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COM SADALA, 
SANTANA RETOMA O DESENVOLVIMENTO

MÊS DA JUVENTUDE - GEA promove programação e regulamenta o 
Amapá Jovem                                                                                                                    3º Caderno

Comunidade Lagoa dos Índios, estancada no tempo.                                                                                                        
                                                                                                          2º Caderno

“Vamos assumir uma 
luta contra a corrup-

ção e contra o oportu-
nismo político”, disse, 

acrescentando que 
“precisamos mudar a 

mentalidade da socie-
dade”.
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Editorial

Da Redação

FUNPEN LIBERA R$ 44 MILHÕES PARA O 
SISTEMA PENITENCIÁRIO DO AMAPÁ

Foram assinados 
na tarde de quar-
ta-feira, 2, na 

sala de reuniões da Se-
cretaria de Estado da Jus-
tiça e Segurança Pública 
(Sejusp), três termos de 
referência para aquisição 
de material permanen-
te e aparelhamento do 
sistema pe-
nitenciár io 
do Amapá. 
A assina-
tura ocor-
reu durante 
reunião do 
C o n s e l h o 
do Fundo 
Penitenciá-
rio Estadual 
( F u n p a p ) . 
Além da 
a q u i s i ç ã o 
de materiais, os recursos 
serão utilizados na cons-
trução de uma nova pe-
nitenciária.

Os recursos são do 
Fundo Penitenciário Na-
cional (Funpen), que li-
berou R$ 44.784.000,00 
para Governo do Ama-
pá. O recurso já está em 
conta do Estado para 
execução. Desse total, R$ 
33 milhões serão desti-
nados à construção de 
uma penitenciária que 
abrirá 960 novas vagas 
para o regime fechado 
no sistema penitenciário 
do Amapá. Técnicos da 
Sejusp e do Instituto do 
Meio Ambiente e de Or-
denamento Territorial do 
Amapá (Imap) estão em-
penhados em destravar 

Os recursos são do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), que liberou R$ 44.784.000,00 
para Governo do Amapá. 

questões burocráticas de 
um terreno localizado 
no quilômetro 17 da BR-
156, que foi escolhido 
inicialmente para abrigar 
a nova penitenciária.

Para que o trabalho 
seja iniciado, é neces-
sário que a área obede-
ça todas as resoluções 
do Departamento Peni-
tenciário Nacional (De-

pen). “Em dezembro de 
2016 houve a liberação 
desses recursos, porém, 
era necessário se traba-
lhar a parte orçamen-
tária, e depois disso en-
viar para aprovação na 
Assembleia Legislativa 
do Amapá. O primeiro 
semestre foi para definir 
projetos, cotar preços e 

garantir a transparência 
dos processos. Agora, 
vamos para a etapa de 
execuções”, disse Sérgio 
Gomes, coordenador de 
planejamento do Iapen e 
conselheiro do Funpap.

Cerca de R$ 1 milhão 
serão investidos na aqui-
sição de munições letais 
e não letais, espingar-
das calibre 12 e carabi-

nas CT-40. 
Além dos 
termos as-
sinados na 
quarta-fei-
ra, o go-
verno está 
conclu in-
do outros 
t e r m o s 
que pre-
veem, por 
exemplo, a 
a qu i s i ç ã o 

de veículos para trans-
porte de presos. Em rela-
ção à nova penitenciária, 
ela estará de acordo com 
a Resolução nº. 09/2011 
do Conselho Nacional 
de Política Criminal e 
Penitenciária (CNPCP), 
que determina diretrizes 
básicas para arquitetura 
penal.

Prefeito na rua, solução de problemas!

Formado, em grande maioria, 
por municípios de médio e 
pequeno porte, dependen-

te de repasses públicos, na composi-
ção de seu orçamento, dos Fundos de 
Participações dos Municípios (FPM), 
além das parcerias com os governos 
estaduais, os municípios brasileiros 
sofrem quando o quesito é arrecada-
ção.

O crescimento dos gastos com for-
necedores e com o funcionalismo são 
justificados pelo aumento das atribui-
ções das prefeituras, que foram deter-
minadas pela União e o Congresso, 
através da Constituição de 1988, so-
bretudo na saúde e na educação.

Ingratas atribuições, que somadas a 
incapacidade administrativa de alguns 

gestores eleitos, mais afeitos a política 
do que ao planejamento e execução de 
ações que atraiam investimentos e in-
centivem empresas de pequeno porte, 
que acabam com a principal fonte de 
desenvolvimento local por desconhe-
cerem a realidade municipal. 

Deveriam ser os fomentadores da 
economia municipal para gerar em-
prego e renda.

A Saúde e a Educação são áreas que 
devem ser tratadas de forma especial. 
Os projetos devem estar voltados para 
o melhoramento da malha viária, do 
transporte coletivo e geração de em-
prego e renda, um é complemento do 
outro, e necessário para melhorar a 
vida dos munícipes.

O importante é a prefeitura ter uma 

equipe que saiba otimizar os recursos 
e utilizar as ferramentas tecnológicas, 
na construção de uma boa infraestru-
tura de trabalho e que incentivem as 
pessoas a participarem do planeja-
mento das cidades.

O município também precisa de 
criatividade para crescer, e vontade de 
trabalhar do seu gestor, já que a situ-
ação política e econômica brasileira 
clama por mudanças de postura da 
administração pública. 

Gastar menos e fazer mais, unindo 
ousadia, controle e organização.  

Os gestores dos municípios têm 
que deixar o conforto de seus gabine-
tes para fiscalizar a cidade, consultan-
do o cidadão que sabe das dificuldades 
de bairro.

Exemplo disso são as ações do atu-
al prefeito de Santana, Ofirney Sadala, 
que vem driblando a crise para cum-
prir promessas eleitorais, e retomando 
mais de 100 obras paralisadas pelo seu 
antecessor. 

O canteiro de obras do município 
de Santana está em franca atividade. 
Ruas sendo asfaltadas, obras sendo 
entregues, planejamento da educação 
sendo entregue para o quadriênio, ilu-
minação pública sendo revitalizada. 
Saúde sendo medicada. Salários em 
dia e pagamento de fornecedores sen-
do honrados. “Sem choro, mas arre-
gaçando as mangas e trabalhando em 
prol do município, esse é o dever e a 
obrigação de um prefeito que se iden-
tifica com sua cidade.

Agradeço aos leitores que 
tem acompanhado o 
nosso raciocínio através 

da Coluna CISMANDO. Se quiser 
interagir conosco, nestas reflexões 
semanais, fique à vontade: pfcvelle-
da@gmail.com 

Já há algum tempo tenho me pre-
ocupado com as políticas que tem 
sido adotadas neste nosso amado 
país. Chego a me questionar se não 
estão querendo nos aprisionar, da 
mesma forma que se capturam por-
cos selvagens, encontrando um lu-
gar adequado na floresta e colocan-
do algum milho no chão. Os porcos 
vêm todo dia comer o milho de 
graça e, quando se acostumam a vir 
todos os dias, coloca-se uma cerca. 
Mas só de um lado do lugar onde 
eles se acostumaram a vir. Quando 
eles se acostumam com aquela parte 
da cerca, eles voltam para comer o 
milho e você coloca o outro lado da 
cerca. E assim sucessivamente até 
colocar os quatro lados da cerca em 
volta deles, com uma porta no últi-
mo lado. Os porcos, que já se acos-
tumaram ao milho fácil e às cercas, 

continuam a vir. Então fecha-se a 
porteira e captura-se o grupo todo. 
E assim, em um segundo apenas, os 
porcos perdem sua liberdade. Eles 
ficam correndo e dando voltas den-
tro das cercas, mas logo voltam a 
comer o milho fácil e gratuito. Fi-
cam tão acostumados a ele que es-
quecem como caçar na floresta por 
si próprios. E por isso, aceitam a 
servidão.

Assim vejo acontecer em nosso 
país. O governo fica empurrando 
o povo para o comunismo e o so-
cialismo, espalhando o “milho gra-
tuito”, na forma de propagandas de 
auxílio de renda, bolsas, isso e aqui-
lo, impostos variados, estatutos de 
proteção, cotas para estes e aqueles, 
subsídio para todo tipo de coisa, 
programas de bem-estar social, as-
sistência médica e medicamentos 
gratuitos. Sempre e sempre novas 
leis. Tudo ao custo da perda con-
tínua da liberdade. Migalha a mi-
galha. Ora, não existe esse negócio 
de almoço grátis e, também, não é 
possível alguém prestar um servi-
ço mais barato do que seria se você 

mesmo o fizesse.
Finalmente, se você perceber 

que toda essa maravilhosa “ajuda 
governamental” se opõe ao futuro 
da democracia em nosso país, você 
vai concordar comigo. Mas se você 
acha que políticos e ongueiros pe-
dem mais poder para as classes de-
les tirarem liberdade e dinheiro dos 
outros para beneficiar “você” ou os 
“pobres”, então você, provavelmen-
te, vai continuar no ostracismo. E 
que Deus nos ajude quando tran-
carem a porteira! O milho já está 
sendo colocado faz tempo; as cer-
cas estão sendo colocadas aos pou-
cos, imperceptivelmente. E quando 
menos se espera... Pronto! Estamos 
aprisionados!

Esta semana fiquei analisando 
as nossas riquezas ‘brasilis’. Con-
siderando o nióbio, metal raro no 
mundo, mas abundante no Brasil, 
considerado fundamental para a in-
dústria de alta tecnologia e cuja de-
manda tem aumentado nos últimos 
anos, esse elemento químico usado 
como liga na produção de aços es-
peciais e um dos metais mais resis-

tentes à corrosão e a temperaturas 
extremas, empregado em automó-
veis, turbinas de avião, gasodutos, 
em tomógrafos de ressonância 
magnética, na indústria aeroespa-
cial, bélica e nuclear, além de outras 
inúmeras aplicações como lentes 
óticas, lâmpadas de alta intensida-
de, bens eletrônicos e até piercings, 
pois bem, se compararmos com o 
Canadá: o Brasil tem 98% das reser-
vas de nióbio do mundo, o Canadá 
apenas 2%, e vejam a diferença, os 
canadenses tem educação e saúde 
pagas pelo governo, enquanto os 
brasileiros se amontoam em favelas, 
a mercê da fome e da violência, com 
toda essa riqueza a seus pés.

Difícil de entender, somos mes-
mo uns porquinhos, ignorantes e 
metidos, e o que é pior, comanda-
dos por um punhado de esperti-
nhos políticos.

Até quando, Juvenal?
De quem cobrar, quem está se be-

neficiando com isso em detrimento 
a maioria. Quem são os espertinhos 
da vez?

Alguém se habilita?

Ignorantes aprisionados...

Sem o salto do poder
Encontrei D. Cláudia Capiberibe em 
um Supermercado simples da capital, 
uma dona de casa. Não fundo dos seus 
olhos o ar de arrogância que lhe acompanha 
quando ocupava o cargo de primeira 
dama. O que é fato que tudo passa, 
tudo passará, inclusive o Poder.

Atrás dos caloteiros
Diretoria Comercial da Dona CAESA, sob o comando da 
Magali Xavier, atrás dos caloteiros. Com proposta de con-
ciliação, a priori. Depois vem a sanção. O Fato que quem 
reclama da água não paga a conta. Bote fé!

Sensibilização
É importante que o usuário da água da Companhia 
entenda que coloca o produto em condições de consumo 
tem custo. R$ 1 milhão só de produto químico por mês. Aí 
neguinho lava carro com água tratada? É pra acabar, sem 
contar com os desvios e desperdícios.

Contabilidade errada
Os patrulheiros ficam satanizando os deputados que vota-
ram pelo arquivamento da denúncia de Michel Temer por 
corrupção passiva. Sem entrar no mérito jurídico, o que 
importa que tivemos dividendos pra sociedade amapaense.

Gol de placa
Deputado Federal Roberto Góes tem mostrado serviço em 
Brasília. Entre tantas emendas liberadas, a de R$ 1,4 mi-
lhão para o esporte foi um gol de placa. Na sexta, o Estádio 
Milton de Souza Correa lotou de estudantes de mais de 60 
escolas que participaram da abertura dos jogos escolares. É 
o PDT fazendo a diferença.

Mata Leão
Se a moda pegar a coisa fica preta. Um motorista da 
empresa de Ônibus Expresso Marco Zero ao ser questio-
nado por um passageiro sobre o porquê não parou para 
uma idosa, o motora ninja aplicou um golpe de Jiu Jitsu no 
passageiro e só soltou o usuário porque percebeu que estava 
sendo filmado. A empresa defendeu o sujeito. Tomara que 
ele encontre o John Macapá ou Thiago Trator pela frente. 
Covarde e mal preparado!

Lição de gestão
Waldez Góes a cada ação demonstra aos adversários que 
a rapadura é doce, mas não é mole. Sem olhar pra cores 
partidárias WG dá uma aula de gestão. Dribla a crise 
com responsabilidade fiscal, inaugura obras do Estado que 
estavam aparadas desde a gestão passada e apoia todos os 
municípios. Do Rede ao apoiados pelo DEM. É ou não um 
estadista?

Entenda o que é chico e o que Francisco
Os Feirantes que ficam numa via secundária da Feira 
Maluca no Novo Buritizal foram escorraçados pela turma 
do Manoel Bacelar. Motivo: obstrução do passeio público. 
Mereceria palmas se tirassem a guarita do Mônaco. O Pré-
dio e Posto da Claudiomiro de Moras e desobstruíssem a 
calçada de frente das lojas do Portela, por exemplo. Só que 
esses são Dr. Francisco, já o feirante e o pobre Chico.



da Fonte Nova que está sendo feito normal-
mente em um prédio alugado, localizado na 
Rua João Leite Coutinho, nº 1044, de segunda 
a sexta-feira com atendimentos médicos, va-
cinação e distribuição de medicamentos.

A UBS conta atualmente com dois clínicos 
gerais, um pediatra, dois cirurgiões dentistas, 
dois enfermeiros e uma equipe do Núcleo de 
Assistência à Saúde da Família (NASF), for-
mada por fisioterapeuta, psicólogo, nutricio-
nista e educador físico.

A obra da UBS antiga está paralisada de-
vido à falta de repasse de recursos. A obra de 
ampliação está orçada no valor de R$ 196 mil 
de recursos federais, dos quais já foram pagos 
R$ 140 mil, o que corresponde a 72% da obra 
executada.

de Santana.
Uma das principais obras é o Centro de 

Iniciação ao Esporte, onde o município foi 
contemplado na época dos Jogos Pan Ame-
ricanos, em 2007. 

A Transparência foi mais um compromis-
so de campanha do prefeito Ofirney Sadala 
que está sendo cumprido, pondo em prática a 
transparência em todos os processos licitató-
rios da administração. 

Saúde
Mesmo com o abandono da obra de refor-

ma e ampliação da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Iacy Alcântara, que deveria ter sido en-
tregue em 2014, a Prefeitura de Santana não 
interrompeu o atendimento aos moradores 
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Reinaldo Coelho

O prefeito Ofirney Sadala come-
mora os resultados positivos no 
primeiro semestre de sua admi-

nistração em Santana. Não se trata de mágica 
ou milagre, já que ele herdou um município 
com os cofres quase vazios, situação agrava-
da pela diminuição dos repasses do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM). Ainda 
assim, o prefeito mantém a máquina pública 
em perfeito funcionamento, investindo na 
área social, alicerçado pelas parcerias com o 
governo estadual e a bancada Federal. Essa 
sintonia reativou a vocação desenvolvimen-
tista no segundo maior município do Amapá, 
gerando empregos e suprindo as demandas 
básicas de seus habitantes.

A cidade portuária não ficou imune à 
maior crise econômica brasileira, que minou 
sua maior fontes de recursos, com a falência 

de grande parte das empresas sediadas no 
município.

Para amenizar os impactos do desempre-
go e zerar as dívidas milionários da adminis-
tração municipal, Sadala implantou um pro-
grama de governo que pode ser resumido na 
expressão “fazer muito com pouco”. O segre-
do do prefeito está lastreado em sua vasta ex-
periência. Professor da rede pública, oficial e 
promotor de Justiça, juiz de Direito e tabelião, 
Ofirney exerceu todas essas atividades em 
Santana, o que significa que conhece como 
poucos os problemas que terá de equacionar.

Em seu discurso de posse o prefeito si-
nalizou: “Vamos assumir uma luta contra a 
corrupção e contra o oportunismo político”, 
disse, acrescentando que “precisamos mudar 
a mentalidade da sociedade”.

Nessa linha de raciocínio, o prefeito aler-
tou seus secretários acerca da enorme res-
ponsabilidade que toda a equipe adminis-
trativa teria de assumir. “Eu chamo a Justiça 
para perto, não para uma caça, mas para uma 

parceria, para que juntos discutamos o me-
lhor destino dos recursos públicos e as forma 
mais corretas de enfrentar a crise que assom-
bra o Brasil”, enfatizou, concluindo: “Só assim 
transformaremos Santana na cidade mais 
próspera do Amapá”.

Esse espírito empreendedor vem norte-
ando as ações do prefeito nos sete meses de 
trabalho. Sadala destaca que não há como ad-
ministrar com poucos recursos públicos, sem 
estimular os investimentos da iniciativa pri-
vada. Com um ritmo frenético de trabalho, o 
prefeito não descansa nos sábados, domingos 
e feriados. “Utilizamos o final de semana para 
formular alternativas econômicas, já nos cha-
mados dias úteis nossa agenda é superlotada 
pelas demandas administrativas”, assinala.

A reportagem do Tribuna Amapaense 
encontrou o prefeito em pleno debate com o 
secretariado. Sadala cobrou agilidade na con-
clusão de um estudo acerca da profundida-
de do canal navegável da barra norte do Rio 
Amazonas. O plano estratégico está sendo 
formulado por técnicos da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), no intuito de 
alavancar a logística do Porto de Santana.

Instado a prestar contas do primeiro se-
mestre de sua administração, o prefeito assim 
resumiu: “Com os efeitos nefastos da crise 
econômica e os cortes dos repasses do FPM, 
aproveitamos o primeiro semestre para equa-
cionar a questão financeira”. Dessa forma, ali-
nhava o prefeito, “conseguimos estabelecer as 
prioridades da administração, pautadas nos 
compromissos de campanha: Educação, Saú-
de e Infraestrutura”.

O prefeito destacou ainda a melhora na 
qualidade da merenda escolar e no atendi-
mento das especialidades médicas. “Também 
colocamos para funcionar o pré-concurso e o 

ENEM, totalmente gratuitos, e já reformamos 
algumas escolas da sede e do interior”.

Investimentos
No início de julho, o prefeito esteve em 

Manaus em visita à fábrica de triciclos da 
Motocar. O objetivo da viagem é fechar uma 
parceria para instalar em Santana uma unida-
de da montadora, fabricante do riquixá, um 
triciclo também conhecido como “tuk-tuk”, 
veículo muito popular nos países asiáticos. 
Além de oferecer uma nova alternativa de 
transporte de baixo custo, o empreendimento 
irá gerar cerca de 100 empregos diretos.

“Com a instalação dessa unidade indus-
trial, a exemplo dos navios que abastecem 
de combustível a região Norte, Santana será 
também um polo de distribuição de veículos 
automotivos de três rodas para a toda a Ama-
zônia”, anunciou Sadala. Ele acrescenta que os 
triciclos “tuk-tuk” poderão abastecer as de-
mais regiões do Brasil, e ser exportados para 
os países do Platô das Guianas.

 
Docas de Santana
Um dos primeiros êxitos da gestão Sada-

la foi transformar Santana em rota de distri-
buição de combustíveis para a região Norte. 
Desde abril, o porto administrado pela Com-
panhia Docas de Santana (CDS) passou a 
receber, mensalmente, um navio com apro-
ximadamente 25 milhões de litros do pro-
duto, segundo a direção da CDS. A expecta-
tiva, segundo o prefeito, é a geração de mais 
empregos e a queda gradativa do preço dos 
combustíveis nos postos de gasolina em todo 
o estado.

Em outros segmento, está em fase de con-
clusão o estudo que dotará o Porto de Santa-
na de logística necessária para o escoamento 

da produção de grãos oriunda do estado de 
Mato Grosso. Na primeira quinzena de julho, 
quatro barcaças da empresa Caramuru estive-
ram no porto realizando uma teste operacio-
nal afim de aferir o seu potencial logístico.

“A Caramuru transporta os grãos produ-
zidos no âmbito do Projeto Arco Norte. As-
sim, teremos uma rentabilidade de cerca de 
15% do Projeto Arco Norte para o município 
de Santana, além da geração de emprego e 
renda”, frisou o prefeito.

A chegada dos navios graneleiros irá au-
mentar a arrecadação de tributos, uma vez 
que apenas o transbordo de combustíveis já 
abastece os cofres estaduais com cerca de R$ 
10 milhões em ICMS.

 
Educação
A rede municipal de ensino é responsável 

por 21 escolas e 6 anexos na zona urbana, e 10 
escolas e 8 anexos na zona rural do município 
de Santana, e que todas elas estão em pleno 
funcionamento.

A Secretaria Municipal de Educação de 
Santana apresentou um relatório onde foram 
elencados os projetos realizados nestes pri-
meiros seis meses de gestão.

As iniciativas tomadas neste período, a 
fim de tornar mais eficaz o trabalho da secre-
taria e, principalmente, das escolas, foi a de 
unir ânimos e executar uma força tarefa para 
reorganizar a SEME e, inclusive, recuperar 
convênios federais quase perdidos. Também 
foi investido em melhorias emergenciais na 
infraestrutura de escolas e creches, valori-
zando os profissionais da educação, pagando 
seus salários em dia, melhorando a qualidade 
da merenda escolar, entre outras ações.

Entre as metas para serem alcançadas no 
segundo semestre de 2017 se destaca a regio-
nalização da merenda escolar, que pretende 
incentivar hábitos alimentares saudáveis nas 
crianças e adolescentes, inserindo no cardá-
pio produtos frescos, produzidos no municí-

pio de Santana. 
Outra meta é a retomada da construção 

de 6 escolas da zona urbana e 6 escolas da 
zona rural, que acomodarão com mais con-
forto os mais de 11 mil alunos da rede mu-
nicipal, ampliando o acesso dos estudantes a 
uma educação de qualidade.

A Secretaria Municipal de Educação de 
Santana (SEME) já concluiu as suas metas 
para Plano Plurianual (PPA) 2018/2021 e 
dentre as ações planejadas estão a moderni-
zação da rede, a educação integral, a escola 
inovadora, educação digital e a valorização e 
formação do servidor.

Para oferecer uma educação de quali-
dade será instituída uma Avaliação Interna 
da Educação, tanto da aprendizagem como 
da gestão, que servirá de parâmetro para as 
ações e projetos educacionais, visando pre-
parar os alunos para as avaliações externas, 
dentre estas a Prova Brasil.

Como novidade para a rede pública a Se-
cretaria de Educação lançou o projeto da Es-
cola Inovadora que está em andamento e já 
recebeu financiamento por meio de emendas 
parlamentares.

Compromissos de campanha
O compromisso de retomar e concluir as 

obras paralisadas no município foi firmado 
durante a campanha eleitoral e vem sendo 
cumprido nestes seis meses de gestão, através 
da secretaria Municipal de Obras Públicas 
e Serviços Urbanos (SEMOP). Em junho a 
prefeitura de Santana apresentou seu plano 
de metas para os próximos 4 anos e voltar a 
executar obras paralisadas. Um levantamento 
mostrou que as obras em execução e as pa-
ralisadas totalizam mais de 100 inoperantes. 

Das 100 obras paralisadas duas já foram 
inauguradas: a Academia da Saúde, no bair-
ro Paraíso, e a UBS do Igarapé do Lago, esta 
última funcionava em uma delegacia. E a re-
forma e ampliação do Centro de Reabilitação 

COM SADALA, 
SANTANA RETOMA O DESENVOLVIMENTO

“Vamos assumir uma luta contra a corrupção e contra o oportunismo político”, disse, acrescentando que “precisamos 
mudar a mentalidade da sociedade”.

PARCERIAS - GEA/PMS

A Via Modelo como é chamada a Rua Adálvaro Cavalcante, que corta vários 
bairros da área central da cidade, está recebendo uma revitalização quem 

tem a parceira GEA/PMS e está sendo vista com bons olhos pelos moradores, que en-
fim terão sua verdadeira via modelo.

De acordo com o prefeito Ofirney Sadala o apoio que vem recebendo do Gover-
nador Waldez Góes e importantíssimo para sua gestão e para o município. “A parceria 
com o Governo do Estado do Amapá tem sido de suma importância para que possa-
mos alcançar nosso objetivo. O governo tem garantido uma grande malha viária de 
asfalto em Santana e tem sido parceiro em todos os empreendimentos do município”, 
reforçou o prefeito

De acordo com o projeto, a Adálvaro Cavalcante terá calçada no centro e, nas 
laterais da mesma serão implantadas ciclovias de 1,5 metro delimitadas por tachões 
luminosos, separando-as das pistas de rolamento e pintadas de vermelho. O projeto 
prevê, ainda, a delimitação de espaço para estacionamento nas laterais da artéria, além 
do calçamento e drenagem. No total, são 23 km de obras, em que o Governo do Estado 
está investindo R$ 38 milhões de reais em serviços quem incluem drenagem, terra-
planagem, pavimentação, meio-fio e sinalizações. A previsão do Governo do Estado é 
concluir os serviços no primeiro semestre de 2018.

Nefrologia
Outra obra de grande impacto para os munícipes santanenses vem agregar 

segurança e autoestima aos que necessitam dos serviços de hemodiálise e tinham de 
deslocar até Macapá para receber o tratamento. O atual governo estadual conseguiu 
acelerar a conclusão das obras e instalação de todos os equipamentos e recursos hu-
manos da Unidade de Nefrologia para atender especificamente 65 renais crônicos de 
Santana e Mazagão.

Outra conquista na área da saúde será a conclusão de obras pendentes no Hos-
pital de Santana. “Ainda existem algumas obras que não foram concluídas na última 
gestão estadual. Mas esperamos lançar uma nova licitação para concluir essas pendên-
cias e entregar até 2018 um hospital de excelência para os santanenses”, destacou o se-
cretário de saúde, Gastão Calandrini.

Iluminação pública no município
Um serviço essencial para a mobilidade dos moradores santanenses com segu-

rança é a iluminação pública. A atual administração, através da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Serviços Urbanos (SEMOP), deu início à primeira fase do projeto 
Santana às Claras, que consiste na realização de melhorias no sistema de iluminação 
pública da cidade.

A substituição de luminárias e lâmpadas das ruas, avenidas e demais logradou-
ros públicos começou a ser feita na Avenida Santana e se estenderá pela Rua Cláudio 
Lúcio Monteiro, até o Igarapé da Fortaleza, além das ruas Adálvaro Cavalcante, Ubaldo 
Figueira e Salvador Diniz.

A ação é uma parceria com a CEA, que está disponibilizando para o município 
cerca de R$ 300 mil em material, sendo 1300 lâmpadas, 900 luminárias e 900 braços 
e uma equipe de profissionais, com engenheiro e técnicos para realizarem o serviço.
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Besaliel Rodrigues

Estamos vivendo um momento ím-
par na história política de nosso 
país. A Câmara dos Deputados está 

analisando a possibilidade de autorizar o jul-
gamento do Presidente da República por atos 
reais de corrupção.

Assim, continuando nossa série de estudos 
sobre este tema pelo mundo, hoje iremos ver 
como o Direito da Espanha enfrenta esta te-
mática.

Logo informamos que a base de nossa 
abordagem é principalmente aLOREG - Ley 
Orgánica del Regímen Electoral General es-
panhola e outras informações gentilmente ce-
didas pelo Cônsul Honorário da Espanha em 
Belém, o Sr. José Fernandez Cid.

Pois bem, uma das principais normas elei-
torais espanhola é a Lei Orgânica n. 5, de 19 de 
junho de 1985, conhecida como Ley Orgánica 
del Regímen Electoral General - LOREG.

A partir dela encontramos as orientações 
legais sobre os gastos y subvenciones electo-
rales, em que o legislador ibérico pôs-se atento 
aos prováveis exageros do poder econômico 
sobre o processo eleitoral.

A citada norma inicia o assunto dos gas-
tos dispondo sobre los administradores y las 
cuentas electorales. Cada candidato deve ter 

um administrador das finanças eleitorais e, 
em cada região eleitoral, deve haver um admi-
nistrador geral para coordenar os administra-
dores individuais.

Contas bancárias devem ser abertas e to-
dos os fundos destinados aos gastos eleitorais, 
qualquer que seja sua procedência, devem 
ingressar nas mencionadas contas e todos 
os gastos devem ser pagos com recursos das 
mesmas. Toda a movimentação de entradas e 
saídas deve ser documentada pelos bancos e 
pelos partidos.

O financiamento eleitoral espanhol é sub-
vencionado pelo Estado, de acordo com as 
regras estabelecidas por lei. A cifra a ser re-
partida entre os partidos é determinada pelo 
Tribunal de Contas do país que, como é um 
dos responsáveis pelo conhecimento das pres-
tações de contas partidárias, com base nestas 
prestações chega aos valores médios que os 
partidos necessitam para os gastos eleitorais. 
A estimativa das cifras necessárias são enca-
minhadas pelo Tribunal às Cortes Gerais, que 
deliberará sobre a liberação de tais subven-
ções.

A lei eleitoral da Espanha proíbe que sejam 
utilizados em seu processo eleitoral fundos 
provenientes de qualquer Administração ou 

Corporação Pública, Organismo Autônomo 
ou Entidade Paraestatal, das empresas do se-
tor público cuja titularidade corresponde ao 
Estado, às Comunidades Autônomas, às Pro-
víncias ou aos Municípios e das empresas de 
economia mista, assim como das empresas 
que, mediante contrato vigente, prestam ser-
viços ou realizam suministros ou obras para 
alguma das Administrações Públicas.

É igualmente proibido aplicar fundos 
procedentes de Entidades ou pessoas estran-
geiras, exceto os outorgados nos orçamentos 
dos órgãos das Comunidades Européias para 
o financiamento das eleições ao Parlamento 
Europeu.

Nenhuma pessoa, física ou jurídica, pode 
doar acima do fixado em lei a um partido, fe-
deração, coligação ou agrupamento para se-
rem utilizados nas eleições.

A lei descreve, exemplificativamente, o que 
são gastos eleitorais e determina que nenhum 
partido, federação, coligação ou agrupamento 
pode realizar gastos eleitorais que superem os 
limites estabelecidos em lei.

O controle da contabilidade eleitoral é feito 
por dois órgãos. A Junta Electoral Central, ór-
gão independente e permanente, com catorze 
membros, que é o responsável pela condução 

do processo eleitoral, tendo por incumbência 
controlar a contabilidade dos recursos priva-
dos adquiridos pelos partidos. Quando de-
tectada  irregularidades, a Junta comunica o 
Ministério Fiscal do país, que exercita as ações 
jurídicas oportunas. O Tribunal de Contas 
controla o uso das subvenções públicas des-
tinadas aos partidos; havendo delitos no ma-
nejo destes fundos, também, encaminha-se ao 
Ministério Fiscal, que providencia a apuração 
jurídica dos casos.

A LOREG estabelece os limites dos crédi-
tos e dos gastos eleitorais, os prazos iniciais e 
finais destas operações, com suas respectivas 
prestações de contas e de que forma os sub-
sídios públicos são distribuídos entre os par-
tidos.

Todo esse detalhamento denuncia que a 
legislação espanhola vigia com muita atenção 
o seu processo eleitoral, procurando protegê-
-lo das astutas interferências do poderio finan-
ceiro.

Para mais informações, veja o site www.
euskadi.net/elecciones/indice_c.htm. A Cons-
tituição da Espanha poderá ser encontrada no 
site http://info.juridicas.unam.mex/cisinfo/. 
Ver, ainda, Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra 
Martins, p. 569 ss.

Combate à corrupção eleitoral no Direito espanhol

O Instituto Nacional de En-
sino e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) 

realiza no período de 7 a 18 de agosto 
as inscrições para o Exame Nacional 
para Certificação de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja). O Gover-
no do Amapá, através da Secretaria de 
Estado da Educação (Seed), assinou 
um termo de adesão com o Inep para 
receber o Exame que deve ocorrer no 
dia 8 de outubro em todas as unida-
des da Federação. O exame volta a 
certificar o Ensino Médio, função que 
foi do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) de 2009 a 2016.

O Encceja se destina a jovens e 
adultos que não concluíram o Ensi-
no Fundamental ou Médio na idade 
apropriada, além dos que já fizeram 
Exame de Massa em anos anteriores, 
mas ainda devem algumas disciplinas 
para a conclusão dos estudos.

Podem se inscrever pessoas de 
todo o Estado, mas haverá apenas três 
locais para a realização da prova que 
deverão ser escolhidos no ato da ins-

crição, que são os municípios de Ma-
capá, Laranjal do Jari e Oiapoque. “O 
número de municípios que vão servir 
como local de prova foi determinado 
pelo Inep. A secretaria escolheu os 
municípios pela localização, um no 
ponto norte do Estado, um no ponto 
sul, e Macapá por ser a capital e o mais 
populoso”, enfatiza a secretária de po-
líticas para a educação, Dina Melo.

Inscrições
As inscrições serão feitas via in-

ternet no endereço portal.inep.gov.
br/encceja, onde também está dis-
ponível o edital completo do Exame. 
No ato da inscrição o candidato deve 
estar munido dos números de CPF e 
Registro de Identificação (RG), além 
de um e-mail válido, e que seja de uso 
único do candidato, não permitindo 
a utilização de outro candidato deste 
e-mail. O candidato deve também es-
colher a unidade certificadora, onde 
ele deseja receber seu certificado de 
conclusão após o resultado da prova.

No Amapá, três instituições estão 

habilitadas como unidade certifica-
ção, a Secretaria de Estado da Edu-
cação (Seed), o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Amapá (IFAP), campus Macapá e 
IFAP campus Laranjal do Jari.

A Seed vai ainda disponibilizar aos 
candidatos locais de apoio à inscrição. 
Os pontos devem ser divulgados ain-
da esta semana.

Candidatos
Para participar do Encceja é preci-

so ter idade mínima de 15 anos com-
pletos até o dia da prova, para se ins-
crever no exame referente ao Ensino 
Fundamental, e 18 anos completo 
para os candidatos do Ensino Médio. 
As provas serão compostas por uma 
redação e 30 questões de cada disci-
plina.

O participante será considerado 
habilitado se atingir o mínimo de 
100 pontos em cada uma das áreas 
de conhecimento do Encceja. O ní-
vel 100 dessa escala significa que o 
participante desenvolveu as habilida-

des mínimas necessárias para obter a 
certificação.

No caso de Língua Portuguesa, 
Língua Estrangeira Moderna, Artes 
e Educação Física no Ensino Funda-
mental e de Linguagens e Códigos e 
suas Tecnologias no Ensino Médio, o 
participante deverá adicionalmente 
obter média 5 na prova de Redação 
para obter certificação.

Encceja
O Encceja é um exame nacional 

gratuito e de participação voluntária 
ofertado aos jovens e adultos que não 
tiveram oportunidade de concluir 
seus estudos em idade apropriados. 
Ele é desenvolvido para aferir as 
competências, habilidades e sabe-
res adquiridos no processo escolar 
ou nos processos formativos. Esses 
últimos incluem o desenvolvimento 
na vida familiar, na convivência hu-
mana, no trabalho, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais, 
entre outros.

Em 2016, já à frente do governo, Mi-
chel Temer sancionou no dia 29 de 
setembro a Lei nº 13.341, imple-

mentando a sua Reforma Administrativa que 
reduziu de 32 para 24 o número de ministé-
rios, tendo aumentado posteriormente para 
28.

Para TORRES (apud FADUL; SOUZA 
(2005), a Reforma Administrativa trata-se de 
um conjunto de políticas voltadas para a reto-
mada da performance e da qualidade dos ser-
viços públicos. Podemos dizer então que uma 
Reforma Administrativa, no seu sentido mais 
comum, é um processo de transformação de 
atitudes, funções, sistemas, procedimentos e 
estruturas administrativas das dependências 
e entidades do Governo, tornando-as compa-
tíveis com a estratégia de desenvolvimento, e 
fortalecendo a capacidade gerencial do Esta-
do em um contexto de planejamento.

Para o Ministério do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão, houve uma dimi-
nuição de 28% no total de ministérios, desde 
o início de 2015 – de 39 para 28. O número de 
Cargos Direção (DAS e Agências) e Funções 
de Confiança (FG, FCT e GAEG), represen-
tando uma redução de 4.689 cargos o que se 
traduziu em menos R$ 240.003.869,89 nas 
despesas na Administração Pública Federal. 
Veja a tabela abaixo referente a setembro de 
2016:

Fonte: Ministério do Planejamento, de-
senvolvimento e Gestão.

Ainda de acordo com o Ministério, a 
maior economia foi registrada nos gastos 
com material de consumo com redução de 
27,3% no ano e de 21,4% nos últimos 12 me-
ses terminados em setembro, já descontados 
a inflação. As despesas com comunicação e 
processamento de dados também tiveram 
forte queda. Nesse caso, os gastos diminuí-
ram 22,3% de janeiro e setembro, e 16,3% no 
acumulado dos últimos 12 meses, em termos 
reais.

Porém, é importante compreender que foi 
um a Reforma Administrativa  “para inglês 
ver”, expressão essa que é usada no Brasil e em 
Portugal para leis ou regras consideradas de-
magógicas e que não são cumpridas na práti-
ca. A origem da expressão tem várias versões, 
mas deriva possivelmente de uma situação 
vivenciada no Período Regencial da história 
brasileira referente ao tráfico de escravos”.

Todavia, números do próprio Ministério 
do Planejamento, mostram que o governo de 
Michel Temer fez foi uma dança das cadeiras 
com os Cargos Comissionados e com as Fun-
ções de Confiança dos servidores com e sem 
vínculo com o governo federal. Veja a seguir 
a tabela até maio de 2017:

Fonte: Ministério do Planejamento, De-

senvolvimento e Gestão. (*) Maio/2017.
Na comparação de 2014 com maio de 

2017, último dado disponível no Portal do 
Ministério do Planejamento, esta variação 
foi de -1,19%. Como é possível constatar, 
a redução do quantitativo dos DAS foram 
praticamente compensados com o aumento 
das gratificações. Para a ONG Contas Aber-
tas, que já é chamada de “cão de guarda das 
contas públicas”, o governo de Michel Temer 
não consegue fugir das contradições. Mesmo 
com mais um corte no orçamento anunciado 
na semana passada, o governo elevou o nú-
mero de cargos de confiança para 20.321 em 
junho. São quase 500 cargos a mais do que os 
registrados em maio deste ano. O aumento 
dos cargos desse tipo também elevou o nú-
mero total de cargos, funções de confiança e 
gratificações do governo federal. A quantida-
de de funcionários nessas funções chegaram 
a 99.817 em junho. 

Estamos iniciando agosto e a Reforma 
Administrativa que propôs a redução do ta-
manho do governo ficou apenas no papel. O 
peso dos gastos com pessoal se avolumam. 
Não houve cortes em gastos desnecessários e 

o governo agora dá a explicação que este au-
mento proporcional dos gastos com pessoal 
decorre, principalmente, da recessão na eco-
nomia que gerou queda do PIB nos últimos 
anos, justificativa muito difícil de ser entendi-
da pela sociedade.

Em outro contexto, vale destacar que o 
governo Michel Temer sancionou, em 15 de 
dezembro de 2016, a PEC que limitou os gas-
tos públicos. Quando promulgada, se trans-
formou na Emenda Constitucional 95 com 
o objetivo de impor limite para os gastos do 
governo federal durante 20 anos, a partir de 
2017, tendo como base o orçamento do go-
verno em 2016. O gasto público a partir de 
então deve ser controlado por lei. O governo 
federal passa a limitar esse crescimento ape-
nas ao aumento da inflação. Portanto, com a 
sanção desta PEC, não viríamos mais neste 
país as despesas públicas crescerem de modo 
acelerado, acima da inflação. Este fato, na 
época, foi alardeado por toda imprensa bra-
sileira. 

O governo em vez de sancionar a “PEC 
que limitou o gasto público”, não deveria ter 
primeiro implementado as reformas? A Re-
forma Trabalhista já foi aprovada, porém a da 
Previdência que é a de fundamental impor-
tância deve ficar pelo meio do caminho. A 
baixa popularidade de Michel Temer é o refle-

xo da credibilidade do Governo na sociedade 
brasileira freando, nesse sentido, qualquer 
avanço de mudança. Segundo pesquisa Pulso 
Brasil, da Ipsos, que desde 2005 publica o le-
vantamento da popularidade dos presidentes, 
o governo de Michel Temer é reprovado por 
94% dos eleitores.  A análise, feita com 1,2 mil 
pessoas em 72 municípios, mostra ainda que 
85% dos entrevistados avaliam a administra-
ção do governo federal como ruim ou péssi-
ma (O GLOBO, 25/07/2071).

Também foi assim com as reformas de 
FHC, Lula e Dilma, todas elas com pequenas 
mudanças e os presidentes com baixa popu-
laridade. À exceção de Lula, que fez a reforma 
de 2003 gozando de boa popularidade, mas 
apenas para cumprir acordos com FMI refe-
rente ao pagamento da Dívida Externa, sen-
do o foco apenas nos servidores públicos. A 
segunda reforma de seu governo não saiu do 
papel.

Agora, diante de um cenário político nun-
ca registrado na história do Brasil, onde te-
mos um Presidente da República, em pleno 
exercício do mandato, denunciado por cor-
rupção pela Procuradoria Geral da Repúbli-
ca, propõe um Plano de Demissão Voluntário 
(PDV) para os servidores públicos federais 
com o objetivo de cortar gastos e, conse-
qüentemente, atingir a meta do déficit fiscal. 
Como solucionar o problema do déficit fiscal 
com demissão voluntária de servidor públi-
co? Por que não se debater a Dívida Pública?.

De acordo com estudos da Auditoria Ci-
dadã da Dívida, são destinados 43,94% do 
Orçamento Geral da União para pagamento 
de juros e amortizações da Dívida Pública. 

Veja o gráfico da execução do Orçamento 
Geral da União de 2016:

Fonte: Auditoria Cidadã da Dívida.
O Ministro Henrique Meirelles, prin-

cipal defensor da proposta, esquece que 
em 1996, por ocasião do governo FHC, o 

país não estava na difícil situação de hoje. 
O Brasil crescia pouco, mas crescia. Com 
a atual insegurança e instabilidade eco-
nômica, poucos terão interesse em deixar 
seus empregos. O PDV daquela época já foi 
um “bombom envenenado”. O presidente 
Michel Temer e sua equipe econômica “dá 
um tiro no pé” ao fazer esta proposta aos 
servidores públicos. O PDV de 1996 ofere-
ceu vantagens que multiplicava salários em 
forma de indenização para quem aderisse 
ao plano. Quanto mais tempo no serviço 
público, maior a indenização paga pelo go-
verno. O servidor com mais de 24 anos de 
serviço, por exemplo, receberia 29 salários 
a mais a título de indenização referente aos 
24 primeiros anos de trabalho e ainda um 
salário mais 80% do seu valor por ano a par-
tir do 24.º ano de exercício efetivo. Sobre o 
valor total da indenização, poderia receber 
mais 25% se a adesão ao PDV fosse feita nos 
primeiros 15 dias ou 5% nos dias finais do 
programa.

Um plano de demissões voluntárias, 
nestas condições, provoca uma verdadeira 
anarquia administrativa, desqualifica o ser-
vidor público e traz dúvidas quanto a sua 
eficácia, como foi no passado, em seus efei-
tos econômicos. Muito mais eficaz seria um 
diagnóstico que viesse a indicar onde exis-
tem servidores em excesso e onde a folha de 
pagamento está inchada. Fora deste contex-
to, o objetivo é destruir e não racionalizar.

Fica, então, a velha discussão sobre um 
modelo de gestão para o setor público no 
Brasil, onde analistas entendem que este 
modelo não incentiva as alocações eficientes 
dos recursos, que já são escassos.  A desculpa 
do governo é sempre a mesma: racionalizar 
gastos públicos e proporcionar crescimento 
econômico. O quadro atual já é considera-
do crítico na prestação de serviços públicos 

à população, em 
especial na saú-
de, educação e 
segurança públi-
ca, o desemprego 
atinge 13,5 mi-
lhões de pessoas, 
segundo dados 
do IBGE, e o 
que o governo 
de Michel Temer  
entende como 
solução é ainda 
ampliar este ín-
dice dando um 
pontapé no ser-
vidor público.

Referências: 
PA L A S S I , 

Marcia Prezotti. O que é Reforma Admi-
nistrativa? Disponível em: < http://www.
cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCata-
lago/11163501032012Administracao_Pu-
blica_Aula_3.pdf>.

http://www.planejamento.gov.br/

Inscrições para provas de certificação do Ensino 
Médio e Fundamental iniciam dia 7

ADRIMAURO GEMAQUE (adrimaurosg@gmail.com)
Analista do IBGE e Articulista expressa sues pontos de vistas em caráter pessoal

O plano de demissão voluntária de Michel Temer é um tiro no pé
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“Precisamos sair desse marasmo e para isso temos de crescer economicamente 
para que os nossos jovens se sintam incentivados em se manter aqui e valorizar 

as suas raízes e se livrarem das drogas, aumentando sua autoestima”.

Comunidade Lagoa dos Índios, 
estancada no tempo.
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aos mais novos, porém afirmam que é 
uma tarefa difícil. 

“Agora temos no entorno do Ra-
mal de Acesso a Comunidade o Bairro 
Goiabal, que está crescendo vertigino-
samente sem fiscalização e as constru-
ções de residências estão chegando ao 
entorno da Ressaca do lado norte da 
Lagoa dos Índios”, declara Jorge Nati-
vidade.

A reportagem visitou a comunida-
de e realmente as obras de construção 
de residências são múltiplas e acelera-
das, ruas e vielas estão se formando e 
já estão na beira da ressaca. E não ve-
rifica-se os Alvarás de Construção da 
prefeitura de Macapá. “Quando menos 
se esperar já está sendo construído pa-
lafitas nos locais”, reforçou Natividade.

O Jorge Natividade explica que ain-
da não sofreram invasão das terras da 
Vila pela resistência, dos mais antigos, 
que infelizmente estão desaparecendo. 
E já na própria Vila da Lagoa dos Ín-
dios o distúrbio de segurança pública 
chegou.

“Passamos a ter um grande fluxo de 
venda de drogas e predomina o uso da 
bebida entre os jovens, devido a não 
terem opções de lazer ou ocupações 
laborais. As residências passaram a ser 
arrombadas por menores sob coman-
do de líderes de gang. Eu mesmo sofri 
com isso. Fiz uma viagem e quando 
voltei minha casa estava arrombada e 
sem nada dentro”.

Ele conjuntura que isso se deve ao 
desemprego, a falta de estudos, e prin-
cipalmente de perspectiva de vida lo-
cal, pois os jovens não querem mais 
plantar e nem criar. As terras aqui são 
muito propícias para a agricultura, a 
alimentação se torna fácil é uma terra 
fértil para plantar.

Abandonados pelo poder público
Um dos apelos dos moradores da 

Vila da Lagoa dos Índios é que o Esta-
do e o município olhem a comunida-
de e elaborem projetos voltados para 
o crescimento cultural e econômico 
local. “Precisamos sair desse marasmo 
e para isso temos de crescer economi-
camente para que os jovens se sintam 
incentivados em se manter aqui e valo-
rizar as raízes”.

A comunidade da Lagoa dos Índios 
existe e possui um patrimônio cultural 
específico. Sua história é constitutiva 
da história de diversas outras comu-
nidades, seja através do João Nativi-
dade, seja pelo grupo de Marabaixo, 
que se apresenta nas festas de santos 
e em outros eventos. Nesses momen-
tos, está presente a representação de 
uma comunidade que pode não estar 
localmente ou geograficamente, reu-
nida, mas que existe e é importante 
historicamente para o Estado do Ama-
pá e para as demais comunidades. A 
presença da comunidade em tela, seus 
conflitos atuais e ainda sua diferencia-
ção em Lagoa de Fora e Lagoa de Den-
tro demonstra a sua transformação no 
espaço e no tempo, além do impacto 
do crescimento da cidade de Macapá.

pela comunidade. Porém, depois de 
tanto tempo acreditamos que o reco-
nhecimento e a titularização poderiam 
prejudicar muitas famílias que quei-
ram sair daqui e não poderiam vender 
suas terras. Observamos o exemplo do 
Curiaú, que já recebeu o título, e não 
vimos nenhuma melhora no estilo vida 
dos moradores. Não queremos isso pra 
nós”, avalia Valter Vasconcellos, mora-
dor e agente de saúde da comunidade.

Para Jorge Natividade, um dos líde-
res da comunidade essa foi uma esco-
lha dos moradores, que encontram-se 
na subsistência e com uma vida mo-
rosa. “Temos uma escola estadual, um 
posto médico, um centro comunitário 
e um campo de futebol. A maioria dos 
herdeiros está vendendo suas terras. 

Porém, a turma do contra ser qui-
lombola também tem suas posições e 
justificativas, entre elas a de uma reali-
dade que talvez seja vivida pelos netos 
e bisnetos dos primeiros moradores, 
que crescem na comunidade e pouco 
entendem sobre o processo de titula-
rização, já que quando processo foi 
aberto, muitos ainda nem eram nasci-
dos”. 

Por ser uma comunidade dentro 
da Zona Urbana os nossos objetivos 
hoje são outros. Não queremos viver 
apenas da terra como nossos avós, que 
pescavam, caçavam e plantavam para 
sobreviver. Queremos prosperar, nos 
formar. Buscar melhores condições de 
vida e também viver na área urbana, 
pois os tempos são outros, e queremos 
fartura para os nossos filhos”, explica 
Valter, que tem duas filhas que moram 
e estudam na área urbana de Macapá.

Crescimento desordenado do en-
torno

A partir dos anos de 1980, com o 
aumento significativo da entrada de 
pessoas que não faziam parte da comu-
nidade quilombola e com a instalação 
de uma fábrica de beneficiamento de 
goiaba (atualmente desativada), parte 
da área recebeu o nome de bairro do 
Goiabal. 

Isso descaracterizou o espaço da 
comunidade, principalmente das 
crianças e dos jovens, que começam a 
substituir o nome da comunidade da 
Lagoa dos Índios pelo do bairro do 
Goiabal. Os moradores mais antigos 
tentam mudar essa concepção junto 

Reinaldo Coelho

O Brasil tem uma mancha na 
sua história que há sécu-
los tem sido difícil e quase 

impossível de arrumar: A Escravidão 
Negra. Muito foram os paliativos apli-
cados por governos imperiais e repu-
blicanos para eliminar essa nódoa da 
vida de milhões de seres humanos que 
foram retirados de suas terras e trans-
portados pior de que animais para se-
rem ferramentas do desenvolvimento 
das províncias e de seus proprietários.

Com essa indigna situação, a for-
mação genética do povo brasileiro foi 
adicionada mais um gene: o do negro, 
agora composta pelo índio, branco 
e negro. Além de que começou uma 
nova formação social, os quilombos, 
estruturação de comunidades forma-

das por negros fugidos das fazendas e 
das plantações de café.

Comunidade Lagoa dos Índios
Todos os Estados, cidades e vilas 

brasileiras tem um local que conta a 
história da luta dos negros brasileiros, 
são as comunidades quilombolas. No 
Amapá temos diversas, porém uma se 
destaca a Lagoa dos Índios, localizada 
na Zona Oeste de Macapá, a cinco qui-
lômetros da Rodovia Duca Serra. 

Uma comunidade quase urbana, 
com mais de 100 famílias que a pesar 
de o local ser habitado por descenden-
tes de negros africanos há muitas déca-
das atrás e com a possibilidade de até 
mesmo ter iniciado a ocupação negra 
com o término do projeto colonial 
português na segunda metade do sé-
culo XVIII, trazendo moradores da co-
lônia africana do Marrocos e sitiados 
nas terras de Mazagão Velho. Não foi 

formado por escravos fugidos.
Um dos descendentes desses pri-

meiros habitantes negros da Lagoa dos 
Índios, {pois, os primeiros foram os 
indígenas], e morador da comunidade, 
Jorge Natividade dos Santos, 74 anos, 
técnico em contabilidade, ex-guarda 
territorial, aposentado e ex-presiden-
te da Associação dos Moradores da 
Lagoa dos Índios, falou a reportagem 
que uma das origens dos ancestrais da 
comunidade foi do grupo que se ori-
ginou em Marrocos e passaram habi-
tar Mazagão Velho. “Nossos antepas-
sados não eram originários de negros 
escravos, e sim dos que vieram habitar 
as terras mazaganenses, onde alguns 
adentraram as terras mais ao oeste e 
aqui se estabeleceram. Ao me eleger 
presidente da Associação de Morado-
res, minha plataforma era transformar 
aqui em uma comunidade Quilombola, 
pois isso veria trazer a legalização das 

terras e um crescimento com desenvol-
vimento social e geração de empregos e 
rendas para nossos filhos, infelizmen-
te não consegui, até agora encontra-se 
em litígio judicial, com a maioria dos 
membros da comunidade se recusando 
a qualificação, pois impossibilita venda 
das terras e isso é o que vem aconte-
cendo, dia a dia as terras de nossos an-
cestrais estão sendo vendidas”.

Apropriação indevida
Essa discussão teve como base o 

Art. 68 ADCT, pois devido a invasão e 
destruição das terras que ocupam por 
décadas é que passaram a lutar pelo 
reconhecimento e titulação. Na época 
a comunidade tinha suas terras desde 
o Igarapé da Fortaleza, fazia fronteira 
com as terras dos negros Congós, que 
hoje é um bairro, com a mesma deno-
minação e chegava a Ressaca Lagoa 
dos Índios. Porém sem documentação 

empresários da construção civil, re-
gistraram grandes porções de terras e 
passaram a usar para projetos imobili-
ários, perdendo os legítimos posseiros 
suas terras de onde tiravam o sustento.

A parte Leste da Lagoa dos Índios 
está ocupada por grandes empreen-
dimentos comerciais e residências. 
“Quando era presidente da Associação 
cumprimos todos os requisitos para 
a transformação em Quilombolas, as 
famílias já tinham aceitos, o INCRA 
já havia feito os estudos e marcações, 
tínhamos recebido a visita de uma an-
tropóloga que atestou nossas origens, 
mas no dia a maioria voltou atrás, de-
vido ao manuseio político e com a pos-
sibilidade de não poderem vender as 
suas terras, após a certificação e é isso 
que está acontecendo”.

Especulação é o que restou
As ações promovidas para manter o 

controle do território mostram-se in-
suficientes, haja vista, que não evitou 
nem estar evitando o processo de espe-
culação imobiliária que tem na baga-
gem como consequência a urbanização 
e o uso indevido do território, o que 
acabou por retirar boa parte da área 
da comunidade, reduzindo a uma pe-
quena porção de terra, restrita, pratica-
mente ao núcleo da Vila Comunitária.

E é ai que está o maior problema 
da comunidade, acostumados com as 
grandes extensões de terras, onde pes-
cavam, caçavam e criavam cabeças de 
gado, hoje um cinturão imobiliário 
urbano estão apertando as dezenas de 
famílias que ali ainda residem.

Para o retorno dessas terras base-
ados no Art. 68 ADCT, o INCRA de-
veria indenizar os atuais posseiros e 
isso torna a missão impossível. Pois já 

existem instalados bairros residências, 
prédios públicos e diversas empresas, 
nesse caso torna-se na prática inviá-
vel a capitação de uma vultosa quantia 
de recursos e o INCRA não tem verba 
para bancar supostas indenizações.  

Transformação em Quilombola 
A burocracia torna todas as deci-

sões do poder executivo lenta e inter-
minável, desde 2004 pelos menos 20 
comunidades amapaenses de origem 
quilombola, das 33 certificadas pela 

Fundação Palmares, deram entrada no 
processo de regulamentação de suas 
terras no Instituto de Colonização e 
Reforma Agrária do Amapá (INCRA). 
Dessas, apenas quatro conseguiram 
finalizar o processo de “titularização”, 
que foram Curiaú, Conceição do Ma-
cacoari, Mel da Pedreira e São Rai-
mundo do Pirativa. As demais estão há 
cerca de 13 anos aguardando o direito 
de serem reconhecidas como quilom-
bos.

“Essa já foi a bandeira levantada 

COMUNIDADE LAGOA DOS ÍNDIOS, 
ESTANCADA NO TEMPO.

“Precisamos sair desse marasmo e para isso temos de crescer economicamente para que os nossos jovens se sintam incentivados em se 
manter aqui e valorizar as suas raízes e se livrarem das drogas, aumentando sua autoestima”.
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MAIS EDUCAÇÃO
COM AS ESCOLAS
MILITARES DA
POLÍCIA E DOS
BOMBEIROS E AS
8 ESCOLAS DE
TEMPO INTEGRAL
 - NOVO SABER

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

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

MAIS EMPREGO
E RENDA COM
A ZONA FRANCA
VERDE

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

CUIDANDO 
DA NOSSA
GENTE

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

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

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

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

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

estão ao alcance de todos.

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

vida dos amapaenses.

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

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



O bairro do Trem anfitrião do 
maior e tradicional evento 
futebolístico do Estado do 

Amapá, a Copa do Mundo “Marcilio 
Dias” em sua 55ª Edição, que de acor-
do com a coordenação do evento terá 
144 seleções, trazendo assim mais de 
1.600 jogadores e equipe técnica, com-
putando uma torcida diária de 500 es-
pectadores com picos de 1.000 pessoas 
nas arquibancadas. 

Além do divertimento de assistir 
excelentes partidas de futebol, com jo-
gadores de alta categoria técnica, tanto 
que diversos clubes que estão dispu-
tando o Amapazão mandaram para o 
alambrado para “olhar” as partidas e 
descobrir revelações no gramado sin-
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55ª edição da Copa do Mundo 
Marcílio Dias

Da Editoria tético da quadra da Praça Nossa Se-
nhora da Conceição.

A abertura da copa aconteceu no 
último fim de semana e teve como 
jogo preliminar o enfretamento entre 
as equipes de  Serra Leoa e Andorra. A 
partida principal foi entre o atual cam-
peão da copa, o time Mongólia contra 
o Omã, que teve a maior torcida em 
2016. 

Premiação
Segundo a Associação de Solteiros e 

Casados do bairro Trem, que organiza 
o torneio, além do troféu, o campeão 
receberá R$ 15 mil e o vice ficará com 
R$ 7,5 mil. Também haverá prêmios 
para árbitros, torcida mais animada e 
equipe mais organizada.

Pelo segundo ano consecutivo o 
campeonato será disputado no grama-
do sintético. Isso porque a Praça Nossa 

Senhora da Conceição 
entrou em reforma em 
2016 e passou a ser o 
primeiro espaço públi-
ca com campo artificial 
em Macapá.

A primeira edição 
da Copa do Mundo 
Marcílio Dias foi reali-
zada em 1962, no anti-
go campo dos escotei-
ros do bairro Trem e a 
equipe da França foi a 

campeã. De lá pra cá, representantes 
de diversos bairros e até de municípios 
do interior do estado já participaram. 
O time do Japão foi o único que con-
quistou por cinco vezes o título.

Com aplicativo
A Copa Marcílio Dias se tornou tão 

tradicional que ano passado também 
ganhou um aplicativo. A ferramenta 
atualiza sobre resultados e artilharia 
da competição. Uma dica para quem 
não pode acompanhar os jogos diaria-
mente.

A equipe da Mongólia ficou com o 
título da 54ª edição da Copa do Mun-
do de Futebol Marcílio Dias. O time 
venceu a decisão do campeonato na 
noite desta quinta-feira, 15, derrotan-
do Cabo Verde por 2 a 1.  

144 seleções disputam o tradicional evento do futebol amador do Amapá
Grand Prix de Taekwondo 

na Rússia
O taekwondista olímpico Venilton Teixeira 

vai disputar mais um desafio internacional. O 
amapaense embarcou rumo a Moscou, na Rús-
sia, onde vai participar do Grand Prix série 1, 
neste sábado, 5 de agosto.

A competição reúne os 32 melhores luta-
dores da modalidade no mundo. Venilton Tei-
xeira fará a pesagem um dia antes de entrar no 
tatame em busca de mais uma medalha para o 
Amapá e o Brasil.

O brasileiro vai para Rússia em ótima for-
ma. No sábado (29), o taekwondista venceu 
seletiva militar feita no Rio de Janeiro e se classi-
ficou para o Mundial Militar que será realizado 
na República Dominicana, no mês de outubro.

CORRIDA DE RUA
Calendário de eventos do segundo semestre lotado

Reinaldo Coelho

Os atletas profissionais e adeptos 
de corridas de ruas, começam o 
segundo semestre se preparan-

do fisicamente para as disputas de eventos 
de atletismo nas ruas de Macapá. A Agência 
de Fomento no Amapá (AFAP) e a Ordem 
dos Advogados do Brasil/Amapá (OAB/Ap) 
estão divulgando a Corrida do Empreende-
dor e a 4ª Corrida do Advogado. O governo 
estadual estará realizando a 1ª Corrida da 
Juventude no início do mês de Outubro.

O evento da OAB/AP, Corrida do Advo-
gado, acontecerá no fim de agosto (27) e as 
inscrições já estão acontecendo. O da AFAP, 
a Corrida do Empreendedor, será disputada 
em 29 Outubro e as inscrições começam na 
segunda quinzena de agosto.   

Corrida do Advogado
A advogada Kênya Monassa, uma das 

coordenadoras da 4ª Corrida do Advogado, 
informou que este ano o evento terá várias 
novidades, com destaque para a reutilização 
pelo Horto Municipal de copinhos descar-
táveis e reciclagem de outros resíduos por 
uma empresa do setor.

“A coleta dos resíduos será feita ao lon-
go do trajeto, sendo que os copinhos serão 
doados ao Horto Municipal para utilização 
de mudas de plantas, enquanto que outros 
resíduos serão coletados pela empresa Tra-
talix, para serem reciclados”, explicou a co-
ordenadora.

É essa ação que vai conferir à competição 
o Selo Evento Neutro, que contempla even-
tos nacionais e internacionais que fazem a 
reutilização e reciclagem de resíduos: “Essa 
competição entra no seleto grupo de even-
tos contemplado com o Sele Evento Neutro, 

e é a primeira da Região Norte do país a re-
ceber esse Prêmio, porque evita o acúmulo 
de lixo ao longo do percurso, contribuindo 
com a preservação do meio ambiente”.

As inscrições estão abertas desde o dia 19 
de julho e prosseguem até o dia 13 de agos-
to, e com mais de um terço do total de vagas 
já preenchido, com valores de 65 reais para 
advogados e 25 reais para deficiente visual e 
cadeirante

Este ano, além da preocupação com o 

meio ambiente, houve uma preocupação 
com referência ao trajeto e foi decidido a 
utilização de dois percursos de provas, uma 
com cinco quilômetros, destinada a inician-
tes, e outra de 10 milhas (16 km), para os 
profissionais”, revelou Kênya Monassa.

De acordo com a coordenadora, a pre-
miação desde ano também foi ampliada: 
“Além das medalhas, os três primeiros colo-
cados na categoria geral receberão R$ 600, 
R$ 400 e R$ 300; na categoria advogados os 
prêmios serão de R$ 800, R$ 600 e R$ 400 
reais; este ano também haverá a faixa etária 
para advogado, e os três primeiros coloca-
dos ganharão medalhas”.

Perguntada sobre o porquê a premiação 
para advogados ser maior 
que para os demais con-
correntes, Kênya explicou: 
“É plenamente justificável 
porque a instituição OAB 
trabalha em defesa da so-
ciedade, mas sobretudo é 
a entidade do advogado 
que congrega os advoga-
dos, além do fato de que 
a competição faz parte da 
programação do 
Dia do Advoga-

do, que ocorre no dia 11, mas temos 
eventos durante todo o mês”.

Corrida do Empreendedor
Agência de Fomento no Ama-

pá (AFAP) – instituição financeira 
do governo do Amapá – iniciou 
os preparativos para a Corrida do 
Empreendedor. O evento esportivo 
será realizado no dia 29 de outubro 
e as inscrições serão abertas a partir 

da segunda quinzena 
de agosto.

A ideia do governo 
é reforçar o papel da 
Agência de Fomento 
do Amapá como um 
local de oportunida-
des. Os parceiros do 
eventos terão espaço 
garantido para expo-
sição e comercializa-
ção dos produtos no 
hall da agência. A esti-
mativa é que passem pelo local pelo menos 3 
mil pessoas, tendo em vista que serão dispo-
nibilizadas 1.500 inscrições. No local serão 
expostos produtos esportivos, suplementos, 
acessórios, dicas de cuidados com a saúde, 
alimentação, entre outras frentes de serviço.

A corrida
A corrida terá percurso de 6 quilômetros, 

oportunizando a participação de 1.500 pesso-
as entre atletas profissionais, comunidade em 
geral e pessoas com deficiência. O objetivo 
principal é proporcionar a melhoria da qua-
lidade de vida da população por meio da pro-

moção de hábitos saudáveis.
A corrida será dividida em três momentos. 

O primeiro deles será o lançamento do evento, 
que ocorrerá na segunda quinzena de agosto, 
onde representantes das assessorias esportivas 
e apoiadores, terão oportunidade de confe-
rir em primeira mão o projeto da corrida, os 
kits masculino e feminino, percurso, valor de 
inscrição e organização em geral. O segundo 
momento ocorrerá durante os dois dias de en-
trega dos kits, que deverá ocorrer nos dias 26 
e 27 de outubro.

O dia 29 de outubro será o ‘grande dia’. 
A concentração dos atletas será a partir das 

5h30, com previsão de largada as 
6h30. O percurso será divulgado em 
breve.

“Estamos organizados para reali-
zar um dos melhores eventos espor-
tivos. Nosso intuito é levar para as 
ruas uma corrida organizada, entre-
gar ao corredor um kit diferenciado, 
promover a interação entre os parti-
cipantes, e oportunizar que os parcei-
ros divulguem seus produtos e façam 
excelentes negócios”, destacou o pre-
sidente da AFAP, Francisco de Assis.
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GEA promove programação e regulamenta o 
Amapá Jovem
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AZOLFO GEMAQUE DOS SANTOS – ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL.

Reinaldo Coelho

Há tempo sabia que o poder 
corrompe, mas pensava 
que fosse apenas um vício 

ou crime e não uma doença. Recente-
mente, pela leitura do artigo de João 
Pereira Coutinho, “A doença do poder” 
(Folha, 27/6), que relata recentes estu-
dos de psicologia e neurociência sobre 
a profunda relação entre o abuso do 
poder e a formação de lesões cerebrais, 
percebi que é uma moléstia patológica. 
As tentações autoritárias, desenvolven-
do a vaidade natural e a loucura da am-
bição desenfreada tornam o governan-
te um alienado da realidade, vítima de   
ideologias insanas ou de um egoísmo 
narcisista que deforma a mente huma-
na. Figuras emblemáticas dessa doença 
podem ser consideradas Stalin, Hitler, 
Fidel Castro, Hugo Chaves, Maduro, 
entre outros ditadores, presidentes ou 
monarcas autocratas.

Se quanto maior for o poder, maior 
será o perigo para a sociedade, propi-
ciando corrupção e impunidade, por 
que concentrar a voz de mando numa 
única pessoa, em lugar de diluir as for-
ças políticas e judiciais em várias ins-
tâncias, controlando-se reciprocamen-
te? Numa democracia verdadeiramente 
funcional o povo deveria escolher seus 
representantes votando apenas em ve-

readores e deputados. Caberia ao par-
tido mais votado nomear prefeito, go-
vernador e presidente da República. Tal 
sistema garantiria a governabilidade 
por possibilitar uma rápida substitui-
ção de pessoas nos postos chaves da 
administração pública, toda vez que 
aparecessem sintomas de corrupção ou 
ineficiência, evitando-se, assim, trau-
mas de impeachment. Seria uma espé-
cie de recall: quem elegeu tem o direito 
de trocar o governante inepto ou deso-
nesto.

O problema é que existe uma doen-
ça mental da massa popular muito pior 
do que a doença do poder dos políticos. 
Aliás, é aquela que sustenta esta. É o 
conformismo atávico         que nos induz  
a aceitar as coisas como estão, esperan-
do na vinda de num salvador da pátria, 
feitos uma manada de ovelhas precisan-
do de um pastor. Como os crentes das 
várias religiões continuam esperando 
milagres que nunca acontecem, assim 
a multidão vota nos políticos de sem-
pre, que nunca realizam a justiça social 
que vêm prometendo. O dramaturgo 
alemão Bertolt Brecht (1898-1956), na 
peça A Vida de Galileu, proferiu uma 
verdade acachapante: “Desgraçado o 
país que necessita de heróis”.

Pelo jeito, a desgraça do Brasil ain-

da vai durar por muito tempo. Pes-
quisas de opinião revelam que Lula e 
Bolsonaro encabeçam a lista dos presi-
denciáveis nas eleições de 2018. O que 
esperar desses dois “heróis” nacionais? 
O primeiro, petista de esquerda sindi-
calista, após mais de quatorze anos no 
poder (8 como Presidente e seis à som-
bra da preposta Dilma), deixou o Brasil 
numa profunda crise econômica pelo 
insustentável desequilíbrio fiscal. Gas-
tar mais do que se arrecada é de uma ir-
responsabilidade imperdoável até para 
um síndico de condomínio. Que dizer, 
então, da corrupção institucionalizada? 
Acusado, se justifica dizendo que “não 
sabia de nada”.

O outro aspirante ao trono, Jair Mes-
sias (sic!) Bolsonaro, de extrema direi-
ta, deputado federal pelo  PSC (Partido 
Social Cristão), ex-capitão do Exército, 
batizado no rio Jordão (Palestina) pelo 
Pastor Everaldo, promete salvar o Bra-
sil aumentando o contingente policial 
para enfrentar os bandidos. Ainda não 
aprendeu que violência gere violência, 
aumentando revoltas e podendo pro-
vocar um guerra civil. O meio mais 
eficiente para combater a delinqüência 
é o exemplo de moralidade que venha 
dos chefões dos Três Poderes, sem o 
envolvimento de deputados, senadores, 

juízes, prefeitos em redes de corrupção, 
protegidos por imunidades, foros pri-
vilegiados e outros beneícios. O assal-
to ao erário público é o que há de mais 
prejudicial à sociedade.

Concorrendo com esses dois cam-
peões presidenciáveis estão aparecendo 
um ou outro outsider (azarão), prome-
tendo mundos e fundos, sem nos ex-
plicar como enfrentarão o Parlamento 
do “toma lá dá cá”. Sem uma profunda 
reforma político-eleitoral não adianta 
trocarmos de Presidente. A mudança 
que está em curso no  Congresso Na-
cional é apenas a de aumentar o fundo 
partidário para propiciar mais dinheiro 
público às futuras campanhas de políti-
cos. É revoltante! Infelizmente, confor-
me aponta um recente estudo, apenas 
5% das nossas escolhas são gerenciadas 
pela mente consciente. Se refletíssemos 
sobre as informações que nos chegam 
pela mídia, verificaríamos que as Na-
ções mais desenvolvidas não têm líde-
res políticos ou religiosos. Por acaso, 
alguém sabe quem governa na Suécia, 
Noruega, Nova Zelândia ou no Cana-
dá? Presidente por eleição direta para 
quê? Mais de duzentos milhões de ci-
dadãos na dependência de uma única 
cabeça? A espécie verdadeira do “homo 
sapiens” ainda é muito rara!

SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2017 

De 8 a 11 de agosto, Belém 
do Pará sediará a 74.ª 
Semana Oficial da En-

genharia e Agronomia (SOEA), um 
dos maiores eventos das profissões 
tecnológicas do País, que terá como 
tema central “A responsabilidade da 
Engenharia e da Agronomia para o 
desenvolvimento do País”.

É a terceira vez que a capital pa-
raense recebe a programação que 
faz parte da programação anual do 
Conselho Federal de Engenharia e 
que é realizado em diferentes esta-
dos da Federação. Belém, por exem-
plo, vai receber a programação pela 
terceira vez. A primeira foi em 1971, 
a segunda em 1985 e, agora, depois 
de trinta e dois, recebe mais uma 
edição da SOEA.

A Semana Oficial é uma ótima 
oportunidade para mostrar a evolu-

ção da área tecnológica nacional, a 
evolução dos próprios profissionais, 
e a evolução do Sistema Confea/
Crea, sempre comprometido com 
temas de abrangência nacional e de 
interesse comum.

Como parte da Semana Oficial da 
Engenharia e da Agronomia é reali-
zado o Congresso Técnico Científico 
promovendo debates com riqueza 
de conteúdo, além da divulgação dos 
trabalhos técnicos e científicos de-
senvolvido objetivando a apresenta-
ção no evento ou que já está nos can-
teiros ou nos laboratórios de alguma 
parte do Brasil.

A Mútua – Caixa de Assistência 
dos Profissionais do CREA, todos os 
anos oportuniza que muitos profis-
sionais participem do evento, ao as-
sinar contratos de patrocínio com os 
Creas de vários estados.

Este ano se estima que participa-
rão do evento perto de três mil entre 
profissionais e estudantes de enge-
nharia, emprestando suas mentes e 
mãos para escrever uma página da 
história da área tecnológica brasilei-
ra que busca soluções para ajudar a 
melhorar o desenvolvimento de cada 
estado e do País.

Todos os participantes da 74.ª 
SOEA, de certa forma, também es-
tarão comemorando os 40 anos 
da Mútua, seu jubileu de rubi. São 
quatro décadas de amparo aos pro-
fissionais da área tecnológica e seus 
familiares. Há testemunhos de cen-
tenas de relatos referentes aos pro-
jetos que a Mútua ajudou a tirar do 
papel e outras centenas de histórias 
de apoio em momentos difíceis. A 
SOEA é o melhor lugar para aplau-
dir os 40 anos da Caixa de Assistên-

cia. O grande espaço de reunião de 
profissionais registrados no Crea e o 
evento sempre contou com a partici-
pação da Mútua.

O Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Amapá – 
CREA/AP participará da 74.ª edição 
da SOEA com uma delegação forma-
da por profissionais e por funcioná-
rios do Conselho. Os profissionais 
atuando diretamente no Congresso 
Técnico Científico da Engenharia e 
da Agronomia (Contecc) e os fun-
cionários no apoio logístico e na 
prestação de informações no estande 
especialmente montado pela Crea/
AP no Hangar: Centro de Conven-
ções da Amazônia local do evento.

Assim, no período de 8 a 11 de 
agosto, Belém do Pará se transfor-
mara na capital do desenvolvimento 
tecnológico do Brasil.

Esta semana a editoria do pioneiris-
mo estará trazendo aos seus leito-
res a história de um jovem pioneiro 

macapaense, filho de tradicional família ra-
dicada no Amapá os Valentes/Gemaque. O 
casal fundador dessa genealogia, José Valente 
dos Santos (funcionário público) e Germana 
Gemaque dos Santos (dona de casa) consti-
tuíram sua família e construíram sua residên-
cia na fronteira de três bairros – Perpetuo So-
corro, Pacoval e Laguinho – na Rua São José, 
no famoso Morro do Sapo.

Seu José e Dona Germana geraram 09 fi-
lhos, entre eles Azolfo Gemaque dos Santos, 
63 anos (29/05/54). “Meu pai teve cinco filhos 
do seu primeiro casamento e nove no segun-
do. Sempre moraram no Morro do Sapo e até 
hoje nossa residência familiar se encontra lá”.

Trajetória de vida
A efervescência política, cultural e com-

portamental marcou as décadas de 60/70. De 
indumentária despojada os jovens rebeldes 
da década de 60 se inspiravam nas ideias de 
Guy Debord, Jean Paul Sartre, no cinema da 
Nouvelle Vague, na música dolorosa de Janis 
Joplin e nos ideais revolucionários marxistas. 
De Norte a Sul do mundo jovens clamavam 
por liberdade, independência em relação aos 
valores dominantes e igualdade. E nosso ho-
menageado da semana, mesmo longe dos 
centros turbulentos dos movimentos juvenis, 
junto com seus amigos e colegas, foi um ati-
vista na sua época. 

Convidado a contar sua trajetória de vida, 
Azolfo relembra que teve uma infância sadia 
e como os demais colegas, participava das 
brincadeiras de rua, peladas, empinar papa-
gaio e jogar peteca. “Mas não foi só brincar, 
tínhamos a obrigação de estudar e isso devia 
ser a prioridade. Estudei na Escola Barão do 
Rio Branco, Escola São Benedito e terminei 
o colegial no Colégio Comercial do Amapá, 
onde me formei em Técnico de Contabilida-
de, profissão que pouco exercitei”.

A juventude foi vivida intensamente, 

porém, além dos estudos, Azolfo Gemaque 
priorizou o trabalho. “Meus pais nãos nos 
obrigavam a trabalhar, mas comecei aos 14 
anos a ralar no Comércio de uma tia”.

Movimento estudantil
Na época em que o movimento estudantil 

incentivava a participação da juventude nos 
protestos políticos no Brasil, o ano de 68 foi 
marcado pelo recrudescimento da ditadura 
militar devido ao Ato Institucional n0 5 (AI-
5), durante o governo de Arthur da Costa e 
Silva.

Azolfo Gemaque relembra que muitos 
dos seus colegas ativistas estudantis  também 
tombaram no meio da caminhada da vida, 
outros permaneceram na luta. Uma das lem-
branças desagradáveis de nosso pioneiro é o 
período estudantil secundarista, quando a 
Ditadura Militar tomava o poder brasileiro e 
reinava no então Território Federal do Ama-
pá. Um dos seus irmãos, o professor Nestle-
rino dos Santos Valente era um dos líderes 
estudantis e ele participava desse movimento 
contra ditadura. “Fui vítima de tortura psico-
lógica, pois vivíamos em constantes ameaças 
e tive os primeiros anos da juventude moni-
torados pelo regime ditatorial. Muitos foram 
presos e ameaçados. Foi uma época de muita 
dificuldade que repercutiu durante os anos 
na minha vida profissional”.

Ele narra que muitos dos seus professo-
res não aceitavam 
suas posições ideo-
lógicas. “Na época 
começou o mito do 
“engasga-engasga” 
que foi usado como 
mecanismo de con-
trole social durante 
a Ditadura Militar 
e que levou muitos 
dos meus colegas 
para o cárcere. Fui 
preso oito vezes jun-

to com o Fernando Canto, João de Deus”.

A volta 
Nesse interim, concluído o ensino co-

mercial, Azolfo Gemaque teve de se mudar 
para Belém onde prestou vestibular e passou 
a frequentar a Universidade Federal do Pará, 
onde se formou em Administração de Em-
presa. “Aqui não tínhamos ensino superior 
e meus pais, que tinham a educação como 
prioridade para todos os filhos, tanto que os 
meus irmãos são formados e graças a Deus 
vivem do que aprenderam. A regra era estu-
dar que eles bancariam nossos estudos, mas 
eu parti para trabalhar na cidade de Belém”.

De acordo com Azolfo ele fez de tudo, 
do magistério ao emprego público. “Mesmo 
com a recomendação materna, e acostumado 
a ralar, pois aos 14 anos trabalhei na Funda-
ção João Pinheiro, no Escritório de Conta-
bilidade Paraibana e em Belém, não hesitei 
e comecei a trabalhar, fui professor, estagiei 
na Junta Comercial paraense, mas o tempo 
maior passei dando aula. Lecionei no Colé-
gio Fênix Caixeiral Paraense, Instituto Brasil, 
Colégio Líder e assim fui sobrevivendo e al-
cancei minha meta, me formar”.

Essa experiência no magistério durou 29 
anos, além de lecionar antes e durante o perí-
odo acadêmico, Azolfo continuou a frequen-
tar a sala de aula das universidades. “Além 
de Administrador de Empresa, tenho cinco 
pós-Graduação e sou professor Universitário, 
lecionei na UNIFAP, CEAP, FAMAP, Madre 
Teresa e INMES”.

Mas para chegar a esse status, Azolfo Ge-
maque, ainda com a fama de combatente da 
ditadura, ao retornar ao Amapá teve de espe-
rar para assumir um cargo público. “Entrei 
na Aster/Amapá, através de prova de titula-
ção, onde cheguei a chefiar o órgão e o atual 
governador Waldez Góes, pertencia ao qua-
dro da empresa”.

E devido sua posição política, ele foi um 
dos servidores lotados ‘embaixo da Man-

gueira’. “Os servidores que frequentavam 
a mangueira em frente a secretaria de Ad-
ministração do território eram os que não 
rezavam pela cartilha do governador Aníbal 
Barcellos. Somente assinávamos o ponto. 
Até que um dia o Chefe do RH, me comu-
nicou que eu estava lotado em outro órgão 
federal no Acre. Era eu, Adalberto Alcânta-
ra, José de Arimatéia Verneth Cavalcante e 
Deisse Maria Nascimento. Dez dias depois 
não íamos mais para o Acre, estávamos lo-
tados em outro órgão, o Centro Brasileiro 
para a Infância e Adolescência (CBIA) com 
sede no Rio de Janeiro e com uma represen-
tação no Amapá. Me apresentei mas o chefe 
local não sabia da minha lotação. Porém, lá 
fiquei. Quando o FHC assumiu a presidên-
cia extinguiu esse órgão que era do Ministé-
rio da Justiça e tivemos a opção de escolher 
entre FUNAI, Policia Rodoviária Federal e 
a Policia Federal, e optei pela PRF. Em 1996 
fui colocado à disposição do governo Esta-
dual até 2002, no governo de Camilo Capi-
beribe voltei ao Estado e, retornei PRF em 
2015”.

Azolfo Gemaque nestes períodos que fi-
cou à disposição do Governo do Estado do 
Amapá, foi para assumir cargos no governo 
João Alberto Capiberibe e de Camilo Ca-
piberibe. “No governo do Capi fui diretor 
do Departamento de Fiscalização Tributá-
ria, fui assessor especial do governador por 
quatro vezes, fui diretor do Instituto de Saú-
de Dr. Alberto Lima. No governo Camilo 
fui diretor administrativo da CEA e secretá-
rio de Administração do Estado do Amapá”.

Hoje, Azolfo Gemaque está no Planeja-
mento Estratégico da Polícia Rodoviária Fe-
deral. Com 37 anos de serviços prestados ao 
serviço público e 63 anos de amor a sua ter-
ra natal, ele verifica que estes anos o Amapá 
cresceu muito, porém o desenvolvimento 
está ainda devagar. Uma das situações que 
mais revolta é a falta de fiscalização e de 
ações estruturais pela prefeitura de Macapá. 
“Eu vejo como descaso da atual gestão, a 
situação em que se encontram os passeios 
públicos de Macapá, todos ocupados por 
vendedores ambulantes. Eles retiram am-
bulantes de locais que não existe problemas, 
como no Cais do Açaí, porém as calçadas 
do Chapéu de Palha, ninguém pode andar. 
Tem uma loja em alvenaria na calçada pró-
ximo ao Bradesco, na Padre Júlio que ne-
nhum prefeito consegue tirar dali. Porque? 
Os bairros da periferia estão uma calamida-
de, era a lama e agora vem a poeira”.

Um detalhe, Azolfe Gemaque dos San-
tos é solteiro, tem uma filha, Alba Carolina 
Tavares dos Santos, psicóloga e com pós-
-Graduação em Sigmund Freud.

“Essa disposição de nossa família em sermos seres políticos ativos no Amapá, gra-
ças a Deus, a segunda geração dos Valentes/Gemaque está seguindo fielmente, e 

sempre lutaremos pelo desenvolvimento da nossa terra, o Amapá”.

PRESIDENTE, PARA QUÊ?
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Desejo e Vontade
Artigo do Gato escrito por Roberto Junior. 

A humanidade desde seu princípio 
tenta desenvolver uma metodo-
logia para entender suas grandes 

questões. A reflexão filosófica surge justamente 
dessa necessidade de compreender tudo o que 
criamos e aquilo que ainda não sabemos. Mas 
para entender melhor os objetivos da filosofia e 
a evolução do pensamento moral é necessário 
conhecermos dois dos maiores autores de toda 
história do pensamento humano, Aristóteles e 
Immanuel Kant. 

Aristóteles foi um filósofo grego que escreveu 
sobre várias áreas do conhecimento, viveu entre 
384 à 322 a.C, foi aluno de Platão e sua grande 
obra “A Política” revolucionou toda organiza-
ção social. Já Immanuel Kant foi um Prussiano, 
viveu entre 1724 à 1804, é considerado um dos 
maiores pensadores da era moderna, era um de-
clarado leitor de Rousseau (Pensador iluminista 
francês) e suas maiores obras surgiram a partir 
de sua maturidade. Ambos escreveram sobre o 
comportamento humano, e se preocuparam em 

estabelecer um conceito pra isso, pois somente 
através da moral a sociedade funcionaria como 
um todo organizado. Naturalmente, havendo 
esse grande lapso temporal entre a vida dos dois 
filósofos é natural que seus pensamentos sejam 
distintos, afinal o conhecimento se reformula, 
novas teorias surgem e assim evoluímos. 

Para Aristóteles a ética é uma reflexão sobre 
o conjunto da vida, pois sua filosofia tinha como 
objetivo o bem comum e para alcançar esse ob-
jetivo era necessário que as pessoas desenvol-
vessem seus talentos pré-determinados pela na-
tureza, ou seja, para ele todos já possuíam uma 
função traçada pelo cosmos, o guerreiro nasceu 
para batalhar, o professor para ensinar, a árvore 
pra dar frutos e etc.  Pois no pensamento aristo-
télico o universo é finito e organizado, portanto 
para que tudo aconteça de forma correta era ne-
cessário seguir o curso natural da vida. Kant tem 
um conceito de moral totalmente contrário ao 
de Aristóteles, devido o lapso temporal entre eles 
naturalmente Kant sabia de coisas que Aristóte-
les não podia saber como as teorias de Galileu, 
Newton e Copérnico, assim ele sabia que o uni-

verso não era finito nem organizado, mas sim 
infinito e caótico. Portanto, para ele nada tinha 
função predeterminada e ninguém possuía um 
destino linear, tudo acontece de maneira adversa 
e para que a moral se aplique em um universo 
totalmente desordenado é necessário usar aqui-
lo que dentre todos os seres vivos só o homem 
possui, a razão. Kant afirma que uma conduta 
moral é aquela onde há o triunfo da razão so-
bre os instintos, onde o homem conseguiria agir 
contra todas as suas inclinações e desejos em fa-
vor da moral, propondo então que a ética para o 
pensamento moderno seria o controle da natu-
reza instintiva com a razão definindo a vida in-
dependentemente do que o corpo deseja. A par-
tir daí surge a diferença conceitual entre desejo e 
vontade. O desejo é tudo aquilo que surge a par-
tir do instinto, do anseio, do tesão. Já a vontade 
é a liberdade que só o homem tem de escolher a 
razão e viver independentemente dos desejos, é 
o poder de fazer escolhas, é a capacidade de con-
trolar o libido. Isso nos faz únicos, pois todos os 
outros seres não tem essa capacidade, o instinto 
define a vida dos animais, por exemplo: para um 

leão a vida boa se resume em comer, dormir e 
reproduzir, pois ele não tem a capacidade de sa-
ber nada além disso. Já para nós isso não basta, 
o homem tem a necessidade do conhecimento, 
da busca pela evolução, de ir além, de conhecer 
o desconhecido e de construir coisas únicas. Isso 
é a vontade que só o ser humano possui e assim 
desenvolvemos uma conduta moral no conceito 
de Kant. 

É interessante ressaltar que a partir desses 
conceitos, Kant concluiu que o homem não foi 
feito para buscar a felicidade, pois quando op-
tamos pela razão e negamos o instinto, dimi-
nuímos o nosso prazer e aumentamos a dor. Já 
quando seguimos os desejos somos felizes, mas 
diminuímos nossa capacidade de pensamento, 
ficamos na zona de conforto, e vivemos feito 
animais. De fato uma realidade triste de acei-
tar, mas se pararmos pra pensar quanto mais se 
busca o conhecimento mais sabemos o quanto o 
mundo é caótico. Por tanto, é muito complica-
do julgarmos ações do próximo, pois o próximo 
pode não estar tão próximo do que pensamos e 
da ação. A vida com ou sem dor. Decida você!
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MÊS DA JUVENTUDE
Reinaldo Coelho

No mês em que se comemora o Dia 
Internacional da Juventude (12/8) e 
o Dia do Estudante (11/08), os cida-

dãos amapaenses estão convidados a participar 
das atividades do Mês da Juventude, evento pro-
movido pelo governo estadual e que tem como 
objetivo de promover o bem-estar, lazer e o de-
senvolvimento integral dos jovens amapaenses 
ao longo do mês de agosto. A ação é do governo 
estadual através da secretaria extraordinária da 
Juventude, oportunidade em que o programa 
Amapá Jovem será regulamentado e lançado.

Durante o Mês da Juventude o público de 15 
a 29 anos terá a oportunidade de participar de 
uma vasta programação que ocorrerá nos mu-
nicípios de Macapá, Santana, Mazagão, Porto 
Grande e Laranjal do Jari. “Haverá ações sociais, 
institucionais, esportivas e culturais, todas volta-
das para o fortalecimento e o protagonismo de 
nossos jovens”, ressaltou a gestora da Secretaria 
Extraordinária de Políticas para a Juventude 
(SEJUV), Joelma Santos.

A programação incluirá ações sociais, como 
a retirada de documentos e prestação de serviços 
de saúde e qualidade de vida; atividades esporti-
vas como a 1ª Corrida da Juventude e torneios 
de vôlei, futsal, futebol de areia, badminton, en-
tre outros. 

Ações culturais
Além disso, o Mês da Juventude terá ações 

artísticas e culturais, como o Concurso de Foto-
grafia – Juventude Nossos Olhares, o Festival de 
Fanfarras – Afinados com o Futuro e o Luau da 
Juventude, que terá apresentação de bandas de 
rock de garagem e de bandas gospel, competi-
ções de dança e de grupos de hip-hop.

Ações Institucionais
Dentre as ações institucionais, haverá o Cur-

so Preparatório do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). As aulas acontecerão no Proje-
to Minha Gente, Zona Norte de Macapá, a partir 
da próxima segunda-feira (7).  A iniciativa fun-
cionará nos três turnos atendendo 163 alunos 
em cada um deles.

“Vamos visitar escolas estaduais para fazer 
a inscrição dos jovens que vão prestar o ENEM 
em 2017. O curso preparatório oferecerá aulas 
de todas as disciplinas incluídas na prova e elas 

serão ministradas por professores da rede esta-
dual”, destacou o coordenador de educação e 
meio ambiente da SEJUV, Vanderclei Fagundes. 
As aulas acontecerão às sextas-feiras, sábados e 
domingos até a realização, que segundo o Minis-
tério da Educação está prevista para acontecer 
em novembro.

Amapá Jovem
Durante o Mês da Juventude o Programa 

Amapá Jovem será regulamentado e lançado 
pelo Governo do Amapá. A inciativa tem como 
objetivo proporcionar mais qualidade de vida e 
oportunidade a jovens amapaenses de 15 e 29 
anos, por meio da intensificação de políticas vol-
tadas para esse público nas áreas de educação, 
saúde, emprego e outros setores.

 
Programação do Mês da Juventude

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

07/08 – às 9h – Lançamento do Curso Pre-
paratório do ENEM

Local: Projeto Minha Gente
08/08 – às 10h – Posse dos membros da Ge-

rência de Protagonismo Juvenil
Local: Palácio do 

Setentrião
09/08 – às 9h – 

Instalação do Fórum 
Estadual de Preven-
ção e Combate às 
Drogas

Local: Centro de 
Convenções Azevedo 
Costa

10/08 – às 16h 
– Assinatura do De-
creto de Regulamen-

tação e Lançamento 
do Programa e Portal 
Amapá Jovem – Anún-
cio do ponto facultativo 
pela passagem do “Dia 
do Estudante”

Local: Palácio do 
Setentrião

12/08 – às 8h – 
Inauguração do Super 
Fácil Jovem

Local: SIAC – Super 
Fácil do Beirol

14/08 – Lançamento do Projeto Jovem Sena-
dor Hora: 9h00. 

Local: Teatro das Bacabeiras
15/08 – Das 8h às 16h – Encontro com gesto-

res municipais de Juventude Reunião do Fórum 
Estadual de Gestores Municipais de Juventude

Local: Residência oficial do governador
16/08 – às 15h – Seminário de Empreende-

dorismo, realizado pelo Sebrae, CDL Jovem, Ju-
nior Achievement Amapá, Assembleia Legisla-
tiva do Amapá (ALAP) e mandato da deputada 
estadual Marília Góes.

Local: Sebrae/AP
17/08 – às 16h – Sanção da Lei de Criação 

do Conselho Estadual de Juventude do Amapá
Local: Palácio do Setentrião
22/08 – às 16h – Instituição do Conselho Es-

tadual de Representantes de Turma Lei do Passe 
Livre

Local: Palácio do Setentrião
23/08 – às 9h – Lançamento da reforma do 

prédio da UECSA.
Local: UECSA
24/08 – às 9h – Entrega do Centro Comuni-

tário Arco-íris – Núcleo SEJUV
Local: Centro Arco-íris
28/08 – às 8h – Lançamento do Projeto Mi-

nha Bandeira e Cidadania
Local: Praça da Bandeira
28/08 – às 16h – Programa de incentivo e re-

gulamentação dos Grêmios estudantis, Centros 
Acadêmicos e organizações sociais de juventude

Local: Palácio do Setentrião
AÇÕES SOCIAIS, ATIVIDADES ESPOR-

TIVAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS
11/8 – Zona Norte de Macapá
Das 8h às 17h – ação social e atividades es-

portivas
Das 16h às 21h – atividades artísticas e cul-

turais
Locais: Projeto Minha Gente e Escola Esta-

dual Maria do Carmo
12/08 – Zona Sul de Macapá
Das 8h às 12h – ação social
Das 8h às 17h – atividades esportivas
Locais: Super Fácil Beirol, Centro Adamor 

Picanço e Escola Zolito Nunes
13/08 - Santana
Das 8h às 17h – ação social e atividades es-

portivas
Das 16h às 21h – atividades artísticas e cul-

turais
Locais: Ginásio Poliesportivo de Santana e 

Escola Estadual Augusto Antunes.

Há uma premente necessida-
de de se criar uma “moe-
da” cultural onde se possa 

dar apoio a todos os grupos artísticos 
e culturais do Brasil, para que possa-
mos mostrar a essência e o talento de 
nosso povo, a grandiosidade de nossas 
histórias e natureza, cenários ávidos de 
exploração turística e carentes de uma 
consistente exploração ao mundo. Que 
busca sôfregos por conhecê-los.

A cultura brasileira em sua essência 
seria composta por uma diversidade 
cultural, fruto dessa aproximação que 
se desenvolveu desde os tempos de co-
lonização, a qual como se sabe, não foi, 
necessariamente, um processo amisto-
so entre colonizadores e colonizados, 
entre brancos e índios, entre brancos e 
negros. Se for verdade que portugue-
ses, indígenas e africanos estiveram em 
permanente contato, também é fato 
que essa aproximação foi marcada pela 
exploração e pela violência impostas a 
índios e negros pelos europeus coloni-
zadores, os quais a seu modo tentavam 
impor seus valores, sua religião e seus 
interesses. Porém, ao retomarmos a 
ideia de cultura, adotada no início do 
texto, podemos afirmar que, apesar des-
se contato hostil num primeiro momen-
to entre as etnias, o processo de mesti-
çagem contribuiu para a diversidade da 
cultura brasileira no que diz respeito 

aos costumes, práticas, valores, entre 
outros aspectos que poderiam compor 
o que alguns autores chamam de caráter 
nacional. A cultura brasileira em sua es-
sência seria composta por uma diversi-
dade cultural, fruto dessa aproximação 
que se desenvolveu desde os tempos de 
colonização, e não foi, necessariamen-
te, um processo amistoso entre coloni-
zadores e colonizados, entre brancos e 
índios, entre brancos e negros. Se é ver-
dade que portugueses, indígenas e afri-
canos estiveram em permanente conta-
to, também é fato que essa aproximação 
foi marcada pela exploração e pela vio-
lência impostas a índios e negros pelos 
europeus colonizadores, os quais a seu 
modo tentavam impor seus valores, sua 
religião e seus interesses.

Porém, ao retomarmos a ideia de 
cultura, adotada no início, podemos 
afirmar que, apesar desse contato hostil 
num primeiro momento entre as etnias, 
o processo de mestiçagem contribuiu 
para a diversidade da cultura brasileira 
no que diz respeito aos costumes, prá-
ticas, valores, entre outros aspectos que 
poderiam compor o que alguns autores 
chamam de caráter nacional.

E quem são os mantenedores desse 
legado? O próprio povo, evidente, os 
descendentes das escoriações e do jul-
go. Mas, e também, os grupos de tra-
dições, os artistas, que não apenas o 

GEA promove programação e regulamenta o Amapá Jovem

mantém, mas possibilitam o reconhe-
cimento dessa história, como também 
o podem fazer através do vanguardis-
mo e do minimalismo, oportunizando 
sua inefável importância para o cerne 
do povo, brasileiro, neste caso. Mas, a 
quantas andam esses grupos, coletivos 
e associações prós culturais? Vivem se 
debatendo atrás de migalhas orçamen-
tárias de tudo o quanto é lado. Os em-
presários, nem aí. Sem culpa alguma, 
permanecem angelicais, com suas visei-
ras, apoiando apenas aqueles que nem 
precisam mais de ajuda. Pois já podem 
caminhar com as suas próprias pernas, 
enquanto os pequenos grupos rastejam 
a sua frente! Muitos sucumbem. Ante 
a necessidade de sobreviver milhares se 
“acomodam” em outros afazeres profis-
sionais, deixando o Brasil e o mundo 
órfão de multidões de artistas, afasta-
dos e traumatizados.

E o que seria a Moeda Cultural?Res-
ta-nos buscar um conceito isonômico a 
partir das já conhecidas moedas sociais, 
que são uma alternativa, consideradas 
como um instrumento de Desenvolvi-
mento do local onde é aplicada, onde 
sua circulação beneficia a redistribui-
ção aos grupos de trabalho envolvidos.

A Moeda Cultural deveria tornar 
moldes que pudesse valorizar os seg-
mentos menos favorecidos, diametral-
mente oposto ao que ocorre hoje, onde 

as empresas completamente estrutura-
das avançam em frenesi e com deses-
pero aos escassos editais que ocorrem 
no país. Não são poucos, diriam uns. 
Acontece que tais empresas, além sa-
berem com muita antecedência, com 
certeza, mantém uma equipe adestra-
da e hábil em desmontar e remontar os 
mesmos, ofertando documentos e res-
postas, em horas. Coisa que os peque-
nos produtores levam dias, por conta 
da engendrada parafernália de exigên-
cias contidas, que o fazem entregar no 
último segundo, Quando o fazem.

Tal moeda deveria reverter esse 
processo e abrir as portas das produ-
ções nacionais; apresentar os novos 
talentos ao mundo. Uma forma sim-
ples seria garantir um sistema de cotas 
(?), permitindo que certos números de 
pequenos produtores fossem abenço-
ados com aquele incentivo. Melhor, os 
grandes até poderiam abocanhar seu 
quinhão, mas desde que apadrinhas-
sem um pequeno produtor, fazendo-o 
participar da contenda. E sem o quê, o 
padrinho não teria acesso ao montan-
te. São meditações, mas que não dei-
xam de ter fundamento. Já pensaram 
o entrosamento cultural e artístico que 
teríamos? O aparecimento de novos 
Drummonds, Oscaritos e Cavalcantis. 
Ainda que só chegassem aos seus pés... 
Não seria de todo ruim!

O TALENTO VELADO DO BRASIL
Marco Antônio
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O CÉU É DE VERDADE ?

Nobilíssimos,

“Cada um tem seu interesse pesso-
al na próxima eleição. O candidato a 
deputado, o candidato a governador, 
o candidato a qualquer coisa. O que 
prevalece é o puro interesse pessoal. 
Não há nenhuma análise de interesse 
partidário e não há nenhuma análise 
de interesse do país.”

Na última quarta-feira quando foi 
votado a denúncia da Procuradoria-
-Geral da República (PGR) contra o 
presidente Michel Temer não conse-
guiu o aval de dois terços da Câmara 
e foi, portanto, barrada no plenário 
da Casa. Sem os 342 votos necessá-
rios para sua continuidade no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), o proces-
so ficará parado até que Temer deixe 
a Presidência.   

A decisão ocorreu durante a vo-
tação da bancada do Rio de Janeiro. 
Os votos a favor de Temer, somados 
às ausências e abstenções, ultrapas-
saram os 172 votos, inviabilizando o 

do desgosto” pelos fatos históricos 
ruim que normalmente acontecem, 
os argumentos ligados à família ou 
às bases eleitorais dos parlamentares 
ficaram de fora dos discursos no mi-
crofone do plenário. Em geral, depu-
tados que votam contra a denúncia 
— dizendo sim para o relatório que 
impede o prosseguimento da inves-
tigação — citam medidas tomadas 
pelo governo na área econômica. 

Michel fez sua “campanha eleito-
ral” para permanecer no Planalto. 
Sua “campanha” incluiu a promes-
sa de bilhões de reais para emendas 
parlamentares e projetos em muni-
cípios e estados, criação de cargos 
comissionados e atendimento de de-
mandas específicas de bancadas.

 
As medidas contrastam com o 

discurso de “sacrifício” que Temer 
evocou ao assumir o governo em 
2016. Para se salvar de uma eventual 
admissão pela Câmara da denúncia 
criminal por suspeita de corrupção, 
o presidente pode ter gasto mais de 

Muitos jovens estabelecem 
muito cedo ou são induzi-
dos por outrem a escolher 

as profissões, colocando nessa escolha 
expectativas apenas de sucesso e prospe-
ridade. Quando esse resultado esperado 
não ocorre à contento ou a curto prazo, 
após anos de esforço, estudo e dedicação, 
pode gerar frustações e decepções. 

A Síndrome de Burnout , que surge 
por aspectos psicológicos pessoais e re-
lacionamentos profissionais conflituosos, 
tóxicos e desgastantes, pode começar logo 
cedo nas frustações  e decepções cotidia-
nas, sendo alimentadas por uma pressão 
emocional negativa contínua que resulta 
em reações de estresse. 

Para se contrapor à essa síndrome, 
muito comum na profissão médica, onde o 
profissional passa mais tempo no trabalho 
do que junto com a família ou com ami-
gos, além das cobranças, de exposição aos 
cenários adversos e de insatisfação com 
os resultados alcançados, o CFM lançou 
um plano de ação para lidar e enfrentar 
esse problema. O plano visa recuperação 
da autoestima, prevenção da ansiedade e 
redução da percepção de esgotamento. 

O estudo da Demografia Médica, ga-
nizado pelo CFM e CREMESP, já indica 
pistas que contribuem para desencadear 
a síndrome: os deslocamentos longos e 
constantes para cumprir diferentes  jorna-
das de trabalho, o número de horas traba-
lhadas  e o sentimento de sobrecarga são 
alguns exemplos.

A prevenção também começa no am-
biente de trabalho, evitando condutas e 
comportamentos tóxicos: evitando fofo-
cas, traição, omissão de informações e o 
desgaste emocional pelas péssimas condi-
ções de trabalho, que superam os esforços 
e as improvisações, gerando sensação de 
impotência, ansiedade e expectativas ne-
gativas. 

Dependemos das situações do ambien-
te de trabalho, dos relacionamentos e das 
nossas expectativas. A falta de cortesia e 
de respeito no ambiente de trabalho são 
comportamentos que ajudam a alimentar 
a síndrome. Já condutas como elogios, re-
conhecimento, valorização  e trabalho em 
equipe evitam o surgimento do distúrbio. 

Mas como os locais de atuação profis-
sionais não possuem programas ou planos 
de enfrentamento, valorização, recupera-

ção e controle do estresse,  fica a cargo do 
profissional procurar criar um ambiente 
de trabalho saudável e sustentável. A re-
vista “Mente & Cérebro” (nº 53), em arti-
go intitulado “no limite do estresse”, pro-
põe algumas estratégias e condutas: 

1) ATIVIDADE FÍSICA REGU-
LAR: melhora a qualidade de vida e 
aumenta a capacidade de resistência 
ao estresse. A combinação com nutri-
ção adequada e sono reparador pode 
ajudar a reduzir a vulnerabilidade à 
exaustão, que é um dos sintomas mais 
marcantes da síndrome;

2) CICLOS DE RECUPERA-
ÇÃO: relacionamentos interpessoais 
positivos, momentos de reflexão e 
descaço são rotinas de atividades pra-
zerosas e relaxantes que ajudam no 
restabelecimento da saúde;

3) PAUSAS E PARADAS: fazer 
pequenas pausas no trabalho de 30/40 
minutos para repor energias; a sub-
divisão das férias em períodos mais 
curtos pode também ajudar;

4) MANEIRAS DE RECONHE-
CIMENTO: receber ou emitir elogios; 
a expressão de gratidão quebra o gelo 

de um ambiente hostil e pesado;
5) EXECUÇÃO DE ATIVIDA-

DES PRAZEROSAS: no trabalho ou 
for dele, concentrando um tempo na-
quilo que gostamos de fazer ou estan-
do em ambiente que preferimos ficar.

No âmbito administrativo os mé-
dicos, na Demografia Médica (CFM), 
já deram algumas pistas na resolu-
ção, já que 45% relataram sintomas 
da síndrome em algum momento de 
suas carreiras. As especialidades mais 
afetadas são as que estão na linha de 
frente do acesso à assistência, ou me-
lhor, “os que sofrem mais diretamente 
com a pressão de pacientes, familiares 
e da sociedade, tendo que lidar com 
cenários de carência em termos de in-
fraestrutura e de recursos materiais e 
humanos”. 

As especialidades mais afetadas 
são a Clínica Médica, Medicina de 
Urgência e Emergência e Medicina 
de Família e Comunidade, de acordo 
com estudo do Archives of Internal 
Medicine em 2012. ( Fontes: Jornal 
Medicina, nº 265; Revista Mente & 
Cérebro, n° 53).

número mínimo de 342 votos para a 
continuidade da denúncia.

A maioria dos deputados da base 
do governo justificaram seus votos 
com um simples “ruim com ele, pior 
sem ele” e usaram a economia com 
justificativa de Temer continuar. Se 
fizeram de cegos, ou olharam para 
o umbigo e não perceberam que as 
benesses distribuídas pelo presiden-
te Michel Temer que usou sem ceri-
mônia a máquina federal para con-
quistar votos de deputados, estava 
comprometendo ainda mais a frágil 
estabilidade da economia nacional.

Ao contrário da sessão que auto-
rizou o processo de impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff, a vo-
tação da denúncia foi marcada por 
justificativas relacionadas ao comba-
te à corrupção, à agenda econômica 
e às reformas trabalhista e da Previ-
dência. 

Na quarta-feira, 02 de agosto, o 
mês que é considerado como o “mês 

recursos públicos em todas as esfe-
ras de governo brasileiro. Do pre-
sidente da República ao prefeito de 
um município de 5.000 habitantes 
são acusados de corrupção, forma-
ção de quadrilha e desvios de di-
nheiro. Dos maiores empresários 
aos pequenos “baiuqueiros” mol-
dam seus interesses financeiros 
em prejuízo ao seu cliente, a quem 
deveriam beneficiar para conquis-
tá-lo. 

Eu que tive minha infância, 
adolescência e juventude vividos 
sob governos autoritários, nasci 
em novembro de 1954, dois meses 
após o suicido de Getúlio Vargas 
(24/08/1954), passei pelas Inten-
tonas Comunistas de Jânio e João 
Goulart, estudei sob a chibata do 
General Luiz Mendes e do Ivanhoé 
Gonçalves Martins representantes 
da ditatura Militar no Amapá, ins-
talada no Brasil em 1964, tinha na 
época 10 anos. Mas não abaixamos 
a cabeça. Lembro quando estudá-
vamos no IETA, fomos chamados a 
comparecer a um encontro no Gi-

Sabemos a direção da brisa 
pelo balançar das folhas de 
uma árvore. O caminho do 

vento é oculto à nossa visão. Não 
podemos vê-lo, mas o sentimos. 
Da mesma forma Deus está agin-
do continuamente em favor de seus 
filhos, mas nem sempre de forma 
visível. Por isso, mesmo que seus 
olhos não vejam, creia, porque o 
Senhor está́ operando.

O homem tem problemas para 
aceitar essa simplicidade. Deus se 
relaciona conosco por fé, ao con-
fiarmos no que não vemos. Esse 
ensinamento da fé religiosa deve-
ria ser real nas ações políticas de 
nossos políticos. Pois ao lhe dar-
mos um mandato eles ficam qua-
tro anos longe de seus eleitores e 
suas ações que “deveriam” ser em 
benefício do povo, e que não ve-
mos o que ali fazem, tem se reve-
lado que são em benefício próprio, 
ao contrário de DEUS que atua em 
nosso benefício e salvação.  

Há anos, diariamente temos no-
tícias de roubalheiras e desvios de 

násio Coberto Paulo Conrado para 
um ato que teria a presença do go-
vernador Ivanhoé Martins, ele foi 
vaiado continuamente, a banda de 
música tentou abafar os impropé-
rios, mas o governador teve que se 
retirar. 

Os jovens estudantes dos grê-
mios escolares, sempre faziam seus 
protestos manifestações e recebiam 
ameaças oficiais, mas persistiam, 
até os últimos suspiros militares e 
continuamos em todos os gover-
nos que se sucederam a República. 

Fico perplexo hoje e me pergun-
to, o que aconteceu com a juventu-
de desse nosso Brasil e do Amapá, 
calados, sem ação e até sem graça. 
Nos tempos de AI5 muitos jovens 
morreram na esperança de ver um 
Brasil livre, o que vemos hoje? Jo-
vens encolhidos dentro de si, sem 
atitudes, sem objetivos, sem ação e 
sem ideais, vazios e de boca calada. 

O que motiva estes jovens? 
Nada! E aí?

Mortes, acidentes, enchentes, 
desastres ecológicos, hospitais lo-

tados, segurança sem estruturas... 
fazem parte do nosso dia-a-dia..., 
está nas ruas para todos verem a 
qualquer hora. 

Este nosso povo desafia qual-
quer lei de sobrevivência e de 
existência, onde o pobre honesto 
trabalha para sustentar o rico de-
sonesto que se deleita em paraísos 
de todos os tipos, sem falar de em-
presários e banqueiros famintos 
por extorquir o povo com seus lu-
cros exorbitantes, se não os tives-
sem fechariam seus negócios. 

Em quem vai nos defender disso 
tudo?

Os que deveriam fazer isso pelo 
poder do voto a eles concedido pe-
las falsas promessas eleitorais ade-
rem à corrupção. A Justiça julga, 
condena, mas é lenta, são mais de 
dez anos para colocar os corruptos 
na cadeia e com dois anos estão em 
liberdade. 

Enfim, a corrupção tem que 
ser um crime hediondo e as penas 
aplicadas não devem merecer re-
dução.

Crer no que não se vê. Isso não vale para político.

17 bilhões de reais apenas em emen-
das parlamentares e verbas destina-
das para governos e prefeituras.

Ao ceder em projetos dispendio-
sos de deputados e criar mais cargos, 
Temer jogou uma pá de cal na políti-
ca de ajuste fiscal prometida no iní-
cio do governo

O aumento das despesas públicas 
nesta “campanha” vergonhosa, levará 
os ministérios da Fazenda e do Plane-
jamento que já cogitam ter que rever 
a meta fiscal e aumentar a previsão 
de déficit em 2017. É o retrocesso de 
uma estabilização da economia este 
ano. O Brasileiro deverá esperar as 
eleições de 2018 e aguentar mais de-
núncias e ações de Temer para conti-
nuar no cargo e com o beneplácito de 
parlamentares compromissados com 
ele e não com o povo que os elegeu. 
Mas, vamos sofrer ainda 17 meses, 
porém a esperança é de limpar o par-
lamento e poder executivo desses ex-
crementos que “borram” o nome do 
Brasil em 2018.

COMO ENFRENTAR  A SÍNDROME DE BURNOUT  NA ÁREA MÉDICA

Este é um tema que apraz-
-me debruçar-me sobre sua 
magnitude, porque minha 

vã consciência, que é finita,  deixa-me 
extasiado pelas verdades nele ocultas, 
mesmo porque trata-se  de “ crer ou 
acreditar “ que lá, lá em cima,  exista 
um mundo que só conheceremos (?) 
quando da morte física do corpo, ou, 
como nos foi transmitido por nossos 
avós,  pais, professores, sacerdotes, 
pastores e a própria Bíblia,   – a Eter-
nidade, a morada de Deus.

Ao título só acrescentei o ponto de 
interrogação a fim de levar Você a re-
fletir sobre a temática da “ vida após 
a  morte “, se de fato é uma realida-
de, uma utopia, ou simplesmente uma 
mensagem mística que nos induz à 
percepção da visão holística sobre o 
sobrenatural ou espiritual.

No filme exibido pela Globo na 
sexta feira, 14, dia da Paixão de Cristo, 
quando somos convocados à medita-
ção sobre o Julgamento, Condenação, 
Cruxificação, Morte e Ressurreição 

de Jesus, no Calvário, um menino de 
12 anos de idade, portador de enfer-
midade grave foi internado e operado 
pelos médicos da cidade, que consta-
taram em determinado momento que 
o paciente entrara em processo de es-
tado coma, fato que levou os médicos 
a atestar sua morte aparente. Não se 
precisa quanto tempo durou essa situ-
ação, mas eis que, também de repente, 
acorda e , para surpresa de todos que o 
cercavam, passa a narrar sua “ viagem 
celestial “, mais ou menos assim : “ Pai, 
Mãe eu não morri. Eu fui ao encontro 
com Jesus. Lá, logo na entrada, anjos 
e muitas pessoas vestidas de branco 
sorriam e aclamavam minha entrada. 
Veio ao meu encontro um  homem, 
também vestido de branco, cujo rosto 
estava bastante iluminado. Pegou mi-
nha mão e levou-me a passear e ao en-
contro com minha irmã, que não nas-
ceu porque morreu na sua barriga “.

A Mãe do menino ao ouvir o relato 
da morte da filha, prostou-se estupe-
fata porque nunca havia contado a ele 

esse fato, indagando-se intimamen-
te de como ele havia tomado conhe-
cimento, senão tendo contato direto 
com a “ realidade “ lá em cima, no 
Céu. A partir desse relato a Mãe pas-
sou a acreditar em tudo que o filho re-
latava.

A cena mais impressionante e que 
tomou-me de surpresa, foi o relato so-
bre o homem que o tomara pela mão, 
afirmando, com toda segurança, que 
tratava-se de Jesus. Seu Pai mostrou-
-lhe vários retratos de Jesus, talvez os 
mais conhecidos na Terra, e nenhum 
deles se parecia com aquele que o to-
mara pelas mãos. Após este documen-
tário, afigura-se a grande indagação: 
Qual é realmente a face de Jesus ? Ou-
tro questionamento também impor-
tante : O céu ou a eternidade existem 
de verdade ? Ainda outra que nos dei-
xa mais perplexos : Existe vida após a 
morte ?

Esses questionamentos servem 
para aguçar nossas dúvidas sobre esse 
mundo maravilhoso e espiritual que 

envolve o ceticismo da raça humana. 
Existem relatos desse fenômeno 

mundo afora, todos documentados 
técnica e cientificamente, e todos eles 
reportam-se a essa “ viagem celestial “ 
tão maravilhosa, que chegam a mudar 
comportamentos, atitudes e, de mais 
precioso, passam a acreditar que so-
mos finitos cá na Terra e infinitamente 
imortais na Eternidade. 

Como a curiosidade é-me intrin-
sicamente motivadora, confesso que 
tenho muitas revistas que tratam des-
se assunto, mas de uma estória dessa 
viagem maravilhosa não posso do-
cumentar, mas simplesmente relatar 
porque sou parte desse personagem – 
A viagem de meu Pai biológico ( Paulo 
Alves de Freitas ) à cidade maravilho-
sa da Eternidade, quando foi recebido 
pôr anjos e arcanjos e, principalmen-
te, por Jesus, cujas características as-
semelham-se a  do homem de branco 
que tomara o menino pela mão.

O Céu existe de verdade ? Ou: O 
Céu existe de verdade. Você decide.

Bruno Belém | brunouuh@gmail.com

Coruja Retórica
Reinaldo Coelho

Votar e salvar Temer valeu a pena? Para quem?

“SE QUIZEREM AFASTAR O TEMER, QUE O FAÇAM PELO CONGRESSO” (Gilmar Mendes, Min. STF)
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Familia Goebel, Rita, Ana e Tom, festejam os 20 
anos de Sean Goberl. Parabéns!

Diretor da RDM homenageado pela 
Polícia Militar, no aniversário do 
programa PM e a Comunidade, 

que vai ao ar na Difusora todos os 
sábados de 8 às 10 horas.

Dr. Cícero Bor-
dalo Júnior em 
noite de autó-
grafos do seu Li-
vro Jurídico,  O 
Aparte da Defe-
sa. O primeiro a 
ser lançado por 
um advogado 
amapaense.

Prefeito de Santana, Ofirney Sandala e o titular da 
Seplan-AP, Antoônio Teles, discutem revitalização 

da CDS.

Deputado Roberto na abertura dos Jogos Escolares 2017.
Esq. pra direita: Alec Bittencourt, Munjoca, Ver. Cláudio 

Góes, Neto Góes,  Roberto Gato ao lado do deputado Rober-
to Góes.

Governador Waldez Góes reuniu com o ministro das 
Cidades, Bruno Araújo, em Brasilia.

Acadêmica de Psicologia, Maria 
Graciete Moreira Coelho, festejou 

com amigos e familiares nova 
idade. Felicidades!


