
É grande a perspectiva 
de negócios da cadeia 
produtiva da bubali-
nocultura amapaense, 
pois a pecuária buba-
lina do Amapá, hoje, 
reúne todas as condi-
ções para despontar 
no mercado nacional 
e mundial, tendo em 
vista a localização ge-
ográfica, com maior 
proximidade dos maio-
res centros consu-
midores do mundo.
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Editorial Pecuária do Amapá disputa o mercado (inter) nacional

Com condições climáticas 
favoráveis e solo fértil, o 
cerrado amapaense tem 

despertado o interesse de pequenos 
e médios produtores e até de grandes 
grupos vindos de regiões tradicionais. 
Mas este cenário já era ocupado pe-
los pecuaristas pioneiros que aqui se 
estabeleceram e lutam a 60 anos pelo 
crescimento da qualidade do rebanho 
amapaense e sua valorização no mer-
cado interno, regional, nacional e in-
ternacional. 

O Amapá ficou em 2017 entre os 
20 Estados que terminaram o ano com 
recuperação econômica, sendo o 5º 
maior indicador do Norte e Nordeste, 
ficando atrás de Maranhão (3,1%), To-
cantins (1,9%), Piauí (1,7%) e Rondô-
nia (1,4%). A média nacional, segun-
do o estudo, ficou em 0,5%. E o setor 
agropecuário está entre os segmentos 

que inflaram esses índices identifica-
dos pelo IBGE e do “Mapa da Recu-
peração Econômica”, dos economistas 
Everton Gomes e Rodolfo Margato.

Possuidor do segundo maior re-
banho de búfalos do país, com 280 
mil cabeças, o Amapá há tempos re-
úne condições para ocupar um lugar 
de destaque nesse nicho da pecuária 
nacional. Depois de décadas claudi-
cando para conseguir estabelecer um 
processo continuo de crescimento e 
agregando ações que viabilizassem 
a conquista de mercado, finalmente 
a parceria entre o poder público e os 
empresários que se uniram em torno 
de um objetivo o crescimento do Setor 
Terciário. Os criadores se abrigaram 
em uma associação, a ACRIAP, que 
lhes mostrou que o problema deveria 
ser resolvido por eles e encontraram 
na atual administração estadual a res-
sonância e a sensibilidade de um ges-
tor público que investiu e apoio forne-
cendo meios através da revitalização 

da logística e estruturando os cami-
nhos para o desenvolvimento do setor. 

Estradas foram asfaltadas, pontes 
foram construídas e revitalizadas, o 
corredor econômico foi estabelecido, 
incentivos fiscais foram desenvolvidos 
e oferecidos. O governador Waldez 
Góes percorreu os maiores merca-
dos nacionais e ‘vendeu’ o potencial 
do Amapá, contando com a Bancada 
Federal, direcionou recursos através 
de emendas parlamentares e aderiu a 
projetos federais, como o combate a 
combate a febre aftosa, conquistando 
a Certificação Livre de Aftosa com va-
cinação, possibilitando a colocação da 
carne vermelha no mercado nacional, 
com meta de conquistar em 2019 a en-
trada no mercado internacional.

Paralelo, os pecuaristas entende-
ram a necessidade de cerrar fileiras e 
vacinaram seus rebanhos e passaram 
a atrair programas para melhorar a 
qualidade do rebanho amapaense, uti-

lizando a inseminação in vitro, com 
sêmen de matrizes de outros Estados.

Um dos destaques é a Bubalinocul-
tura amapaense, pois a constituição 
da carne de búfalo garante-lhe mé-
ritos para alçar voos ao encontro do 
segmento de consumidores dispostos 
a adquirir produtos alimentares mais 
saudáveis, mesmo que a custos mais 
altos.

E a pecuária bubalina do Amapá 
hoje reúne todas as condições para 
despontar no mercado nacional e 
mundial, tendo em vista nossa locali-
zação geográfica, com maior proximi-
dade dos maiores centros consumido-
res do mundo

E assim a pecuária do Amapá al-
cança um nível competitivo com 
qualquer rebanho nacional e oferece 
ao Amapaense uma carne de melhor 
qualidade, produzida nas terras Tu-
cujus.

Nasci num tempo em que o catoli-
cismo estava em alta. Fui batizado 
e crismado, e muitas vezes fre-

quentei as missas dominicais.
Hoje entendo a vida como evolução e, por 

isso, valho-me dos preceitos espíritas. 
Mas claro, nessa época do ano todo cristão 

se permite a reflexão, como uma forma de ex-
perimentar Deus, experimentar a vida, como 
ela experimenta a si mesma diante da vida e 
diante de Deus.

A partir do judaísmo se entende essa cele-
bração absorvida pelo mundo cristão e estere-
otipada pelo capitalismo e apelidada de Páscoa, 
com direito a coelhinhos e ovos de chocolate, 
o que na verdade reflete a libertação do povo 
judeu da escravidão no Egito.

Haroldo Dutra Dias diz “ser óbvio que é 
impossível traduzir uma experiência tão subje-
tiva, tão espiritualmente rica com a linguagem 
da ciência, que é uma linguagem matemática, 
uma linguagem analítica; ou com a linguagem 
da filosofia, que é uma linguagem especulativa 
cheia de um vocabulário complexo e às vezes 
até prolixa. Por essa razão, a religiosidade opta 
pela linguagem da metáfora, que é quase uma 
linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica 

e, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbolo-
gia onírica dos sonhos”. 

Ele fala do verdadeiro significado da pás-
coa segundo o Espiritismo, mas enfatiza as 
origens judaicas, para que mais tarde fique 
claro o significado dessa comemoração na era 
cristã. – “O que diz a Páscoa? [Diz que] o povo 
hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O 
Egito foi invadido, então, por um anjo da mor-
te, mas naquelas casas que tivessem uma mar-
ca de um sangue do cordeiro, o Anjo pularia 
aquela casa… Como verbo pular em hebraico 
é “passach (pas-sac)”, daí vem “Páscoa”, que é o 
“pulo do anjo”; o pulo que ele dá nas casas que 
tem a marca do cordeiro. E que, portanto, fo-
ram poupados da tragédia de perderem o filho 
mais velho da casa. Essa é a simbologia”.

Páscoa tem a ver com essa experiência 
espiritual, a experiência da libertação espiri-
tual, mas que é uma experiência de desilusão. 
E você não se desilude sem perder, por isso o 
choque do cordeirinho sendo sacrificado.

Na visão espírita, – com a vinda de Jesus, o 
que é que ele faz? Ele convive com 3 anos com 
seus discípulos; cura cegos, cura paralíticos, 
janta todo dia na casinha de Simão Pedro… 
cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que 

morava com ele… Trabalha com eles, acorda 
cedinho e vai pescar com eles até o entardecer, 
convive com eles diariamente… participa das 
suas dores e sofre com as imperfeições de cada 
um deles… E no momento final dos três anos, 
reúne os doze e diz assim para eles: “vocês vão 
me perder, eu estou agora me despedindo de 
vocês porque eu vou deixar o mundo corpóreo 
para voltar ao incorpóreo e vocês vão experi-
mentar uma tremenda tristeza, uma profunda 
dor porque vocês criaram uma conexão emo-
cional comigo.

Eu não chamo vocês mais de servos, eu 
chamo vocês de amigos, porque tudo que eu 
aprendi e compartilhei com vocês… eu amei 
vocês da maneira maior que eu poderia amar… 
Eu amei tanto que você, Pedro, que vai me ne-
gar, vai me trair, mas eu continuo te amando… 
nada vai alterar o meu amor por você!

Eu amo tanto você, Judas, mesmo sabendo 
que você vai me trair… eu não estou te expul-
sando, eu estou comendo com você, e eu te 
perdoo! Mas eu irei embora! E vocês vão viver 
a maior experiência de solidão e de ascensão 
espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso 
prometer é que do mundo espiritual estarei 
junto com vocês. Vou ampará-los em todas as 

suas atividades, estarei eu mesmo do mundo 
espiritual comandando a expansão do cristia-
nismo, portanto, essa crise da morte é apenas 
um portal para a imortalidade porque a vida 
não cessa no túmulo. E toda vez que vocês se 
sentirem solitários, toda vez que vocês senti-
rem falta da minha amizade, do meu amor, da 
minha dedicação, da minha presença… vocês 
vão se reunir vão celebrar a Páscoa em minha 
memória, em memória da minha amizade, em 
memória do meu amor e sobretudo em me-
mória da libertação de que eu sou mensageiro”.

Porquê Jesus veio libertar o homem da es-
cravidão da matéria, da escravidão dos senti-
dos.

Fica a dica: “celebrem a Páscoa para cele-
brar o amor; para celebrar a minha dedicação 
e para celebrar a imortalidade da alma; a vida 
espiritual”.

Mas infelizmente os séculos passaram e 
nós transformamos a Páscoa em coelhos e 
ovinhos coloridos de chocolate, apagando 
completamente a dimensão espiritual e a ex-
periência religiosa que a Páscoa propõe, que é 
uma experiência de Deus. É uma experiência 
de amar e de se sentir amado, não importam 
as circunstâncias.

Tempo de Celebração
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Da Editoria

GOVERNO ENTREGA MATERNIDADE ‘BEM 
NASCER’ PARA SER GERIDA POR OSS

A obra está concluída 
na Zona Norte de 
Macapá e será en-

tregue nesta segunda-feira, 2, 
à Pró-Saúde, responsável pela 
gerência da nova maternidade.

O Governo do Amapá en-
trega nesta segunda-feira, 2, 
o prédio da maternidade Bem 
Nascer à Associação Benefi-
cente de Assistência Social e 
Hospitalar (Pró-Saúde), res-
ponsável pelos procedimentos 
administrativos e lançamento 
dos editais para a contratação 
de pessoal, aquisição de equi-
pamentos e mobília. Assim que 
os processos forem concluídos, 
eles serão publicados no Portal 
da Transparência da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa).

Uma comissão de gesto-
res do Governo do Estado fez 
uma visita técnica esta sema-
na à obra que está concluída 
na Zona Norte de Macapá. A 
visita foi acompanhada pela 
equipe de profissionais da Pró-
-Saúde. A entidade foi a Orga-
nização Social de Saúde (OSS) 
selecionada para gerenciar a 
maternidade em regime de co-
participação.

Na visita, os gestores discu-
tiram pontos estratégicos para 
o início do funcionamento da 
unidade. Dentre eles, os aca-
bamentos finais da obra do 
hospital, reconhecimento de 
todo espaço físico onde serão 
realizados os partos normais e 
humanizados, centro cirúrgico 
para pacientes em risco e o flu-
xo de trabalho.

Reforço
A maternidade Bem Nascer 

vai gerar mais de 250 empregos 
no âmbito da assistência ma-
terno/infantil e administrativo. 
Depois de pronta, a unidade 
terá 23 alojamentos conjuntos, 
com quarto e banheiro, para 
pré-parto, parto e pós-parto. 
Serão 11 enfermarias, 10 leitos 
no Centro Cirúrgico para ce-
sáreas, 7 para UTI neonatal, 5 
para cuidados intermediários e 
dois para unidade Canguru.

O secretário de Estado da 
Saúde, Gastão Calandrini, 
reforçou que o hospital será 
uma nova referência na linha 
de cuidados da mulher e da 
criança, desafogando em 40% 
a demanda de atendimento do 
Hospital Mãe Luzia. “Com a 
maternidade Bem Nascer, con-
seguiremos mudar o cenário 
da superlotação e potencializar 
a humanização do atendimen-
to à mulher e seu bebê”, desta-
cou Calandrini.

Testes técnicos
Os ambientes da Materni-

dade Bem Nascer, na zona nor-
te de Macapá, foram testados 
na quinta-feira, 28. Também 
foi feito o reconhecimento de 
todo o espaço onde serão re-
alizados os partos normais e 
humanizados, centro cirúrgico 
para pacientes em risco, ele-
vador e toda a parte elétrica e 
hidráulica.

Conforme explicou o se-
cretário de 
Infraestru-
tura, João 
H e n r i q u e 
Pimentel, o 
projeto da 
M a t e r n i -
dade Bem 
Nascer foi 
cor r ig ido, 
passando de 

Maternidade de Parto Normal 
para Maternidade de Risco 
Habitual. Com isso, foi neces-
sário incluir no projeto novos 
espaços como, o bloco do cen-
tro cirúrgico e UTI neonatal, 
atendendo às normas exigidas 
pelo Ministério da Saúde (MS).

“O governo do Estado in-
vestiu diretamente mais de R$ 
13 milhões para a construção 
da maternidade. As obras ini-
ciaram em setembro de 2013, 
ainda no governo anterior, que 
fez o projeto errado. Então, a 
obra foi paralisada para fazer-
mos adequações ao projeto, 
e isso atrasou a conclusão do 
hospital”, enfatizou Pimentel.

A maternidade terá mais 50 
leitos que atenderão as salas 
de pré-parto, parto, pós-parto, 
centro cirúrgico e enfermarias, 
além de duas banheiras para o 
parto humanizado.

Papaléo Paes adiantou que 
a entrega da Maternidade de 
Risco Habitual vai aliviar em 
mais de 40% a demanda de 
atendimento do Hospital da 
Mulher Mãe Luzia (HMML). 
“Futuramente, poderemos 
executar a reforma naquela 
unidade de saúde. Como mé-
dico e como gestor público, é 
com satisfação que vejo a me-
lhoria da saúde do nosso Esta-
do”, complementou.

Foto: André Rodrigues/
Sesa
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Mimimi
Capi parece aquele garoto mimado. 
Uma crítica, ele corre pra fazer queixa 
a mamãe. Agora a onda é denunciar 
os chamados “fake News”. Se os adversários 
usassem a mesma estratégia ia ter que viver 
na justiça respondendo as inverdades 
que apregoa nas redes sociais.

Se afrouxar
Se quem quiser discordar do Capi, mas tiver medo 
de processo, meta a viola no saco e saia de cena. 
Ele é o campeão da utilização da indústria da 
intimidação. O Felino que o diga. E aí ele quer 
jogar solto. Atira pra tudo que é lado, mas quer ser 
sempre o franco atirador.

Mudou o cenário
A possível candidatura de Janete Capiberibe para 
o Senado muda toda a estratégia da eleição para 
esse cargo. Randolfe, Jaime, Lucas, Fátima e Que-
tais vão ter que refazer estratégia.

Show de bola
Governador Waldez Góes garantiu através do 
programa Peixe Popular, a refeição dos cristãos 
católicos que obedecem fielmente à orientação da 
igreja. Peixe bom e barato e em muita quantidade. 
Parabéns!

Parafuso
A sociedade ficou de cara com a prisão da guar-
nição da PM que matou um bandido no cumpri-
mento do dever. Ué! O direito é do lado errado? 
Olha a turma do Lula que pede a extinção da PM 
e na hora do sapeca iaiá clamou pela Polícia Mili-
tar.

Cel. Carlos
Sem demérito para o Dr. Ericlaudio que volta para 
a ALEAP, mas a escolha do Coronel Carlos para a 
Segurança Pública foi irretocável. O homem certo, 
para o ugar certo e na hora certa. Penso que Civil 
e militar concordam que o cara é bom e trabalha-
dor.

Pra luta
Jorge Amanajás deixou a Setrap para concorrer 
uma cadeira do legislativo e os mais íntimos di-
zem que não é para o Senado como se aventou por 
algum tempo, mas para a Assembleia Legislativa o 
que deixa a família meio assim... assim...

Cadê o Davi
Parece que o Senador Davi não consegue colocar 
sua curica no ar. Até anda meio sumido. Já ouvi 
uns quantos perguntarem: Cadê o Davi hein? E a 
resposta é: tu sabes que eu não sei.

Sacanagem
Capiberibe o novo. Acho que isso não é ideia do 
PSB. Deve ser desse tipo de “fake News” que o ho-
mem foi se queixar na PF. O novo... Em que?



Joselito Abranches
Reinaldo Coelho

Atualmente o Brasil é o 
maior produtor do seg-
mento da pecuária no 

mundo. Dados do IBGE, de 2016, 
mostram um rebanho de bovinos de 
218,23 milhões de cabeças naquele 
ano. Com respeito aos bubalinos, o 
Amapá possui um plantel que cor-
responde a 19,41% do total nacional 
e 28,61% do total de animais da re-
gião Norte, o que confirma o Amapá 
como detentor do segundo maior re-
banho de búfalos do país, com cerca 
de 296 mil cabeças (IBGE - 2016).

Um dos principais gargalos que 
obstaculizava a expansão e a verti-
calização da cadeia produtiva da pe-
cuária bubalina foi recentemente su-
perada no Amapá, quando, no final 
de 2017, o Ministério da Agricultura 
declarou o Estado como livre de fe-
bre aftosa com vacinação. Toda essa 

potencialidade coloca o Amapá em 
um lugar de destaque nesse nicho da 
pecuária nacional. 

“Não se pode hoje pensar em co-
mercializar no mercado um produto 
que não tenha certificação sanitária. 
Realmente vai impulsionar muito o 
Amapá nesse setor de produção de 
alimentos como proteína animal e 
os derivados do leite. Nosso rebanho 
de bubalinos é o segundo maior do 
país, mas tem uma qualidade gené-
tica bem melhor que dos outros Es-
tados. A luta agora é permanecer o 
status”, descreveu o governador do 
Amapá, Waldez Góes. 

Se tomarmos a pecuária uma das 
atividades que mais tem contribuído 
para o fortalecimento da economia 
do país, como exemplo comparativo, 
verificamos que o Brasil tem pouco 
mais de um bovídeo para cada ha-
bitante; o Acre (que não tem cam-
pos naturais), pelo menos cinco. O 
Amapá registra pouco mais de meia 
cabeça para cada habitante, apesar 

de sua excepcional vocação para a 
atividade, segundo a EMBRAPA. 

De acordo com a EMBRAPA, o 
Amapá tem 16.709,31 km2 de pas-
tagens nativas de terras inundáveis 
e 1,9 milhões de hectares de pasta-
gens nativas de cerrados, onde cerca 
de 350 mil hectares estão ou estarão 
ocupados com o plantio de dendê, 

pinus ou eucalip-
tos. Isso nos dá 
uma ideia do es-
paço ainda dispo-
nível – ainda que 
não todo ele, é cla-
ro, e o quanto ain-
da pode-se avan-
çar, para atingir 
um nível produti-
vo-satisfatório. É 
bom lembrar que 
o Acre até há pou-
co tempo se asse-
melhava bastante 
ao Amapá em ter-
mos de estrutura 
econômica. O re-

banho desse Estado cresceu à custa 
da derrubada de florestas. 

No Amapá pode-se aumentar 
significativamente o rebanho, sem 
a necessidade de devastar florestas, 
pela simples ocupação racional das 
áreas de pastagens nativas de solos 
aluviais de várzea e de savanas bem 
drenadas – cerrado, de acordo com a 
EMBRAPA Oriental (PA).

É oportuno lembrar que a pecu-
ária é hoje uma das atividades pro-
dutivas que mais emprega em todo o 
Estado, considerando-se os mais de 
3.000 estabelecimentos cadastrados 
pela DIAGRO. Estimando-se três 
trabalhadores diretos e três indire-
tos, por estabelecimento, tem-se, no 
mínimo, 9.000 postos de trabalho.

Vários e convergentes motivos 
são apontados por especialistas que 
a carne de búfalo deve atender prio-
ritariamente nichos de mercado de 
bom poder aquisitivo pelo fato dos 
búfalos serem minoria em nossa pe-
cuária, o que inviabiliza que possa 
estar presente nas mesas de grande 
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‘DO PASTO AO PRATO’
É GRANDE A PERS-

PECTIVA DE NEGÓ-
CIOS DA CADEIA 

PRODUTIVA DA BUBALI-
NOCULTURA AMAPAENSE, 
POIS A PECUÁRIA BUBALI-
NA DO AMAPÁ, HOJE, REÚ-
NE TODAS AS CONDIÇÕES 
PARA DESPONTAR NO 
MERCADO NACIONAL E 
MUNDIAL, TENDO EM VIS-
TA A LOCALIZAÇÃO GE-
OGRÁFICA, COM MAIOR 
PROXIMIDADE DOS 
MAIORES CENTROS CON-
SUMIDORES DO MUNDO.
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parte de nossa população. Desta-
cam ainda o fato da constituição da 
carne de búfalo garante-lhe méritos 
para alçar voos ao encontro do seg-
mento de consumidores dispostos a 
adquirir produtos alimentares mais 
saudáveis, mesmo a custos mais al-
tos. Recentes trabalhos publicados, 
realizados por médicos italianos, 
avalizam e fortalecem essa direção a 
ser seguida, preferencialmente, pela 
carne de búfalo, conforme a figura. 

Além do que tais consumidores 
alvos, por serem considerados “for-
madores da opinião pública”, podem 
também contribuir enormemente 
para a derrubada de preconceitos, 
ainda hoje existentes contra a carne 
de búfalo, principalmente por parte 
dos consumidores de menor poder 
aquisitivo e de mais baixo nível cul-
tural.

Esses números ilustram quanto é 
importante encontrar-se formas de 
ampliar o conjunto de carnes espe-
ciais, para se agregar valor às carca-
ças bubalinas. O campo está aberto 
para a criação de novos produtos 
através da industrialização de embu-
tidos de superior qualidade, através 
de eventuais e criativas reengenha-
rias em cortes, hoje menos valori-
zados, e até com a incorporação de 
temperos ou recheios. E a pecuária 
bubalina do Amapá hoje reúne todas 
as condições para despontar no mer-
cado nacional e mundial, tendo em 

vista nossa localização geográfica 
com maior proximidade dos maiores 
centros consumidores do mundo.

O beneficiamento do couro tam-
bém entra nessa conta. Atualmen-
te o produto produzido no Estado 
é vendido para uma fábrica do Rio 

Grande do Sul, onde é curtido, tingi-
do e vendido à Europa para ser utili-
zado na indústria de calçados e aces-
sórios. E a ACRIAP tem apostado 
nessa importante janela de oportu-
nidade que se configura o promissor 
mercado a ser explorado e ocupado 
pela carne de búfalo. 

Nesta perspectiva, visando atrair 

possíveis investidores no segmento 
de frigoríficos para a expansão da ca-
deia produtiva da bubalinocultura, a 
ACRIAP, em parceria com a Agên-
cia de Desenvolvimento Econômico 
do Amapá, elaborou um Programa 
voltado para o fortalecimento des-
sa cadeia com  a implantação das 
seguintes ações prioritárias: a) Ins-
tituir os programas do “Búfalo Pre-
coce” e “Novilho Precoce”, a exem-
plo de programa similar do Estado 
do Mato Grosso do Sul; b) Conceder 
carga tributária mínima nas opera-
ções com os insumos agropecuários 
constantes dos artigos 1º e 2º  do De-
creto nº 2892, de 14/09/2001, com 
base na cláusula terceira do Convê-
nio ICMS nº 100/97; c) Firmar con-
vênio com centros tecnológicos para 
treinamento/capacitação dos técni-
cos do RURAP e da DIAGRO nas 
mais avançadas técnicas de sistemas 
produtivos em ambiente amazônico, 

tais como pastejo rotacionado exten-
sivo, pastejo rotacionado simples, 
integração de sistemas de campos 
naturais de áreas inundáveis com 
pastagens cultivadas em campos de 
cerrado, nutrição animal, melhora-
mento genético e inseminação arti-
ficial em tempo fixo; d) Instalação 
de uma Central de Armazenamento 

de sêmen e Treinamento em Insemi-
nação Artificial no Parque de Expo-
sições da Expofeira Agropecuária; e) 
Criação do Serviço Móvel de Inse-
minação Artificial; f ) instituição do 
Programa de Erradicação da Bruce-
lose Bovina e Bubalina; g) Institui-
ção do Programa de Erradicação da 
Tuberculose Bovina e Bubalina; h) 
Instituição do Fundo de Financia-
mento e Subsídio ao Calcário, Gesso 
Agrícola e Adubos Fosfatados (ver 
Lei nº 2.803, de 23/06/2003, do Es-
tado do Amazonas).

O único fator limitante na forma-
ção e manutenção de pastagens em 
solos pobres da Amazônia (inclusive 
os cerrados do Amapá) é o fósforo 
(o que não é válido para a agricul-
tura). Isso reduz drasticamente os 
gastos com o preparo do solo e lite-
ralmente viabiliza o aproveitamento 
do cerrado na formação de pasta-
gens cultivadas e, por consequência, 

a integração 
dos sistemas 
de pastejo dos 
campos inun-
dáveis com os 
de cerrado. 
Esse, acredita-
mos que será 
o grande salto 
da pecuária no 
Amapá, sem o 
abate de flores-
tas.

Além da 
questão da en-
demia, em al-
gumas áreas 
de terra firme, 
torna-se im-
p r e s c i n d í v e l 
estimular a for-

mação de campos de engorda para 
recepção do produto em elaboração 
(bezerros), originários dessas duas 
regiões, com acabamento (búfalo 
gordo) em regime de alta velocida-
de de ganho de peso. Só dessa forma 
será possível estimular a segmenta-
ção da cadeia com especialização e 
ganhos de produtividade.

Com respeito à bubalinocultu-
ra, outro nicho de mercado que o 
Amapá se prepara para explorar é a 
venda de cortes de ‘baby búfalo’ e de 
novilhos de búfalo nos supermerca-
dos, com selo especial, a exemplo da 
experiência do Estado do Pará. 

O produto paraense já está sendo 
inclusive vendido para outras regi-
ões do país e do exterior. É diferente 
do comum porque é criado em con-
dições especiais e abatido entre 18 e 
24 meses de vida pesando no míni-
mo 400 quilos. A promoção ressal-
ta a maciez do produto e o fato de 
conter 40% menos calorias do que 
a carne bovina. E a carne de búfa-
lo amapaense, com toda certeza, em 
curto espaço de tempo, alcançará o 
mercado mundial, tendo em vista as 
vantagens comparativas e competiti-
vas que o Amapá reúne.

Economista Joselito Abrancheres, vice presidente da Agência de Desenvolvimento Econô-
mico do Amapá



Besaliel Rodrigues

Confira as principais datas do calendário eleitoral das Eleições Gerais de 2018

TRE-AP NO TRIBUNA
Eleições 2018

O pleito ocorrerá no dia 7 de 
outubro, em primeiro tur-
no, e no dia 28 de outubro, 

nos casos de segundo turno.

Filiação partidária 
Quem pretende concorrer aos car-

gos eletivos no pleito do próximo ano 
deve se filiar a um partido político até 
o dia 7 de abril, ou seja, seis meses an-
tes da data das eleições. O mesmo pra-
zo é dado para obtenção junto à Justi-
ça Eleitoral do registro dos estatutos 
dos partidos políticos que pretendem 
entrar na disputa.

O TSE disponibilizará, a partir de 7 
de abril, todos os programas de com-
putador de sua propriedade utilizados 
nos processos de votação, apuração e 
totalização, para que técnicos indica-
dos pelos partidos políticos, pela Or-
dem dos Advogados do Brasil, pelo 
Ministério Público e por pessoas au-
torizadas em resolução específica pos-
sam acompanhar suas fases de especi-

ficação e desenvolvimento.

Retirada e transferência de título
A data de 9 de maio é o último dia 

para o eleitor que pretende votar re-
querer o título, alterar seus dados ca-
dastrais ou fazer a transferência do 
domicílio eleitoral. Também é o pra-
zo final para o eleitor com deficiência 
ou mobilidade reduzida solicitar sua 
transferência para seção com aces-
sibilidade e, ainda, para que presos 
provisórios e adolescentes internados 
possam regularizar a situação eleitoral 
a fim de votarem nas Eleições de 2018.

Fundo de campanha
Os recursos disponíveis no Fundo 

Especial de Financiamento de Cam-
panha (FEFC) serão divulgados pelo 
TSE no dia 18 de junho, observado o 
prazo-limite para o depósito pelo Te-
souro Nacional, no Banco do Brasil, 
até 1º de junho de 2018.

Propaganda intrapartidária
Os políticos com vistas à indicação 

de seu nome pelo partido poderão fa-
zer propaganda intrapartidária a par-
tir do dia 5 de julho, mas está proibido 
o uso de rádio, televisão ou outdoor 
para isso.

Agentes públicos
Três meses antes das eleições, a 

partir de 7 de julho, os agentes públi-
cos ficam proibidos de praticar várias 
condutas, entre as quais: nomear, con-
tratar ou de qualquer forma admitir, 
demitir sem justa causa, suprimir ou 
readaptar vantagens, ou por outros 
meios dificultar ou impedir o exercí-
cio funcional e, ainda, remover, trans-
ferir ou exonerar servidor público, 
ressalvados os casos de: nomeação ou 
exoneração de cargos em comissão e 
designação ou dispensa de funções de 
confiança; nomeação para cargos do 
poder Judiciário, do Ministério Pú-
blico, dos Tribunais ou Conselhos de 

Contas e dos órgãos da Presidência da 
República; nomeação dos aprovados 
em concursos públicos homologados 
até 7 de julho de 2018; nomeação ou 
contratação necessária à instalação ou 
ao funcionamento inadiável de servi-
ços públicos essenciais, com prévia e 
expressa autorização do chefe do Po-
der Executivo; transferência ou remo-
ção de militares, de policiais civis e de 
agentes penitenciário.

Também ficam proibidos de reali-
zar transferência voluntária de recur-
sos da União aos estados e municípios 
e dos estados aos municípios, ressalva-
dos os recursos destinados a cumprir 
obrigação formal preexistente para 
execução de obra ou de serviço em an-
damento e com cronograma prefixado 
e os destinados a atender situações de 
emergência e de calamidade pública.

Ainda são vedadas, a partir dessa 
data, a realização de inaugurações e a 
contratação de shows artísticos pagos 
com recursos públicos. (Continua)

Encontram-se disponíveis no 
site do Tribunal Superior Elei-
toral – www.tse.jus.br – as dez 

principais resoluções eleitorais con-
tendo o detalhamento normativo das 
eleições deste ano de 2018, aprovadas 
recentemente.

Os temas das resoluções aprovadas 
são os seguintes: (1) calendário eleito-
ral das Eleições de 2018; (2) atos prepa-
ratórios para a eleição; (3) auditoria e 
fiscalização para as eleições; (4) crono-
grama operacional do cadastro eleitoral 
para as eleições; (5) pesquisas eleitorais; 
(6) escolha e registro de candidatos; (7) 
propaganda eleitoral, uso e geração do 
horário gratuito e condutas ilícitas em 
campanha eleitoral; (8) representações, 
reclamações e pedidos de direito de 
resposta; (9) arrecadação e gastos de 
recursos por partidos políticos e can-
didatos e presta&ccedi l;ão de contas; 
e (10) modelos de lacres de segurança 
para urnas e envelopes.

As resoluções aprovadas pelo TSE 
regulamentam as regras da legislação 
em vigor e servem de balizas que os 
candidatos devem respeitar para não 
incorrerem em sanções de ordem elei-
toral.

As Eleições de 2018 vão ocorrer no 

dia 7 de outubro, em primeiro turno, e 
no dia 28 de outubro, nos casos de se-
gundo turno. Os eleitores votarão no 
próximo ano para eleger o presidente 
da República, governadores de estado e 
do Distrito Federal, senadores (2 vagas 
por estado), deputados federais e depu-
tados estaduais ou distritais.

A relator das resoluções foi do vice-
-presidente e, agora, recém empossado 
presidente do TSE, ministro Luiz Fux. 
Ele ressaltou, na sessão, que a Corte 
tem até 5 de março do ano das Eleições 
para expedir todas as instruções sobre o 
pleito. Essa norma consta do artigo 105 
da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

O ministro destacou que todas as 
resoluções aprovadas podem, até o 
fim desse prazo, ser objeto de ajustes 
e aperfeiçoamento. Ele informou que 
será realizada audiência pública e feita 
uma resolução específica sobre o voto 
impresso, porque ainda há questões 
orçamentárias e tecnológicas sobre o 
tema.

“O voto impresso vai ser objeto não 
só de uma audiência pública própria 
como também de uma resolução pró-
pria, porque talvez seja uma das ino-
vações  mais expressivas  dessa elei-
ção. Vamos ter que ter a anuência dos 

partidos, de outros membros do Poder 
[Público] e compatibilização orçamen-
tária. Dessa forma, são várias questões 
que queremos debater para atender os 
anseios da coletividade”, explicou Fux.

O ex-presidente do TSE, ministro 
Gilmar Mendes, afirmou que, quanto à 
impressão do voto [que não será dispo-
nibilizado para o eleitor, mas que ser-
virá de suporte a eventual auditoria], 
“temos uma situação bastante delicada”. 
“Estamos fazendo a licitação para a fei-
tura das impressoras [que serão acopla-
das em urnas]. Há limitações técnicas 
para o atendimento para aquilo que 
está na lei, o que já deixei claro para as 
autoridades do Congresso Nacional”, 
informou Gilmar Mendes.

“Portanto, vamos, de fato, fazer uma 
licitação para 30 mil urnas. É essa a 
possibilidade de que dispõe o Tribu-
nal, que terá que adaptar, portanto, as 
seções [eleitorais]. Nós temos limites 
orçamentários. Mas, mais do que isso, 
há problemas técnicos muitos sérios. 
Os próprios técnicos torcem para que 
não haja atrasos como os que já acostu-
mamos a ter no sistema como um todo. 
O que mais dá problemas nas nossas 
máquinas hoje é a impressão. A lei não 
estabelece uma gradação, o que permi-

te leituras razoáveis [quanto à implan-
tação da impressão do voto], uma que 
tem que ser implementada de maneira 
gradativa”, ponderou o presidente do 
TSE, assim como ocorreu com a pró-
pria urna eletrônica, gradativamente 
implantada no decorrer de sucessivas 
eleições. 

O ministro Luiz Fux disse que as re-
soluções, elaboradas após reuniões em 
que colaboraram ministros e assessores 
do Tribunal, tiveram por norte “a sensi-
bilidade do pleito que se avizinha e uma 
exigência extremamente significativa 
da transparência da Justiça Eleitoral”.

Fux fez menção ao conjunto de 
sugestões apresentadas pelos partici-
pantes do ciclo de audiências públi-
cas e que foram acolhidas. E disse que 
apresentou justificativa para cada su-
gestão que foi rejeitada, no caso, por 
ilegalidade, por extrapolar o poder re-
gulamentar da Corte ou por impossi-
bilidade de inovação do ordenamento 
jurídico, entre outros motivos. O ciclo 
de audiências foi aberto para receber 
as contribuições de partidos políticos, 
Ministério Público, instituições, advo-
gados e sociedade sobre os temas que 
fariam parte das resoluções. Fonte: 
www.tse.jus.br.

TSE, as resoluções das Eleições Gerais de 2018 e o voto impresso
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Reinaldo Coelho

“Um dos melhores rebanhos 
em qualidade genética de 
bubalinocultura é o do Es-

tado do Amapá e estamos com programas 
para melhorar mais ainda a qualidade de 
nosso rebanho” – Jesus Pontes, Empresá-
rio, pecuarista, presidente da ACRIAP e da 
Casa Agro.

Esta semana fomos recebidos na Casa 
Agro, sede das Associação dos Criadores 
do Amapá (ACRIAP) e da Associação dos 
Produtores de Soja e Milho do Estado do 
Amapá (APROSOJA) pelo presidente Jesus 
Pontes da ACRIAP, economista e empre-
sário da criação de búfalos, iniciada pelos 
seus pais há mais de 60 anos e um dos res-
ponsáveis pela articulação de uma união 
de produtores e criadores para expandir 
e desenvolver com qualidade os rebanhos 
do Amapá, podendo assim disputar o mer-
cado regional, nacional e internacional de 
carne vermelha e a expansão da cadeia 
produtiva da bubalinocultura local. Acom-
panhe:

Tribuna Amapaense – O ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Blairo Maggi (PP) anunciou em fevereiro 
que o Brasil atingiu o selo de país livre da 
febre aftosa com vacinação, emitido pela 
Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE). Em setembro do ano passado, o mi-
nistério encaminhou pedido de reconheci-
mento do Amazonas, Amapá, Roraima e 
parte do Pará, como áreas livres de aftosa 
com vacinação, que não havia solicitado 
até então e a previsão é de reconhecimento 
em 2019. Essas notícias trazem uma nova 
expectativa para a pecuária e para os pecu-
aristas amapaenses?

Jesus Pontes – Essas notícias alvissa-
reiras trazem a valorização da pecuária 
do Amapá, do pecuarista, e soluciona o 
problema do Brasil. Haja vista que entre-
gávamos carne commodities e agora po-
deremos acessar mercados de países que 
compram cortes especiais, muda tudo na 
pecuária do País e principalmente para o 
Amapá, pois fomos o grande indutor disso.

TA – O ‘boom’ da produção de grãos, 
principalmente da soja, no Amapá, incen-
tivou a instalação no Estado de indústrias 
de ração. De acordo com os fabricantes 
esse insumo está sendo vendido direta-
mente aos pecuaristas amapaenses, que vai 
ajudar e baratear a criação dos rebanhos 
locais e diminuirá o pagamento de impos-
tos? Assim o consumidor amapaense terá 
um produto mais barato?

Jesus Pontes – Na questão tributária a 
carne vermelha é item da Cesta Básica, e 
esta semana o governador Waldez Góes 
propôs, e o parlamento amapaense apro-
vou, uma redução da alíquota de 18% para 
12%. Porém a maior economia para os pe-
cuaristas vem da logística, pois ao adqui-
rirmos a ração de outros Estados, o frete 

saía caro, muitas vezes o dobro do merca-
do de origem. Sendo produzido em nosso 
território vamos deixar de pagar o custo do 
transporte. E o consumidor final da cadeia 
alimentar perceberá a diferença na quali-
dade e no preço.

TA – Com referência a Regularização 
fundiária, o pecuarista do Amapá terá 
tranquilidade para expandir e investir na 
qualidade e na quantidade do rebanho lo-
cal?

Jesus Pontes – Com a regularização 
fundiária precisamos que aconteça para 
ontem, para dar segurança jurídica as pro-
priedades. Todos poderão aumentar seus 
rebanhos. Quanto a expansão, ela é natural, 
a partir da certificação Livre de Aftosa e a 
regulamentação fundiária, além de aumen-
tar e passar a utilizar o confinamento, pois 
tendo a produção de grãos no Estado, vem 
a produção de ração, o que possibilita a cria 
e a engorda do gado confinado e aumen-
to do gado de corte, para que seja possível 
produzir carne de qualidade.

TA – A parceria público/privada, os in-
vestimentos estaduais na ampliação e me-
lhoria da logística tem ajudado a alavancar 
a produção pecuária?

Jesus Pontes – Temos boa parceria com 
o governo estadual. O arrocho fiscal tem 
deixado o Estado em situação difícil para 
fazer investimentos, e reconhecemos isso, 
mas o governador do Estado tem sido 
sensível ao processo de produção do Se-
tor Primário amapaense. Os investimentos 
realizados na AP 70 e na Rodovia que vai 
até o município de Itaubal, excelente para 
as partes produtoras, principalmente para 
a de Soja e Milho, e vemos com bons olhos 
esse novo modelo de melhoramento das 
estradas e a conclusão da ponte sobre o Rio 
Matapi, para a Região Sul de Mazagão, um 
outro polo de desenvolvimento que já está 
asfaltado, ainda falta, mas o governo tem 
sido um grande parceiro sim.

TA – O pecuarista amapaense está con-

seguindo acessar aos recursos financeiros 
que existem nos bancos públicos, como as 
linhas de crédito de investimento, opera-
das principalmente pelo BNDES, Banco da 
Amazônia e Banco do Brasil?

Jesus Pontes – Não, devido aos proble-
mas da regularização fundiária. A partir do 
momento que tivermos o título das terras, 
esse documento legal em mãos, poderemos 
acessar esses recursos, colocando, é claro, 
essa propriedade em garantia ao emprésti-
mo que tiver direito.

TA – Uma das grandes preocupação do 
pecuarista local é com referência aos furto 
de gado, o abate clandestino, o abigeato. O 
que vem sendo feito para o combate a esse 
crime?

Jesus Pontes – Depois que criamos a 
Associação de Criadores e passamos a fa-
zer gestão junto aos órgãos de segurança, 
reduziu drasticamente o furto de gado no 
Amapá. Temos bons parceiros hoje no 
combate a esse crime, e acredito que o abi-
geato deverá reduzir nos próximos anos, 
com as instituições se preparando cada vez 
mais, frente aos criminosos que atuam no 
campo amapaense.

TA – Quanto a melhoria da qualida-
de do rebanho amapaense, existe algum 
programa por parte dos pecuaristas nessa 
acepção?

Jesus Pontes – O Estado do Amapá 
tem, reconhecidamente por todo o Brasil, 
um dos melhores rebanhos, em qualidade 
genética de bubalinocultura. Quanto ao 
programa, estamos trazendo para o Ama-
pá o Programa de Melhoramento Genético 
dos Bubalinos (PRONEBUL), que busca 
melhorar ainda mais e fazer estudos desse 
tema, tanto para genética de animais para 
leite, quanto a produção de genética ani-
mais para carne. A evolução nunca para, e 
o Amapá não pode parar. Entendemos que 
incrementar cada vez mais o processo e o 
advento do FIVE – Fertilização In vitro – 
em tempo fixo, iremos dar um salto quanto 

a qualidade da carne e do rebanho do Esta-
do, que já está acontecendo.

TA – Como estão sendo executadas, 
no Amapá, essas ações para a melhoria da 
qualidade da carne do rebanho local?

Jesus Pontes – Inseminação Artificial, 
esta é a ideia. Fazer a inseminação das ma-
trizes do Estado, com sémen de alta qua-
lidade de animais importados de outros 
Estados.

– Jesus Pontes é amapaense nascido em 
Santana, filho dos paraenses Iracema Pon-
tes da Silva e Manoel de Jesus Góes da Sil-
va e irmão do Ruzo, Ruzivan e Rusiana de 
Jesus Pontes da Silva. Considera também 
como irmão, o primo, Carlos Pontes (Car-
linho).

– Técnico em administração de empre-
sas pela Escola Comercial Professor Gabriel 
de Almeida Café, formado em economia 
pelo Centro de Ensino Superior do Ama-
pá (CEAP) e MBA em Gestão empresarial 
pela FGV e empresário rural no Estado do 
Amapá.

– Como experiência profissional, atuou 
como economista no governo do estado do 
Amapá, participou da equipe que captou 
recursos do Banco Mundial – BIRD (Proje-
to Comunidades Duráveis) e Banco Intera-
mericano de desenvolvimento – BID (Pro-
grama de melhoria da qualidade de vida 
do Amapá) e foi coordenador das equipes 
executivas, e coordenador de programas 
de cooperação na Agência de Desenvolvi-
mento Econômico do Estado do Amapá 
– ADAP. Também presidiu a Companhia 
de Gás do Amapá – GASAP. Atualmente 
é o presidente da Associação dos Criado-
res de Animais do Amapá – ACRIAP, que 
congrega a classe dos pecuaristas do Estado 
do Amapá, e membro fundador da Asso-
ciação dos Produtores de Soja e Milho do 
Estado do Amapá – APROSOJA-AP, onde 
exerceu o cargo de Diretor Financeiro no 
biênio 2014/2016.

Amapá tem o segundo maior rebanho de buba-
linos do Brasil e de melhor qualidade genética
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Reajuste já valerá a partir de abril, após equi-
líbrio das despesas e receitas do Estado.

Reajuste salarial
GEA anuncia data-base e valoriza servidores da 
educação com gratificações que chegam a 20%

Página 12-13
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Da Editoria

Mudanças ocorrem nas 
secretarias de Justiça 
e Segurança Pública, 

Transporte, Infraestrutura e Desen-
volvimento de Cidades

O governador do Amapá, Waldez 
Góes, mudou o comando das secre-
tarias de Estado da Justiça e Segu-
rança Pública (Sejusp); de Transpor-
te (Setrap); de Infraestrutura (Seinf) 
e de Desenvolvimento das Cidades 
(SDC). A solenidade de posse dos 
novos gestores aconteceu na segun-
da-feira (26), no Palácio do Seten-
trião, sede do governo amapaense.

Com as mudanças, a Sejusp deixa 
de ser gerida por Ericláudio Alencar, 
que reassume o mandato de deputa-
do estadual na Assembleia Legisla-
tiva do Amapá, e passa a ter como 
gestor o ex-comandante da Polícia 
Militar do Estado do Amapá (PM/
AP), coronel Carlos Souza. Jorge 
Amanajás deixa o comando da Se-
trap que agora tem como secretário 
o engenheiro civil Benedito Concei-
ção, servidor de carreira.

Por outro lado, a Seinf e a SDC 
passam por uma troca de gestores. 
O arquiteto e urbanista Alcir Matos 
assume o setor de Infraestrutura (da 
qual já foi titular), enquanto o enge-
nheiro civil João Henrique Pimentel 
é o novo titular da SDC.

Durante a solenidade, Waldez 
Góes frisou que a mudança é neces-
sária devido ao prazo de desincom-
patibilização previsto na legislação 
eleitoral, uma vez que os colabora-
dores pretendem disputar as elei-
ções deste ano. “Ao mesmo tempo, 
estamos oxigenando o governo ao 
trazer pessoas para contribuir com 
o desenvolvimento do Estado e ser-
vir à sociedade amapaense”, afirmou 
Góes.

Avanços
Durante a solenidade, o chefe do 

Executivo enfatizou o avanço nos 
setores que passam pela modifica-
ção de titulares. No setor de Defesa 
Social, que compreende os órgãos 
da segurança pública, destacou a 
assinatura dos contratos para obras 
no valor de R$ 50 milhões, efetuada 
no mês de março e que possibilita-
rá a execução de 15 obras, entre as 
quais quartéis da PM/AP e do Corpo 
de Bombeiros do Estado do Amapá 
(CBM/AP), Píer Integrado da Segu-
rança Pública e unidades do Centro 
Integrado de Operações em Segu-
rança Pública (Ciosp), em Macapá, 
e Santana. Ele lembrou também a 
construção de um novo presídio de 
regime fechado no Amapá.

Quanto à atuação da Setrap, Góes 
enfatizou os trabalhos de mobilidade 
urbana que, desde 2015, diferentes 
pontos do Amapá são beneficiados 
com serviços do Plano de Mobili-
dade Urbana que contemplam mu-
nicípios do interior, como Santana, 
Laranjal do Jari e Mazagão, além de 
bairros da capital amapaense com 
obras de drenagem, terraplanagem, 

pavimentação, acessibilidade, meio-
-fio e sinalizações.

O governador também destacou o 
importante papel que a SDC vem de-
senvolvendo, mesmo em com apenas 
dois anos de existência, com a função 
de promover o desenvolvimento ur-
bano das cidades amapaenses. Den-
tre as atividades da pasta, o governa-
dor destacou o Plano de Ação para 
garantir que as vítimas do incêndio 
no Mercado Municipal de Oiapoque 
retornem às suas atividades e garan-
tam o sustento de suas famílias.

Quanto ao setor de Infraestru-
tura, ele citou a realização de obras 
importantes como a construção das 
escolas estaduais Professor Antônio 
Munhoz Lopes e Professora Marly 
Maria e Souza da Silva, ambas lo-
calizadas no Conjunto Habitacional 
Macapaba, Zona Norte de Macapá e 
da Maternidade da Zona Norte, que 
desafogará em 40% a demanda do 
Hospital da Mulher Mãe Luzia.

O governador também reconhe-
ceu o empenho dos gestores que 
deixaram o comando das secretarias 
e frisou o desafio de assumir a res-
ponsabilidade de ocupar a gestão de 
órgãos em um período de crise eco-
nômica nacional que, consequente-
mente, atinge o Amapá. Ele enfatizou 
que, mesmo, em meio à desestabili-
dade econômica, o governo estadual 
vem implementando esforços para 
garantir qualidade de vida à popu-
lação amapaense. Ressaltou a reali-
zação de concursos públicos como 
os da Defensoria Pública do Estado 
do Amapá (Defenap) e das polícias 
Militar, Civil e Técnico-Cientifica 
(Politec).

O governador frisou que, nos três 
anos de crise, há estados que estão 

atrasando salários e não conseguem 
manter o décimo terceiro dos ser-
vidores públicos, tampouco realizar 
progressões, o que, frisou, não é o 
caso do Amapá. Waldez Góes ressal-
tou que governo do Estado dá con-
tinuidade à política de valorização 
do servidor ao retomar a política de 
reajuste linear (data-base) para ser-
vidores estaduais. A partir do mês 
de abril, os servidores terão 2.8% de 
reajuste salarial. As gratificações dos 
servidores da educação alcançaram 
20%. “Isto é fruto de uma gestão cor-
reta e transparente”, ressaltou.

Perfis
Benedito Conceição é formado 

em engenharia civil e matemática. 
Ele é servidor de carreira e já desen-
volveu atividades na Companhia de 
Água e Esgoto do Amapá (Caesa), 
Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá (TCE/AP) e como secretário 
adjunto de Gestão da Setrap no perí-
odo de 2015 a 2018.

João Henrique Pimentel é enge-
nheiro civil, foi prefeito de Macapá 
no período de 2001 a 2008, vereador 
entre 2013 e 2016, quando deixou o 
cargo para assumir a gestão da Seinf.

Alcir Matos é arquiteto e urba-
nista e cursa mestrado em proces-
sos construtivos e saneamento am-
biental, pela Universidade Federal 
do Pará (UFPA). Com uma longa 
experiência no poder público, o ges-
tor assumiu a Agência de Desenvol-
vimento do Amapá (Adap) e, pos-
teriormente, a então recém-criada 
SDC.

O coronel Carlos Souza é ex-co-
mandante da PM/AP e está na re-
serva depois de mais de 30 anos de 
serviços prestados à corporação.

Governo empossa quatro novos 
gestores no primeiro escalão
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Após quase uma década de 
luta, os profissionais do seg-
mento audiovisual vão con-

tar com um espaço público para desen-
volver produções.

O Governo do Estado do Amapá 
(GEA) dá mais um passo à frente no fo-
mento da produção audiovisual local. A 
Secretaria de Estado da Cultura (Secult) 
está nos preparativos finais para colocar 
em funcionamento o Núcleo de Produ-
ção Digital Equinócio (NPD). O espaço 
receberá a visita do ministro da Cultu-
ra, Sergio Sá Leitão, na próxima segun-
da-feira, 2 de abril, quando participará 
do seminário “Cultura Gera Futuro”. O 
NPD será entregue assim que o espaço 
receber as adaptações necessárias para a 
produção audiovisual amapaense.

O ministro chega na madrugada da 
segunda-feira, 2, e estará disponível 
para entrevistas pela manhã, durante a 
programação de abertura do Seminá-
rio “Cultura Gera Futuro” e também da 
entrega do NPD, no espaço do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae/AP). Após isso, o mi-
nistro Sergio Leitão segue em reuniões 
com comitiva da Secult, com o governa-
dor Waldez Góes e parlamentares.

Pela tarde, será feito um city tour com 
o ministro, onde passarão por pontos 
turísticos de Macapá, como o Quilombo 
do Curiaú, Monumento Marco Zero do 
Equador e Museu Sacaca. Para finalizar 
a agenda, uma visita técnica será reali-
zada na Fortaleza de São José de Macapá 
com a participação do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), para dar continuidade ao pro-
cesso de execução das obras em curso.

NPD Equinócio
No ano passado, o governo do Es-

tado conseguiu junto à Secretaria do 
Audiovisual (SAV), órgão vinculado ao 
Ministério da Cultura, a implantação 
do Núcleo de Produção Digital (NPD). 
Um espaço gratuito e acessível voltado 
para a produção e difusão de conteúdo 
audiovisual, com o objetivo de apoiar a 
produção local independente, promo-

Ministro da Cultura cumpre agenda no 
Amapá e visita Núcleo de Produção Digital
Da Editoria

vendo a formação e aperfeiçoamento 
profissional de profissionais que atuam 
no segmento.

Um grupo gestor formado por re-
presentantes das secretarias de Estado 
da Cultura e Educação, além do Sebrae, 
será responsável pelo Núcleo. De acor-
do com a diretora do Museu da Imagem 
e do Som (MIS), Ana Vidigal, foi uma 
década de luta dos profissionais da área 
para atingir essa conquista. “Trata-se de 
uma luta de dez anos do segmento au-
diovisual amapaense e estamos traba-
lhando de forma árdua, com todos os 
parceiros, para poder dar início a esse 
trabalho de incentivo à nossa cultura, 
por meio das produções”, acrescentou 
Vidigal.

O Núcleo Equinócio vai funcionar no 
Sebrae, com câmeras 4k, ilhas de edição, 
sonorização e iluminação, que, a prin-
cípio, foram providenciados por meio 
de empréstimo de comodato. Só após 
dois anos de funcionamento, a SAV vai 
avaliar o desempenho do núcleo, caso 
alcance as metas estabelecidas pelo ór-
gão, os equipamentos serão doados em 
definitivo ao Amapá.

Parcerias
A vinda do NPD para o Amapá abre 

um leque de oportunidades para quem 
milita neste segmento. Por isso, o espa-
ço já conta com vários parceiros entre 
eles o Serviço Social do Comércio (Sesc) 

que, também, desenvol-
ve trabalhos voltados ao 
audiovisual no Estado.

O Centro do Audio-
visual Norte Nordeste 
(CANE) da Fundação 
Joaquim Nabuco tam-
bém fechou uma par-
ceria de dois anos com 
o Estado para realizar 
cursos de formação na 
área de cinema para as 

pessoas que queiram se capacitar. “Da-
qui a um ano todos, verão a transfor-
mação que este núcleo fará no Amapá”, 
apostou Ana Vidigal.

A Secretaria de Estado da Educação 
é outro órgão que integra o rol de par-
ceiros do Núcleo de Produção Digital, 
por meio da coordenadoria estadual do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensi-
no Técnico e Emprego (Pronatec). De 
acordo com o coordenador estadual do 
Pronatec, Agnaldo Silva, a instalação do 
NPD vem para fortalecer a formação de 
novos profissionais da área de produção 
de áudio e vídeo no Amapá.

“Atualmente, o Estado oferece os 
cursos de Produção de Áudio e Vídeo e 
Processos Fotográficos, 
através do Pronatec. 
Com a implantação do 
NPD, poderemos au-
mentar nossa oferta de 
cursos”, calculou Ag-
naldo Silva.

Comitê Gestor
Na pauta da Secult, 

Seed e Sebrae/AP, ficou 
definido que um grupo 
gestor formado por representantes de 
secretarias de Estado da Cultura e Edu-
cação, além do Sebrae, serão responsá-
veis pelo Núcleo.

A diretora do Museu da Imagem e do 
Som (MIS), Ana Vidigal, disse que o ob-
jetivo desse grupo gestor será formular o 
planejamento das atividades e garantir o 
perfeito funcionamento do NPD. “Tra-
ta-se de uma luta de oito anos do seg-
mento audiovisual amapaense e, agora, 
é só continuar avançando para efetivar-
mos essa conquista”, acrescentou.

Ana Vidigal destacou, também, que a 
implantação do Núcleo no Amapá será 
um divisor de águas. “O NPD abre ca-
minhos para a instalação da TV Cultura 
no Estado, o que irá ajudar ainda mais o 

nosso segmento, porque a emissora po-
derá incluir na sua grade de programa-
ção as produções feitas por aqui”, frisou.

O superintendente do Sebrae/AP, 
João Alvarenga, explicou que trabalhar 
a cultura junto ao empreendedorismo 
tem sido uma das bandeiras levantadas 
pela instituição. “Estamos entrando com 
o espaço físico e, depois vamos poder 
promover capacitação para quem traba-
lha com este segmento e, ainda, mostrar 
o que vem sendo produzido por aqui 
através de eventos realizados pelo Se-
brae”, planejou Alvarenga.

Uma nova reunião deverá aconte-
cer nos próximos dias para que sejam 
apresentados os nomes dos integrantes 

(titulares e suplentes) do comitê gestor 
do NPD.  

Agenda do ministro da Cultura no 
Amapá:

8h30 – Coletiva de imprensa no es-
paço Laranjal do Jari, no Sebrae/AP.

9h30 – Participação na solenidade 
de abertura do seminário “Cultura Gera 
Futuro”, no Sebrae/AP

10h – Descerramento da placa de en-
trega do NPD Equinócio, no Sebrae/AP

15h30 – City Tour pelos pontos tu-
rísticos Curiaú, Marco Zero e Museu 
Sacaca

16h – Visita técnica na Fortaleza de 
São José de Macapá.



Macapá-AP, 31/03 a 06/04 de 201812 ESPECIAL

Reinaldo Coelho

O Governo do Estado do 
Amapá (GEA) retoma a po-
lítica de reajuste linear (da-

ta-base) para servidores estaduais e dá 
continuidade à política de valorização 
do servidor. A partir do mês de abril, os 
servidores terão 2.8% de reajuste sala-
rial. As gratificações dos servidores da 
Educação alcançaram 20%. 

As medidas foram anunciadas em 
coletiva de imprensa na última segun-
da-feira (26), com a participação dos 
gestores das Secretarias de Estado do 
Planejamento (SEPLAN), Antônio 
Teles Junior; da Fazenda (SEFAZ), Jo-
senildo Abrantes; e da Administração 
(SEAD), Suelem Furtado.

Antônio Teles Junior enfatizou que a 
concessão destes benefícios só foi pos-
sível mediante a melhoria no cenário de 
crise nacional, o que reflete diretamen-
te nos cenários estaduais, sobretudo nas 

transferências de recur-
sos do governo federal 
para as unidades fede-
rativas. Ele ainda consi-
derou que, desde 2015, 
o Governo do Amapá 
trabalha para equilibrar 
as despesas (gastos) e a 
receita (arrecadação) do 
Estado.

Planejamento
Conforme explicou 

Teles, antes de 2015 
a política salarial no 
Amapá era feita sem 
considerar aspectos da 
receita, como a varia-
ção da receita corrente 
líquida. Não havia pro-
jeção de impactos que 
as concessões de benefícios poderiam 
causar na folha de pagamento. 

Dados da SEPLAN apontam que em 
2012 a folha do funcionalismo públi-
co cresceu 20%, enquanto a receita do 

governo cresceu apenas 16%. Em 2013 
a folha de pagamento cresceu 15% e a 
receita corrente líquida apenas 6%. Em 
2014 essa despesa cresceu 16% e a re-
ceita apenas 14%.

“Historicamente a despesa com pes-
soal no Amapá 
vinha crescendo 
de forma supe-
rior às taxas de 
crescimento da 
receita. Isso gerou 
um grande de-
sequilíbrio fiscal 
do Estado, que se 
somou à crise na-
cional”, pontuou 
Teles Junior.

Com a cri-
se outras perdas 
foram causadas, 
como a redução 
de transferên-
cias por parte da 

União e o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS), que 
deixou de ser arrecadado com as ter-
melétricas instaladas no município de 
Santana, após a conexão do Amapá ao 
Sistema Nacional de Energia Elétrica 
(SIN). Também, somente a partir de 
2015 o Estado passou a pagar a dívi-
da pública de mais de R$ 200 milhões, 
contraída até 2014.

“Mesmo com todas essas negativas, 
foi possível equilibrar as contas. Em 
2016, a folha de pagamento cresceu 
3%, e a receita, 8%. No ano passado, a 
folha de pagamento do estado cresceu 
somente 1%, e a receita, 4%”, citou o se-
cretário de Planejamento.

E, apesar de não conceder reajuste 
linear de 2015 a 2017, a gestão man-
teve diálogos permanentes, através da 
Agenda do Servidor, com as mais de 
38 categorias. A partir das conversas, o 
governo conseguiu conceder, dentro do 
possível, benefícios como progressões, 

Reajuste salarial
GEA anuncia data-base e valoriza servidores da 
educação com gratificações que chegam a 20%

Reajuste já 
valerá a par-
tir de abril, 
após equilí-
brio das des-
pesas e recei-
tas do Estado.
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reestruturação de Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários, como no caso dos 
servidores da Universidade do Estado 
do Amapá (UEAP). E ainda entregou 
obras em diversas áreas, entre elas, a 
segurança pública, educação, saúde e 
infraestrutura.

Para este ano estima-se que as des-
pesas do Estado cresçam em torno de 
5%, em detrimento da receita, que tem 
previsão de aumento em 10,6%. Essa 
projeção é baseada nos dados consoli-
dados pela SEPLAN de ja-
neiro a fevereiro de 2018, 
comparados ao mesmo 
período de 2017.

Os cenários nacional 
e local também devem se 
tornar mais favoráveis. A 
expectativa é que o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
nacional feche o ano em 
3%, o que influencia di-
retamente, de forma po-
sitiva, na transferência da 
União para os Estados. 

Se espera que o Amapá 
tenha crescimento consi-
derável na arrecadação de 
ICMS, com importação 
de combustível pelo Por-
to de Santana, e retomada 
do recolhimento mensal, 
também de ICMS, pela Companhia de 
Eletricidade do Amapá (CEA).

Valorização
O governo também dá continuidade 

ao processo de valorização do servidor. 
A exemplo do ganho para o grupo Edu-
cação que, junto com o reajuste de 2.8%, 
esses servidores passam a receber 20% 
de Gratificação de Suporte Pedagógico 
ao Exercício da Docência (GSPD), Gra-
tificação de Regência de Classe (GRC) 
e Gratificação para Pedagogo e Auxilia-
res Educacionais (GPAE).

“Não se deixou de fazer política sala-
rial e entregas no Amapá, pelo contrá-
rio, foram feitas e com bases sólidas e, 
assim prosseguiremos, num momento 
em que o estado apresenta indicadores 
de receita mais sustentáveis”, concluiu o 
secretário de Estado do Planejamento, 
acrescentando que a concessão desses 
benefícios anunciados, significa um 

impacto estimado em R$ 100 milhões 
na folha de pagamento até o mês de de-
zembro, montante este que está dentro 
do limite de responsabilidade fiscal.

Governo anuncia que vai incor-
porar gratificações a profissionais da 
Educação

São três tipos de gratificações que 
podem elevar o salário-base dos servi-
dores em 20%. A medida deve benefi-
ciar mais de 12,8 mil funcionários es-

taduais.
O Governo do Amapá vai elevar o 

salário-base dos servidores da educa-
ção para que os trabalhadores tenham 
ganhos reais, além do reajuste linear de 
2,8% que foi anunciado na segunda-fei-
ra (26). Para isto, as três gratificações 
atualmente pagas à categoria deverão 
ser incorporadas aos vencimentos bá-
sicos dos trabalhadores. As Gratifica-
ções de Regência de Classe, de Suporte 
Pedagógico ao Exercício da Docência 
(GSPD) e para Pedagogos e Auxiliares 
Educacionais (GPAE), que também 
receberão reajuste de 5%, passando de 
15% para 20%, vão agora compor o sa-
lário-base da categoria e não serão mais 
retirados dos vencimentos. A medida 
deve beneficiar mais de 12,8 mil fun-
cionários estaduais. “A incorporação é 
a garantia de que o servidor não terá 
mais aquele valor retirado dos seus ven-
cimentos, pois agora fará parte do salá-

rio dele por força de lei. 
Gratificações podem ser 
retiradas, mas o salário 
base não pode ser mexi-
do”, reforçou a secretária 
de Estado da Administra-
ção, Suelem Amoras.

Valorização
A secretária lembrou 

que apesar do cenário de 
crise econômica, o go-
verno estadual conseguiu 
avançar com a valoriza-
ção da categoria desde o 
início da gestão. Acres-
centou que foi o governa-
dor Waldez Góes quem 
recriou, em 2015, a Re-
gência de Classe para os 

professores e também instituiu as gra-
tificações GPAE e GSPD para alcançar 
todos os servidores do Grupo Magisté-
rio. Outra melhoria para a classe foi o 
realinhamento salarial, de setembro de 
2017, para os auxiliares educacionais. 
Estes profissionais tinham uma defasa-
gem de vários anos. O reajuste elevou 
de pouco mais de R$ 1.432,59 para R$ 
1.862,00 os vencimentos dos trabalha-
dores. Já no campo das progressões, le-
vantamento da Secretaria de Estado da 

Administração (SEAD), mostrou que, 
de 2015 a 2017, o governo concedeu 
mais de R$ 20 milhões em progressões 
funcionais apenas para o Grupo Magis-
tério.

Governo propõe reorganização no 
quadro efetivo do Corpo de Bombei-
ros Militar

Projeto de Lei sugere o ordenamen-
to operacional e administrativo da cor-
poração; proposta foi construída junto 
com a categoria e equipe de governo.

A organização básica deverá ser im-
plementada progressivamente obser-
vando-se a disponibilidade de instala-
ções, material e pessoal

O Governo do Estado enviou para a 
Assembleia Legislativa do Amapá (AP/
AP) o Projeto de Lei Complementar nº 
001 de 09 de março de 2018, que pro-
põe a organização básica e fixação do 
efetivo da corporação e o parlamento 

amapaense aprovou na terça-feira (27),  
a nova legislação por unanimidade, 
frente à necessidade de se efetivar um 
melhor ordenamento operacional e ad-
ministrativo da corporação, somado à 
edição de novas atribuições e constru-
ção de prédios para abrigar as unidades 
operacionais no interior do Estado. 

A aprovação do Projeto de Lei, que 
seguiu para sanção do governador Wal-
dez Góes, conclui uma luta iniciada em 
2015, e que intensificou-se no ano se-
guinte, quando o governo estadual au-
torizou o andamento da proposta por 
considerá-la fundamental para garantir 
melhor progressão funcional aos mili-
tares. 

A organização básica prevista no 
projeto deverá ser implementada pro-
gressivamente observando-se a dispo-
nibilidade de instalações, material e 
pessoal, a critério do governo do Esta-
do. A distribuição do efetivo previsto 
na lei, adequando-o às atividades ad-
ministrativas e operacionais da corpo-
ração, será de competência do coman-
dante-geral do Corpo de Bombeiros. 

A proposta foi construída junto 
com a categoria e a equipe técnica do 
governo e surgiu da necessidade de se 
efetivar um melhor ordenamento ope-
racional e administrativo do Corpo 

de Bombeiros Militar do 
Amapá (CBM/AP), so-
mado à edição de novas 
atribuições e construção 
de prédios para abrigar as 
unidades operacionais no 
interior do Estado. 

Conforme destacou o 
presidente da comissão 
que elaborou o Projeto 
de Lei, subcomandante 
do Corpo de Bombeiros, 
coronel Janary Picanço, 
durante a assinatura da 
proposta, a Lei de Organi-
zação Básica é um anseio 
dos membros da institui-
ção para garantir melhor 
progressão funcional aos 
militares. 

A decisão foi tomada 
com o objetivo de melhorar, dimensio-
nar e adequar as previsões estatutárias 
advindas de outras leis, a exemplo da 
Lei Federal nº 13,425 de 30 de março de 
2017 e, da Lei Complementar nº 0103 
de 28 de junho de 2017, que alteram 
o número de vagas nas graduações do 
quadro especial de Praças. 

A organização básica prevista no 
projeto deverá ser implementada pro-
gressivamente observando-se a dispo-
nibilidade de instalações, material e 
pessoal, a critério do Governo do Es-
tado. A distribuição do efetivo previsto 
na lei, adequando-o às atividades admi-
nistrativas e operacionais da corpora-
ção, serão de competência do Coman-
dante-Geral do Corpo de Bombeiros. 

A lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 1º 
de março de 2018, revogando a Lei nº 
1.761 de 10 de julho de 2013 e a Lei nº 
1.815 de 07 de abril de 2014.
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Aprovado pela Agência de 
Fomento do Amapá, recur-
so totaliza R$ 159 mil e con-

templa 11 projetos de extração e coleta 
de castanha na região.

Castanheiros da Reserva Extrativis-
ta do Iratapuru, município de Laranjal 
do Jari no Sul do Amapá, receberam 
na última quarta-feira, 28, os financia-
mentos do Governo do Estado, apro-
vados no Fundo de Desenvolvimento 
Rural do Amapá (Frap). O recurso, no 
valor de R$ 159 mil, contempla 11 pro-
jetos de extração e coleta do produto na 
região.

O incentivo financeiro foi entre-
gue aos extrativistas pela Agência de 
Fomento do Amapá (Afap) e será um 
importante instrumento de geração de 
renda e fortalecimento da atividade. 
“Eles precisam desse capital próprio 
para garantir condições mínimas de 
trabalho e não depender de emprés-
timos com atravessadores. Estamos 
oportunizando economia para que eles 
tenham maior faturamento no final da 
safra”, destacou o gerente de Crédito 
Rural da Afap, José Altamir Lobato.

Cristian Fonseca é um dos empreen-
dedores rurais que receberam o crédito 
do Frap. Ele agradeceu o apoio do go-
verno no desenvolvimento econômico 
e social das famílias. “Tenho um filho 
de três anos e meu sustento vem todo 
da castanha. Fico feliz de ter recebido 

esse dinheiro para investir na minha 
atividade”, comentou o jovem extrati-
vista de 24 anos.

Outra beneficiada com o financia-
mento foi Francisca Keila da Concei-
ção, 37 anos. A empreendedora, mãe 
de quatro filhos, disse que o incentivo 
financeiro da Afap é fundamental no 
crescimento da renda dos castanheiros. 
“Muita gente já vai para o castanhal 
com tudo vendido para os atravessado-
res. Nosso trabalho fica desvalorizado 
e não conseguimos ter lucro. Que bom 
que o governo está apoiando a gente”, 
comemorou.

Financiamento
O fomento foi divido em duas par-

celas e, nesta primeira etapa, estão sen-
do liberados R$ 129 mil para limpeza 
de ramais, construção e recuperação de 
abrigos, alimentação e outros materiais 
utilizados durante a coleta. Na próxima 
segunda-feira, 2, os extrativistas rece-
berão os R$ 30 mil restantes.

“Cada empreendedor recebeu em 
média R$ 12 mil e esse valor deverá ser 
quitado em parcela única. Eles terão 
oito meses de carência”, explicou o as-
sistente administrativo da Afap, Hugo 
Araújo.

Crédito Rural
O Frap é um estímulo do Governo 

do Amapá para o desenvolvimento do 
setor produtivo, incluindo o extrati-
vismo, agricultura, piscicultura e pe-
cuária. Para acessar o recurso, os pro-

dutores são orientados pelo Instituto 
do Desenvolvimento Rural do Amapá 
(Rurap), que ajuda na elaboração do 
projeto, encaminha para análise da Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento 
Rural (SDR) e, posteriormente, repassa 
à Afap, que gerencia e aprova o finan-
ciamento.

Amapá é contemplado com o Pro-
jeto Inova Jovem

O projeto vai atender 25 jovens ne-
gros, de 18 a 29 anos, em situação de 
vulnerabilidade social e econômica em 
Macapá. As inscrições começam na se-
gunda-feira, 2.

O Governo do Amapá assinou um 
Termo de Pactuação do Projeto Inova 
Jovem, com a Secretaria Nacional de 
Juventude (SNJ). O Termo foi assinado 
através da Secretaria Extraordinária de 
Políticas para Juventude (Sejuv). O ob-
jetivo é oferecer o curso Empreendedo-
rismo pra Moçada da Comunidade a 25 
jovens negros, de 18 a 29 anos, em situ-
ação de vulnerabilidade social e econô-
mica. Essa é mais uma alternativa para 
a criação de oportunidades de emprego 
e renda para os jovens.   

As inscrições estarão abertas no 
período de 2 a 6 de abril, e podem ser 
feitas nos portais: www.juventude.gov.
br/inova-jovem ou www.inovajovem.
com.br. A turma será formada por 25 
estudantes. Quem se inscrever até esse 
limite terá a vaga garantida. Caso o nú-
mero de inscritos supere a quantidade 
de vagas abertas, o aluno só será cha-

mado em caso de desistência de outro 
candidato. Por outro lado, se não hou-
ver número mínimo de 15 inscritos, 
não haverá turma.  

Caso o interessado não tenha aces-
so a computador ou celular, ele pode se 
dirigir à Escola Estadual Gabriel de Al-
meida Café, localizada na avenida FAB, 
Centro de Macapá, que vai funcionar 
como Ponto Focal, de 8h às 13h. Neste 
local, o coordenador do projeto, Anto-
nio de Oliveira Costa, fará a inscrição 
do jovem e depois vai lançar no portal. 

Inicialmente o Projeto Inova Jovem 
atenderá 53 cidades com maior vulne-
rabilidade juvenil à violência e todas as 
27 capitais do país, somando um total 
de 80 cidades. No Amapá, o projeto 
será desenvolvido em Macapá, pela Se-
juv, que fará a seleção dos beneficiários 
que irão participar do curso e a viabi-
lização do local onde será realizada a 
capacitação.

Índice de Vulnerabilidade Juvenil 
à Violência

O Índice de Vulnerabilidade Juvenil 
à Violência, é um estudo realizado pela 
SNJ em parceria com a Unesco e com o 
Fórum Brasileiro de Segurança Públi-
ca, com o objetivo de medir a morta-
lidade juvenil por homicídio, acidentes 
de trânsito, frequência escolar e situa-
ção de emprego, indicador de pobre-
za e de desigualdade. Os dados foram 
agregados pela ótica racial, de gênero 
e em municípios com mais de 100 mil 
habitantes.

Estado financia castanheiros de Laranjal do Jari



Instituição fi-
nanceira do 
governo do 

Estado apoia inicia-
tivas empreende-
doras dentro do es-
porte. As inscrições 
esgotaram-se dez 
dias antes da prova.

Prova vai distri-
buir mais de R$ 12 
mil em premiações, 
incluindo as catego-
rias Empreendedor 
e Colaborador Afap

Em comemora-
ção ao aniversário 
de 18 anos da Agên-
cia de Fomento 
do Amapá (Afap), 
acontecerá domin-
go, 1/4, a segunda 
edição da corrida de 
rua promovida pela 
instituição finan-
ceira do governo 
do Estado. O evento visa contribuir no 
fortalecimento do setor esportivo ama-
paense.

A Afap está investindo mais de R$ 12 
mil em premiações com destaque para a 
valorização dos atletas locais. O primei-
ro corredor do Amapá que cruzar a linha 
de chegada receberá R$ 1 mil. A prova 
também terá a inserção das categorias 
Empreendedor e Colaborador Afap.

Reconhecida pelo trabalho junto aos 
empreendedores e na geração de oportu-
nidades, a Afap quer ampliar esse apoio 
com a realização da prova. “As corridas 
envolvem centenas de profissionais das 
mais diversas atividades. Será uma boa 
vitrine para nossa instituição. Queremos 
incentivá-los a crescer ainda mais e mos-
trar que a Afap está de portas abertas”, 
explicou o presidente, Francisco de Assis 
Costa.

O kit do atleta contém camisa, meda-
lha e um chinelo personalizado. Foram 
disponibilizadas mil vagas para atletas 
profissionais, amadores, cadeirantes, de-
ficientes visuais e colaboradores da Afap. 
As inscrições já foram encerradas. “A 
procura foi tão grande que as inscrições 
esgotaram dez dias antes do evento”, in-
formou o coordenador da prova, Cleison 
Souza.

Entrega dos kits
Os participantes terão dois dias para 

pegar o kit da corrida. Na quinta-feira, 
29, no horário das 8 às 17 horas, e no sá-

bado, 31/3, das 8 às 14 horas. A entrega 
será feita no prédio da Afap, localizado 
na Rua Cândido Mendes, 1111, em fren-
te ao Teatro das Bacabeiras.

Percurso
O percurso de 8 quilômetros terá a 

largada na Rua Cândido Mendes, em 
frente à Afap, e seguirá pela orla até a 
frente da sede do Ministério Público do 
Estado, no bairro Araxá. O retorno será 
pela orla, em seguida dobra a direita na 
Avenida Coaraci Nunes, depois segue 
pela Rua Independência, Canal da Men-
donça Júnior, Avenida Azarias Neto, Rua 
Binga Uchoa, Avenida FAB e a chegada 
em frente à Agência de Fomento, na Rua 

Cândido Mendes.

Santos AP vence de goleada na es-
treia do Amapazão 2018

 O Santos Amapá aplicou uma golea-
da de 4 x 1 na equipe do São Paulo AP, na 
noite de estreia, no estádio Zerão, pela 
abertura do campeonato amapaense de 
futebol profissional (Amapazão 2018). 

Aos 21 minutos Tikel abriu o placar 
para a equipe santista com um chute 
preciso no canto direito do goleiro pezão 
e aos 39m da etapa inicial Rodrigão fez o 
segundo gol da partida e o primeiro gol 
dele com a camisa do Peixe da Amazô-

nia.  
Na etapa complementar o São Paulo 

ainda esboçou uma reação e marcou um 
gol com Tales aos 4 minutos, mas não 
foi o suficiente para segurar a equipe ad-
versária. Houve problema em uma das 
torres de iluminação aos 12 minutos e 
12 minutos depois a partida continuou. 
Tikel marcou o segundo dele no jogo 
aos 26 minutos, ele aproveitou a saída 
do goleiro e mandou a bola para o fundo 
do gol. Dois minutos depois o zagueiro 
Dedé fechou o placar com um gol de ca-
beça.

Na quinta-feira (29) entrou em cam-
po, as 20h30min, no Estádio Olímpico 
Zerão, as equipes do  Ypiranga e Macapá.

AFAP promove 2ª corrida de rua para 
comemorar 18 anos neste domingo
Da Editoria
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Domingo de
Páscoa da

Ressureição

Embora a ressurreição de Jesus seja comemorada em um domingo, não devemos nos 
referir ao dia em que a ressurreição de Jesus é celebrada como “a Páscoa”.
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Germano Tiago dos Santos Soares, ponta-direita do futebol amapaense 
Reinaldo Coelho

Esta semana estaremos homenagean-
do um dos maiores pontas-direitas 
do futebol amapaense e norte do 

país, Germano Tiago dos Santos Soares. Nas-
ceu no município de Mazagão-AP, no dia 22 
de maio de 1956. Seu pai Germano soares, 
mais conhecido como “Base”, paraense nas-
cido no município de Soure-PA e criado no 
bairro do Guamá em Belém do Pará, na Rua 
Augusto Correa. Foi ex-jogador, iniciou no 
Juventus da Prelazia de Macapá, depois atuou 
no Amapá Clube, Santana e Independente. 
Depois que parou de jogar futebol, passou a 
administrar a área de esporte do Santana Clu-
be que funcionava no próprio Estádio Augus-
to Antunes. A mãe de Tiago, Terezinha dos 
Santos Soares era oriunda de Mazagão. O pai 
de Tiago, logo que chegou em Macapá foram 
fazer um jogo amistoso entre Juventus X Ma-
zagão, lá conheceu sua futura esposa. Desse 
matrimônio nasceram Dilermano dos Santos 
Soares(Dida) e Germano Tiago. Tiago tam-
bém tem uma irmã de criação chamada Maria 
Quitéria. Tiago iniciou seus estudos em Ma-
zagão, na Escola Murilo Braga e o ginásio no 
Augusto Antunes, em Santana. Possui Curso 
técnico de educação física, pelo Sindicado de 
São Paulo, Curso de Treinador da ABTF(Cur-
so Internacional, turma de 1997) – Rio de Ja-
neiro, Curso de Gerenciamento e Supervisão 
do Futebol, pela UNOPAR e o curso “E Como 
Comandar”, realizado pelo SEBRAE(1998). 
Nosso craque hoje, está com 61anos de idade.

Germano Tiago conta que sua primeira 
bola de futebol foi um limão galego. “Devido 
naquela época em Mazagão...desde meu nas-
cimento até meus 10 anos de idade morei em 
Mazagão...a dificuldade era imensa pra você 
conseguir uma bola...Morei um tempo com 
minha avó...o quintal dela era cheio de ár-
vores frutíferas, e nós apanhávamos o limão 
galego para jogar futebol, quando estourava 
um, pegávamos outro. Daí em diante meu 
pai viu que a gente tinha vontade, foi quando 

ele começou a comprar bolas, que era o nos-
so brinquedo principal. Pra dizer a verdade a 
gente era tão carente, que no Natal, meu pai 
nos dava uma bola pra nós dois, era o maior 
brinquedo nosso...uma alegria...isso foi grati-
ficante...me ajudou a ter amor pelo futebol...
como eu tenho até hoje”. 

Germano mudou-se para Santana, onde 
iniciou na Escolinha do Santana Clube, no 
time do Corinthians, comandado pelo seu 
Antônio Bezerra, que dirigia o restaurante da 
ICOMI, fazia esse trabalho com esses garotos. 
“Uns 100% desses garotos que ele treinava, fo-
ram direto para a escolinha do Santana Clube. 
Fui para o Dente-de-leite do Santana, passei 
pro infantil para o infanto juvenil. Estreei no 
time de adulto do Santana com 15 anos de 
idade no Glicério Marques contra o Amapá 
Clube, num jogo que tremi na base. Mas os jo-
gadores mais experientes como Trevisani, Ma-
reco, Juci fizeram aquele jogo de cintura ami-
go, psicológico, onde conseguir da conta do 
recado. Então, foi ali que começou minha his-
tória no Santana. Joguei no Santana na equipe 
adulto de 1976 a 1980. Em 1981 me transferir 
para o Independente, que era o maior rival. 
Tinha maior vontade de jogar no Indepen-
dente...porque a torcida do Independente era 
maravilhosa... é maravilhosa! ... Fui muito 
feliz no Independente. Fomos vice-campe-
ões em 1981. Em 1982 conseguimos ganhar 

um título inédito 
pro Independen-
te, um título ganho 
no Estádio Glicério 
Marques. Tive a feli-
cidade de fazer o gol 
do título. – Essa tra-
ve do fundo me trás 
muitas recordações, 
não nesse jogo, mas 
na final da Chave do 
Copão da Amazô-
nia de 1982 contra o 

São Raimundo de Roraima. Fiz o terceiro gol, 
onde classificamos... mas isso é uma outra his-
tória que iremos falar adiante”.

Nosso pioneiro esportivo conta que seu 
primeiro Copão da Amazônia foi em 1980, 
em Macapá, defendendo a equipe do Amapá, 
ele tinha sido emprestado pra esse torneio. 
“Estive presente no Copão da Amazônia re-
alizado no Acre em 1981. A Chave era Inde-
pendente, Moto Clube, Atlético Acreano e 
Juventus. Nós ganhamos o primeiro jogo de 
três a zero, fiz dois gols. Inclusive nessa chave 
fui artilheiro do Independente com três gols. 
Jogamos primeiro contra o Moto Clube, ga-
nhamos de 3 X 0. No segundo jogo jogamos 
contra o Atlético Acreano, empatamos em 1 X 
1. Decidimos pra saber quem era o primeiro 
colocado contra o Juventus, pegamos uma go-
leada e ficamos até fora da chave. O terceiro e 
último Copão foi em 1982, realizado em Ma-
capá. Demos o troco no Juventus do Acre, essa 
equipe acreana era um timaço. Empatamos o 
primeiro jogo com o Esporte Clube Macapá 
em 1 x 1, eles inclusive dizem que foi um jogo 
de compadre. O segundo jogo ganhamos do 
Juventus de 1 X 0. Foi uma vitória pra nós 
maiúscula, porque eles eram muito bons, era 
um timaço, difícil de ser batido o Juventus, era 
uma “máquina”. O meio de campo 
era Emílson, Carlinnos e Mariceu-
do, tinha Paulão zagueiro. Foi muito 
bom esse jogo, ganhamos de 1 X 0 
com gol do saudoso Aluízio Tupã de 
cabeça, um cruzamento que fiz no 
gol de fundo do Glicério Marques. 
Decidimos o primeiro da Chave 
contra o São Raimundo de Rorai-
ma. Metemos 3 X 0, nessa época 
ainda tinha a saudosa arquibancada 
da Leopoldo Machado... saudade 
dessa arquibancada!”... Ali era todo 
mundo Independente...Macapá 
e Santana junto...Não queríamos 
decepcionar. Inclusive o gol... No 

terceiro gol, o Babá fez um de falta, o Lagóia 
fez o segundo. A jogada foi o seguinte – Meu 
irmão Dida (colocava a bola em jogo muito 
forte, tinha uma canhota muito potente), en-
tão, ele falou pra mim no intervalo – Olha! Tu 
trás a zaga que vou meter na ponta da zaga lá 
de trás. Como o vento ajudava, ele meteu, eu 
ganhei os caras na velocidade, só não entrei 
com bola e tudo porque não quis mesmo. Essa 
trave do fundo do Glicerão me marca muito – 
“Quando venho aqui... eu lembro muito”.

  Germano Thiago conta que tem muitos 
amigos. “Eu tive muitos adversários, que hoje 
se tornaram graças ao Facebook. Um é você, 
que não te conhecia. O facebook nos trouxe 
essa amizade, hoje somos amigos, de falar so-
bre futebol e liberdade um com outro de tro-
car ideias. Tenho amigos internacionais que 
jogaram comigo, hoje moram no Japão, In-
glaterra, Portugal, Lion na França. Jogadores, 
dirigentes, amigos torcedores que conhecem 
nossa história. Então isso facilitou, a inter-
net hoje faz você interagir com pessoas cara 
a cara, em tempo real. Tenho muitos amigos, 
só tive adversários, que hoje são meus amigos 
no futebol. A minha riqueza no futebol são 
meus amigos, o que eu ganhei não foi o sufi-
ciente pra mim sobreviver. Mas graças ao fu-
tebol tenho uma aposentadoria muito boa que 
faz com que eu possa ajudar os meus netos, 
porque os filhos Graças a Deus já estão todos 
criados e trabalhando, isso me deixa bastante 
satisfeito”. 

Germano está aposentado. “Me aposentei 
ano passado com 61 anos por tempo de servi-
ço, Graças a Deus! Mas continuo trabalhando, 
faço um trabalho com a AABB Macapá. Sem-
pre que posso faço minhas palestras pelo mu-
nicípio em qualquer lugar que for chamado”. 

Fotos/Acervo: Germano Tiago Dos Santos 
Soares

Fonte: Franselmo George/Copão da Ama-
zônia

“...Tenho muitos amigos, só tive adversários, que hoje são meus amigos no futebol. 
A minha riqueza no futebol são meus amigos...” (Germano Tiago)

Macapá-AP, 31/03 a 06/04 de 201818 PIONEIRISMO



Macapá-AP, 31/03 a 06/04 de 2018 19OPINIÃO

No barracão da Tia Gertru-
des Saturnino os familia-
res e devotos da Santíssima 

Trindade finalizam os preparativos 
para o Ciclo do Marabaixo, que inicia 
neste sábado de Aleluia (31), e encer-
ra no dia 3 de junho. A programação 
na Favela neste ano homenageia a 
pioneira Natalina Costa, falecida em 
2017. Além da programação do Ci-
clo do Marabaixo, os descendentes de 
Gertrudes e Natalina, festeiros e or-
ganizadores da Associação Berço do 
Marabaixo, fortalecem a cultura com 
a inclusão da educação, com a reinau-
guração da biblioteca e abrem as por-
tas do museu e do bazar, com roupas, 
acessórios e demais elementos da tra-
dição do marabaixo. 

Durante os dois meses de festejo, o 
bairro da Favela, atual Santa Rita, se 
veste de azul e branco para continu-
ar a tradição do Ciclo do Marabaixo, 
que foi instituído na década de 90, 
oficializando uma tradição secular 
dos negros que vem do início do po-
voamento de Macapá, época em que 
a concentração de moradores era nas 
proximidades da Igreja São José. Com 
a necessidade de organização admi-
nistrativa, nos anos 40, os negros que 
ali habitavam foram transferidos e 
iniciaram o povoamento dos bairros 
Favela e Laguinho, para onde levaram 
as tradições do marabaixo, em que à 
dança foi incorporada a fé cristã.

Santíssima Trindade dos Inocentes
A negra Gertrudes Saturnino, que 

criava “ladrões” de marabaixo, toca-
va caixa e cantava, esteve com outros 
pioneiros à frente da mudança para a 
Favela, e manteve junto com a famí-
lia os costumes de louvar a Santíssima 
Trindade, e graças à sua fé, outra tra-
dição foi incorporada ao ciclo, que é o 
Almoço dos Inocentes. Para que sua 
filha Natalina engravidasse, prometeu 
à Santíssima, que é um dos Mistérios 
do cristianismo, simbolizada por uma 
coroa, e quando nasceu Manoel, a 

Ciclo do Marabaixo na Favela inicia ‘Sába-
do de Aleluia’ no Barracão da Tia Gertrudes
DA EDITORIA

bênção foi paga com um farto almo-
ço para 12 crianças representando os 
apóstolos. Até hoje na Favela o almo-
ço é servido pelos descendentes de 
Gertrudes e Natalina Costa, e à San-
tíssima Trindade foi acrescentado o 
Inocentes.

Rodas de marabaixo, rituais e 
orações preservam a memória

A programação do Ciclo na Favela 
é formada por seis rodas de marabai-
xo onde os festeiros e familiares dan-
çam com convidados e visitantes; ri-
tuais, como a derrubada dos mastros 
no quilombo do Curiaú, e Corte da 
Murta, que são os ramos que enfeitam 
os mastros; ladainhas e missa; Almoço 
dos Inocentes e lazer para as crianças. 
Neste ano os organizadores retomam 
o projeto da Biblioteca, que foi parali-
sado em função de furto no barracão, 
e inauguram o Museu Natalina Costa, 
com informações sobre a história da 
pioneira. A biblioteca e o museu irão 
funcionar no barracão, aberto para a 
comunidade a partir de 5 de maio. 

Outra novidade prevista pela As-
sociação Berço do Marabaixo é a par-
ceria com o grupo teatral Os Desclas-
sificáveis que irá proporcionar bazar 

cultural, oficinas 
de citações de 
história, teatro e 
aprendizado so-
bre o marabaixo. 
Ainda no barra-
cão terá o Espaço 
Empreendedor, 
com venda e rou-
pas e acessórios 
tradicionais do 
marabaixo, de 
gengibirra e ou-

tros elementos desta cultura. “Nossa 
família potencializa a preservação da 
cultura através destes espaços e de 
iniciativas como da Academia Ama-
paense de Marabaixo e Batuque, onde 
Natalina e Getrudes são patronas e eu, 
Maria José Libório e Marilda Costa 
somos acadê-
micas”, dis-
se Valdinete 
Costa, filha 
de Natalina 
Costa.  

Va l d i n e -
te, que é co-
ordenadora 
da progra-
mação, faz o 
convite para 
que a popu-
lação pres-
tigie o Ciclo 
do Marabaixo no Barracão de Gertru-
des Saturnino, sua avó, e explica como 
funcionará. “Qualquer pessoa pode 
entrar na roda e participar dos rituais. 
Na Favela, com a urbanização, fizemos 
algumas adaptações, como a altura do 
som, que obedece as leis ambientais, e 
os fogos que soltamos até 22h, quando 
o mastro é levantado. Trabalhamos a 
educação ambiental com as crianças, 
e para cada mastro e murta arranca-
dos, elas fazem a substituição com ou-
tra muda plantada. Estamos de portas 
abertas para receber o público, com 
dança, gengibirra e caldo para equili-
brar”.

PROGRAMAÇÃO
31/03 – De17h às 24h – Marabaixo 

de Aceitação
01/05 – De 17h às 22h – Marabaixo 

do Trabalhador

05/05 – De 9h às 12h – Retirada do 
Mastro nas Matas do Curiaú

05/05 – De 17h às 24h – Marabaixo 
do Mastro

18 a 26/05 – Às 19h – Ladainhas 
em Louvor a Santíssima Trindade

19/05 – Às 16h – Corte da Murta

20/05 – De 17h às 07h do dia se-
guinte – Marabaixo da Murta

27/05 – Domingo da Santíssima
09h – Missa da Trindade na Igreja 

da Ss. Trindade
10h – Café da Manhã no Barracão
12h – Almoço dos Inocentes
14 às 18h – Tarde de brincadeiras 

para as crianças
31/05 – De 17h às 22h – Marabaixo 

de Corpos Christi
03/06 – De 17h às 22h – Derruba 

do Mastro.

Endereço do Barracão da Gertru-
des Saturnino

Av. Duque de Caxias – 1203
Entre: Manoel Eudóxio e Professor 

Tostes

Fotos: Márcia do Carmo e Mariléia 
Maciel



Reinaldo Coelho
Domingo de Páscoa da Ressureição

Embora a ressurreição de Je-
sus seja comemorada em um 
domingo, não devemos nos 

referir ao dia em que a ressurreição 
de Jesus é celebrada como “a Páscoa”.

A palavra Páscoa vem do hebreu 
Peseach, e significa “passagem”. Era 
vivamente comemorada pelos judeus 
do Antigo Testamento. A Páscoa que 
eles comemoram é a passagem do 
mar Vermelho, que ocorreu muitos 
anos antes de Cristo, quando Moisés 
conduziu o povo hebreu para fora do 
Egito, onde era escravo. Chegando 
às margens do Mar Vermelho os ju-
deus, perseguidos pelos exércitos do 
faraó, teriam de atravessá-lo às pres-
sas. Guiado por Deus, Moisés levan-
tou seu bastão e as ondas se abriram, 
formando duas paredes de água, que 
ladeavam um corredor enxuto, por 
onde o povo passou.  

O ‘Domingo da Páscoa da Ressur-
reição’ constitui uma ressonância da 
Vigília pascal, centro de todo o Ano 
Litúrgico dos católicos. Portanto, fa-
z-se Páscoa, surge a vida, onde as pe-
dras são retiradas dos sepulcros, onde 
se vive a caridade no serviço do pró-
ximo. Estes são os sinais de que Jesus 
Cristo continua ressuscitando hoje. 
Eles anunciam a sua ressurreição e 
suscitam nova vida, pois retiram to-
das as barreiras que atentam contra a 
vida.

Há muita confusão sobre o que o 
Domingo de Páscoa significa. Para al-
guns o domingo de Páscoa é sobre o 
Coelhinho da Páscoa, ovos de Páscoa 
coloridos e caça ao ovo. A maioria das 

pessoas compreende que o Domingo 
de Páscoa tem algo a ver com a res-
surreição de Jesus, mas está confusa 
quanto à forma em que a ressurreição 
se relaciona com os ovos e o Coelhi-
nho da Páscoa. 

Biblicamente falando, não há ne-
nhuma conexão entre a ressurreição 
de Jesus Cristo e as tradições moder-
nas relacionadas com o Domingo de 
Páscoa. Essencialmente o que ocorreu 
é que, a fim de tornar o Cristianismo 
mais atraente para os não-Cristãos, a 
antiga Igreja Católica Romana mis-
turou a celebração da ressurreição de 
Jesus com as celebrações dos rituais 
da fertilidade que ocorriam na prima-
vera. Estes rituais de fertilidade são a 
origem do ovo e das tradições do co-
elho. 

A Bíblia deixa 
claro que Jesus 
ressuscitou no 
primeiro dia da 
semana, domin-
go (Mateus 28:1, 
Marcos 16:2,9; 
Lucas 24:1, João 
20:1,19). A res-
surreição de Je-
sus é o evento 
mais digno de 
ser comemorado 
(veja 1 Coríntios 
15). Embora seja 
adequado que a 
ressurreição de 
Jesus seja come-
morada em um 
domingo, não 

devemos nos referir ao dia em que 
a ressurreição de Jesus é celebrada 
como “a Páscoa”. Páscoa não tem nada 
a ver com a ressurreição de Jesus em 
um domingo.

Como resultado, muitos Cristãos 
defendem fortemente que o dia em 
que celebramos a ressurreição de Je-
sus não deve ser conhecido como o 
“Domingo de Páscoa”. Em vez disso, 
algo como “domingo da Ressurreição” 
seria muito mais apropriado e bíblico. 
Para o Cristão, é impensável permitir 
que a bobagem de ovos e coelhinho de 
Páscoa sejam o foco do dia, em vez da 
ressurreição de Jesus. 

De todo jeito sinta-se à vonta-

de para celebrar 
a ressurreição de 
Cristo no domin-
go de Páscoa. A 
ressurreição de 
Cristo é algo que 
deve ser comemo-
rada todos os dias, 
e não apenas uma 
vez por ano. Ao 
mesmo tempo, se 
optarmos por cele-
brar o Domingo de 
Páscoa, não deve-
mos permitir que 
os jogos e diversão 
distraiam a nossa 
atenção do verda-
deiro significado 
desse dia: o fato 
de que Jesus res-
suscitou dentre os 
mortos e que a Sua 

ressurreição mostra que podemos ter 
a promessa de um lar eterno no céu ao 
recebê-lo como nosso Salvador.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (31 de março)
Solene Vigília Pascal
Hora: 20h
Local: Catedral de São José

Domingo (1º de abril)
Oração da Manhã
Hora: 7h15
Missa de Páscoa
Hora: 7h30
Local: Catedral de São José
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Seja bondoso, isso faz bem  a você
O Evandro Gama um amapa-

ense brilhante que buscou a 
educação como companhei-

ra para tirá-lo da vida modesta e pobre 
que sua infância lhe impôs, me faz uma 
falta danada. Ele é um desses caras de 
bom papo, propositivo. Um cara que 
persegue o aperfeiçoamento humano, 
através do conhecimento.

Eu o conheci quando veio a Difusora 
lá pelos idos de 2007 responder uma crí-
tica que fazia sobre o modelo de assen-
tamento usado pelo INCRA. Eu chamo 
de confinamento. Mas isso não vem ao 
caso agora. O que sei é que o Evandro 
faz falta pra mim. Um cara de um papo 
propositivo.

Nessa semana que finda recebi dele 
um texto maravilhoso. Uma entrevista 
com Richard Davidson, Phd em neu-
ropsicologia e pesquisador na área de 
neurociência afetiva.

Não posso ser egoísta e guardar esse 
ensinamento só pra mim. Reproduzo 
nesse espaço para que os leitores do 
meu artigo tenham um enfrentamento 
com esse ensinamento e tirem o melhor 
proveito disso. “ Texto”

‘A Base De Um Cérebro Saudável É 
A Bondade’ – Richard Davidson

Richard Davidson, PhD em 
neuropsicologia e pesquisa-
dor na área de neurociência 

afetiva: Nasci em Nova Iorque e moro 
em Madison, Wisconsin (EUA), onde 
sou professor de psicologia e psiquiatria 
na universidade. A política deve basear-
-se naquilo que nos une. Só assim po-
deremos reduzir o sofrimento no mun-
do. Acredito na gentileza, na ternura e 
na bondade, mas temos que nos treinar 
nisso.

Eu estava investigando os mecanis-
mos cerebrais ligados à depressão e à 
ansiedade. Quando eu estava no meu 
segundo ano na Universidade de Har-
vard, a meditação cruzou o meu cami-
nho e fui para a Índia investigar como 
treinar a minha mente. Obviamente, 
meus professores disseram que eu es-
tava ficando louco, mas aquela viagem 
marcou meu futuro.

Descobri que uma mente calma pode 
produzir bem-estar em qualquer tipo de 
situação. E quando me dediquei a inves-
tigar, por meio da neurociência, quais 
são as bases para as emoções, fiquei 
surpreso de ver como as estruturas do 
cérebro podem mudar em tão somente 
duas horas. Hoje podemos medir com 
precisão. Levamos meditadores ao labo-
ratório; e antes e depois da meditação, 
tiramos uma amostra de sangue deles 

para analisar a expressão dos genes.

E a expressão dos genes muda?
Sim. E vemos como as zonas com in-

flamação ou com tendência à inflama-
ção tinham uma abrupta redução disso. 
Foram descobertas muito úteis para 
tratar a depressão. Contudo, em 1992, 
conheci o Dalai Lama e minha vida 
mudou. “Admiro seu trabalho – ele me 
disse -, mas acho que você está muito 
centrado no estresse, na ansiedade e na 
depressão. Nunca pensou em focar suas 
pesquisas neurocientíficas na gentileza, 
na ternura e na compaixão?”.

Fiz a promessa ao Dalai Lama de que 
faria todo o possível para que a gentile-
za, a ternura e a compaixão estivessem 
no centro da pesquisa. Palavras jamais 
citadas em um estudo científico.

O que você descobriu?
Que há uma diferença substancial 

entre empatia e compaixão. A empatia 
é a capacidade de sentir o que sentem 
os demais. A compaixão é um estado 
superior. É ter o compromisso e as fer-
ramentas para aliviar o sofrimento. E o 
que isso tem a ver com o cérebro? Os 
circuitos neurológicos que levam à em-
patia ou à compaixão são diferentes.

E a ternura?
Forma uma parte do circuito da 

compaixão. Umas das coisas mais im-
portantes que descobri sobre a gentileza 
e a ternura é que se pode treiná-las em 
qualquer idade. Os estudos nos dizem 
que estimular a ternura em crianças 
e adolescentes, melhora os resultados 
acadêmicos, o bem-estar emocional e a 
saúde deles.

E como se treina isso?
Primeiro, levando a mente deles até 

uma pessoa próxima, que eles amam. 
Depois, pedimos que revivam um mo-
mento em que essa pessoa estava so-
frendo e que cultivem o desejo de li-
vrar essa pessoa do sofrimento. 
Logo, ampliamos o foco para 
pessoas não tão importantes e, 
por fim, para aquelas que os ir-
ritam. Estes exercícios reduzem 
substancialmente o bullying nas 
escolas.

Da meditação à ação há uma 
distância. Umas das coisas mais 
interessantes que tenho visto 
nos circuitos neurais da com-
paixão é que a área motora do 
cérebro é ativada: a compaixão 
te capacita para agir, para aliviar 
o sofrimento.

Agora você pretende imple-

mentar no mundo o programa Healthy 
Minds (mentes saudáveis).

Esse foi outro desafio que o Dalai 
Lama me deu, e temos elaborado uma 
plataforma mundial para disseminá-
-lo. O programa tem quatro pilares: a 
atenção; o cuidado e a conexão com 
os outros; o contentamento de ser uma 
pessoa saudável (fechar-se nos próprios 
sentimentos e pensamentos é uma das 
causas da depressão)

É preciso estar aberto e exposto.
Sim. E, por último, ter um propósito 

na vida. Que é algo que está intrinseca-
mente relacionado ao bem-estar. Tenho 
visto que a base para um cérebro saudá-
vel é a bondade. E treinamos a bonda-
de em um ambiente científico, algo que 
nunca tinha sido feito antes.

Como podemos aplicar esse treina-
mento em nível global?

Por meio de vários setores: educa-
ção, saúde, governo, empresas interna-
cionais…

Por meio desses que têm poten-
cializado este mundo de opressão em 
que vivemos?

Tem razão. Por isso, sou membro do 
conselho do Foro Econômico Mundial 
de Davos. Para convencer os líderes de 
que é preciso levar às pessoas o que a 
ciência sabe sobre o bem-estar.

E como convencê-los?
Por meio de provas científicas. Te-

nho mostrado a eles, por exemplo, o 
resultado de uma pesquisa que temos 
realizado em diversas culturas diferen-
tes: se interagirmos com um bebê de 
seis meses usando fantoches, sendo que 
um deles se comporta de forma egoísta 
e o outro de forma amável e generosa, 
99% dos bebês prefere o boneco que co-
opera.

Cooperação e amabilidade são ina-

tas.
Sim, mas são frágeis. Se não são cul-

tivadas, se perdem. Por isso, eu, que 
viajo muitíssimo (o que é uma fonte 
de estresse), aproveito os aeroportos 
para enviar mentalmente bons desejos 
a todos com quem cruzo no caminho, 
e isso muda a qualidade da experiência. 
O cérebro do outro percebe isso.

Em apensa um segundo, seguem o 
seu exemplo.

A vida é só uma sequência de mo-
mentos. Se encadearmos essas sequên-
cias, a vida muda.

Hoje, mindfulness (atenção plena) 
tornou-se um negócio.

Cultivar a gentileza é muito mais 
efetivo do que se centrar em si mesmo. 
São circuitos cerebrais distintos. A me-
ditação em si não interessa para mim. 
O que me importa é como acessar os 
circuitos neurais para mudar o seu dia-
-a-dia, e sabemos como fazer isso.

Ciência e Gentileza
A pesquisa de Richard Davidson está 

centrada nas bases neuronais da emo-
ção e nos métodos para promover, por 
meio da ciência, o florescimento huma-
no, incluindo a meditação e as práticas 
contemplativas. Ele fundou e preside 
o Centro de Investigação de Mentes 
Saudáveis na Universidade de Wis-
consin-Madison, onde são realizadas 
pesquisas interdisciplinares com rigor 
científico sobre as qualidades positivas 
da mente, como a gentileza e a compai-
xão. Richard Davidson já acumula prê-
mios importantes e é considerado uma 
das cem pessoas mais influentes do 
mundo, segundo a revista Time. É autor 
de uma quantidade imensa de pesqui-
sas e tem vários livros publicados. Ele 
conduziu um seminário para estudos 
contemplativos em Barcelona.

Fonte: A grande arte de ser feliz
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO IDOSA

O envelhecimento da população é um 
fenômeno mundial. Tem exigido de 
todos os governos implementação de 

políticas públicas, visando assegurar a qualidade de 
vida dessa faixa etária da população. Neste contex-
to, o Brasil também começa a ver a sua população 
envelhecer. Tudo a ver com a redução de filhos pe-
las mulheres e crescimento da expectativa de vida.

Segundo o IBGE, em 1960 a taxa de fecundi-
dade no Brasil era de 6,3 filhos por mulher. Em 
2010, registrou 1,87. Como podemos constatar, ao 
longo de cinco décadas a natalidade veio sofrendo 
uma queda gradativa. Para 2030, estima o IBGE, 
será de 1,51 a taxa de fecundidade.

Para o demógrafo e professor José Eustáquio, 
“(...) isso decorre em função da transição demográ-
fica. O Brasil está passando por uma mudança na 
estrutura etária que se reflete em uma diminuição 
relativa na proporção de crianças e jovens, e num 
aumento da proporção de adultos e idosos no con-
junto da população.

Segundo a Divisão de População da ONU, a 
população brasileira de 60 anos e mais era de 14,2 
milhões de pessoas em 2000, o que representava 
8,1% da população total, sendo que, em 2050, a 
população idosa deve chegar a 66,9 milhões, re-
presentando 29% do total populacional do país. 
Aponta ainda o órgão da ONU que a população 
brasileira vai crescer 1,3, ou seja, 30%. Todavia, a 

população de 60 anos e mais deve crescer 4,7 vezes. 
Então, o envelhecimento é inevitável.

As conseqüências do envelhecimento da po-
pulação serão o grande desafio dos gestores públi-
cos. As políticas públicas serão impactadas, espe-
cialmente no que diz respeito à seguridade social, 
saúde e educação. Especialistas já prevêem um 
aumento do gasto público.

Do ponto de vista da saúde, o governo federal 
vem tomando medidas e estabelecendo políticas 
que ajudam a melhorar a qualidade de vida da pes-
soa idosa. O Pacto pela Vida, de 2006, propôs ex-
plicitamente a questão do ciclo do envelhecimento 
como um tema fundamental na área de saúde, e o 
Estatuto do Idoso, de 2003, assegura, por exemplo, 
o tratamento de saúde e a assistência de um salá-
rio mínimo para todo idoso que esteja na linha de 
pobreza.

Estudo divulgado em outubro de 2017 pelo 
Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz de Mi-
nas Gerais apontou que 30,1% dos idosos brasilei-
ros têm alguma dificuldade para realizar atividades 
da vida diária, como tomar banho, fazer compras e 
utilizar o transporte público.

Nesta mesma ocasião, o Ministério da Saúde 
divulgou medidas para reduzir o risco de perda da 
capacidade funcional, além de aumentar a sobrevi-
da e o desempenho cognitivo da população da ter-
ceira idade, que já representa 14,3% dos brasileiros.

Para fazer frente ao aumento da população 
idosa, o Brasil necessita destinar recursos suficien-
tes para garantir que as políticas públicas de saúde 
do idoso sejam efetivadas, especialmente pelos 
estados e municípios. Nos pequenos municípios, 
principalmente, a implementação dessas ações 
tende a ser mais difícil.  

O Sistema de Indicadores de Saúde e Acom-
panhamento de Políticas do Idoso (Sisap/Idoso), 
da Fiocruz, propõe um guia para o planejamento 
e tomada de decisões com relação às dimensões 
estruturais para a saúde do idoso, que são as se-
guintes:  Demografia:  em primeiro lugar é ne-
cessário conhecer o tamanho da população idosa 
a ser contemplada pelos serviços que precisam 
ser oferecidos e em que magnitude.  Ambientais, 
socioeconômica e familiar: dimensionar qual a 
situação de vida da população idosa no que se re-
fere à renda, escolaridade, condições de residência, 
suporte familiar, etc.. Comportamentais: conhecer 
os principais hábitos de vida da população idosa, 
principalmente aqueles que são consensualmente 
reconhecidos como fatores de risco para doenças 
e estratégicos para a gestão. Mortalidade: Do que 
morre a população idosa? Essa talvez seja a per-
gunta mais clássica quando pensamos em estudar 
a situação de saúde da população. De fato, conhe-
cer as causas de mortalidade de uma população 
nos informa muito sobre as condições de vida e 

saúde dela. Morbidade: deve ser analisada tanto no 
que se refere às doenças prevalentes na população 
quanto na morbidade hospitalar, ou seja, aquelas 
que mais são motivos de hospitalização. Serviços 
de saúde: esta fase é uma das mais importantes, 
pois visa conhecer os equipamentos, recursos hu-
manos e estrutura instalada disponível para aten-
dimento da população idosa. Esse é o ponto mestre 
para organizar a rede de serviços para atender esta 
população. A partir dessa análise será possível pla-
nejar quais serviços precisam ser ampliados e quais 
precisam ser reorganizados no território para aten-
der às demandas de saúde de forma organizada e 
efetiva.

As políticas públicas voltadas para a saúde da 
pessoa idosa deverão ser planejadas e executadas 
de forma segmentada. Neste campo são inegáveis 
os avanços da saúde no Brasil, principalmente 
com o advento do SUS. Um exemplo é o Estatu-
to do Idoso, que estabeleceu obrigações legais para 
cumprimento e ações de atenção à saúde da pessoa 
idosa. O desafio para os gestores públicos ainda é 
colocá-lo em prática. Existe uma distância a ser 
percorrida entre as políticas públicas e os direitos 
e deveres legais. É um verdadeiro hiato, ou seja, a 
teoria ainda está longe da prática.

*Mariedna Pinto de Oliveira,  é acadêmica 
do Curso de Psicologia da Faculdade IMMES.

Vizinho a residência de meus avós, loca-
lizada na Avenida Presidente Vargas, 770, na 
esquina da Rua Eliezer Levy, passou a residir 
a professora municipal Maria Augusta Ventu-
ra Costa, de origem portuguesa e membro de 
uma família que trouxe muitos valores profis-
sionais para o Amapá, médicas, as irmãs Ven-
tura, Clara (falecida), Emília e Alice. Maria Au-
gusta montou uma escola de datilografia e fui 
um dos seus primeiros alunos, aos 13 anos de 
idade e empolgado, fazendo um curso de seis 
meses, consegui atingir o nível máximo em um 
mês e passei a ajudar os colegas e reconhecen-
do minha evolução, Maria Augusta, entregou-
-me uma turma de 15 alunos, e passei a ganhar 
meu primeiro salário. E a recompensa de ter 
desses alunos, 8 matriculados em concurso, 
todos aprovados com mérito em datilografia. 

Bom, esse prólogo é para explicar meu 
amor pelas máquinas de Datilografia, e as 
décadas que ela me ajudou no meu empre-
go no Governo do extinto Território Federal 
do Amapá, atuando no SEAD, PMM, SEED, 
e nas secretarias do Dom Aristides Piróvano, 
Sebastiana Lenir e Colégio Amapaense. Veio a 
era da tecnologia, nasceram os computadores, 
retiraram as máquinas de escrever, dos escritó-
rios e repartições públicas e o ultimo nicho, foi 

“Fui criado na época da máquina 
de escrever. É um hábito que se 
enraizou de tal maneira que não 

consigo me livrar. Isso não me impediu de ga-
nhar quatro prêmios Jabuti. A cabeça não fun-
ciona se não tenho a máquina. Se vou direto 
ao computador, a coisa não encaixa”, sentencia 
o poeta e jornalista Ivan Junqueira (79 anos), 
com 37 livros datilografados.

Metódico, Junqueira divide seu proces-
so criativo em três atos. Começa com o texto 
escrito à mão. Em seguida o transpõe na má-
quina. Por fim, quando dá o datiloscrito por 
pronto, o repassa ao computador para enviar 
aos editores.

Bom, eu entrei na adolescência na década 
de 1970, e uma das exigências de deixar de 
usar bermudas, considerada roupa de criança, 
naquela época, meu avô, Mestre Benedito, es-
tabeleceu que minha primeira calça comprida 
ele me daria aos completar 15 anos, se quisesse 
usar antes, tinha de comprar com meu dinhei-
ro, ou seja trabalhar. 

Naquela época não era crime jovem traba-
lhar, ao contrário, era incentivo para ser tornar 
logo cedo cidadão e se preparar para ter uma 
família, e os recursos, deveriam vir cumprindo 
o ditos bíblicos, com o ‘suor do seu rosto’.

as residências, isso pelas exigências dos filhos 
e netos, também foram descartadas, viraram 
peças de museu ou relíquias familiar.

Mas o importante não tiraram, a essên-
cia da máquina de escrever, o teclado, que é 
o mesmo, somente com alguns adendos que 
facilitam o trabalho e colocaram uma tela. 
Mas o básico continua. Há, acabou a exigên-
cia de teclar com os dedos certinhos (asdfg) e 
a rapidez textual, que era competitiva e valia 
pontos nos antigos concursos (tantos toques 
em 1 minuto).

— O computador absolve o erro, parece 
que não houve luta ele sinaliza os erros e não 
exige que você se aprofunde na gramatica, or-
tografia e concordância. E quanta luta houve, 
nas escritas pela máquina de escrever!  Com 
a idade a gente vai ficando meio conservador. 
Tenho um PC, porém, é uma questão emocio-
nal, uma nostalgia de papel e tinta. Gosto de li-
vro impresso e de jornal impresso. Faz um ano 
que o Tribuna Amapaense não é mais impres-
so e sinto falta do cheiro dele. E muitas pessoas 
pensam igual, cobram o impresso e leem as re-
vistas e livros impressos, mesmo tendo os sites, 
blogues e portais. 

Bom, essa semana iniciei uma checagem 
médica e ao chegar ao consultório médico, 

para fazer as preliminares, deparo com uma 
cena insólita, em cima da mesa do médico em 
vez de um computador ou Note book (PC), 
estava uma máquina Olivetti elétrica PII, fabri-
cada na década de 80 e funcionando perfeita-
mente e era com ela que o médico preenchia 
os relatórios dos prontuários de seus pacientes. 
Pedi permissão, fiz umas fotos, uma delas re-
trata esse artigo e Emocionado me empolguei 
e perguntei ao médico, Doutor Walcy – ainda 
usa essa preciosidade? Uso, pois recebi recla-
mação de pacientes que não entediam minha 
letra e o CFM passou a pedir que as fossem 
expedidas as receitas digital e impressa. Como 
‘ela’ estava em casa e funcionando, trouxe e faço 
o serviço perfeitamente, até hoje após mais de 
30 anos ela não deu defeito e me acompanha 
sempre. 

Nossa, eu pensei, quando o médico, co-
meçou a teclar minha receita, aquele barulho, 
o “tec-tec-tec”, que era a minha meditação e o 
barulho da alavanca do rolo que fazia o papel 
subir, para escrever a próxima linha e o aviso 
da ‘campainha’, que estava terminando a linha. 
Quanto tempo, a memória afetiva voltou com 
tudo e emoção da minha juventude veio à 
tona. “Eu quero meus pecados de escrita, para 
ver se são de fato pecados”. Saudade!

Máquinas de escrever ainda têm seus adeptos
Reinaldo Coelho
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Jarbas de Ataíde
Médico

A administração pública não está 
dimensionando corretamente o 
que vem acontecendo, de modo 

progressivo e constante, na orla da cidade de 
Macapá. 

Sem cuidados com a manutenção da parte 
construída do muro de arrimo e sem investi-
mento na complementação da construção do 
muro, o rio responde fortemente e sem qual-
quer complacência, avançando sobre a cidade 
e causando prejuízos aos moradores das pro-
ximidades ou mesmo das partes alcançadas 
pelo rio.

A Administração Pública da a impressão 
que não tem qualquer plano para resolver o 
problema e, se tem, não está na lista de prio-
ridades uma vez que, apesar dos anúncios, a 
parte do muro de arrimo que fica às proximi-
dades do Araxá, uma das áreas mais em risco, 
há mais de 4 anos, vem tendo as obras adiadas.

Por definição, Defesa Civil é o conjunto de 
ações preventivas, de socorro, assistenciais e 
reconstrutivas destinadas a evitar ou minimi-
zar os desastres naturais e os incidentes tecno-

sência dessas prioridades.
A construção de muro de arrimo, além do 

projeto e do profissional responsável, necessita 
de uma logística onde estejam permanente-
mente presentes a decisão de fazer e o com-
promisso em fazer, exatamente as duas atitu-
des que tem faltado para aqueles que deveriam 
ser interessados pelo trabalho.

As providências a serem tomadas depen-
dem, também, da percepção do risco por par-
te dos a ele expostos. Uma defesa ou proteção 
civil eficiente baseia-se na integração de planos 
de emergência, com envolvimento de agentes 
governamentais e não governamentais a todos 
os níveis.

A eficiência das ações tem passado longe 
da integração de planos de emergência. Deixa 
a impressão que não existe qualquer plano que 
priorize a permanência dos moradores na-
quele local. Dá a impressão que as autoridades 
querem mesmo ver a população diretamente 
afetada “pelas costas”. Dizem apenas que as 
pessoas estão em risco, deixando a impressão 
que complementam, intimamente, com a ex-

No passado a Medicina Popular, 
as ervas medicinais, as benze-
deiras, as parteiras tradicio-

nais, os curadores populares resolviam as 
doenças básicas da população pobre, que 
não tinha acesso aos Médicos de família. 
Mas essa concorrência por longos anos foi 
considerada marginal e atribuída como 
“curandeirismo” pela própria legislação e 
pelo Código de Ética Medica.

Por imposição da industrialização e 
mercantilização a assistência à saúde afas-
tou-se da comunidade e da família, criando 
o modelo centralizador e nosocomial, com 
atendimento em clínicas e hospitais. É o 
atual modelo hospitalocentrico, que evo-
luiu das Caixas  Saúde, do INAMPS, INPS 
e agora o SUS. 

Durante décadas esse sistema é finan-
ciado pelo Estado, que repassa recursos pú-
blicos para construir as estruturas hospita-
lares, equipamentos e instrumentos caros, 
só disponíveis para quem tinha carteira as-
sinada e possuía condições de pagar. Assim, 
os investimentos em promoção, prevenção 
da saúde e saneamento básico ficaram em 
terceiro plano.

“O uso abusivo de ambiente hospitalar é 
ruim para pacientes, fontes pagadoras (go-
verno e operadoras de planos) e até mesmo 
para os próprios hospitais” ( Wilson Jacob, 

Faculd. de Medicina da USP). Em função 
disso, hoje, os hospitais privados e operado-
ras de plano de saúde estão reconhecendo 
que o sistema está demasiadamente insalu-
bre e caro, passam a investir  em programas 
de atenção primária e ambulatorial.  

Contribuiu sobremaneira para essa fa-
lência e carestia do modelo, o subfinancia-
mento da assistência primária no SUS, cuja 
atenção básica, vigilância em saúde e doen-
ças crônicas sofreram redução drástica de 
investimentos nos últimos 13 anos (Lula e 
Dilma), fato esse repetidamente denuncia-
do pelo CFM. As UBS perderam sua fun-
ção. O PACS, PSF e o “Mais Médicos”, não 
deram uma resposta à assistência primária.  

A população, a família, diante nos pe-
quenos desconfortos agudos, foi desacos-
tumada ao autocuidado, levando ao hos-
pital os filhos ou idosos, diante de uma 
simples tosse ou coceira, expondo-os a um 
ambiente repleto de agentes de doenças 
e infecções. Essas demandas da atenção 
básica lotam, ocupam leitos e consomem 
recursos dos hospitais, que deveriam re-
ceber só a alta complexidade, urgência e 
emergência. 

O hospital brasileiro consome 70% dos 
gastos com saúde. Em sua maioria é de pe-
queno porte e de baixa complexidade. En-
tre os pacientes internados, 30% poderiam 
ser atendidos em outro setor de serviço e as 

internações desnecessárias geram um custo 
de R$ 10 bilhões por ano, conforme dados 
da Revista Visão Saúde (jan/fev/mar-2018).

Consta no Anuário de Segurança Assis-
tencial Hospitalar no Brasil da UFMG e o 
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 
(IESS), de 2017, que morrem no Brasil 829 
pessoas devido condições adquiridas em 
hospitais, sendo a segunda causa de morte 
mais comum, mais que os acidentes de trân-
sito, homicídios, latrocínios e câncer. Entre 
os afeitos adversos adquiridos no hospital o 
mais conhecido é a infecção hospitalar.

Toda essa situação é mais grave na rede 
pública, mantida pelo SUS, devido a falta de 
suporte e desestruturação do sistema hospi-
talar, a falta de investimento em promoção e 
prevenção e a descaracterização das estraté-
gias de atendimento domiciliar (PCS/PSF).  

Os desperdícios e os custos da hospita-
lização, em 2016, chegaram ao total de R$ 
135,6 bilhões e as internações representa-
ram 41% desse montante, atingindo a cifra 
de R$ 50 bilhões aos planos de saúde. “... 
Para a redução dos índices de hospitaliza-
ção é preciso uma estratégia forte de inter-
venção na saúde das pessoas , investindo 
em prevenção, garantindo acesso eficaz aos 
serviços de saúde e com qualidade”, propõe 
Jaime Gaviria, do Hapvida. (Fonte: Revista 
Visão Saúde (jan/fev/mar-2018). 

lógicos, além de preservar o moral da popula-
ção e restabelecer a normalidade social.

A Defesa Civil no Amapá, constituída em 
sua imensa maioria por funcionários públicos, 
tem repetido visitas de reconhecimento do 
problema, principalmente na área do Araxá, 
em Macapá, e chegando a anunciar este ano 
que pelo menos 150 habitações estão em risco 
iminente de desabar e que os moradores terão 
que procurar outro lugar para morar.

Não considera a outra parte da definição 
que é “preservar a moral da população e resta-
belecer a normalidade”. Preferem os coordena-
dores ou os que falam pelas células da Defesa 
Civil deixar os moradores mais sobressaltados, 
sem qualquer indicativo de elementos que 
possa “preservar a moral da população”. 

Óbvio que essa preservação refere-se à sa-
tisfação e não ao desespero ou a incerteza per-
manente.

Os investimentos precisavam estar em 
uma escala de prioridade, ocupar pontos fá-
ceis de ser identificado em um planejamento, 
entretanto, o que se vê repetidas vezes é a au-

pressão: “e que se virem”.
Defini-se também a Defesa Civil como o 

conjunto de medidas permanentes que visam 
evitar, prevenir ou minimizar as consequên-
cias dos eventos desastrosos e a socorrer e 
assistir as populações atingidas, preservando 
seu moral, limitando os riscos de perdas ma-
teriais e restabelecendo o bem-estar social.

No caso de Macapá a situação é outra: não 
há a preservação da moral, não há limite dos 
riscos de perdas sem qualquer projeto para 
restabelecer o bem-estar social.

Por aqui, além da necessidade de mudar 
o conceito empregado para definir o modo 
preventivo da ação da Defesa Civil, também 
é preciso que haja um plano que contenha 
projetos que permeiem a necessidades das 
populações diretamente afetadas e dê con-
dições para que a Defesa Civil possa agir, 
doutra forma é deixar que o morador da área 
afetada perdesse o seu patrimônio e a popu-
lação testemunhe o desaparecimento de um 
dos seus mais belos pontos, levado pela força 
das águas e dos ventos.

DESOSPITALIZAÇÃO: OS HOSPITAIS REFENS DAS DOENÇAS AGUDAS

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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AFINAL, O QUE O GOVERNO QUER PARA A ORLA 
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Os empresários Katia Mara e Romeu 
Harb, visitando .Santa Bárbara cida-

de da Califórnia (EUA)

Professora Consolação troca a idade e recebe 
o carinho do esposo César Bernardo e familia. 

Parabéns!

Juiz João Bosco Soares, 2ª Vara da 
Justiça Federal no Amapá,       in-
cansável   batalhador pelo cresci-

mento com justiça social do Estado 
do Amapá.

Novos gestores assumem as pastas estadu-
ais de  Se3gurança Púbica, das Cidades, 

Seinf e Setap.

O Diretor de Jornalismo da RDM está 
de idade nova,  Janderson Cantanhede, 

recebe o carinho dos amigos e familiares. 
Com a esposa Lene Catanhede.

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, 
estará em Macapá para dar  inicio ao 

Circuito #CulturaGeraFuturo,


