

Só mesmo uma visão estreita para dar uma 
falsa ideia de um todo. É necessário considerar 
que toda humanidade não se encontra na Terra, 
mas apenas uma pequena fração dela. Porque a 
espécie humana abrange todos os seres dotados 
de razão, que povoam os inumeráveis mundos do 
Universo. Ora, o que seria a população da Terra, 
diante da população total desses mundos? Bem 
menos que a de um lugarejo em relação a de um 
grande império. A condição material e moral da 
humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, 
se levarmos em conta o destino da Terra e a natu-
reza de sua população.

Faríamos uma ideia muito falsa da popula-
ção de uma grande cidade, se a julgássemos pelos 
moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. 
Num hospital, só vemos doentes e estropiados; 
numa galé, vemos todas as torpezas, todos os 
vícios reunidos; nas regiões insalubres, a maior 
parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. 

Pois bem: consideremos a Terra como um 
arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um 
pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo, e 
compreenderemos porque as suas aflições sobre-
pujam os prazeres. Porque não se enviam aos hos-
pitais as pessoas sadias, nem às casas de correção 

os que não praticam crimes, e nem os hospitais, 
nem as casas de correção, são lugares de delícias.

Ora, da mesma maneira que, numa cidade, 
toda a população não se encontra nos hospitais 
ou nas prisões, assim a humanidade inteira não 
se encontra na Terra. E como saímos do hospi-
tal quando estamos curados, e da prisão quando 
cumprimos a pena, o homem sai da Terra para 
mundos mais felizes, quando se acha curado de 
suas enfermidades morais.

Tanta maldade e incontidas paixões grossei-
ras, enfermidades de toda natureza, revelando a 
triste realidade da miserável espécie humana.

Um caçador, vivente da floresta, revela hu-
mildade e sabedoria ao oferecer lições de respeito 
aos seres vivos. – Certa feita, sob intensa chuva, 
ao passar com seu grupo por rústica cabana de 
caçadores, nosso ermitão recupera o frágil local, 
tapando goteiras para um pousar mais seguro, e 
na manhã seguinte pede alimentos (arroz e sal) 
para deixar no modesto abrigo, em pequena 
prateleira ali existente. Um comparsa questiona: 
Se não vamos mais voltar a esse local, por que 
deixar alimentos na cabana? O previdente caça-
dor responde: Para quem vier depois, com fome, 
encontrará comida... seja ele quem for, conhecido 
ou não, que virá depois, cansado e faminto, àque-
las paragens inóspitas! Uma lição preciosa, sobre 
fraternidade.

Assim é na Terra, pois desconhecemos os que 
virão no amanhã e que precisarão de meios para 

se manterem. Merecem respeito e que preserve-
mos os recursos naturais.

O mundo espiritual ensina-nos que voltamos 
a encarnar, inúmeras vezes, e que o fato não se dá 
só neste orbe, mas em quaisquer das inúmeras 
moradas da Casa do Pai. Podemos, pois a ela re-
tornar e, certamente o faremos, querendo ou não.

O Mestre Jesus preceitua que daremos contas 
de tudo o que nos é confiado: “Dá conta de tua 
administração” – Lucas, 16:2.

Em O Evangelho segundo o Espiritismo, 
Allan Kardec fala da destinação da Terra e das 
causas das misérias humanas.

Nossas enfermidades morais dão-lhe a condi-
ção – por enquanto – de subúrbio, hospital, peni-
tenciária ou sítio malsão. 

Essa a razão de aqui ainda proliferarem mal-
dades, paixões grosseiras, misérias e doenças de 
toda ordem.

Mais graves as de natureza moral e que se cha-
mam egoísmo, orgulho, vaidade, ingratidão, ódio, 
maldade; inveja; injustiça; vícios e paixões, gera-
doras de todas as enfermidades físicas e psíquicas.

A verdade é que a situação material e moral 
da humanidade terrena nada tem que espante, 
desde que se leve em conta a destinação da Terra 
e a natureza dos que a habitam.

Por isso, há nela mais aflições do que alegrias: 
“(...) não se mandam para o hospital os que se 
acham com saúde, nem para as casas de correção 
os que nenhum mal praticaram; nem os hospitais 

e as casas de correção se podem ter por lugares 
de deleite”.

No estágio evolutivo em que nos encontra-
mos, a Terra nos acolhe como réus que trans-
gredimos as Leis de Deus, ou seja, na condição 
de enfermos morais. Esta, afinal, sua destinação: 
acolher enfermos para que se eduquem e se 
curem moralmente, nas lições do Evangelho.

Por isso é que, na máxima – “Na Casa de Meu 
Pai Há Muitas Moradas ... “ –uma passagem das 
Escrituras, em João capítulo 14, versículo 2, que 
faz com que algumas pessoas acreditem que Jesus 
estava oferecendo um lugar no céu, mas Nosso 
Senhor tinha algo muito diferente em mente.

Assim, quando Jesus falou sobre as muitas 
moradas na casa do seu Pai, o que ele quis dizer 
com isso e o que os seus ouvintes teriam entendi-
do? Aliás, esta é uma passagem que é frequente-
mente lida na igreja em serviços funerários e hoje 
é pensado que é uma promessa de uma herança 
com Deus no céu. 

É isso o que Jesus queria dizer?
Jesus estava dizendo aos seus discípulos: em 

João capítulo 14, que havia muitas moradas no 
Templo, e que ele iria voltar e viver com eles so-
bre a terra de uma forma semelhante à como os 
sacerdotes viviam perto de Deus, porque eles vi-
viam no Seu Templo – na Casa de Deus. Mas era 
mesmo assim? 

Era o Templo uma casa para as pessoas, ou 
apenas a Casa de Deus?

As Misérias Humanas (reflita)
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BARCO EXTENSIONISTA
Políticas públicas a agricultores familiares ribeirinhos

Com o intuito de reforçar 
o trabalho de Assistên-
cia Técnica e Exten-

são Rural (ATER) desenvolvido 
em todo o Estado, o Governo do 
Amapá investiu cerca de R$ 257 
mil na aquisição do Barco Exten-
sionista, que desde a última ter-
ça-feira, 17, está levando políticas 
públicas a agricultores familiares 
de 16 comunidades ribeirinhas do 
município de Mazagão. Essa pri-
meira ação, coordenada pelo Insti-
tuto de Desenvolvimento Rural do 
Amapá (Rurap), acontece até este 
sábado, 21, às margens dos rios 
Ajuruxi e Ariramba.

No dia 18, o barco ficou apor-
tado em uma comunidade na foz 
do Rio Ajuruxi, para prestar os 
atendimentos. A ação iniciou às 
8h. Palestras, demonstrações de 
técnicas e outros serviços que de-
mandem maior concentração de 
pessoas serão desempenhados na 
Associação de Moradores do Bai-
xo Cajari.

No dia 19 aconteceu a soleni-
dade oficial de inauguração do 
barco, na Vila Maranata, com 
continuidade das ações em cam-
po e no escritório fluvial. A partir 
do dia 20, as ações acontecerão às 
margens do Rio Ariramba.

Neste sábado, a expectativa é de 
que sejam realizados mais de 400 
atendimentos nas regiões ribeiri-
nhas do Maracá (Rio Escadinha, 
Rio Soldado, Rio Curuçá, Furo do 
Maracá e Bom Jesus); e do Cajari 
(Vila Maranata, Vila Canaã, Santo 
Antônio I, Santo Antônio II, Jesus 
de Nazaré, Rio Chato, Rio Arraias, 
Rio Mulato, Vila Betel, Filadélfia e 
Vila do Nonato).

Atendimentos
A unidade móvel fluvial com-

porta 20 técnicos multidiscipli-
nares, que prestarão diversos 
serviços essenciais no suporte e 

Essa primeira ação, coordenada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá 
(Rurap), acontece até este sábado, 21, às margens dos rios Ajuruxi e Ariramba.

desenvolvimento do setor primá-
rio no Amapá.

Os atendimentos da ação con-
templam: emissão de Carteira de 
Identidade Rural; visitas técnicas 
a produtores em suas unidades de 
produção familiar para prestação 
de serviços de ATER; levantamen-
to de informações para inclusão de 
beneficiários no Projeto de Assen-
tamento Agroextrativista para o 
Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra); orien-
tações sobre os benefícios sociais 
disponíveis a agricultores; levanta-
mento de campo para emissão de 
Declaração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP); orientações a agricultores 
e extrativistas sobre o Pronaf e o 
Fundo de Desenvolvimento Ru-
ral (Frap); vistorias e acompanha-
mento técnico referente às áreas 
de manejo de açaizais e outros cul-
tivos; treinamentos práticos sobre 
a fabricação de filtros alternativos 
com material de baixo custo e 
orientação aos moradores sobre a 
importância do consumo de água 
filtrada para a saúde da família; 
informações às associações locais 
sobre editais de chamadas públi-
cas e orientações sobre a forma de 
acessá-los.

Trabalho contínuo
O gestor do Rurap, Hélio Dan-

tas, reforçou que a execução do 
projeto será contínua. “Em toda 
a região do estuário amapaense o 
barco estará navegando para levar 
as políticas públicas do Governo 
do Estado e parceiros. Estamos 
desenvolvendo um cronograma 
de ações e a previsão é de que no 
próximo mês 
o barco alcan-
ce os produto-
res do distrito 
do Bailique”, 
anunciou.

O Barco 
Extensionista 
foi construído 
para ser escri-

tório móvel em apoio aos escritó-
rios locais das regiões do Bailique, 
Itaubal, Macapá, Santana, Maza-
gão, Laranjal e Vitória do Jari, que 
assistem o estuário amapaense. 
Até 2018 as ações devem benefi-
ciar todas estas regiões.

O projeto será um meio es-
sencial para dinamizar o mercado 
local e potencializar a produção, 
uma vez que dentre os vários be-
nefícios gerados, os ribeirinhos 
terão maior acesso a programas 
de geração de renda, como o Pro-
grama de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE).

Uma cooperação técnica entre 
o Amapá e o Pará também está 
sendo formulada, para que os 
serviços do Barco Extensionista 
alcancem também ilhas do estado 
vizinho.

Demais órgãos do Poder Exe-
cutivo contribuem com a ação, 
como a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (Sema), Secreta-
ria de Estado do Desenvolvimento 
Rural (SDR), Instituto Estadual de 
Floresta (IEF), de Pesquisas Cien-
tíficas e Tecnológicas (Iepa), do 
Meio Ambiente e de Ordenamen-
to Territorial (Imap) e Universi-
dade Estadual do Amapá (Ueap). 
Os sindicatos, cooperativas e as-
sociações destas localidades tam-
bém são parceiros, bem como o 
Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (INCRA) 
e a Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa), que 
junto ao Iepa executará atividades 
correlatas na transferência de tec-
nologias nestas regiões.

Efeito Jacamim
Os Jacamins estão soltos no Estado do 
Amapá. Tem uma galera que não fez 
nada; atrapalha um bocado, e agora, querem 
posar de articulados e defensores do Estado. 
A empresa francesa Voltaire que está 
em vias de se implantar no Oiapoque, foi por ações efeti-
vas e eficazes do governo estadual, leia-se Waldez Góes. 
Sai fora Capi.

Papagaio de Pirata
Senador Davi Alcolumbre, amigo de Aécio Neves, o homem 
da mala, estava igual papagaio de pirata na solenidade de 
entrega do prêmio de melhor Senador do Brasil, conferido 
pela sexta vez consecutiva a Randolfe Rodrigues. Triste!

Pacto da mediocridade
É o que está estabelecido entre Clécio, Randolfe (ambos 
do REDE) e Davi Alcolumbre (DEM). Em Brasília votam 
diferente, logo, pensam diferente, veem o Brasil por óticas 
dispares, mas no Amapá fazem um pacto pela mediocri-
dade. De mãos dadas pensam que enganam o povo. Essa 
prática da política do conchavo não tem mais espaço em 
lugar nenhum do Brasil. Xô!

Cutucaram Onça com vara curta
Essa bandidagem teve a petulância de matar de forma co-
varde um guerreiro da PM. Sargento Hudson Conrado, 46. 
Agora é segurar o tranco. Direitos Humanos nem uma nota 
de pesar pela perda desse brioso soldado!

Peregrino
Vereador Ray Fran (PR) está feito peregrino pelos gabinetes 
da CMV de Macapá em busca de duas assinaturas para 
dar entrada no requerimento que pede a instalação de 
uma CPI para afastar o prefeito Clécio Luiz do mandato. O 
objeto do pedido é o crime de responsabilidade fiscal, já que 
o prefeito contrariou a LRF usando mais de 54% do orça-
mento com pagamento de pessoal. Segundo o edil, Clécio 
extrapolou em 19% da Lei em 2016 e esse ano em 3%. Cadê 
os vereadores de Macapá?

Esquerda Caviar
O jornalista Rodrigo Constantino escreveu essa obra para 
caracterizar o que Nelson Rodrigues chamava de esquerda 
festiva. O que Clécio fala destoa das suas ações. Criticava 
o ex-prefeito por ter criado gerências e hoje ele está com a 
folha acima do limite prudencial da LRF recheado de ge-
rentes e com uma verba de gabinete polpuda. R$ 10 milhões 
889 mil. Eita! Falar é fácil, difícil é fazer.

De frente pro crime
A letra dessa música retrata muito bem o comportamento 
de canalhas de plantão que não perdem a oportunidade de 
tirar dividendos políticos de situações trágicas. “Tá lá um 
corpo estendido no chão, em vez de um rosto, a foto de um 
gol. Em vez de reza a praga de alguém. E um silêncio ser-
vindo de amém. O Bar mais perto de pressa lotou, malan-
dro junto com trabalhador. Um homem subiu na mesa do 
bar e fez discurso para vereador”. Não votem em canalhas.
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Janderson Cantanhede

A região amazônica é co-
nhecida não somente por 
sua rica fauna e flora, mas 

também por seu potencial energéti-
co. A grandeza fluvial tem atraído 
empreendimentos hidrelétricos de 
todos os cantos do mundo. Infeliz-
mente, essa riqueza não chega a boa 
parte dos moradores amazônicos, 
que ainda enfrentam as noites com 
velas e lamparinas, sem um bico de 
energia elétrica.

Para tentar amenizar essa dis-
paridade social, o governo federal 
criou o programa Luz Para Todos, 
criado em novembro de 2003, com 
o objetivo de acabar com a exclusão 
elétrica no país e prover acesso à ele-
tricidade, gratuitamente. Durante a 

execução, foram localizadas outras 
famílias que não recebiam o serviço 
e o Luz para Todos foi prorrogado, 
por meio do Decreto nº 7.520/2011, 
para o período de 2011 a 2014.

A iniciativa é coordenada pelo 
Ministério de Minas e Energia, 
operacionalizado pela Eletrobrás e 
executado pelas concessionárias de 
energia elétrica e cooperativas de 
eletrificação rural em parceria com 
os governos estaduais.

Em 30 de dezembro de 2014, o 
Decreto Nº 8.387 prorrogou até 
2018 o programa no país. A medi-
da teve o objetivo de levar energia 
elétrica a 228 mil famílias do meio 
rural.

O Luz para Todos atendeu até 
novembro de 2015 um total de 
3.184.946 famílias, beneficiando 
cerca de 15,3 milhões de pessoas. Os 
investimentos contratados superam 

R$ 22,7 bilhões, com recursos de R$ 
16,8 bilhões do governo federal.

 
Mais de 10 mil no Amapá
No Amapá, o Luz Para Todos 

iniciou em 2006, por meio de con-
trato firmado entre o Ministério de 
Minas e Energia, Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), Eletro-
brás e Eletronorte, como executora 
das obras. A meta era atender cerca 
de 19 mil unidades consumidoras, 
contudo, em 2014, o Luz Para Todos 
foi paralisado e apenas 7 mil unida-
des receberam o serviço.

Em dezembro de 2016, por de-
terminação do governador Waldez 
Góes, a Companhia de Eletricida-
de do Amapá (CEA) e o Governo 
do Amapá retomaram as tratativas 
com os órgãos do governo federal 
para restabelecer o programa, em 
primeiro momento, atendendo as 
comunidades de Água Branca do 

Cajari, em Laranjal do Jari; Maracá, 
em Mazagão, além dos distritos de 
Carnot e Lourenço, no município de 
Calçoene.

Após a execução, o programa 
atenderá, aproximadamente, 2 mil 
domicílios. As demais comunidades 
receberão o benefício até 2018.

O processo de contratação da 
CEA pela União para execução das 
obras estava em fase de conclusão. 
O Termo de Compromisso, primei-
ro passo, foi assinado e publicado 
no Diário Oficial da União pela 
CEA, Ministério de Minas e Ener-
gia, Eletrobrás e Aneel. A medida 
permitiria a interligação de 11.730 
domicílios em 143 localidades de 
todos os municípios do Estado. Os 
investimentos nesta etapa seriam de 
R$ 150 milhões.

Nesse pedaço do país, o principal 
objetivo do programa foi garantir 
energia de qualidade a comunidades 

Luz Para Todos: decisão judicial emperra 
programa no Amapá

Nova etapa permitiria a interligação de 11.730 domicílios em 143 localidades 
de todos os municípios do Estado



ribeirinhas, indígenas, quilombo-
las e populações de assentamentos 
universalizando o atendimento. No 
Amapá, mais de 200 localidades são 
atendidas por meio de sistemas iso-
lados, isto é, geradores que utilizam 
óleo diesel, combustível financiado 
pelo Governo do Estado. Apesar do 
esforço, a atual estrutura de geração 
não garante energia 24h.

 
Nova etapa
No primeiro semestre deste ano, 

uma audiência pública na Justiça 
Federal tratou do cadastramento 
de cerca de 20 mil domicílios ainda 
não contemplados nesta primeira 
etapa. O juiz federal João Bosco So-
ares presidiu a audiência e designou 
o Instituto do Meio Ambiente e do 
Ordenamento Territorial do Ama-
pá (IMAP) para coordenar o Grupo 
de Trabalho, formado pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), Secretaria Extraor-
dinária de Políticas para os Afro-
descendentes (Seafro) e Secretaria 
Extraordinária de Políticas para os 
Povos Indígenas (SEPI), que iria 
proceder com o cadastramento dos 
domicílios que permitirá a assinatu-
ra de um novo contrato.

Com o Luz Para Todos, as loca-
lidades serão atendidas pelo Siste-
ma Interligado Nacional (SIN) de-
vem ter acesso a um fornecimento 
de energia mais estável proveniente 
de fontes energéticas mais limpas e 
eficazes.

O SIN é o sistema de produção e 
transmissão de energia elétrica do 
Brasil, com predominância de usi-
nas hidrelétricas. Ele é constituído 

por quatro subsistemas: Sul, Sudes-
te/Centro-Oeste, Nordeste e a maior 
parte na região Norte.

 
Revés social
Esta semana, o desembargador 

federal Kassio Nunes Marques, do 
Tribunal Regional Federal da Pri-
meira Região, decidiu com base 
em uma ação movida pelo cidadão 
Lourival Nascimento da Costa, anu-
lar uma decisão judicial anterior 
que determinava o fornecimento de 
energia elétrica para toda a comu-
nidade em que vive Lourival, trans-
formando a ação individual em co-
letiva.

Segundo o desembargador Kas-
sio, é inconteste que o ordenamento 
jurídico atual não permite a conver-
são de ações individuais em coleti-
vas. Nesse caso, a decisão anterior 
extrapolou, no entendimento do de-
sembargador, os limites subjetivos e 
objetivos da demanda.

Enquanto os próprios mem-
bros do Judiciário não se enten-
dem quanto ao assunto, o material 
(posteamento, rolos de cabos, entre 
outros) comprado para executar o 
Luz Para Todos no Amapá está se 
deteriorando. Esse descaso foi de-
nunciado esta semana, pelo técnico 
do Incra no Amapá, Américo Távo-
ra, que levou o assunto ao conheci-
mento do Tribuna Amapaense. “São 
milhares de famílias que esperam 
por uma condição de vida mais dig-
na no Amapá, pois não têm energia 
elétrica. Até quando vão viver à luz 
da lamparina? E esse material apo-
drecendo, o que falar desse desca-
so?”, indagou.
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LUZ PARA TODOS 3 ANOS PARALISADO. 
TEM DINHEIRO, FALTA EXECUTAR!

Os 155 mil amapaenses que seriam atendidos pelo programa Luz 
Para Todos, do Governo Federal, deverão ter energia elétrica em 
casa somente a partir de 2018, conforme previsão da Eletronorte.

A meta era atender cerca de 19 mil unidades consumidoras, contudo, em 
2014, o Luz Para Todos foi paralisado e apenas 7 mil unidades receberam o 
serviço.

Em dezembro de 2016, por determinação do governador Waldez Góes, 
a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) e o Governo do Amapá reto-
maram as tratativas com os órgãos do governo federal para restabelecer o pro-
grama, em primeiro momento, atendendo as comunidades de Água Branca do 
Cajari, em Laranjal do Jari; Maracá, em Mazagão, além dos distritos de Carnot 
e Lourenço, no município de Calçoene. “Essa etapa será executada pela CEA, 
com garantia de recursos do Governo do Estado e já está em fase de licitação”, 
explicou o diretor de planejamento da Companhia de Eletricidade do Amapá, 
Rodolfo Torres. Serão atendidos aproximadamente 2 mil domicílios. As demais 
comunidades receberão o benefício até 2018.

O processo de contratação da CEA pela União para execução das obras 
está em fase de conclusão. O Termo de Compromisso, primeiro passo, já foi as-
sinado e publicado no Diário Oficial da União pela CEA, Ministério de Minas e 
Energia, Eletrobrás e Aneel, restando apenas a assinatura do contrato, prevista 
para ocorrer até o final de julho deste ano. A medida permitirá interligar os 
11.730 domicílios em 143 localidades de todos os municípios do Estado. Os 
investimentos nesta etapa serão da ordem de R$ 150 milhões.

O principal objetivo do programa é garantir energia de qualidade a co-
munidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas e populações de assentamentos 
universalizando o atendimento. No Amapá, mais de 200 localidades são aten-
didas por meio de sistemas isolados, isto é, geradores que utilizam óleo diesel, 
combustível financiado pelo Governo do Estado. Apesar do esforço, a atual es-
trutura de geração não garante 24 horas.

As obras foram divididas em quatro blocos, dois que estavam em execu-
ção no estado tiveram as obras paralisadas em 2014. As empresas responsáveis 
pela execução alegaram incapacidade para continuar os serviços. A Eletronorte 
informou que deverá abrir uma nova licitação para recomeçar as obras.

O prazo para a empresa responsável pelo serviço do bloco 3 terminar o 
trabalho foi o dia 31 de outubro, mas as obras não foram concluídas. A tercei-
ra etapa compreende Cutias, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Porto Grande e 
Pedra Branca do Amapari. O bloco 2, que correspondente a Macapá e Itaubal, 
que também foi abandonado pela empresa deveria ser concluído até 31 de de-
zembro. A validade dos contratos para ambas as etapas não será prorrogada, 
segundo a Eletronorte, que informou tomar medidas punitivas contra as em-
presas.

O valor total para as obras nas comunidades rurais nas quatro etapas do 
‘Luz Para Todos’ no Amapá chega a R$ 155 milhões. Os blocos 1 e 4, que nem 
iniciaram as obras, também terão licitações lançadas para a construção da es-
trutura.

Os blocos 1 e 4 ainda chegaram a ter licitações lançadas, mas não apare-
ceram empresas interessadas em participar da concorrência. A primeira etapa 
abrange Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Mazagão e Santana. O quarto bloco 
compreende Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba e Serra do Navio.

Segundo o coordenador do programa no Amapá, existe dinheiro 
garantido para realização do serviço. O maior desafio das licitações é en-
contrar empresas que aceitem concorrer para realizar o serviço em regiões 
rurais distantes e de difícil acesso no estado.
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Besaliel Rodrigues

O poder econômico encerra 
audácia tão rija, a ponto de 
resistir o próprio Poder Judi-

ciário eleitoral.
Assim, como guardiã da democracia, 

a Justiça Eleitoral precisa está sempre 
cônscia de sua função, exercendo sua 
missão, utilizando com perícia a legis-
lação ofertada ao assunto, manejando 
com destreza a minúscula produção li-
terária sobre o tema e sendo firme no 
ministério que lhe está proposto.

Para Cármen Lúcia, ministra pre-
sidente do STF, A denominada Justi-
ça Eleitoral “é o conjunto de órgãos do 
Poder Judiciário competente especifica-
mente para administrar as eleições e co-
nhecer e julgar os dissídios ocorridos no 
processo ou sobre o processo eleitoral e 
assegurar o exercício do direito político 
excelente, que é o de escolha de repre-
sentantes para os cargos do poder políti-
co do Estado (...) é uma garantia da De-
mocracia. É ela a manifestação do poder 
político, que se organiza para assegurar 
a soberania popular e fazer face aos ar-
roubos e afrontas de poderes particula-

res havidos no seio da sociedade, sejam 
eles de ordem econômica, ideológica ou 
qualquer outra, em benefício da demo-
cracia real do poder social.” (In Direito 
Eleitoral, p. 381).

Para Torquato Jardim, atual Ministro 
da Justiça, a função da Justiça Eleitoral 
“é abrir caminhos à expressão mais ín-
tima do cidadão, a de que ele, pelo voto, 
votando ou sendo votado, reconstrói, 
para melhor, e a cada eleição, seu pró-
prio sentido de destino – para si, sua 
família e seu País. (...) O papel da Justi-
ça Eleitoral é, diante da República, este: 
garantir aos titulares da soberania que o 
processo institucional se realizou legíti-
ma e validamente e que seus represen-
tantes eleitos foram escolhidos legitima 
e validamente. A ausência desta certeza 
fere de morte a República”.

No desempenho de sua função, a Jus-
tiça Eleitoral combate diversos tipos de 
crimes, dentre os quais se encontra o de 
abuso do poder econômico no processo 
eleitoral, que é melindroso, pois, mexe 
com os donos de uma arma poderosa: 
o dinheiro.

Tem sido, assim, uma árdua tarefa, e a 
Justiça Eleitoral tem encontrado inúme-
ros obstáculos em seu caminho, princi-
palmente quando o delito é praticado na 
órbita dos processos eleitorais dos quase 
seis mil municípios brasileiros. “Com 
efeito, é no Município que se concentra 
a base política do Estado, revelando-se 
nele as lideranças autênticas de todo o 
processo eleitoral”. Paulo Lopo Saraiva, 
no texto “As eleições municipais no Bra-
sil”. In Direito Eleitoral. cit., p. 219.

Alguns fatores contribuem para em-
baraçar a atuação do Poder Judiciário 
eleitoral no combate à prática do crime 
de abuso do poder econômico eleitoral. 
Vejamos:

a) Legislação eleitoral maliciosa (Ex-
pressão emprestada de Sérgio Sérvulo 
da Cunha, O que é voto distrital, p. 18). 
Alegam os especialistas no assunto que 
as principais dificuldades enfrentadas 
nesse combate residem na falta de meios 
legais e condições financeiras para tanto. 
Ampliamos, nesta oportunidade, as ra-
zões que têm levado a Justiça Eleitoral a 
se mostrar pouco eficiente no combate 

ao crime de abuso do poder econômico.
A priori, concordamos com a falta 

de condições materiais que essa justiça 
especializada enfrenta, pois, é sabido 
de todos, que é o seguimento do judi-
ciário que possui o menor orçamento, 
e, em parte, concordamos com a falta 
de instrumentos legais. Em sessão no 
plenário do Senado Federal, em que se 
discutia matéria eleitoral, o senador Ro-
mero Jucá, hoje no PMDB, “alertou para 
a necessidade de os tribunais eleitorais 
se aparelharem para poder combater os 
abusos...”. In Jornal do Senado, cit., p. 3.

Mas, diríamos que o problema, na re-
alidade, não reside bem na falta de ins-
trumentos, pois, temos vários. Cremos 
que o problema está na manipulação da 
legislação eleitoral, que é feita pelo Po-
der Legislativo da Nação (Ver Folha de 
São Paulo, de 21.10.99, artigo “Justiça 
desmoralizada”). Nossos parlamentares 
costumam fazer leis que os beneficiam e, 
quando essas mesmas leis os alcançam, 
por alguma razão, desconstituem-nas, 
aprovando outras leis. Concluiremos na 
próxima oportunidade.

A Justiça Eleitoral e o combate ao abuso econômico eleitoral – I

Da Editoria
 

Com o intuito de oferecer 
melhorias para a popula-
ção e implantar novos pro-

jetos, a presidência da Associação 
Brasileira dos Municípios (ABM) 
procurou o deputado Max da AABB 
(Solidariedade) para discutir as 
ações de captação de recursos e pedir 
auxílio, mas uma vez o parlamentar 
não negou ajuda e ofereceu o apoio 

necessário da Assembleia Legislativa 
do Amapá (Alap).

 
Nesse primeiro encontro ficou 

definido que serão realizadas discus-
sões com a Associação Brasileira de 
Municípios com a finalidade ampliar 
os conhecimentos sobre a entidade 
para que técnicos, prefeitos e secre-
tários envolvidos com o meio am-
biente possam ter condições de bus-
car recursos para seus municípios.

O evento que visa essa integração 
será aberto aos vereadores, secre-
tários municipais e estaduais, téc-
nicos, sociedade civil organizada e 
acadêmicos. Também será realizada 
a entrega de certificado aos partici-
pantes.

 
“A audiência pública sobre o as-

sunto já vêm sendo realizada em todo 
o Brasil e o Amapá não pode ficar de 

fora, e é uma maneira de nós como 
deputados de trazer recursos para 
o desenvolvimento do Estado, que 
ainda é o mais preservado do Brasil”, 
disse o deputado Max da AABB.

 
A audiência pública está marcada 

para acontecer no dia 23 de outubro, 
às 9 horas, no plenário Dalto Mar-
tins, na Assembleia Legislativa do 
Estado do Amapá.

Deputado Max da AABB traz Associação 
Brasileira dos Municípios para debater sobre 

desenvolvimento sustentável no Amapá



Doutor em demografia e professor 
titular do Mestrado em Estudos 
Populacionais e Pesquisas Sociais 

da Escola Nacional de Ciências Estatísticas – 
ENCE/IBGET (Agência Patrícia Galvão) Para 
demógrafo, crise de representatividade ex-
pressa nas manifestações em todo país é ainda 
mais grave no caso das mulheres e o Brasil não 
pode se declarar como um regime totalmente 
democrático ao excluir mais da metade da po-
pulação dos espaços de decisão e poder.

IPG – Gostaria que o senhor comentas-
se as demandas que apareceram de forma 
muito contundente na pesquisa pela refor-
ma política para permitir maior espaço para 
mulheres na política e maior paridade entre 
homens e mulheres nas candidaturas e nos 
parlamentos. A que o senhor atribui a pre-
mência dessas demandas?

José Eustáquio – Pensando nessas mo-
bilizações todas que tiveram no Brasil nesse 
último mês, a maioria dos analistas está cha-
mando atenção para a questão de uma crise 
de representatividade – ou seja, mostram que 
a população não se sente representada pelos 
partidos e por aquelas pessoas que deveriam 
ser representantes dessa mesma população.

Essa crise de representatividade ficou mui-
to evidente – o que revela uma certa burocra-
tização da política, um distanciamento em re-
lação às necessidades da população etc. Acho 
que esse é o quadro geral.

Agora, no caso das mulheres, essa crise 
fica mais evidente ainda se você pensar que as 
mulheres são maioria da população e do elei-
torado e têm uma representação no Congresso 
de menos de 10%. As mulheres não se sentem 
representadas por essa política e por esses par-
tidos que estão aí.

A pesquisa confirma tudo isso que as mo-
bilizações populares de junho deixaram muito 
claro. Quer dizer, o discurso que é feito e as 
questões que são colocadas em prática estão 
muito distantes da realidade da população 
como um todo, mas especialmente da popu-
lação feminina.

As mulheres sentem de uma maneira mais 
forte essa crise de representatividade da demo-
cracia e da política brasileira hoje em dia.
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ENTREVISTA

IPG – Na pesquisa apareceu também 
uma visão crítica das entrevistadas e dos 
entrevistados sobre o papel dos partidos em 
garantir 50% de mulheres entre suas can-
didaturas. O senhor poderia comentar este 
papel?

José Eustáquio – É a primeira vez na histó-
ria do Brasil que é muito forte essa crítica aos 
partidos. É como se tivesse uma ‘partidocracia’ 
– os partidos são autárquicos, como se fosse 
uma oligarquia bastante distante da população 
como um todo e, especialmente, das mulheres.

E aí tem alguns números que são impres-
sionantes. Por exemplo, nenhum partido bra-
sileiro hoje em dia é presidido por uma mulher. 
As pessoas sentem isso, sabem que, apesar de 
ter uma mulher na Presidência da República, 
isso não se refletiu no sentido da paridade.

Houve aumento no número de ministras, 
ele é recorde na história brasileira, mas ainda 
é muito pequeno, não chega nem em 30%. 
Houve aumento de mulheres em empresas 
públicas, como na Presidência da Petrobras 
e do próprio IBGE, que em quase 80 anos de 
história tem pela primeira vez uma mulher no 
comando.

Quer dizer, houve alguns avanços, mas ain-
da estamos distantes dos 50%. E isso em nível 
federal, nos estadual e municipal a situação é 
mais gritante ainda, há poucas mulheres pre-
feitas, vereadoras e nas chefias das secretarias 
municipais – as pessoas sentem muito isso nas 
cidades brasileiras.

IPG – O que representa esse déficit na pa-
ridade entre homens e mulheres nos espaços 
de poder?

José Eustáquio – Se a gente defende e diz 
que o Brasil é uma democracia, essa democra-
cia tem que representar a sociedade que está 
sustentando e garantindo seu funcionamento. 
Caso contrário, viramos uma oligarquia, um 
regime de poucos mandando em muitos.

Se queremos que a população decida e par-
ticipe dessa forma democrática, a composição 
dessa população tem que estar minimamente 
representada nas esferas de poder e decisão.

E, hoje em dia, as mulheres são mais da 
metade da população, mais da metade do 
eleitorado, já possuem um nível educacional 
maior do que o dos homens, vivem mais que 
os homens, estão entrando no mercado de tra-
balho. Até nas Olimpíadas, nas duas últimas 
edições, das seis medalhas de ouro que o Brasil 
conquistou, as mulheres ganharam quatro – 
ou seja, até no esporte o Brasil conseguiu uma 
projeção maior no ranking das Olimpíadas 
graças às mulheres.

Quer dizer, se as mulheres contribuem 
com o mercado de trabalho, se contribuem 
para o sustento das famílias, se em todo o tra-
balho reprodutivo as mulheres têm um peso 
muito maior – por que elas vão ficar fora da 
democracia? Um regime democrático que ex-
clui a maioria da população não pode se dizer 
totalmente democrático.

Além do mais, a literatura internacional 
mostra que a qualidade de vida e o nível de de-
senvolvimento de um país melhora quando há 
uma maior participação das mulheres na vida 

política. Ou seja, quanto menor for a exclusão 
feminina, maior é o bem-estar daquela socie-
dade.

Claro que não estou dizendo que se Ru-
anda tiver maioria feminina no parlamento 
ela vai ter um nível de vida maior do que o da 
Suíça. O que eu quero dizer é que se não tives-
se essa participação feminina, a situação seria 
pior em Ruanda. Ou seja, a literatura mostra 
que quando se tem uma participação com 
mais equidade de gênero isso acaba se refletin-
do nas políticas sociais e na qualidade de vida 
da população.

IPG – O sistema eleitoral brasileiro, tal 
como está hoje, dificulta o acesso de mulhe-
res ao sistema representativo?

José Eustáquio – Totalmente, porque hoje 
temos um sistema em que todo mundo con-
corre com todo mundo, não só o candidato 
de um partido com o de outro partido, mas os 
candidatos concorrem com os candidatos do 
seu próprio partido. Quem tiver mais votos é 
que vai se eleger.

É diferente, por exemplo, de um siste-
ma que tem uma lista fechada e em que todo 
mundo trabalha por aquela lista e você elege os 
mais votados da lista. Ou então, é diferente de 
um sistema misto, em que se vota na lista e nas 
pessoas, e em que uma parte dos candidatos 
vai ser eleita pela lista do partido e outra parte 
vai ser eleita diretamente pelas pessoas.

Ou seja, existem várias configurações para 
fazer um sistema mais justo na hora da campa-
nha, porque o sistema atual prejudica particu-
larmente as mulheres. Como as mulheres não 
estão nas estruturas partidárias, elas não ocu-
pam os principais cargos dos partidos, então 
elas também não têm acesso adequadamente 
ao tempo de televisão, aos recursos financei-
ros, à rede de capital político desse partido.

De um modo geral, o sistema eleitoral bra-
sileiro é muito ruim para garantir o avanço das 
mulheres na vida política do país.

José Eustáquio Diniz Alves
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Após 74 anos de projetos de integração fracassados um novo projeto está sendo discuti-
do. Ele traça nova rota que deverá passar por rodovias federais nos Estados do Pará e 

Roraima, através do prolongamento da BR 156, desde o município de Laranjal do Jari, 
no Amapá, até a cidade de Alenquer, no Pará, numa extensão de 382 km.

INTEGRAR O AMAPÁ 
AO BRASIL

Páginas  4  e  5.
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Projeto de professor do Amapá estimula alunos do 
ensino fundamental a aprender matemática

Reinaldo Coelho

Rafael Pontes, de 38 anos, leciona 
no curso de ciências da compu-
tação na Universidade Federal 

do Amapá. Em sua trajetória como pes-
quisador, ele sempre pensou em formas 
de promover e facilitar o ensino da ma-
temática também em grupos inclusivos, 
beneficiando crianças, por exemplo, com 
síndrome de Down.

E foi durante as pesquisas de mestrado 
e doutorado que um projeto ganhou for-
ça: a construção de um software que não 
só ajudasse os professores em sala de aula, 
como também os alunos, melhorando o 
desenvolvimento deles ainda na educa-
ção infantil. “O intuito era entender as 
potencialidades das crianças e auxiliar os 
professores para o ensino da criança com 
essa síndrome a estimular a coordenação 
motora, o desenvolvimento cognitivo, a 
linguagem da matemática e a interação 
na sala de aula”, explica Pontes. “E o sof-
tware se mostrou um instrumento eficaz 
com qualquer criança, inclusive com as 
com síndrome de Down e outras defici-
ências.”

O professor Rafael Pontes se diz muito 
feliz em ver “nosso trabalho científico re-
conhecido pelo MEC e sendo divulgado 
nacionalmente”.

“Aproveito para agradecer a professo-
ra Marinalva Oliveira, que me orientou 
no programa de Mestrado em Desen-
volvimento Regional da Unifap, no qual 
desenvolvemos uma pesquisa sobre “O 
ensino de Matemática com uso de Tec-
nologia para crianças com Síndrome de 
Down”, que propiciou a criação do sof-
tware educacional PAPADO. (Disponí-
vel para Download em http://objetose-
ducacionais2.mec.gov.br/). É a Unifap e 
o Amapá contribuindo para a Educação 
Brasileira!”, declara eufórico. 

Papado
Chamado de “Papado”, o software é 

gratuito e pode ser usado pelos alunos em 
sala de aula e em casa, com a ajuda dos 
pais. “É uma ferramenta simples feita em 
flash e contém exatamente aquelas ativi-
dades de matemática do ensino médio e 
do ensino fundamental”, conta o profes-
sor.

Rafael dá detalhes do desempenho que 
observou ao longo da pesquisa: “No caso 
da síndrome de Down, o software supe-
rou as minhas expectativas. Até na co-
ordenação motora ele foi importante. O 
aluno interagia com o software por meio 
do mouse. Então, quando ele conseguia 
se apropriar do uso do mouse, já era um 
grande avanço no seu desenvolvimento 
cognitivo e motor”.

Jogo – O aplicativo se assemelha a 
um jogo interativo, característica que, se-
gundo Rafael, deixa o aprendizado mais 
lúdico. “É possível gostar de matemáti-
ca quando ela é ensinada de forma mais 
atrativa”, destaca. “Isso permite ao aluno 
interagir com o professor. Quando ele 
acerta, o professor aplaude; quando ele 
erra, emite-se um som de estímulo para 
que ele tente novamente. Isso dá uma sen-
sação de pertencimento. ”

Planejando atender toda a rede pú-
blica de ensino fundamental do estado 
do Amapá, Rafael conversou com outros 
professores e alunos durante a pesquisa, 
testando e validando a aplicação do pro-
jeto ao longo do período de experiência. 
“Os professores usaram o aplicativo den-
tro do laboratório, com computador e 
Datashow, e projetaram em sala de aula”, 
conta. “A ideia é exatamente essa, co-
nhecer as dificuldades dos professores e 
desenvolver soluções tecnológicas para 
apoia-los em sala de aula. ”

A tecnologia faz parte do banco de 
objetos educacionais do MEC e pode 
ser baixada gratuitamente, no endereço 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.
br/.

Semana Nacional de Ciência e Tec-
nologia

“A Matemática está em tudo” é o tema 
da Semana Nacional de Ciência e Tecno-
logia

A Matemática foi escolhida como 
tema da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia 2017, que acontece de 23 a 
29 de outubro em todo o país. A escolha 
baseia-se no fato de que dois dos maio-
res eventos com este tema acontecerão no 
Brasil nos próximos anos. Juntos, eles for-
mam o Biênio da Matemática 2017-2018 
e reforçam a SNCT 2017.

Em 2017, o país vai sediar, pela primei-
ra vez, a Olimpíada Internacional de Ma-
temática, uma competição que reúne os 
melhores estudantes do mundo. No ano 
seguinte, é a vez de o Congresso Inter-
nacional de Matemáticos trazer ao Brasil 
pesquisadores de alto nível, também pela 
primeira vez no país.

A pesquisa matemática no Brasil teve o 
seu primeiro grande impulso com o Ma-
temático maranhense Joaquim Gomes de 
Souza, por isso, a SNCT de 2017 vai ho-
menageá-lo, vamos conhecer um pouco 
de sua vida e de sua história. Hoje o nosso 
país tem uma grande instituição de refe-
rência internacional, o Instituto de Ma-
temática Pura e Aplicada (IMPA) no Rio 

de Janeiro, com um papel de vanguarda 
no Brasil e na América Latina, tanto pela 
excelência da sua pesquisa, como pelo seu 
papel na formação de jovens cientistas e 
na difusão da Matemática.

A Matemática está em tudo
Conhecida como “a ciência das ciên-

cias” e por outro lado, não reconhecida 
como ciência por outros, a Matemática 
tem tantas definições quanto aplicações, 
e é tão útil quanto prazerosa. Ela explora 
o raciocínio lógico e abstrato, e é usada 
como ferramenta essencial em incon-
táveis áreas do conhecimento humano, 
como a Física, Biologia, Química, En-
genharia, Economia, Administração de 
negócios, Artes, Agricultura e até a Me-
dicina. Ela está tão presente na nossa vida 
cotidiana, que, às vezes, a gente nem nota.

A Matemática é, sem dúvida, uma das 
áreas de conhecimentos mais fascinan-
tes e antigas. Acredita-se que ela tenha 
surgido antes mesmo da escrita e suas 
aplicações concretas impulsionaram o 
desenvolvimento da humanidade des-
de as primeiras civilizações por meio do 
manejo de plantações e medição de terra, 
registro do tempo e comércio.

Ela atravessou não só o tempo, como 
também o espaço. Gregos, muçulmanos, 
egípcios e chineses na antiguidade e na 
atualidade, todos nós estudamos e usa-
mos a Matemática em nosso benefício. 
Ela é um instrumento para facilitar a vida 
e não o bicho-papão como grande parte 
das pessoas pensa ser.

O estudo da Matemática começou de 
maneira mais simples com os números, 
naturais, inteiros e operações aritmé-
ticas e todos os povos desenvolveram 
suas próprias formas de contar núme-
ros. Pode parecer exagero, mas não é: o 
“zero” é uma das maiores e mais impor-
tantes invenções da mente humana! A 
partir daí, suas aplicações foram se mul-
tiplicando e se tornando mais complexas 
como na Álgebra, Geometria, Trigono-
metria, Porcentagem, Estatística, Topo-
logia, Teoria dos jogos, dentre outras.

O programa Trilhas da Educação, exibido pela Rádio MEC, traz uma ideia que auxilia no aprendizado de matemática e ainda resgata o ensinar inclusivo. 



Macapá-AP, 21 a 27 de outubro de 2017 COTIDIANO - B3

Abertura da Semana de Saúde na Fronteira reúne 
autoridades do Amapá e Guiana Francesa

Da Editoria

Com o intuito de reafirmar a rela-
ção colaborativa, as autoridades 
do Amapá e da Guiana Francesa 

estiveram reunidas na última segunda-fei-
ra (16), no município de Saint-Georges, na 
Guiana, para a abertura oficial da Semana 
de Saúde na Fronteira.

O evento anual faz parte do Acordo de 
Cooperação Técnica e Científica, firmado 
entre os governos brasileiro e francês, em 
1996, com foco na atenção às populações 
da zona de fronteira, e leva ações sociais e 
orientações de saúde para as cidades de Oia-
poque e Saint-Georges, na Guiana, e áreas 
indígenas.

Este ano, a Semana de Saúde na Fron-
teira tem como tema o controle da tubercu-
lose, doenças vetoriais e HIV/AIDS. Serão 
ofertados atendimentos médicos, ambula-
toriais, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite 
e dengue, além de distribuição de preserva-

tivos e material informativo nas duas cida-
des.

O secretário adjunto de saúde, Paulo Tá-
vora, explicou que as ações de prevenção de 
vetores e infecções sexualmente transmissí-
veis (ISTs) na região são importantes, já le-
vam o acesso à prevenção para áreas mais 
distantes, como aos ribeirinhos e aldeias 
indígenas.

“O estado do Amapá tem a honra de po-
der estar aqui, e através da nossa atividade, 
das nossas unidades hospitalares e do nosso 
serviço de saúde, pôde estabelecer e fortale-
cer essa relação, que será duradoura e con-
tínua”.

A cooperação entre os países ainda pre-
vê o reforço da vigilância epidemiológica, 
sanitária e ambiental, na implementação de 
programas de treinamento, capacitação de 
recursos humanos e a promoção da partici-
pação comunitária.

O diretor da Agência Regional de Saú-
de da Guiana Francesa, Jacques Cartiaux, 
falou sobre a importância do trabalho em 
conjunto e encorajou a todos no combate 

ao mosquito Aedes aegypti e as ISTs. “Com-
bater essas doenças é um trabalho que deve 
ser feito nas duas partes da fronteira. Juntos, 
podemos fazer muito mais, os dois estados 
têm muito a contribuir”, ressaltou.

Participaram também da abertura o vi-
ce-prefeito de Oiapoque, Erles Karipuna, o 
secretário municipal de saúde de Oiapoque, 

Roberto Wagner Bernardes, e o presidente 
da Câmara Municipal de Oiapoque, José 
Nazareno Lobão.

A programação da Semana de Saúde na 
Fronteira acontece até o dia 21 de outubro. 
Ainda serão feitas ações de saúde e palestras 
e oficinas para alunos e agentes de saúde e 
endemias.

Semana levará atendimento e conscientização sobre tuberculose, doenças vetoriais e HIV/AIDS

Livros em espaços públicos em Brasília se espalham 

No início, a ideia era colo-
car ao menos 10 livros nas 
prateleiras de um açougue 

na quadra 312 da Asa Norte, na Ca-
pital Federal. Funcionaria da seguinte 
forma: o leitor pegava um exemplar, 
levava para casa e devolvia após a lei-
tura. Com o passar do tempo, o projeto 
tomou outras proporções. No boca a 
boca, cada vez mais pessoas souberam 
da iniciativa e, com isso, os livros, ago-
ra frutos de doações, foram parar nas 
paradas de ônibus. Hoje, são 37 biblio-
tecas populares espalhadas nos pontos 
da W3 Norte. De lá pra cá, passou-se 
uma década. E outros exemplos surgi-
ram, enfatiza o criativo e heróico fun-
dador Luiz Amorim.

Além das atividades comerciais do 
açougue, o Açougue Cultural T-Bone 
tem diversas programações culturais. 
Entre elas está a “Noite Cultural T-Bo-
ne”, que está em sua 22ª edição. Por lá 
já passaram mais de 150 mil pessoas e 
centenas de artistas. Quem anima as 
noites é Miquéias Paz, conhecido ator 
e mímico da cidade, que é o mestre de 
cerimônias das noites culturais. 

Outro projeto do estabelecimento é 
a “Parada Cultural – Biblioteca Popu-
lar 24 horas”, que disponibiliza em cada 
ponto de ônibus de Brasília uma mini-
-biblioteca, em que as pessoas pegam 

livros emprestados, lêem e os devolvem 
em qualquer outro ponto da cidade. O 
interessante é que o índice de perda ou 
dano dos livros é baixíssimo.

Quem se be-
neficiou desse 
programa foi Re-
nata Conceição, 
filha de uma em-
pregada domés-
tica, estudante 
da rede pública 
de ensino. Aos 
18 anos, ela pas-
sou no vestibular 
para a UnB lendo 
os livros que pe-
gava nas paradas 
de ônibus. Grata 
ao projeto doou 
seus livros para a 
Parada Cultural.

O T-Bone 
também conquis-
tou importantes 
freqüentadores, 
como Luiz Mar-

tins, jornalista, poeta e professor da Fa-
culdade de Comunicação da UnB, que 
é um dos mais assíduos no açougue.

(*) Jornalista, ensaísta e escritor Eu-
genio Santana)

Eugenio Santana - Jornalista (escritor.eugeniosantana999@gmail.com)
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Reinaldo Coelho

Desde que foi criado, em 
1943, por decreto do então 
presidente Getúlio Vargas, 

como Território Federal, o atual Es-
tado do Amapá sofre com isolamento 
geográfico de toda ordem, é o único 
Estado sem ligação rodoviária com o 
resto do país, e o transporte de cargas e 
passageiros só é realizado por via aérea 
ou fluvial. 

As implicações práticas dessa fal-
ta de conexão rodoviária com o resto 
do país são sentidas diariamente por 
todos os habitantes do Estado e prin-
cipalmente da Capital, que concentra 
quase 60% da população do Amapá, e 
que encarece o preço dos produtos em 
geral, causa do alto custo de vida ama-
paense, que importa quase tudo, desde 

tomates, passando por eletroeletrôni-
cos até os automóveis de outros Esta-
dos da federação.

Ao longo das últimas décadas fo-
ram idealizados diversos projetos de 
integração do Amapá com o resto do 
Brasil. Desde que foi criado em 1943 o 
Amapá não teve, e como não continua 
tendo, a devida atenção por parte do 
governo federal, no que se refere a sua 
conexão com o resto do país. Os go-
vernos militares nos anos 70 foram os 
primeiros a tentar uma integração com 
a implantação da Rodovia Perimetral 
Norte (BR 210).

A BR-210, também conhecida como 
Perimetral Norte, previa no seu projeto 
original a interligação dos Estados do 
Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. 
Este projeto começou a ser executado 
no auge do regime militar, na década 
de 70, quando os trechos de “início” 
e “fim” da BR-210 começaram a ser 

construídos no Amapá e em Roraima, 
respectivamente.

No Amapá, a Perimetral Norte par-
te da capital, Macapá, e, com quase 
200 km de extensão, chega até as ter-
ras Indígenas Waiãpi, no município de 
Serra do Navio. No lado roraimense, 
a BR-210 possui atualmente 411,7 km 
asfaltados, saindo do rio Jatapu à Mis-
são Catrimani e intercepta as federais 
BR-174 e BR-432.

O traçado planejado para a rodovia 
BR-210 cruzava diversos territórios in-
dígenas. Esta foi a umas das maiores 
dificuldades para a execução das obras. 
Outra grande barreira que contribuiu 
para a União abandonar o projeto foi 
o custo astronômico para a conclusão 
dos 2 mil km da rodovia transversal, 
que poderia ultrapassar R$ 1 bilhão. 
Posteriormente o governo amapaense 
mediante o governo federal para a im-
plantação da Rodovia Transguianen-

se para integrar o Estado ao chamado 
platô das Guianas, perpassando pela 
hidrovia do Marajó e pela Rodovia 
Macapá-Belém, visando a integração 
definitiva do Amapá com o Brasil.

Novo projeto  
Na última semana mais uma inicia-

tiva de integrar o Amapá a outras uni-
dades da federação foi proposto pelo 
Projeto de Lei Federal nº 7252/17, de 
iniciativa dos deputados Remídio Mo-
nai (PR-RR), Lúcio Vale (PR-PA), e 
Vinícius Gurgel (PR-AP), que através 
do projeto, deram novo traçado a BR 
156 já definida no plano nacional de 
Integração. Essa nova proposta altera o 
Plano Nacional de Viação, pois, o novo 
traçado da rodovia BR-156 vai interli-
gar os Estados do Amapá, Pará e Rorai-
ma. Com o prolongamento original da 
rodovia BR-156 desde o município de 
Laranjal do Jari, no Amapá, até a cida-

INTEGRAR O AMAPÁ AO BRASIL

Após 74 anos de projetos de integração fracassados um novo projeto está sendo discutido. Ele traça nova rota que deverá 
passar por rodovias federais nos Estados do Pará e Roraima, através do prolongamento da BR 156, desde o município de 

Laranjal do Jari, no Amapá, até a cidade de Alenquer, no Pará, numa extensão de 382 km.
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Paru”, considerou o governador Wal-
dez Góes.

Depois da reforma, a BR-156 pas-
sará a ter um total de 1.294 km, com 
o trajeto previsto desde Alenquer até 
a fronteira com a Guiana Francesa, em 
Oiapoque, ao norte do Estado.

Como será executado
A nova proposta deve interligar os 

Estados a um custo menor, já que pre-
vê uma extensão menor de pavimen-
tação. Com as alterações propostas no 
projeto de lei, a BR-156 será estendida 
de Laranjal do Jari para Alenquer com 
grande parte do traçado coincidente 
com o da rodovia estadual PA-254, 
numa extensão de 382 km. Dessa for-
ma, a BR-156 passaria a ter um total de 
1.294 km, com o trajeto previsto desde 
Alenquer até a fronteira com a Guiana 
Francesa, em Oiapoque, no Norte do 
Amapá.

A expectativa é que o projeto de lei 
seja votado pelas comissões da Câma-
ra dos Deputados até novembro, em 
seguida, segue para o Senado onde 
também deve ser votado pelas comis-
sões até dezembro. Já o estudo de via-
bilidade econômica deve ser finalizado 
até o fim do ano.

A execução
• A primeira etapa do projeto de 

lei prevê o prolongamento da BR-156, 
a partir de Laranjal do Jari, município 
ao Sul do Amapá, até o “entroncamen-
to” da BR-163, já nas imediações do 
município de Alenquer, no Pará.

• A outra fase prevê estender a 
BR-210, desde a cidade de Caroebe, 
em Roraima, até a confluência com a 
BR-163, já no Estado do Pará, no mu-
nicípio de Oriximiná, que é vizinho a 
Alenquer e tem ligações por estrada. 
Desta forma, os três estados estariam 
interligados via terrestre.

Presenças
Também estavam presentes na so-

lenidade os deputados federais Rober-
to Góes, Cabuçu Borges e Marcivânia 
Flexa, além dos deputados estaduais 
Jory Oeiras, Luciana Gurgel e Fabrício 
Furlan; o prefeito de Mazagão, Dudão 
Costa; e o superintendente regional da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) no 
Amapá, Kleberson Sampaio, entre ou-
tras autoridades.

terações até a sua votação.
“Há muitos anos defendemos a 

interligação da Amazônia, e hoje ela 
está ao nosso alcance. Com atuação 
conjunta dos três estados poderemos 
alcançar a federalização dessas estra-
das e garantir o prolongamento deste 
traçado e a unificação. Um salto para 
o fomento, desenvolvimento e cresci-
mento da Amazônia como um todo”, 
explicou o deputado federal Remídio 
Monai, de Roraima.

O deputado Vinícius Gurgel desta-
cou que a propositura está inserida no 
contexto do Arco Norte, mecanismo 
que visa alavancar as exportações no 
país. “Esse projeto tem potencial para 
trazer novos investimentos e oportu-
nidades de negócios, que vão promo-
ver o desenvolvimento sustentável na 
região amazônica”, defendeu o parla-
mentar amapaense.

Para governador Waldez Góes essa é 
a melhor alternativa de interligação da 
Amazônia. “É de significativa impor-
tância para os Estados do Amapá e do 
Pará, visto que, além da integração en-
tre as Unidades da Federação, a região 
de influência da rodovia possui grande 
potencial para exploração econômica 
sustentável e para o turismo ecológico, 

atividades que seriam viabilizadas pela 
ligação rodoviária. Ganharíamos em 
todas as vertentes; era um sonho que 
agora podemos enxergar próximo da 
realidade”, compartilhou Góes.

Os parlamentares acreditam que o 
DNIT pode assumir a manutenção da 
BR depois que o trecho for federaliza-
do. 

“A lei foi criada após um estudo que 
fizemos. Nele, identificamos que a re-
gião amazônica precisa ser integrada. 
A integração mais fácil e mais prática 
foi essa que nós encontramos”, justifi-
cou o deputado Remídio.

O Amapá entraria em parceria com 
os demais estados para construir uma 
ponte sobre o Rio Paru, em Almei-
rim (PA). O governador Waldez Góes 
disse que, a princípio, a travessia será 
realizada por balsas e os três governos 
podem arcar com os custos de manu-
tenção.

“A mobilização política é funda-
mental. Tenho a compreensão da im-
portância desta interligação. Neste 
momento temos que, no mínimo, es-
tarmos unidos, tanto na manutenção 
como na interligação por balsas no rio 

de de Alenquer, no Pará, numa exten-
são de 382 km, com grande parte do 
traçado coincidente com o da atual ro-
dovia estadual PA-254. Com as altera-
ções propostas, a BR-156 passaria a ter 
um total de 1.294 km, desde Alenquer 
até a fronteira com a Guiana Francesa. 

Em Discussão 
Esse novo plano de integração dos 

três estados nortistas vem sendo discu-
tido na câmara federal e nas unidades 
federadas abrangidas, por iniciativa 
dos parlamentares que propuseram e 
de delegação da Comissão de Integra-
ção Nacional e da Amazônia, que teve 
como relatora a deputada socialista Ja-
nete Capiberibe e que foi aprovado pela 
referida comissão. A relatora defendeu 
que a proposta vai facilitar a circulação 
de pessoas e mercadorias, integrando 
melhor a região leste do Pará e o estado 
do Amapá. “A ligação rodoviária entre 
Laranjal do Jari e Alenquer contribui-
rá, com certeza, para a dinamização 
econômica da região e a melhoria da 
qualidade de vida da população local”, 
disse. 

A partir de então os parlamentares 
passaram a visitar os municípios que 
estão no novo traçado e submeteram a 
discussão o objeto da nova integração 
com autoridades federais e estaduais e 
reunindo políticos, representantes da 
sociedade civil organizada, empresá-
rios e técnicos do governo para uma 
importante discussão sobre o projeto 
de lei que visa interligar três potências 
econômicas da Amazônia: Amapá, 
Pará e Roraima. 

Eles argumentam que a região de 
influência da rodovia possui grande 
potencial para exploração econômica 
sustentável e para o turismo ecológico. 

“Além disso, os núcleos habitacionais 
existentes ao longo da rodovia seriam 
melhor integrados com o acesso ro-
doviário, o qual, juntamente com a 
hidrovia, possibilitará crescimento 
econômico e melhoria na qualidade de 
vida da população”, disseram na justi-
ficativa do projeto.

A proposta é um desdobramento 
do estudo “Arco Norte: Um Desafio 
Logístico”, publicado pelo Centro de 
Estudos e Debates Estratégicos (CE-
DES) da Câmara dos Deputados. Se-
gundo o estudo, que teve a relatoria 
dos deputados Lúcio Vale e Remídio 
Monai, a nova logística de transportes 
vai aumentar a competitividade dos 
produtos brasileiros no exterior, mas 
para que isso aconteça é necessária 
uma série de investimentos para in-
tegrar rodovias, ferrovias, hidrovias e 
portos. 

Viabilidade do projeto 
O projeto de lei federal nº 7252/17, 

que quer alterar no Plano Nacional 
de Viação, pretende alongar a BR-156 
com acesso aos estados do Pará e Ro-
raima. O projeto de viabilidade finan-
ceira da obra está sendo feito pelo De-
partamento Nacional de Transporte 
(DNIT), e ficará pronto, segundo o de-
putado Federal Vinícius Gurgel (PR), 
até o fim de dezembro.

No encontro estavam representan-
tes do legislativo federal e estadual e 
uma comissão do Estado de Roraima.

Desde que o projeto foi protocola-
do na Câmara Federal, eles estão per-
correndo as cidades e comunidades 
nos arredores do traçado planejado no 
projeto em busca de apoio político e 
da iniciativa privada para a aprovação 
da proposta, que ainda pode sofrer al-
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Talita Gemaque: Atletismo - Ouro e Prata em Natal (RN)
Reinaldo Coelho

É ouro e prata para o Amapá. A atleta 
Talita Gemaque representou bem o 
seu Estado, no Troféu Norte Nordeste 

Caixa de Atletismo Sub-18 conquistando duas 
medalhas: uma de ouro e outra de prata.  A 
competição também contou com a participação 
do amapaense Jonielson Nascimento que ficou 
em 4º lugar nos 800m e em 6º nos 1.500m.

Nossos atletas estão de parabéns, guerrei-
ros mostrando que o Amapá pode. Ambos são 
da Equipe Associação Atlética Portal do Sol 
(AAPS), que vem revelando grandes nomes do 
atletismo amapaense, sob o comando do gran-
de técnico João Gomes e do presidente Thaison 
Viana.

O vice-presidente da Federação de Atletis-
mo Amapaense (FAAP), Silvio Medeiros, con-
versou com a reportagem do Tribuna Amapa-
ense, ainda em Natal e muito emocionado disse 
que ainda tem muita coisa boa pra vir para es-
ses campeões. “Obrigado a Sedel por viabilizar 
a ida desses atletas a competição e também a 
FAAp, na pessoa de seu presidente, pelo empe-
nho com nossos guerreiros”.

O presidente da AAPS, Thaison Viana, 
também falou dos seus atletas que representa-
ram tão bem o Amapá e a equipe, trazendo as 
medalhas tão importantes para o desporto lo-
cal. “Essa vitória da Talita Gemaque e a parti-
cipação do Jonielson representa uma felicidade 
e um orgulho muito grande para a nossa equi-
pe, que vem escrevendo um novo capitulo no 
Atletismo. É a primeira vez que o Amapá ganha 
uma medalha de ouro no atletismo”.  

Thaison Viana explica que essa categoria 
desportiva (atletismo) é uma das mais difí-
ceis para os atletas do Norte dominar e estão 
começando a superar, pois a Talita conseguiu 
vencer os 800 metros rasos feminino e trouxe 
a primeira medalha de Ouro do Norte/Nordes-
te, e  a segunda medalha de prata do Amapá. 
“A primeira medalha de prata foi em 2007 com 
o Aluízio Santos, e há 10 anos nenhum atleta 
amapaense conseguiu esse feito. No retorno da 

Talita, estaremos dando início a algumas tra-
tativas junto aos nossos patrocinadores e con-
juntamente com a diretoria, familiares e atletas 
poderemos começar a sonhar mais alto, como 
meta as Olimpíadas de Tóquio que já se avizi-
nha, em 2020”.

Essas vitorias, deram uma alavancada nas 
equipes locais de Atletismo e começaram os 
lideres da modalidade amapaense, já se movi-
mentam em montar estratégias técnicas e fi-
nanceiras, para que os atletas locais possam se 
preparar para disputar as primeiras Olimpíadas 
na modalidade de Atletismo. “Faltam somente 
dois anos técnicos para que possamos nos pre-
parar. Montaremos equipes multidisciplinar 
para lapidar esses talentos, como Talita e Joniel-
son e outros garotos que já temos nas pistas do 
Amapá. Vamos fazer projetos audaciosos para 
que eles venham a lograr êxitos nesses eventos e 
quem sabe pela primeira vez o Amapá partici-
pe”. Explana o presidente da AAPS.

Ele continua reforçando que o atletismo 
é uma modalidade muito difícil de 
competir e conquistar uma vaga na 
elite nacional. “Vemos muitos atletas 
amapaenses de Judô, Taekwondo, Tê-
nis de Mesa, indo para a Seleção Bra-
sileira, mas, o atletismo local está au-
sente, pois é extremamente difícil que 
um atleta se destaque a este nível. Mas, 
quando assumimos começamos a tra-
çar esta meta de trabalho e a vitória da 
Talita, mostra que estamos no cami-
nho certo. O treinador dela, o Gama 
vem fazendo um trabalho espetacular, 
essa vitória é muito mérito dele, ele 
tem uma paciência com seus atletas e 
ele possui um elenco de meninas que 
vão dar muito o que falar daqui para 
frente, como Josiane, Brenda, a Elisia 

e a Tainara Gemaque, que são irmãs da Talita 
que são grandes talentos. A Tainara que vai via-
jar para São Luiz (MA) e com certeza vai trazer 
medalha para o Amapá”. 

Quem é Talita Guimarães?
A nossa atleta tem origem humilde e é na-

tural de Chaves,filha do casal de pescadores, 
Sebastião Pereira Gemaque e Elisa Gemaque, 
nascida em 22 de maio de 2000, 17 anos, pos-
sui três irmãos e veio para Macapá para dar 
continuidade aos seus estudos.

Estuda na Escola Militar Antônio Messias, 
hoje sob a tutela da Policia Militar do Amapá, 
Cursa o 1º ano do Ensino Médio. “Sou do in-
terior de Macapá, vim morar em Macapá para 
dar continuidade aos meus estudos no Ensino 
Médio, estou atualmente, morando com uma 
tia e estudando no Bairro Zerão, na Escola Mi-
litar Antônio Messias”, conta Talita.

Quanto a seu interesse em esporte isso 
aconteceu devido a problemas de saúde de seu 
irmão, que estava acima do peso e começou 
a praticar o atletismo, como meio de comba-
ter uma futura obesidade. “Meu irmão fazia 
atletismo para tratamento de saúde e fiquei 
curiosa e passei a acompanhá-lo e assistir seus 
treinamentos e comecei a gostar dessa moda-
lidade esportiva”.

Tudo começou em 2016, Talita Gemaque 
passou a treinar com o irmão e não estava 
muito certa de que iria dar continuidade, es-
tava pensando em desistir. “Pensei, logo que 
comecei, a desistir, mas não, continuei em 
frente. Passei a participar das corridas de rua e 
de pistas, sem pensar em competir, conseguia 
sempre boas colocações, alguns primeiros lu-
gares, pois, ninguém, pode todo tempo subir 
ao pódio, pois temos muitos outros colegas 
com a mesma meta”.

Talita Gemaque recorda que começou a 
competir sem se inscrever nas corridas reali-
zadas pelo IJOMA. “Participei das corridas do 
Ijoma, com a curiosidade de como me sairia 
em uma disputa de rua, treinei e me sai bem. A 
minha primeira participação competitiva foi 
na Corrida da Policia Militar onde eu ganhei 
em segundo lugar, no feminino. E o prêmio 
em dinheiro, me ajudou muito e me deu mais 
força para continuar. Meu maior prêmio foi o 
entusiasmo do meu treinador que me disse: 
‘Continua assim, estou te treinando para que 
tenhas um futuro melhor e cresça na tua vida’.

Ao se referir ao seu técnico, Talita se emo-
ciona e descreve o apoio do treinador. Graças 
ao Gama, que ajuda tanto nas pistas, quanto 
nos treinamentos, ele tem preocupação em me 
ajudar no meu dia a dia. Tanto que ele acre-
ditou em mim, me disse que eu tinha poten-
cialidade para crescer no atletismo e passou a 
investir em mim, tanto tecnicamente, quanto 
financeiro, pois custeava minhas inscrições e 
demais necessidades esportivas. E graças a ele 
e seu total apoio, consegui na minha primeira 
competição fora do Estado, subir no alto do 
pódio e conquistar minha primeira medalha 
de Ouro. Ele é muito exigente, puxa muito nos 
treinos, agora sei o porquê dessas exigências 
é para conseguirmos ficar entre os melhores. 
“Quero agradecer também a minha equipe 
Portal do Sol, que é uma família e nos dá todo 
o apoio nos treinamentos e na família”. Talita 
Gemaque tem no atletismo sua ferramenta 
de superação na vida. “Hoje, sou conhecida 
e meu nome está entre os melhores atletas do 
Amapá, sou reconhecida pelos colegas, pela 
imprensa, estou crescendo na minha vida par-
ticular, ajudando financeiramente minha tia, 
e agora pagando minha inscrição. Tudo isso 
graças ao ATLETISMO”.



As equipes que representarão o 
Amapá na fase nacional dos 
Jogos Escolares da Juventude, 

categoria de 15 a 17 anos, estão definidas. 
Os campeões da fase estadual foram conhe-
cidos na última semana, em Macapá. Cerca 
de quatro mil alunos atletas de todo o Es-
tado, envolvendo as fases municipais, par-
ticiparam das modalidades coletivas de fut-
sal, voleibol, handebol, basquete e vôlei de 
praia, nas categorias masculino e feminino.

Na modalidade de futsal, o domínio foi 
das escolas do interior do Estado. No femi-
nino, a final foi entre os colégios Munguba 
do Jari,  Vitória do Jari e Lourimar Simões 
Paes, de Cutias do Araguari. O título ficou 
com a Escola Munguba, que venceu por 4 a 
1, e se tornou bicampeã do torneio.

No futsal masculino, a decisão também 
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JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2017

Da Redação envolveu uma escola do interior, Teotônio 
Brandão Vilela de Vitória do Jari, que en-
frentou o Colégio Amapaense (CA) de Ma-
capá. E o campão foi o tradicional CA, que 
venceu por 4 a 3, e conquistou a vaga para a 
etapa nacional dos jogos.

Para o coordenador dos Jogos Escolares, 
professor Olivaldo Nunes, o evento tem um 
saldo positivo e agora o intuito é ter uma 
boa participação na etapa nacional. “Encer-
ramos os jogos da maneira que planejamos e 
avaliamos que foi um sucesso. A partir desse 
momento, já estamos montando a organiza-
ção para levar esses alunos atletas para etapa 
nacional”, disse.

Com investimento do governo do Es-
tado e através de emenda parlamentar do 
deputado federal Roberto Góes de R$ 1,4 
milhão, para realização de grandes eventos 
esportivos no Amapá, também está incluso 
os Jogos Escolares e contempladas as passa-
gens áreas, permitindo o deslocamento dos 

amapaenses até a sede 
de realização das com-
petições, em âmbito na-
cional.

Os Jogos Escola-
res da Juventude são o 
maior evento estudantil 
esportivo do Brasil. A 
competição de abran-
gência nacional reúne 
milhares de alunos-
-atletas de instituições 

de ensino públicas e privadas de todo o país. 
Atualmente, é tida como referência inter-
nacional. Consideradas as fases seletivas, os 
números chegam a mais de dois milhões de 
atletas e cerca de quatro mil cidades parti-
cipantes.

A fase nacional dos Jogos Escolares de 
15 a 17 anos serão disputados entre os dias 
16 e 25 de novembro, em Brasília (DF).

Classificação final
Futsal Masculino
1º Colégio Amapaense (Macapá)
2º Escola Estadual Teotônio Brandão Vi-

lela (Vitória do Jari)
Futsal Feminino
1º Escola Estadual Munguba do Jari (Vi-

tória do Jari)
2º Escola Lourimar Simões Paes (Cutias 

do Araguari)
Voleibol Masculino
1º Escola Estadual Professora Risalva 

Freitas do Amaral (Macapá)
2º Escola Estadual Pro-

fessora Maria Helena Cor-
deiro (Pedra Branca do 
Amapari)

Voleibol Feminino
1º Escola Estadual Prof. 

Alexandre Vaz Tavares (Ma-
capá)

2º Escola Estadual Mi-
neko Hayashida (Laranjal 
do Jari)

Definidos os representantes do Amapá no maior evento estudantil esportivo do Brasil.
Basquete Masculino
1º Escola Estadual Profesor Gabriel de 

Almeida Café (Macapá)
2º Centro de Ensino Podium (Macapá)
Basquete Feminino
1º Centro de Ensino Podium (Macapá)
2º Escola Estadual Professora Maria 

Carmelita do Carmo (Macapá)
Handebol Masculino
1º Escola Estadual Tiradentes (Macapá)
2º Escola Estadual Professor Gabriel de 

Almeida Café (Macapá)
Handebol Feminino
1º Escola Estadual Professor Gabriel de 

Almeida Café (Macapá)
2º Núcleo de Educação Integrada – NEI 

(Macapá)
Vôlei de Praia Masculino
1º Escola Estadual José do Patrocínio 

(Macapá)
2º Escola Estadual Maria Cristina Bote-

lho Rodrigues (Porto Grande)
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PROJETO ‘LER É PAIDÉGUA’
Diferenciando o incentivo 

à leitura

Mais que uma parada de ônibus.... 
Uma parada para a leitura

Página  4.
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DR. SYLLA DE OLIVEIRA SALGADO – ODONTÓLOGO - “IN MEMORIAM”
Reinaldo Coelho

Esta semana a editoria foi buscar 
a história de desbravamentos 
de jovens médicos, que aqui 

chegaram para começar a estruturação 
e implantação do sistema médico no re-
cém criado Território Federal do Amapá 
e atendendo aos planos de atendimento 
a Saúde do governo de Janary Nunes e 
entre estes tivemos os odontólogos Ar-
mando Andrade, Luiz Queiroz Brasi-
liense e nosso homenageado da semana 
Sylla de Oliveira Salgado.

O nascimento do Sylla de Oliveira 
Salgado  ocorreu no início da Grande 
Guerra quando as populações do norte 
viviam sobressaltadas com as notícias 
de torpedeamento de navios brasileiros 
e a escassez de alimentos.Nascido em 
Belém, estado do Pará, no dia 9 de ju-
lho de 1914, filho do dentista Carmelino 
Henrique Salgado, formado pela Facul-
dade de Odontologia do Rio de Janeiro e 
professor da Faculdade de Odontologia 
do Pará e da jovem Hortênsia de Oliveira 
Salgado, de naturalidade portuguesa. 

O professor conseguiu dominar todo 
os empecilhos, vencer as dificuldades e 
educar os filhos: Mário (médico), Lúcia, 
Sara, Sylla e Ruth. O pai queria que o 

Sylla fosse médico, mas, depois de cur-
sar a Faculdade de Medicina por 3 anos, 
transferiu-se para a Faculdade de Odon-
tologia, seguindo os passos do pai e ami-
go professor. 

Ao  ser  diplomado  em  1932 passou 

a prestar serviços de dentista nos pos-
tos de Saúde de Belém e Mosqueiro. No 
ano de 1933 aceitou convite e foi traba-
lhar no Estado do Acre onde conheceu 
a jovem acreana Maria Magalhães Cos-
ta com quem se casou no dia 7 de maio 
de 1936. Exerceu a profissão de dentista 
cumprindo um programa de saúde bucal 

nos bairros e periferia da Capital. 
Com o nascimento da primeira 
filha Lúcia, decidiu retornar para 
Belém, voltando a prestar serviços 
nos Postos de Belém, Capanema, 
Mosqueiro e localidades vizinhas.

 O seu espírito aventureiro e o 
interesse de trabalhar no interior 
fez com que aceitasse a proposta 
do Governador do recém-criado 
Território Federal do Amapá, para 
exercer o cargo de dentista da Di-
visão de Saúde, chegando à Ma-
capá em 1948. Depois de montar 
sua casa, começou a grande odis-
seia do jovem Sylla, quando foi 
designado para percorrer todas as 
localidades do Território em com-
panhia dos dentistas Armando 

Andrade e Luiz Queiroz Brasiliense para 
executarem o programa de saúde bucal, 
realizando extrações e ensinando os alu-
nos a escovar os dentes. 

Foram 90 dias de viagens pelo ocea-
no, pelos rios e pelos difíceis caminhos 

do Lourenço, Cunani e conhecendo os 
municípios de Oiapoque, Amapá e Ma-
zagão, sempre perseguido pelas muri-
çocas e pela malária que não poupavam 
ninguém. O trabalho foi feito, ninguém 
podia falhar ou esmorecer. Aquela equi-
pe representava a saga dos pioneiros e 
dos homens fortes. Sylla foi para Oiapo-
que em 1950, passou três meses em com-
panhia do médico Dr. Amílcar Pereira. 

Em 1952 foi nomeado chefe do Posto 
de Saúde de Mazagão e foi nesse muni-
cípio que deixou as marcas indeléveis do 
seu trabalho, da sua dedicação durante 
mais de dez anos. Foi Dr.Sylla que de-
senvolveu a comunidade; que criou o 
Mazagão Atlético Clube e foi seu presi-
dente. Nomeado chefe do Setor da LBA 
de Mazagão; juiz de futebol; juiz de paz; 
programador de todos os eventos, for-
mando em torno de si uma plêiade de 
amigos, destacando-se o Deputado Coa-
racy Nunes e o promotor público Hilde-
mar Maia, grandes líderes políticos. Fez 
centenas de amigos em Mazagão e em 
Macapá. 

O Hospital Geral de Macapá era 
como se fosse sua casa. Estava sempre no 
gabinete. Os filhos de Sylla de Oliveira 
Salgado: Lucia, Sylla, Mairsylla, Sylamar, 
Belmar, Mary, Mario, Symar, Janary, 
Camilo, Belchior, Augusto e Hortênsia 
assistiram a todas as lutas. Ouviram-no 
esbravejar com sua voz possante, os ra-

lhos e afagos do homem que lagrimava 
com os abraços apertados da esposa que 
amava e que nunca fraquejou. 

Este é o retrato de um dos homens 
mais sérios que conheci, tais como: o 
Cleveland Cavalcante, o Pires da Costa, 
o Brasiliense e o Guilherme “Querido”, 
jogávamos a nossa canastra nas noites 
do bairro Alto.  Foi um grande homem e 
é uma das personalidades que, de forma 
inequívoca, engrandeceram o estado do 
Amapá.

Fonte: Texto de Coaracy Barbosa - 
extraído do Livro Personagens Ilustres 
do Amapá Vol. III - 

Para executarem o programa de saúde bucal, realizando extrações e ensinando os alunos a es-
covar os dentes, passaram 90 dias de viagens pelo oceano, pelos rios e pelos difíceis caminhos do 

Lourenço, Cunani e conhecendo os municípios de Oiapoque, Amapá e Mazagão, sempre persegui-
do pelas muriçocas e pela malária que não perdoavam ninguém.
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Produção e resíduos de alimentos

Roberto Naime

Cada vez mais, se utilizam recursos 
naturais devido ao crescimento 
das populações, pelas alterações do 

estilo de vida e devido ao crescente consumo 
pessoal. Para se contrapor ao consumo insus-
tentável, a comunidade europeia propõe atuar 
sobre o sistema de recursos de forma integral, 
incluindo os métodos de produção, os padrões 
de procura e as cadeias de distribuição.

O sistema alimentar inclui todos os mate-
riais, processos e infraestruturas relacionados 
com a agricultura, comércio, venda por ataca-
do e varejo, transporte e consumo de produtos 
alimentares. Tal como a água e a energia, a ali-
mentação é uma necessidade humana básica. 
Há também uma forte ligação entre a saúde e o 
bem-estar, com os alimentos. Tanto a subnutri-
ção como a obesidade são problemas de saúde 
diretamente relacionados com a forma como 
os produz, comercializa e ocorre o consumo.

O consumo de alimentos pelos europeus 
mudou consideravelmente ao longo do tempo. 
Atualmente se consome mais do que o dobro 
da carne por pessoa que se ingeria há cerca de 
50 anos. Em contrapartida, desde 1995 que o 
consumo de carne de bovino por pessoa dimi-
nuiu 10 %. Ao mesmo tempo, os europeus co-
mem mais carne de aves, pescados e mariscos, 
frutas e produtos hortifrutigranjeiros.

A União Europeia é um dos maiores pro-
dutores mundiais de alimentos. Utiliza siste-
mas de produção agrícola modernos, e possui 
terras vocacionadas para a agricultura. A pro-
dutividade aumentou muito, particularmente 
na segunda metade do século passado. Em 
virtude da sua diversidade climática e de terras 
agrícolas, a Europa produz uma grande varie-
dade de produtos, mas também depende das 
importações para complementar e suprir as 
suas necessidades de alimentos.

A produtividade agrícola, em termos de 
rendimento das culturas, aumentou devido à 
crescente prática da monocultura isto é, a pro-
dução da mesma cultura em superfícies mais 
extensas. E pela presença de irrigação, com o 
incremento da mecanização e pelos maiores 
recursos de produção, como o uso de substân-
cias químicas e agrotóxicos.

Esta forma de intensificação exerce pres-
sões crescentes sobre o ambiente, pela perda de 
agrobiodiversidade e pelas elevadas emissões 
de CO2, além de maior contaminação do solo, 
dos rios e dos lagos. Mas quanto mais se inves-
te em energia para produzir alimentos, menos 
calorias são produzidas. Este é um paradoxo 
fundamental.

É evidente que a Comunidade Europeia 
necessita de reduzir os impactes ambientais da 

produção agrícola. E também necessita produ-
zir quantidades equiparáveis de alimentos para 
satisfazer as demandas locais e globais.

A União Europeia é um dos maiores pro-
dutores e exportadores de alimentos do mun-
do. A questão que se coloca é como poderá a 
Europa continuar a produzir alimentos de alta 
qualidade, e em quantidades suficientes e a pre-
ços acessíveis, reduzindo também os impactes 
ambientais gerados por este modelo agrícola.

É necessária a adoção de práticas agríco-
las mais sustentáveis. Métodos agroecológicos 
permitem intensificar a agricultura sem recor-
rer a substâncias químicas sintéticas, graças à 
utilização de produtos naturais e à promoção 
de processos ecológicos na sua produção. As 
técnicas agrícolas de precisão também facul-
tam os meios necessários para redução da utili-
zação de químicos.

Os usos e ocupação dos solos e a biodiver-
sidade do local, são mais preservados, harmo-
nizados e sinergicamente potencializados desta 
forma. Em muitas regiões a agricultura e a pe-
cuária ainda são as principais fontes de geração 
de renda pelas comunidades locais. Quaisquer 
medidas destinadas a melhorar o sistema de 
produção devem ter estas dimensões sociais 
em consideração.

Ocorre estimar que cerca de um terço dos 
alimentos produzidos na Europa não seja con-
sumido, havendo desperdício em todas as eta-
pas da cadeia. A Comissão Europeia avalia que 
apenas este cenário seja responsável pelo des-
perdício de 90 milhões de toneladas de alimen-
tos, o que equivale a cerca de 180 kg por pessoa.

Grande parte dos quais ainda em bom esta-
do para o consumo humano. O desperdício de 
alimentos é identificado como um dos domí-
nios a serem abordados no “Roteiro para uma 
Europa Eficiente na Utilização de Recursos”.

Para reduzir os desperdícios, uma das 
formas consiste em tentar preparar apenas a 
quantidade certa de alimentos para determi-
nada refeição considerada. Outro método é 
usar a criatividade na utilização dos restos que 
sobram do dia anterior. Ainda assim, por mais 
que ocorra esforço, é inevitável que alguns ali-
mentos acabem se transformando em resíduos 
sólidos de natureza orgânica. Os resíduos ali-
mentares produzidos pelas famílias são uma 
mera fração da quantidade total de alimentos 
que se desperdiça.

Nos processos de produção, colheita, arma-
zenamento, transporte e distribuição, também 
ocorrem muitas perdas relevantes. Não exis-
tem estimativas em nível de União Europeia 
sobre a quantidade de alimentos desperdiçados 
nas diversas etapas. Contudo, estão disponíveis 
algumas análises sobre países específicos.

A partir de um estudo da Agência de Prote-
ção Ambiental sueca, realizado em 2012, ocor-
re indicação de que cada indivíduo desperdi-
ça aproximadamente 127 kg de alimento por 
pessoa. Esta estimativa não inclui alimentos 
desperdiçados na fase de produção, tanto na 
agricultura como na produção de proteínas. 
Nem os resíduos de alimentos gerados por in-
dustrialização.

Datas dos “prazos de validade” apostas nos 

produtos alimentares não significam necessa-
riamente que o produto fique impróprio para 
consumo, mas sim que a sua qualidade dimi-
nua a partir desse momento. Alguns produtos 
podem ser consumidos com segurança após a 
data indicada, mas não podem ser comerciali-
zados. A satisfação das expectativas dos consu-
midores também pode originar desperdício de 
alimentos na fase da venda a varejo.

O destino dos alimentos que não são vendi-
dos depende das práticas de gestão dos resídu-
os. Podem ser utilizados como alimentos para 
animais, na compostagem ou na produção de 
energia, ou serem destinados para aterros sani-
tários. Sempre que se desperdiçam alimentos, 
ocorre desperdiçar também todos os fatores de 
produção. Assim, qualquer redução do desper-
dício de alimentos implica potenciais ganhos 
para o meio ambiente.

Para inserir esta questão no contexto mais 
geral da economia verde, o aumento da efici-
ência de recursos num sistema ajuda a reduzir 
a utilização de recursos noutros sistemas. Este 
é um cenário em que todos ganham. E onde 
ocorrem significativas melhorias ambientais e 
na qualidade de vida das populações.

Referência:
http://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-

-aea/sinais-2014/artigos/da-producao-aos-re-
siduos-o

Dr. Roberto Naime, Colunista do Portal 
EcoDebate, é Doutor em Geologia Ambiental. 
Integrante do corpo Docente do Mestrado e 
Doutorado em Qualidade Ambiental da Uni-
versidade Feevale
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Projeto ‘Ler é Paidégua’ - Diferenciando o incentivo à leitura
Reinaldo Coelho

Um projeto nota 10 de um 
morador e professor de ciên-
cias da computação, Rafael 

Pontes Lima, da Universidade Federal 
do Amapá (Unifap) e se chama ‘Ler é 
‘Paidégua’ que está incentivando os usu-
ários de coletivos em Macapá a aguardar 
o demorado ônibus, em local aprazível 
e com acesso a leitura de livros expos-
tos no local, localizado na Rua Doutor 
Braulino, no bairro Universidade.

Lançado oficialmente no último sá-
bado (7) a biblioteca já conta com op-
ções na prateleira. Rafael quer que mais 
gente se inspire a desenvolver projeto 
similar em outros espaços da cidade.

“Desde o lançamento da biblioteca 
muitas pessoas me ligaram, passaram 
por aqui e fizeram suas doações. Elas 
comentaram que querem levar a ideia 
também para seus bairros e até para ou-
tros municípios”, explicou o professor.

Como tudo começou
O Rafael Pontes Lima conta que o 

projeto surgiu quando construía uma 
vila de kitinets em homenagem aos pais 
Elza Pontes e Francisco Lima.

A palavra “Pai D’égua” é uma expres-
são típica regional. O nome foi esco-
lhido pelo educador para também dar 
destaque à cultura local. A biblioteca 
fica localizada em frente à vila e o es-
paço ganhou bancos e cobertura, tudo 
construído com materiais reciclados. Os 
passageiros podem levar ou emprestar 
os livros, revistas e jornais, assim como 
colaborar com o acervo, que é disponí-
vel gratuitamente.

“Nós construímos os bancos e as pra-
teleiras com madeiras recicladas e resto 
de obra. A ideia era levar um pouco mais 
de leitura, conhecimento e também de 
aconchego para quem espera pelo ôni-

bus”, explicou.
O professor está fazendo uma cam-

panha nas redes sociais para arrecadar 
ainda mais livros. Para ele, a doação de 
qualquer material de leitura é importan-
te para o prosseguimento do projeto. 

“O livro é algo que a gente tem ciú-
mes, mas devemos dar vida a ele. É algo 
que tem que se movimentar e circular, 
passar conhecimentos, levar ideias e co-
nhecimentos. Nossa meta é essa, ter um 
projeto colaborativo”, disse.

Além disso, o espaço pode ajudar es-
critores e artistas. “Um sonho realizado! 
Há quase 10 anos comecei a construir 
um espaço em que gostaria de homena-
gear minha finada mãe Elza Pontes. O 
sonho ficou maior e decidi homenagear 

em vida meu pai, Francisco Lima, que é 
meu melhor amigo e referência de vida”. 

As homenagens foram além dos seus 
nomes nas paredes... “Meu desejo era 

trazer para a comunidade um pouco 
mais de vida, cultura, conhecimento, li-
teratura... SONHOS! É assim idealizei o 
projeto ‘Ler é Paidégua’”.

Finalidade 
O objetivo do projeto é transformar 

um ponto de ônibus que é um local de 
espera em algo além: um lugar de cul-
tura, ensino e aprendizado onde pessoas 
de todas as idades possam pegar um li-
vro e ter uma boa leitura, troca de ideias 

e até mesmo dar asas à imaginação e 
ampliar seus sonhos; viajar sem sair de 
casa. 

“Como educador e cidadão, fico feliz 
em poder contribuir para a educação e 

cultura do povo amapaense, pessoas do-
tadas de potenciais criativos”. 

Gostou da iniciativa? Quer saber 
mais? Curta, Comente e Compartilhe! 
Ou então, venha conhecer esse proje-
to! O ponto de ônibus se encontra na 
Rua Dr. Braulino, em frente à casa de 
nº 1944, Bairro Universidade. Atrás da 
Unifap. Ao lado da sede dos Magistra-
dos. Participe. Venha Conhecer. Junte-
-se a nós!

Mais que uma parada de ônibus.... Uma parada para a leitura
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Psicopatas
Estou a estudar Psicologia e me 

deparei com as doenças gené-
ticas e a psicose é uma dessas.  

Suas características estão baseadas no de-
lírio e na alucinação. O indivíduo delirante 
sonha acordado, idealiza uma realidade 
inexistente e acredita piamente que esse 
fato é verdadeiro e pior, tenta convencer os 
outros a entrarem nos seus delírios. Então 
é evidente que nas nossas relações sociais e 
familiares nos deparamos com pessoas psi-
cóticas no menor ou no maior grau, mas 
minha questão é com os psicopatas. É a 
mesma coisa, ou seja, o psicótico pode ser 
comparado a um psicopata?

Fui à busca para tirar essa dúvida. Pes-
quisando, me deparei com uma resposta 
convincente. O Psicopata não tem dis-
túrbio mental. Ele está sempre lúcido. No 
mundo real. O problema do psicopata é éti-
co e moral. Essas pessoas não têm remorso 
e possuem um baixo controle comporta-
mental. Só isso pode explicar algumas pes-
soas tentarem tirar proveito político parti-

dário de uma tragédia como a ocorrida na 
quarta-feira (18), com o Sargento Hudson 
Conrado, assassinado de forma covarde 
quando estava em frente ao Museu Saca-
ca, localizado no bairro do Trem, à avenida 
Feliciano Coelho. Hudson, segundo da-
dos oficiais, estava distraído no seu carro, 
aguardando a esposa quando dois elemen-
tos dispararam oito vezes contra ele lhe ti-
rando a vida. Um crime com claros sinais 
de execução e, as pessoas inescrupulosas, 
psicopatas tentam sem um rubor colocar 
a culpa na gestão pública e fazem discurso 
do sistema caótico de segurança e etc.

Uma das características do Psicopata 
segundo especialistas, é o exagero em men-
tir, sem sentir constrangimento ou vergo-
nha. Subestima a insensatez das mentiras, 
rouba, abusa, trapaceia, manipula dolosa-
mente seus familiares e parentes, coloca 
em risco a vida de outras pessoas e, decidi-
damente, nunca é capaz de se corrigir.

Olhe ao seu redor e procure identificar 
essas figuras, até mesmo para você se pre-

venir e, embora não seja obrigado a rom-
per relações, fique alerta para as manobras 
canalhas. Ao analisar esse perfil, facilmente 
podemos identificar muitos políticos que 
mentem, enganam, roubam e, sobretudo 
tiram proveito da desgraça alheia para se 
dar bem, imputando a outras pessoas re-
ponsabilidade por tais fatos.

Não faço aqui e nem tenho pretensão 
de estabelecer um tratado de psicologia, 
porém, é aí que reside a importância da ci-
ência. Dar às pessoas a capacidade para en-
tender o fato social de forma precisa, e clas-
sificar o comportamento dos indivíduos 
nas suas relações sociais. O senso comum 
vê a morte do Sargento como mais um cri-
me, dos muitos que acontecem na socie-
dade, porém a conjuntura do episódio nos 
remete a entender que houve mais uma vez 
um crime de encomenda, execução. Essa é 
a guerra que está estabelecida no Brasil de 
hoje. O crime x Estado. É mais uma ten-
tativa de demonstração de força do crime, 
mandando recado que está disposto a lutar 

pela mantença do status quo que conse-
guiu estabelecer no Brasil enfraquecido e 
desmoralizado pela corrupção que pulula 
em todos os setores da vida pública. Mas 
o Estado, óbvio, precisa reagir. Dentro da 
lei e pelas formas que o arcabouço jurídico 
nacional e internacional através dos trata-
dos subscritos pelo nosso País, permite.

A disposição do Estado é, e sempre 
será de combater o crime organizado, 
mas não se deve levar fatos como o do 
Sargento Hudson para o campo da dis-
puta político partidária. É irresponsabi-
lidade. É desrespeitar a inteligência das 
pessoas esclarecidas. Esse comportamen-
to está sendo visto com desconfiança 
pelo cidadão que quer um novo Brasil e 
deve ser reprovado com veemência. Não 
podemos permitir que a mentira ganhe 
contorno de verdade e, logicamente que 
identificado os patrocinadores dessa in-
versão da verdade, logo devem ser colo-
cados à margem dos nossos critérios de 
escolha. Chega de psicopatas na política.

Onde estamos, afinal? Como 
diz a velha melodia, “Que país 
é esse? ” Parece que são dois 

Brasis: o Brasil do Lula, que estava dando 
certo, para o seu povo, para a democracia, 
para a autoestima, de um herói íntegro e 
sem máculas, que aparece na frente em to-
das as pesquisas e o Brasil que deu errado, 
que só favoreceu as elites conservadoras 
e hoje quer impedir que o Brasil que deu 
certo volte a se impor. Lula representa o 
Brasil que dá certo, a mídia representa o 
Brasil que sempre deu errado. E que quer 
impedir que seja o povo que decida, pelo 
voto democrático.

E então, que Brasil os brasileiros prefe-
rem: o que deu certo ou o que sempre deu 
errado para o povo e para a democracia?

Na TV, o que vemos em horas a fio nos 
jornalísticos que se alongam, que clas-
se política fica brincando de jogar caca 
entre si, enquanto as coisas se agravam. 
Que ajuste milagroso poderia ser feito 
num país que ficou atado à dívida, infla-
ção e estagnação industrial por mais de 30 
anos? Não avançamos na eletrônica e nem 
na informática. As condições globais não 
são fáceis, mas o pior é o nosso atraso nos 
setores de autopeças, têxteis, confecções e 
tantos outros.

Os governos e suas equipes gastam 
mal. Muita gente mete a mão. Os gestores 
não buscam equilíbrio, preferem aumen-
tar as dívidas e pagar juros. Não condu-
zem para o progresso real. As empresas 
buscam vantagens como podem. Agora 
a casa precisa ser arrumada no equilíbrio 
das contas, mas e as melhoras, quando 
virão? Ficamos com a impressão de que 
fomos programados para não dar certo. 
A indústria estagnou; as mais importan-
tes foram adquiridas pelo capital externo, 
mas não tiveram impulso para integrar 
suas operações à economia global.

Permanecemos dependentes da expor-
tação de matérias-primas e semielabora-
dos. A Argentina se voltou para a China 
e, com isso, perdemos negócios. Triste ver 
que nesse período todo ninguém se me-
xeu visando um país melhor: nem os con-
gressistas aboletados em Brasília, nem os 
governadores, nem as entidades patronais. 
Menos ainda o povo despreparado, dopa-
do com o circo emburrecedor, representa-
do pelo futebol, carnaval e pelos barzinhos 
da vida, que lhe são fartamente oferecidos 
e as pelas parcas migalhas de pão, jogadas 
aos seus filhos.

Fomos ensinados que vivemos em um 
país democrático, que a ditadura acabou 

e que dias melhores estavam por vir. En-
tretanto, também há o pensamento de que 
poderíamos viver muito melhor, caso ti-
véssemos líderes melhores e fôssemos um 
povo mais participativo. Não se participa 
de nada. Um nada que vai desde a reunião 
de pais, na escola, à associação de mora-
dores, reles grupo que trabalha em prol da 
ascensão de seu presidente.

Por que todos assistem e não fazem 
nada? Não há um sentimento de revolta 
contra essas situações? Não digo o depau-
perado Zé Povinho, mas cadê os defenso-
res da moralidade e dos bons costumes?  E 
seguimos em frente, vendo diariamente, 
que mais vale o conhecimento dos atalhos 
do apadrinhamento, do que o da educação 
e o do mérito pelo esforço pessoal. Mas, 
por que isto indigna e ninguém faz nada? 
Ou você vê a isso tudo e acha normal?

Os Três Poderes deveriam ser indepen-
dentes e harmônicos entre si, e não sub-
servientes e combinadores entre si. Cada 
um deveria fiscalizar e coibir o excesso 
dos outros, em uma constante, buscando 
sempre o bem comum, de acordo com os 
preceitos constitucionais. Aos poucos, os 
freios e contrapesos da divisão de poderes 
parecem estar ruindo, sem que ninguém 
faça nada contra isso.

E os dois Brasis, cujos dois comandos 
partem de Brasília, giram em torno de si 
mesmo, como as duas estrelas descobertas 
há alguns dias. Ainda assim, formam um 
país que tem uma grande força, apesar de 
passar por um período de baixo cresci-
mento, especialmente na indústria, o au-
mento da inflação, especialmente irrita os 
mais pobres, um dólar a um custo elevado 
para remover a força real da despesa públi-
ca continua a crescer. Entretanto, o Brasil, 
pode-se dizer, as suas contas em ordem. 
Goza de reservas invejáveis que protegem 
potenciais novas crises internacionais.

Mas, o que vem ao caso, para o povo 
é o crescimento dos empregos, não ape-
nas para os seus filhos, como outrora, mas 
para si mesmos; a baixa da inflação, me-
lhoria nos sistemas de saúde, segurança e 
educacional. Segundos alguns sociólogos 
de plantão, essa crise que engessa o povo 
não passa de uma crisálida onde gera uma 
população que sairá do casulo cheio de 
uma consciência cidadã e maior matu-
ridade política. Serão pessoas bem mais 
participantes, protagonista de crescimen-
to no Brasil e formadores de um futuro 
mais brilhante e mais injusto democrati-
camente participativo. É o que esperamos, 
com toda as nossas forças é fé!

O que está acontecendo com o Brasil?
Marco Antônio
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MENSAGEM DO FANTASMA - Autora: S.A.M.

Deu-me o amigo/irmão 
Roberto Gato, um escri-
to, meio que rebuscado e 

em linguagem coloquial e, também, 
escrito de próprio punho sem guar-
dar as regras gramaticais, demons-
trando que sua autora não tinha ou 
tem domínio gramatical e nem da 
língua portuguesa. Mas isso não tira 
o brilho do conteúdo escrito, que 
traduz o conhecimento empírico e 
vivencial da narração gravada em 
folha de papel avulsa e a tinta de ca-
neta bic.

A frase inicial do texto – “ mais 
um ano que passou “, remonta a 
2016, e traz na narração a incerteza 
de que não alcançaria 2017, vez que 
foi acometida de doença e também 
seus familiares, mas que tudo fora 
superado e, como agradecimento, 

autorizou que a CARLA e SANDRO 
fizessem uma festinha na casa de-
les, mas trazendo consigo a angús-
tia de essa alegria, frustrava-se a 
ausência de muitos familiares, vez 
que reafirma “ que poucos foram lá 
( na festinha ) me dar um abraço e 
foi quando percebi que eu não era 
mais nada de grande coisa ... “.  Esta 
breve constatação da autora do tex-
to revela sua nostalgia ao descobrir 
que já não é tanto amada pelos seus 
como fora já em tempos passados, 
pois deixa transparecer a solidão em 
que se encontra pela ausência de ca-
rinho e afetos. 

A autora afaga suas memórias na 
lembrança de sua mãe, mas entriste-
ce quando lembra das profecias de 
sua genitora, que ditas em tempos 
idos reflete no presente sua con-

firmação – “ então lembrei de mi-
nha mãe que me disse : um dia fi-
lha, quando a gente fica mais velho, 
mesmo não querendo a gente tem 
que morrer para deixar o lugar para 
os outros, mesmo que estejamos ro-
deados de gentes, mas estamos só, 
pois ninguém te quer por perto, pois 
tu já não é mais uma companhia 
agradável, vez que a gente não tem 
direito de falar, pois ninguém ouve 
tua conversa e discretamente vão se 
afastando do teu lado e te deixando 
só. A gente perde o direito de ter al-
guma coisa, pois velho não precisa 
ter nada, então só contamos com 
Deus ...”

O lamento acima é pura consta-
tação da realidade moderna onde os 
mais novos de idade não dão a mí-
nima atenção ao mais idosos, sendo 

familiares ou não, frustrando-os de 
continuar a viver com alegria, ten-
do como alimentação corporal e es-
piritual carinho, atenção, respeito 
e, acima de tudo, continuar a viver 
com dignidade.

Quem este artigo ler deve primei-
ramente refletir sobre seu conteúdo, 
incorporar-se a ele, extrair dele a 
forma de entender a caminhada da 
vida terrena representada pela trilo-
gia – nascer, crescer, morrer; ou in-
fância, juventude, velhice; ou ainda, 
filho, pai, avô.

Há uma frase épica que diz :  “ tu 
és hoje o que fui ontem “.

Muito obrigado à autora deste 
maravilhoso texto-documentário de 
vida.  

A Lei nº 8.069/90 proíbe expor 
mensagens pornográficas ou obsce-
nas a crianças e adolescentes  (artigos 
78 e 79).

O Direito Penal reconhece a ne-
cessidade de  proteção especial a 
crianças e adolescentes, sobretudo 
em razão de sua imaturidade sexu-
al e cognitiva. A Justiça brasileira é 
categórica ao proteger a criança não 
apenas contra o contato físico-sexu-
al, mas também qualquer prática que 

O Banco Santander organi-
zou uma mostra de ‘arte’ 
em Porto Alegre denomi-

nada “Queermuseu – Cartografias da 
Diferença na Arte Brasileira”.

A mostra teve como alvo especial 
escolas de ensino básico, com a dis-
tribuição de milhares de folders con-
vidando professores e alunos. Cons-
tatou-se, de fato, que centenas de 
crianças e adolescentes visitaram o 
museu e foram expostos a desenhos 
e pinturas com as seguintes temáti-
cas: pênis ereto penetrando ânus de 
pessoa negra; pênis ereto penetrando 
vagina, sexo oral; criança sendo pene-
trada no ânus por pênis ereto; animal 
sendo sodomizado; hóstia com ins-
crição ‘vagina’, entre outras.

É inegável que a liberdade de ex-
pressão é valor fundantamental de 
uma sociedade livre e democrática, 
todavia, há limites para tudo.

A proteção da infância contra con-
teúdos impróprios ou pornográficos 
está prevista na Constituição, conso-
ante a classificação indicativa deter-
minada pelos artigos 21, inciso XVI 
e 227.

viole a integridade sexual infantil, 
pois a capacidade de discernimento 
da criança é reduzida. Neste sentido, 
o Superior Tribunal de Justiça conde-
nou empresário por estupro de vul-
nerável (Código Penal, art. 217-A), 
por haver induzido uma criança de 
10 anos de idade a se despir e tê-la 
contemplado lascivamente, sem que 
tenha havido qualquer contato físico 
com a vítima.

O Código Penal é expresso em pu-

nir com até 4 anos de prisão quem 
apresentar ou permitir a menor de 14 
anos o acesso a imagem pornográfica 
ou de sexo explícito (artigo 218-A)

Conclui-se, assim, que a lei e a jus-
tiça brasileira punem severamente 
quem expõe criança ou adolescente a 
cena ou imagem de penetração vagi-
nal (sexo explícito real ou simulado) 
ou outro ato libidinoso (coito anal, 
masturbação, carícias íntimas, sexo 
oral).

Estupradores de crianças (pedó-
filos) frequentemente apresentam 
pornografia para suas vítimas indefe-
sas, como forma de prepará-las para 
o ato sexual. Criança acostumada a 
imagens de penetração anal, vaginal, 
sexo oral, masturbação e carícias ín-
timas é induzida a praticar o que vê.

A arte não pode ser um pretexto 
mórbido para abusar da dignidade 
humana das crianças e adolescentes, 
pessoas em desenvolvimento e com 
fragilidade psicológica.

Crianças devem ser respeitadas 
em todo o território nacional, inclu-
sive museus e bienais.

Crianças devem ser respeitadas em todo o 
território nacional, inclusive museus e bienais.

Reinaldo Coelho

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

Estamos a menos de um ano 
das eleições regionais e na-
cional e, desde algum tem-

po, já se nota o esforço dos políticos 
para aparecerem mais, falarem mais, 
opinarem mais e, até, participarem, 
mesmo que de forma indireta, nas 
eleições de associações, sindicatos, 
federações e conselhos profissio-
nais, e em tudo que tenha decisão 
pelo voto.

E não é a participação saudável, 
democrática, republicana. Boa par-
te é a participação criminosa, que 
utiliza a má-fé como principal ins-
trumento de convencimento daque-
les que, de alguma maneira, ainda 
param para ouvir ou receber orien-
tações ou o que chamam, descara-
damente, de “apoio logístico” ou 
“demanda”.

Os políticos profissionais vendo 
que as mudanças das regras eleito-
rais, para eleger-se a qualquer cargo, 
pouco mudaram, com alterações pí-
fias e insignificantes, avançam sobre 

todos têm o tempo gratuito de rádio 
e de televisão, apresentam-se como 
o melhor penteado, o melhor sorri-
so, para discorrer os seus sonhos e, 
aqui acolá, indicar uma realidade, 
mesmo que seja rara.

Serão eleitos 24 deputados esta-
duais. Alguns destes serão os mes-
mos que estão exercendo o cargo 
agora. Está definido que cada um 
pode gastar até R$ 2,5 milhões, um 
valor, convenhamos, significativo e 
que poderá vir do partido ao qual 
é filiado, de recursos próprios des-
de que esteja declarado, doações de 
pessoas físicas até 10% dos seus ren-
dimentos brutos declaradas à Recei-
ta Federal do Brasil, vaquinha online 
é uma novidade e “crowdfunding” 
que poderá ser feito a partir do dia 
15 de maio.

Vê-se que os marqueteiros estão 
muitos satisfeitos, pois, pelo que 
está posto, haverá muito dinheiro, 
principalmente para os grandes par-
tidos, através do Fundo Partidário e 

Temas éticos e espirituali-
zados, relacionados à Me-
dicina, sempre foram mo-

tivo de meus escritos ao longo de 
mais de 30 anos.  A que marcou mi-
nha trajetória foi a poesia declama-
da no Teatro da Paz, em Belém, em 
07.12.1985, em minha graduação 
em Medicina: “Cristãos vestidos de 
branco”. Nela ficou apenas implícito 
o meu carisma. Mas foi com “Medi-
cina: Profissão, Vocação e Carisma”, 
de 1980, ainda na fase acadêmica, 
que  externei minha visão sobre o 
assunto.

Passados todos esses anos, mes-
mo com os avanços da tecnologia e 
das várias qualificações, permanece 
a semente em meu íntimo a insti-
gar, questionar e influenciar minha 
formação. 

O termo carisma vem do grego 
khalisma (= “graça”, “favor”) e do 
latim charisma(=“dom da nature-
za”); “graça divina”. Na atualidade é 
atribuição “comum entre políticos, 
artistas e pessoas com lideranças na 
tentativa  de encantar e persuadir 
o povo de maneira sutil”. Mas esse 
conceito cai mais como persuasão e 

não como carisma.
A ideia de carisma abrange 2000 

anos, iniciando com São Paulo, o 
apóstolo dos gentios, quando tratou 
dos “dons do Espírito” em suas car-
tas apostólicas aos gregos de Corin-
to ( 1 Cor 12,4-11). Na visão de S. 
Paulo não existe carisma de lideran-
ça. Deveriam ser destinados a ser-
vir a unidade da comunidade, sem 
necessidade de um líder imposto. 
Em função disso a Igreja suprimiu 
essa ideia libertária e autônoma no 
século IV.

Foi somente no século 20 que o 
sociólogo alemão Max Weber pe-
gou as ideias de S. Paulo e deu um 
cunho de liderança e autoridade, 
definindo 3 tipos: a racional-legal, 
a tradicional e a carismática. De-
finiu-a como “certa qualidade da 
personalidade de um indivíduo em 
virtude da qual ele é considerado 
extraordinário e tratado como do-
tado de poderes ou qualidades so-
brenaturais, super-humanos ou, ao 
menos, especificamente  excepcio-
nais”. 

Na visão cristã o carisma é consi-
derado um dom ofertado por Deus, 

conforme  S. Paulo. Não é uma sim-
ples habilidade ou atributo natural 
humano, manifestado a todos os 
homens, como habilidade manual, 
intelectual, verbal. A essa habilida-
de chamamos de vocação, que pode 
ser despertada, aprendida e apri-
morada com conhecimentos espe-
cifico. 

Muitos médicos são excelen-
tes técnicos vocacionados para 
seu aprendizado: são corretos no 
diagnóstico, na prescrição, na in-
ternação, na avaliação e até na pre-
venção, dominando as questões téc-
nico-profissionais. Mas diante de 
uma questão humana mais profun-
da, que exija a interpretação e ati-
tude subjetiva, reagem de maneira 
insensível e sem dar uma resposta 
adequada, sem dar uma dimensão 
maior à profissão, pois lhes falta a 
inspiração carismática.

O terceiro aspecto a ser consi-
derado é a condição de profissão, 
quando o médico vocacionado uti-
liza seu aprendizado como meio de 
sustento e ganho econômico, de-
vendo receber um salário capaz de 
suprir suas necessidades básicas. 

Porém, não tira um minuto a mais 
ou um empenho extraordinário se-
não for favorecido ou pago pelo ser-
viço. Aqui não estou dizendo que o 
Médico deve fazer seu serviço como 
um “sacerdote”, pois todo trabalho 
exige o justo salário. 

Em minha poesia o carisma assu-
me uma posição de intermediador 
e conciliador entre a vocação e o 
serviço, contrabalançando a técnica 
e trabalho profissional, dando uma 
dimensão maior à pratica da Me-
dicina, que deixa de ser puramen-
te conhecimento técnico-cientifico 
e meio de troca salarial, para ter 
uma intervenção e abordagem que 
suplanta a hegemonia materialista, 
racional e comercial. 

Assim, podemos ter excelentes 
médicos com sucesso e prosperi-
dade material, qualificados tecni-
camente e capacitados para o exer-
cício da nobre e secular profissão, 
com habilidades vocacionadas, mas 
pobres em carisma cristão, pois 
executam seu labor unicamente vi-
sando ganho material, desprovidos 
de sensibilidade, cultura humanitá-
ria e espiritualidade.      

todos utilizando os métodos que já 
testaram e que, deram certa e con-
venceram a quantidade de eleitores 
suficiente para vencer, ser empossa-
do no cargo que escolheu para dis-
putar e usufruir das mordomias.

Na outra ponta o eleitor, cada vez 
mais em maior número, e cada vez 
mais decepcionado com os resulta-
dos que os seus “lideres” se movi-
mentam contrariados, a não ser que 
tenha sido chamado para assessorar 
o vencedor, indicado para ser asses-
sor ou ocupar um cargo no Executi-
vo como prêmio pelo esforço e para 
fazer valer de que a máxima de que 
vitória “não foi apenas do candidato, 
mas de toda a militância”.

Os detentores de mandato, prin-
cipalmente aqueles que vão buscar 
a renovação do diploma e do tempo 
para ocupar o cargo que disputarão 
no dia 7 de outubro de 2018, farão 
tudo para encontrar uma maneira 
de levar vantagem sobre os seus con-
correntes e, assim, enquanto ainda 

do Fundão (1,7 bilhão retirado do 
Orçamento Público) especialmente 
das rubricas de emendas parlamen-
tares e pela não isenção das empre-
sas de rádio e televisão para colocar 
em sua grade de programação e os 
impropriamente chamados “horá-
rios gratuitos no rádio e na televi-
são”.

No Amapá, além da escolha das 
24 pessoas que vão constituir a As-
sembleia Legislativa do Estado do 
Amapá, na qualidade de deputado 
estadual, o eleitor ainda vai definir 
o nome do governador e do vice-go-
vernador, de dois senadores para a 
República e seus respectivos suplen-
tes, e de oito deputados federais, 
além do presidente e vice-presidente 
da República.

Já falta menos de um ano e tem 
pessoas preocupadas com término 
do seu mandato vendo que não tem 
possibilidade, sequer, de concorrer 
por impedimento judicial.

É a vida!

MÉDICO:  O CARISMA COMO INTERMEDIADOR  ENTRE  VOCAÇÃO E PROFISSÃO. 

A VIDA DO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO 

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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A elegante primeira dama e deputada estadual Marília Góes, sem-
pre trabalhando em prol do Amapá.

Competente 
médico Clau-
dio Leão, cur-

tindo a orla de 
Macapá.

Deputado Estadual Max da AABB esteve com o 
presidente da UBAM em João Pessoa, Leo Santa-
na, para conhecer a entidade que cuida dos mu-

nicipios brasileiros.

Governador Waldez Góes no Fórum de Presidentes e Superintenden-
tes de Fecomércio e Diretores do Sesc e Senac.

Alan Dias, Au-
riane, Jeane, 

Franklin, Patrí-
cia, Gisele, Alan, 

Auriane, Jeane, 
Franklin, Patrí-
cia, Gisele, Na-

tália em recente 
evento no INMES 

em homenagem 
ao Outubro Rosa!

Parabéns a 
princesa Ma-
nuelle Pinhero 
pelo aniversá-
rio. Filha do 
desembarga-
dor Gilberto 
Pinheiro.


