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Quanta deselegância, 

senador!
O Senador Davi Alcolum-
bre (DEM), desrespeitou a 
Liturgia dos Cargos em be-
nefício de seus interesses 
pessoais e partidários ao 
trazer um ministro de Esta-
do, para visitar e pautar en-
contros com autoridades 
municipais amapaenses, 
sem convidar o Chefe do 
Executivo do Amapá, Wal-
dez Góes. Um ato constran-
gedor, abusado que não faz 
jus a quem ocupa o cargo 
de Senador da República. Página 4-5

Aos leitores, parceiros e colaboradores do Tribuna Amapaense.
Estamos chegando ao final de mais um ano. É tempo de refletir e agradecer a Deus, pela condução 
de nossas vidas e aos familiares e amigos pelo gesto de carinho e confiança. Já vivenciamos o Na-
tal, tempo de recomeçar, de fazer reviver a paz, o amor, a fraternidade e todos bons sentimentos exis-
tentes dentro de cada um de nós e que nos fazem acreditar que é possível viver uma vida melhor. É 

momento de caminharmos para um Ano Novo de muitas expectativas e realizações. 

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
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Editorial OpOrtunismO aflOradO de davi alcOlumbre
Enquanto nós, na sociedade, pode-

mos fazer tudo o que quisermos, 
exceto o que estiver proibido por 

lei, os membros da administração pública 
só podem fazer o que for previamente e 
expressamente autorizado pela lei. Assim 
como um parlamentar tem que ser um re-
presentante digno do povo que representa, 
tanto no Senado Federal quando na Câma-
ra Federal. 

Mas como temos visto nas últimas dé-
cadas, infelizmente, nossos parlamentares 
tem passado os “pés pelas mãos”. O levan-
tamento exclusivo da Revista Congresso 
em Foco mostrou que cerca de metade dos 
deputados e senadores da atual legislatura 
(2015-2018) responde a algum procedi-
mento investigatório no Supremo Tribunal 
Federal (STF). Ao todo são 238 parlamen-
tares às voltas com a Justiça no âmbito do 
STF. 

Essa é uma das primeiras lições apren-
didas por estudantes de direito. A ideia não 

é engessar a vida de políticos eleitos ou ma-
gistrados e procuradores concursados, mas 
evitar a corrupção ativa e passiva e o favore-
cimento a pessoas e grupos, além de garan-
tir que o governante vá trabalhar dentro de 
balizas criadas por legisladores e monitora-
das pela Justiça. Governar é um ato autori-
zado pelo povo dentro de parâmetros que 
ele determinar, direta ou indiretamente. 

Afinal o administrador está lá para con-
duzir uma cidade, um Estado ou um país 
segundo a Constituição e as leis. E os parla-
mentares nos três níveis estão para fiscalizar 
e legislar em prol do POVO e pelo POVO, e 
não para a primazia de seu desejo pessoal. 

Mas, infelizmente, o que temos visto é 
a ambição pessoal suplantando os interesse 
públicos de alguns parlamentares que dese-
jam alçar voos mais altos, o que lhes é direi-
to, porém respeitando as regras do jogo e 
não passando o trator e segregando os ges-
tores que estão no poder. 

Na última semana tivemos um ato cons-

trangedor e abusivo de um senador da Re-
pública, representante do Amapá, na Câ-
mara Alta Federal, que trouxe ao Estado um 
Ministro da República e um presidente de 
uma autarquia federal, sem a mínima con-
sideração e constrangimento de comunicar 
ao Chefe do Executivo Estadual, no caso 
o governador Waldez Góes, ou ao menos 
convidá-lo para participar das discussões 
sobre os recursos utilizados pelo Fundo 
Nacional do Desenvolvimento da Educa-
ção, mesmo sabendo que obrigatoriamente 
esses investimentos teriam de passar pelas 
mãos do Executivo Estadual para chegar 
aos cofres dos municípios. 

O que levou o Senador Democrata Da-
vid Alcolumbre a agir com esse abusado 
ato de constrangimento, de nem comuni-
car a coordenadora do Sistema Estadual da 
Educação amapaense, Goreth Sousa, sobre 
a mobilização dos titulares municipais da 
Educação?

AMBIÇÂO, decerto. Davi é candidatís-

simo ao cargo do Executivo Estadual e tem 
apoio de um grupo político oposicionista 
a Waldez Góes, até aí tudo certo, é legiti-
mo seu pleito, porém é ilegítimo usurpar o 
direito de quem foi eleito para ser o gover-
nador de todos os amapaenses e o legitimo 
representante, e neste caso o anfitrião de 
qualquer autoridade federal ou de outros 
Estados. Waldez é o governador de todos 
os amapaenses, inclusive do Senador Al-
columbre, e é obrigação respeitar a liturgia 
dos cargos. Não deve ser politizada qual-
quer atividade educacional, pois são de in-
teresse coletivo, de todo o povo amapaense 
e todos os atores políticos devem atuar em 
conjunto para resolve-los e não trazer pro 
seu colo os dividendos políticos. 

Com maior ou menor competência, cla-
reza e inventividade, o Tribunal Superior 
Eleitoral tem definido as regras do jogo 
eleitoral. Aos atores políticos cabe obedecê-
-las e serem denunciados se anteciparem a 
campanha eleitoral.

O Natal chegou, por isso, Pai de Infinita 
Bondade, fazei com que entendamos a 
Vossa vontade e nunca a nossa, entre-

gando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos.  
Permita que possamos desincumbir-nos dos deveres 
que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. 
Lançai Vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos 
a claridade da Vossa ternura, e não as sombras da 
nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de 
servir-Vos, quando somente nos temos preocupado 
em utilizar de Vosso Santo Nome para servir-nos. 
Envolvei-nos na santificação dos Vossos projetos, 
de forma que sejamos Vós em nós, porquanto ainda 
não temos condição de estar em Vós. Dominai os 
nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos 
na conquista real da renúncia e da abnegação. 

Deus, de infinita misericórdia, estamos aqui 
para confraternizar em mais um Natal, que se inicie 
uma nova jornada de trabalho e que nossas funções 
sejam de dignidade e amor. No nosso dia-dia Te ofe-
recemos o nosso suor, nossas lutas, alegrias e dores. 
Senhor Jesus, operário de Nazaré, inspira-nos a ser-
mos bons profissionais e, amigo de todos. Dá-nos 
saúde para trabalhar todos os dias e proteja-nos dos 
acidentes. Concede a nós e aos nossos companheiros 
de trabalho uma jornada feliz, Tu, que és o Mestre 
de todas as profissões e, derrama tua benção sobre 
todos os trabalhadores da terra. Harmonizados com 
os propósitos do amor e da caridade Te dizemos, de 

olhos fechados: ‘Pai Nosso que estais nos céus, na 
terra, em todos os mundos espirituais, santificado e 
bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando 
a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito se-
jas. – O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje Pai, dai-
-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos 
também o pão para o espírito. – Perdoai as nossas dí-
vidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso per-
dão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas 
dores, espezinham nossos corações e destruindo 
nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com 
os lábios e sim com o coração. – Afastai do nosso ca-
minho todo sentimento contrário a caridade. – Que 
este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que 
sofrem. Como espíritos encarnados ou desencarna-
dos. – Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os 
cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas 
outros, pelo erro judiciário. – 

Que vá até os hospícios iluminando 
os cérebros conturbados que ali se encon-
tram. – Que vá aos hospitais, onde muitos 
choram e sofrem sem o consolo da pala-
vra amiga. – Que vá a todos aqueles que 
nesse momento transpõe o pórtico da vida 
terrena para a espiritual para que tenham 
um guia e o vosso perdão. – Que esse Pai 
Nosso vá até os lupanares e erga estas po-
bres infelizes criaturas que para ali foram 
tangidas pela fome, dando-lhes apoio e 

fé. – Que vá até o seio da terra onde o mineiro esta 
exposto a grande perigo, e que ele findo o dia possa 
voltar ao seio de sua família. – Que este Pai Nosso vá 
até os dirigentes das nações para que evitem a guerra 
e cultivem a Paz.

Tende piedade dos órfãs e viúvas. Daqueles que 
até esta hora não tiveram uma pedaço de pão. Tende 
compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam 
com os vendavais no meio do mar bravio. Tende pie-
dade da mulher que abre olhos do ser à vida. – Que 
a Paz e a Harmonia do Bem fiquem entre nós e este-
jam com todos. 

Ajudai-nos na compreensão de vossos labores, 
amparando-nos em nossas dificuldades e socorren-
do-nos quando mergulhados na argamassa celular. 

Facultai-nos a dádiva de Vossa paz, de modo que 
a distribuamos por onde quer que nos encontremos 
e todos a identifiquem, compreendendo que somos 

Vossos servidores dedicados...
... e porque a morte restituiu-nos a vida glorio-

sa para continuarmos a trajetória de iluminação, 
favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da 
viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que 
mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, 
conduzindo porém, a bússola do Vosso afável co-
ração apontando-nos o rumo.

Que este Natal seja a própria reflexão de amor 
e de paz, e que eu possa lembrar dos que vivem 
em guerra, e fazer por eles uma prece de paz.

Dos que odeiam, e fazer por eles uma prece 
de amor. 

Que eu tenha a condição de perdoar a todos 
que me magoaram, e possa fazer por eles uma 
prece de perdão. 

Que eu lembre dos desesperados, e faça por 
eles uma prece de esperança, esquecendo as tris-
tezas do ano que termina, em prece de alegria. 

Que eu possa acreditar que o mundo ainda 
pode ser melhor, e faça por ele uma prece de fé. 

Obrigada Senhor, por ter alimento, quando 
tantos passam o ano com fome. Saúde, quando 
tantos sofrem neste momento. Um lar, quando 
tantos dormem nas ruas.

Rogo pela paz no Mundo e o amor entre os 
povos, para poder dizer, com todas as letras – ‘En-
tão é Natal’ – Que seja feliz, e um próspero Ano 
Novo!

Então é Natal...!
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Reinaldo Coelho

Parlamentares aprovam orçamento 
de R$ 5,8 bilhões para Amapá em 2018 
e o GEA abre em Janeiro sua execução

Os deputados aprovaram, 
na quarta-feira (20), o 
orçamento do Estado 

para 2018, com sete emendas. A Lei 
Orçamentária Anual (LOA), que es-
tima a receita e fixa a despesa para o 
próximo ano, foi aprovada conforme 
o parecer da Comissão de Orçamen-
to e Finanças (COF), fixando em R$ 
5.847.622.514,00 (cinco 
bilhões, oitocentos e qua-
renta e sete milhões, seis-
centos e vinte e dois mil, 
quinhentos e quatorze 
reais).

A peça orçamentária 
aprovada em sessão extra-
ordinária, realizada ainda 
pela manhã, foi aprovada 
de acordo com o projeto nº 042/17, 
encaminhado pelo Governo do Es-
tado. Dos 24 parlamentares, apenas 
o relator da proposição, deputado 
Max da AABB (SD), não participou 
da sessão por motivo de viagem. 
Com isso, os parlamentares já po-
dem entrar em recesso, previsto no 
Regimento Interno da Casa de Leis.

Na divisão do bolo orçamentá-
rio, coube aos poderes consignados 
recursos para suprir as despesas da 
ordem R$ 237.960.420,00 (duzentos 
e trinta e sete milhões, novecentos 
e sessenta mil e quatrocentos e vin-
te reais), assim distribuídos. Para a 
Assembleia Legislativa do Amapá 
foi estabelecido R$ 172.878.376,00; 
Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá R$ 65.019.044,00, incluindo 
o valor do Fundo de Moderniza-
ção do Tribunal de Contas, de R$ 
63.000,00; Ministério Público R$ 
160.343.104,00, incluindo o valor do 
Fundo Especial de Apoio e Desen-
volvimento do Ministério Público, 
de R$ 100.000,00; e para o Judiciário 
foi estabelecido R$ 312.368.766,00, 

incluindo os valores do Fundo de 
Manutenção e Reaparelhamento da 
Justiça, de R$ 6.924.454,00, e do Fun-
do de Apoio aos Juizados da Infância 
e da Juventude, de R$ 1.372.718,00.

Orçamento será aberto em Janei-
ro de 2018

Com o Orçamento 2018 aprova-
do pela Assembleia Legislativa, nesta 
quarta-feira, 20, o Governo do Ama-
pá segue o planejamento para abrir a 
execução orçamentária e financeira 
no próximo dia 5 de janeiro. É nes-

te dia que o governador do Amapá, 
Waldez Góes, deverá assinar o de-
creto que estabelece a programação 
com cronograma de desembolso da 
execução orçamentaria e financeira 
do Executivo Estadual para 2018.

A abertura antecipada do or-
çamento, que foi fixado em R$ 5,8 
bilhões, vai permitir que as dívidas 
do exercício anterior, débitos conhe-
cidos como “restos a pagar”, sejam 
regularizadas de acordo com ordem 
cronológica de pagamentos estabele-
cida pelo governo em 2016.

Na prática, os fornecedores que 
não receberem até 31 de dezembro 
de 2017, serão reabilitados no Sis-
tema Integrado de Planejamento e 
Gestão (Siplag) a partir de 5 de ja-
neiro e os pa-
gamentos serão 
garantidos se-
gundo a ordem 
cronológica.

“O governo 
só vai começar 
a executar a 
despesa de 2018 

depois que começar a pagar as dívi-
das que ficaram pendentes em 2017. 
Ou seja, só se inicia o pagamento de 
fornecedores do ano do exercício de 
2018, depois que terminar de pagar 
a sequência cronológica do ano an-
terior, no caso, 2017”, explicou o se-
cretário de Estado do Planejamento, 
Antônio Teles Júnior. Segundo ele, 
durante os anos anteriores era co-
mum esses pagamentos ficarem fora 
das prioridades no início dos exercí-
cios seguintes.

Outra vantagem, des-
taca o secretário, é que a 
abertura do orçamento vai 
coincidir com o início do 
exercício 2018. Ele enfa-
tiza que, anteriormente, o 
orçamento só entrava em 
vigor no mês de março, e, 
em alguns anos, somente 
em abril.

De acordo com Teles, a atual ges-
tão tem buscado abrir mais cedo o 
orçamento para evitar as execuções 
fora do Siplag – o que, geralmente, 
causava os restos a pagar e compro-
metia o orçamento do ano seguinte, 
ou ainda, resultava no calote aos for-
necedores.

“Em 2016 iniciamos a execu-
ção orçamentária em fevereiro. Em 
2017, em 20 em janeiro. Em 2018, 
abrirá ainda mais cedo: 5 de janeiro. 
Isso possibilita conciliar a execução 
orçamentária ao período de vigência 
do orçamento, o que vai evitar que o 
Estado regularize despesas em perí-
odos posteriores, ou mesmo, deixe 
de regularizar despesas”, explicou 
Teles Júnior.

3

Bola fora
Davi Alcolumbre cometeu a gafe do ano. 
Trouxe o Ministro da Educação ao Amapá 
escondido do governador. Égua Davi. Quer 
o ministro só pra ele. Para ôôô. Esse Batoré é danado 
mesmo.

Ainda não entendeu
Dizem que os cabeçudos são inteligentes, nas Davi apesar de 
ter uma cabeçorra ainda não aprendeu a liturgia do cargo que 
ocupa. Fica brincando de bonbaqueiro bombaqueiro quem quer 
vim comigo, na condição de Senador. Para ôôô!

Caixa de maldade
Os barnabés de Macapá estão todos incrédulos com a caixa de 
maldade que o prefeito Clécio Luiz armou para eles. Um pacote 
de medidas que vai cortar direitos dos servidores. Mas os caras 
são bons Cabritos, não berram. Aqui ali um berra, mas diz: não 
fala que fui eu quem berrou.

Chupa
Apesar da Crise instalada nos Estados brasileiros Waldez fecha 
o ano anunciando concurso público para Defenap e pagando a 
segunda parcela do 13º salário dos servidores do Estado. A opo-
sição roendo cotovelo (edição não revisa) há quem queira roer a 
primeira sílaba.

E a Câmara
A expectativa dos servidores municipais com relação à caixa de 
Pandora de Clécio é que a edilidade de manifeste. Vamos aguar-
dar o retorno do recesso. Há quem diga que a medida é pra equi-
librar a folha, mas se é por que tanto contratos administrativos?

Não colou
Dizem que Paulo Maluf desta feita não conseguiu encabelar a 
justiça que negou o pedido de prisão domiciliar a Maluf. É que 
ele ao receber a notícia de que iria ser preso imediatamente pas-
sou a andar de muleta. Não colou seu Paulo.

Fim do Lourenço
Existe muita gente decretando o fim do garimpo do Lourenço, 
pelo menos pra esses que garimpavam ali. A operação Minama-
ta, segundo algumas pessoas, acabou totalmente com a possibili-
dade de centenas de família. Aguardando pra vê.

Mais uma do Waldez
Com o pagamento do salário de novembro e da segunda parcela 
do 13º o comércio bombou. Às 21 horas de quinta-feira (21) nin-
guém conseguia andar nas lojas de Macapá. Essa turma chora 
porque gosta. Guá!

Até que enfim
Nossa floresta vai trazer dim dim pro Amapá sem precisar ser 
derrubada. A notícia me foi dada por um técnico da Secretaria 
de Planejamento, ele disse que a densidade da floresta amapaen-
se já devidamente mensurada poderá receber valores financeiros 
por conta do pagamento de compensação florestal de projetos 
de outros Estados. Goiás vai ser o primeiro a usar nos recursos 
florestais.



Reinaldo Coelho

O Brasil adota como forma 
de Estado o Federalismo, 
o que significa que as or-

ganizações políticas (municípios, 
Estados e Distrito Federal) são rela-
tivamente autônomas entre si. Elas 
unem-se para formar um governo 
central – a União. Dentro de nossa 
federação o Poder Executivo Estadu-
al é chefiado pelos governadores. 

Esse Poder Executivo estadual 
possui a função de articulação po-
lítica tanto com o governo federal, 
quanto com os municípios. 

O governador precisa atuar de di-
versas formas. Ele deve representar 
o Estado em todas as suas relações, 
sejam elas jurídicas, políticas ou ad-
ministrativas. Também defende os 
interesses do Estado junto ao presi-
dente da República e aos ministros 
de Estado, tendo o apoio da Bancada 
Federal. E além disso há várias áreas 

de grande relevância pública em que 
ele tem papel decisivo. 

Essa pequena dose de direito 
constitucional se faz necessária para 
que possamos entender a ação des-
respeitosa e abusada do senador de-
mocrata Davi Alcolumbre ao trazer 
para o Estado do Amapá um Minis-
tro de Estado, levando-o a participar 
de eventos, onde as pautas educacio-
nais foram tratadas, junto aos órgãos 
federais (UNIFAP) e aos prefeitos e 
seus secretários de educação. E, in-
crivelmente, sem dar conhecimento 
ao governador do Estado, Waldez 
Góes e a secretária de Estado da 
Educação, Goreth Sousa, responsá-
vel pela execução das atividades da 
Educação no Amapá.  

O senador Davi Alcolumbre pode 
utilizar de seu mandato para convi-
dar autoridades e políticos que vão 
possibilitar ações em benefício do 
Amapá e dos amapaenses, porém as 
tratativas institucionais tem de estar 
em comum acordo com o Executivo 
amapaense que é o anfitrião constitu-

cional do Amapá. Essa indelicadeza 
se justificaria se o senador convidas-
se o político, seu correligionário per-
nambucano, José Mendonça Bezerra 
Filho, para um encontro partidário 
dos Democratas, mas por educação? 
– um telefonema ao governador não 
seria de mau tom, é a arte do políti-
co mineiro Tancredo Neves de fazer 
política. 

Mas Davi Alcolumbre assumiu 
uma vaga no Senado Federal há 
quatro anos e vem demonstrando 
que não está preparado para ocupar 
cargos de relevância institucional, 
pois a falta de traquejo próprio e de 
seus assessores e do próprio minis-
tro da Educação que deveriam os ter 
orientado para que não cometessem 
tal gafe, pois qualquer jovem sabe-
ria quem é que comanda o Estado e 
quem deveria ser comunicado. 

Essas ações acontecem constan-
temente quando um governador, 
ministro ou o próprio presidente da 
República se deslocam para qual-
quer cidade brasileira, as autoridades 

constituídas dessas unidades federa-
tivas são avisadas com antecedência 
e se preparam alertando os meios de 
segurança para a proteção da autori-
dade e colocando órgãos institucio-
nais a disposição, mesmo que a au-
toridade esteja em visita não oficial, 
pois faz parte do cerimonial. E era 
isso que deveria ter acontecido no 
Amapá.

O cargo, ora ocupado por Davi, 
foi prestigiado por um presidente da 
República, do Senado Federal, gover-
nador, deputado estadual e federal e 
presidente de partido, José Sarney, e 
que nunca daria um vexame desse, 
pois cuidava de cumprir a ‘Liturgia 
do Cargo’, ação essencial para um Se-
nador. 

Desrespeito a educação do Ama-
pá

Uma situação constrangedora 
para as autoridades constituídas do 
Amapá, o que revoltou os que conhe-
cem como deve-se proceder e isso é 

Quanta deselegância, 
s e n a d o r !

Documentos apontam que Davi Alcolumbre pode ter recebido dinheiro da Odebrecht
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O Senador Davi Alcolumbre (DEM), 
desrespeitou a Liturgia dos Car-
gos em benefício de seus interes-
ses pessoais e partidários ao trazer 
um ministro de Estado, para visitar e 
pautar encontros com autoridades 
municipais amapaenses, sem convi-
dar o Chefe do Executivo do Amapá, 
Waldez Góes. Um ato constrangedor, 
abusado que não faz jus a quem ocu-
pa o cargo de Senador da República.



nítido nas ações de Waldez Góes, 
que mantem uma relação com todos 
os políticos sem considerar a cor ou 
a ideologia partidária. Já manteve ao 
seu lado o Senador João Capiberibe 
(PSB), Randolfe Rodrigues (REDE) e 
o próprio David Alcolumbre (DEM), 
lhes creditando os méritos pelas 
ações parlamentares. O mesmo fa-
zendo com os deputados federais, 
estaduais e os prefeitos. 

A titular da Educação do Amapá, 
Goreth Sousa, declarou que se sentiu 
além de constrangida, desrespeitada, 
pois é a gestora das ações estaduais 
da educação. Ela declarou que ficou 
revoltada e declarou que postou no 
grupo de secretários de Educação 
de todos os Estados. “Expressei mi-
nha indignação, pois pegou mal, o 
ministro da Educação e o presiden-
te do FNDE, virem ao Amapá, não 
comunicar ao autoridade máxima do 
Estado, o governador Waldez Góes, 
e nem a secretaria de Estado da Edu-
cação, foi feita uma mobilização com 
os secretários de Educação dos mu-
nicípios”. 

Ambição pessoal acima da insti-
tucional

Goreth Sousa destacou a neces-
sidade de despolitizar a Educação. 
“Precisamos criar o fio invisível da 
continuidade na Educação, precisa-
mos envolver todos. Estou indignada 
com a vinda do ministro e do presi-
dente do FDE, sem ser informada e 
nem convidada para esse diálogo. Os 
problemas da Educação do Amapá 
não vão ser resolvidos trazendo mi-

nistro para conversar somente com 
os municípios”, declarou indignada. 

O senador David Alcolumbre foi 
deselegante a anti-amapaense, pois 
quem coordena a política estadual de 
educação é a secretaria Estadual de 
Educação.  Porém a ânsia política do 
senador democrata está voltada para 
suas questões pessoais, seu interesse 
é mostrar serviço positivista em úl-
tima hora. Mobiliza os municípios 
e isola a liderança maior do Estado, 
Waldez Góes, a quem é oposicionis-
ta.  

Não custa lembrar ao senhor se-
nador que as Eleições de 2018 tem 
regras e leis que serão determina-
das pelo Tribunal Superior Eleito-
ral, para que comece as campanhas 
partidárias, para escolher quem será 
o presidente, o governador, senador, 
deputados federais e estaduais. Isso 
preocupa a sociedade amapaense ao 
perceber, com essa ação impulsiva 
e incoerente, e sublinhar uma cam-
panha eleitoral. Pois o senador Davi 
Alcolumbre está colocando as ques-
tões pessoais a frente dos interesses 
do Estado do Amapá.

E o governador Waldez Góes foi 
eleito legitimamente por 60,58% dos 
eleitores, e até o último dia de 2018 
é o governador do Estado do Ama-
pá, de 100% do Amapá, inclusive 
do senhor senador democrata, que 
tem obrigação de trazer boas novas 
para o Amapá, mas tem de cumprir 
e respeitar a ordem constitucional. 
Essa atitude de Davi mostra que ele 
está segregando as escolas e os alu-
nos amapaenses, pois não considera 
o diálogo. 
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mais uma vez a atitude do senador 
como um ato de desrespeito a Edu-
cação do Amapá. “Esse ato do sena-
dor foi uma “declaração” que não im-
porta a Educação do Estado. Nas 400 
escolas que temos isso não importa, 
pois ele traz o ministro da Educação 
e o presidente do FNDE para o Esta-
do e segrega as 400 escolas estadu-
ais, com seus professores, diretores 
e alunos. Segrega da pauta de dis-
cussão a secretária de Educação. Eu 
estou dentro da educação, orientada 
pelo governador Waldez Góes, para 
despolitizar, e o senador está indo 
na contramão de algo que é extre-
mamente importante para o Estado, 
estamos fazendo o caminho inverso”.

Uma orientação governamental a 
Secretaria de Educação do Estado do 
Amapá é a de somar com os municí-
pios, para dentro da SEED, para que 
eles possam ser ajudados neste perí-
odo inicial do Ensino Fundamental, 
para que, futuramente, a educação 
do Estado possa ter bons resultados. 
“E o senador alija e descrimina a 
SEED por questões políticas. Para ele 
é mais importante a política partidá-
ria do que a política educacional”. 

A titular da SEED destacou a im-

portância do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE). 
“O FNDE é um avanço. Ele foi criado 
e vem melhorando ao longo dos anos. 
O presidente do FNDE tem uma vi-
são geral dos valores a serem inves-
tidos em todo o país. Eles tem como 
alavancar índices educacionais que 
estão ruins com esses investimentos. 
Precisa estar próximo dos Estados e 
estes dos municípios. É essa a estru-
tura da Republica é o Pacto Federa-
tivo e quanto temos um político que 
promove esse tipo de descriminação, 
realmente é de causar indignação. 
Como secretária de Educação que-
ro dizer que foi muito deselegante, 
da parte do senador, em trazer essas 
autoridades e não convidar o gover-
nador e a secretária de educação, que 
tem feito movimentos positivos em 
trazer o prefeito Clécio Luís e todos 
os outros prefeitos em uma mesa de 
conversa para superarmos os desa-
fios da Educação do Amapá. E vem 

alguém fazer articulação partidária 
com interesses pessoais”.

Usurpando méritos

Ao trazer pessoalmente o minis-
tro Mendonça Filho e o presidente 
do FNDE, Silvio Pinheiro, para cum-
prir uma agenda no canteiro de obras 
do Hospital Universitário, no Bairro 
Zerão, Davi Alcolumbre trouxe para 
si os méritos e créditos da Bancada 
Federal, pois o Hospital é de interes-
se do MEC por se tratar de unidade 
ligada a uma universidade federal e a 
obra é uma realidade graças à emen-
da impositiva da bancada amapaen-
se, de todos os deputados federais e 
senadores amapaenses que alocaram 
suas emendas parlamentares em be-
neficio dessa importante obra para 
a o Sistema de Saúde do Estado do 
Amapá. Mas David Alcolumbre, sor-
rateiramente, aparece com as autori-
dades federais e se coroa com os lou-
ros coletivos. 

Segregador  

Não importa as necessidades dos 
professores das escolas do sistema 
educacional do Amapá, importa para 

o senador Davi Alcolumbre (DEM) 
reunir os prefeitos e titulares da edu-
cação dos municípios e se passar por 
“herói” e a Educação não tem herói. 
Isso comprova que o senador deixou 
de ser representante do Estado do 
Amapá no Senado Federal, passou a 
ser representante dos Democratas e 
de suas ambições pessoais. 

Mas essas ações politiqueiras, vi-
sando o governo estadual e voltados 
para apoio do grupo que está à frente 
da Prefeitura de Macapá, comandada 
por Clécio Luís (REDE), a quem com 
certeza foi o mais beneficiado com a 
presença dos ministro da Educação e 
do presidente da FNDE, assim como 
foi com a presença do presidente do 
BNDES que veio atender os pleitos 
de David Alcolumbre e reuniu os 
prefeitos amapaenses. 

“Vale tudo para ser governador” 
deve ser o lema dessa campanha 
“oculta e oportunista” de um Demo-
crata no Amapá.Davi é inimigo do servidor público

O resultado da eleição em Santana tornou-se uma ‘pedra no sapato’ do projeto de poder 
engendrado pelo senador Davi Alcolumbre, do DEM.
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Besaliel Rodrigues

Já estamos na contagem regressiva 
para adentrarmos ao novo ano de 
2018, ano de eleições, ano de nova 

peregrinação dos candidatos, ano em que se 
espera intensa renovação na representação 
popular.

Assim, como sabemos que muitos polí-
ticos nos leem, queremos fazer um pedido a 
todos vocês: Cuidem melhor da democracia, 
pois dela depende vossa existência. Todos já 
sabemos o que acontece com o enfraqueci-
mento da democracia. Não brinquem; não 
ignorem esse apelo!

 Só relembrando, “Foi na Grécia de Ho-
mero que surgiu uma maneira até então des-
conhecida de fazer política: o rei deixou de 
ser onipotente e seu poder foi paulatinamen-
te partilhado e disputado entre os cidadãos. 
Era o início de um fenômeno que se conso-
lidaria a partir do século 6º a. C., na Atenas 
de Sólon e Clístenes, e que se tornaria um 
dos fundamentos da civilização ocidental: a 
democracia.” (Folha de São Paulo, Caderno 
“Mais!”, 31, out. 1999, p. 4, artigo “Os gregos 
inventaram tudo” de Jean-Pierre Vernant).

Conforme explicações do historiador 

francês Jean-Pierre Vernant, foram os gre-
gos os definidores do tipo de vida coletiva 
que se desenvolveu na história do Ocidente. 
Sobre a origem da política e da democracia, 
disse que foi a partir do século VII a. C. que 
ambas surgiram na Grécia, como resultado 
de um comportamento social e práticas ins-
titucionais existentes naquele período (Id., p. 
4. Da mesma forma Maria Cristina Castilho 
Costa, O que todo cidadão precisa saber so-
bre democracia, São Paulo: Global, passim.).

Cita Vernant os precedentes históricos 
dessa mudança de comportamento político, 
dizendo que a Grécia, entre os anos 1450 e 
1200 a. C., era uma monarquia que, em cer-
tos aspectos, “lembrava os reinos orientais; 
o rei, ‘anax’, controla o conjunto da vida so-
cial, econômica e mesmo religiosa, ao que 
parece.”. Os gregos irão refletir sobre essa si-
tuação de inferioridade, submissão e de obe-
diência em relação ao poder soberano, que 
ainda evocava para si status de divindade e 
intermediário entre os deuses e os homens, 
por vários séculos. Os historiadores chama-
ram de “séculos obscuros” esse período de 
reflexão.

Foi nesse contexto que os gregos des-
cobriram algo totalmente novo: “a idéia de 
que só existe sociedade humana digna desse 
nome se essa soberania de valor quase reli-
gioso se achar despersonalizada e, para falar 
como os gregos, situada no centro, ou seja, 
se tornar uma coisa comum.” 

Assim, essa mentalidade “revolucio-
nária” vai tomando conta do pensamento 
grego, ganha corpo, a ponto de o poder sair 
desse debate dessacralizado. Surgem, em se-
guida, as assembleias que, com o tempo se 
ampliam. A democracia finca-se, fazendo 
existir “ao mesmo tempo ‘demos’ - o conjun-
to da população, inclusive sua parte mais po-
bre, e ‘cratos’ - poder arbitrário e soberano.”.

Estava criada a democracia, como cons-
ta dos escritos de Aristóteles (A política, 
trad. Nestor Silveira Chaves, Rio de Janeiro: 
Ediouro, s. d., p. 58) e como nos informa 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho (Curso de 
direito constitucional, São Paulo: Saraiva, p. 
70). Entretanto, da época dos antigos gregos 
até o início da Idade Moderna, diz Ferreira 
Filho que, salvo raríssimas exceções históri-
cas, não havia eleições. As exceções, quando 

ocorreram, ficaram adstritas aos “Estados de 
exíguo território e pequeníssima população”.

Na Idade Média, a Igreja Católica pres-
tou uma grande contribuição para o desen-
volvimento da ideia de democracia quando 
instituiu a eleição do Papa pelo Colégio de 
Cardeais. Foi o rascunho para o que hoje te-
mos por democracia representativa. 

Segundo Dalmo de Abreu Dallari, foi 
após os episódios históricos da Revolução 
Industrial - 1689, da Revolução Americana 
- 1776 e da Revolução Francesa - 1789 que 
a democracia tomou o impulso que a trans-
formou no que ela é hoje, ou seja, o princi-
pal assunto eleitoral e político da atualidade 
(Elementos de teoria geral do Estado, São 
Paulo: Saraiva, p. 124-8). 

Ensina Dallari que é com o surgimento 
do Estado que a democracia consolida-se 
como ideal supremo dos povos. Assim, polí-
ticos, em 2018 reinventem-se e resgatem os 
valores perdidos da democracia em nosso 
país. Se ignorarmos tão urgente mudança de 
comportamento, pagaremos um preço mui-
to caro. Mas, creio, isso não vai acontecer, se 
Deus quiser. Feliz 2018 para você. Amém.

Senhores políticos, em 2018 cuidem melhor da democracia

A região formada pelos Esta-
dos do Amazonas (AM), Acre 
(AC), Roraima (RR), Rondônia 

(RO), Pará (PA), Amapá (AP) e Tocantins 
(TO) abriga uma das mais ricas biodiver-
sidades do mundo. Cerca de 80% da re-
gião é ocupada pela Floresta Amazônica 
e boa parte da população vive às margens 
dos rios, que são  quase todos, navegáveis. 
É por essa região que passa o rio Amazo-
nas, o maior do mundo em vazão de água, 
e seus numerosos afluentes. Assim, peixes 
de rio tem presença marcante no cardápio 
regional.

A culinária é beneficiada pela riqueza 
de ingredientes que o bioma amazônico 
oferece. Como habitantes milenares da re-
gião, os índios foram os primeiros a criar 
modos de cozinhar típicos. Mais de 35% 
dos cerca de 800 mil indígenas do país resi-
dem no Norte. A influência dos costumes 
dessa população na culinária é facilmen-
te notada, a começar pelos instrumentos. 
São pilões, potes feitos de barro, cascas de 
fruta, peneiras feitas de palha, entre outros 
utensílios típicos. Entre os ingredientes 
que povoam os pratos da região estão os 

peixes, raízes, sementes, folhas e frutos:
A cozinha regional recebeu influências 

diversas em cada ciclo de imigração. Logo 
no início da colonização, os portugueses, 
que dominavam técnicas de agricultura e 
de criação de animais, trouxeram seus há-
bitos de cozimento e conservação dos ali-
mentos em sal e em açúcar. Dessa mistura, 
nasceram conservas, doces, compotas e li-
cores exóticos, com ingredientes locais.

Com o ciclo da exploração da borracha, 
imigrantes de diversas regiões do país fo-
ram trabalhar na extração do látex das se-
ringueiras do Amazonas e do Pará. Todos 
deixaram seus traços na maneira de lidar 
com os ingredientes da região. A influên-
cia mais forte foi dos nordestinos – um 
dos pratos que nasceram dessa mistura é a 
caldeirada de tucunaré. Mas também che-
garam à região libaneses, japoneses e ita-
lianos. 

O sistema alimentar na Amazônia, em 
recente encontro  em Manaus,  debateu a 
garantia a soberania alimentar, a agroeco-
logia, feminismo e sustentabilidade  atra-
vés das vozes das mulheres que escrevem 
a luta  histórica pela alimentação  nas suas   

mais diversas dimensões, da agricultura à 
cozinha tradicional.

A plenária contou com a participação 
da pensadora e cozinheira Tainá Marajo-
ara, fundadora do Ponto de Cultura Ali-
mentar Iacitatá, que atua com incidência 
política em defesa da cultura alimentar 
como salvaguarda da vida e pela garantia 
do Direito Humano à alimentação ade-
quada. Tainá transformou seus estudos 
sobre a cultura alimentar sua base para as 
lutas pela garantia dos direitos humanos, 
sociais, culturais, ambientais e civis. 

A biodiversidade do Norte também  
está presente na gastronomia do Estado. 
A variedade é uma das marcas registra-
das dos restaurantes e bares que tem um 
toque de comida caseira. Macapá concen-
tra grande parte dos estabelecimentos nas 
proximidades  da orla do rio Amazonas.    

Devido a nossa vasta hidrografia, o 
nosso prato principal são os  peixes e as 
formas que são servidos. Segundo o site 
de pesquisa nacional Webventure, os mais 
procurados, nos restaurante  são o tucuna-
ré, o filhote  e o camarão.

Cultura Alimentar – Influência Indígena e dos Rios

Alimentares da Saúde
Luiz Cabral
Engenheiro Agrônomo - uizccastro.ap@gmail.com
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Em 2017, 28 escolas da rede 
pública estadual conquis-
taram o título de reconhe-

cimento do Conselho Estadual de 
Educação. Com isso, a escola terá 
autonomia para captar recursos e dar 
legitimidade aos projetos, além e pos-
sibilitar que a própria instituição esco-
lar emita o certificado ao estudante e 
também estejam aptas para realizarem 
o processo de Gestão Democrática.

A homologação dos atos regulató-
rios dessas unidades ocorrerá nesta 
quarta-feira, dia 20, às 15h30, no pré-
dio do conselho. Entre as escolas es-
taduais regularizadas estão o Colégio 
Tiradentes, Colégio Amapaense, Aze-
vedo Costa, Antônio Messias, Coelho 
Neto, José Firmo do Nascimento e 
Nilton Balieiro, Joaquim Nabuco, Os-
valdina Ferreira da Silva, Wilson Hill, 
Antônio Pontes, Cecília Pinto, Antô-
nio Ferreira Lima Neto, Fagundes Va-
rela, Munguba do Jari e Barão do Rio 
Branco.

Unidades de ensino amapaenses 
poderão emitir certificados, captar re-
cursos e eleger gestores

Nesta quarta-feira, 20, após um 
intenso trabalho de ajuste das insti-
tuições aos padrões exigidos na Re-
solução nº 077/14 – CEE, mais nove 
escolas públicas da rede estadual de 
ensino receberam aprovação no pro-
cesso de reconhecimento para os pró-
ximos sete anos. Em 2017, 33 escolas 
da rede pública estadual conquista-
ram a regularização.

A aprovação aconteceu em reu-
nião plenária no Conselho Estadual 

Educação Inovadora - Democratização, 
captação e certificados: 33 escolas es-
taduais alcançam autonomia em 2017
Da Editoria

de Educação (CEE/AP), entidade que 
respondeu ao chamado do Governo 
do Amapá e uniu esforços com a Se-
cretaria de Estado da Educação (Seed) 
para que este número saltasse, pois no 
período de 2012 a 2016, somente 18 
escolas estaduais foram regularizadas.

“Este ano, a parceria entre os ór-
gãos nos permitiu avançar signifi-
cativamente, mas ainda há um bom 
trabalho pela frente”, comenta a pre-
sidente do CEE/AP, Maria Madalena 
Mendonça.

Foram aprovadas as escolas estadu-
ais Joaquim Nabuco, Osvaldina Fer-
reira da Silva, Wilson Hill, Antônio 
Pontes, Cecília Pinto, Antônio Ferrei-
ra Lima Neto, Fagundes Varela, Mun-
guba do Jari e Barão do Rio Branco.

O título de reconhecimento garan-
te mais autonomia para a escola. Ela 
pode captar recursos federais, dar le-
gitimidade aos projetos, além de pos-
sibilitar que a própria instituição emi-

ta o certificado ao estudante e também 
estejam aptas para realizarem o pro-
cesso de Gestão Democrática.

Para a secretária de Estado da 
Educação, Goreth Sousa, as 33 es-
colas regularizadas representam um 
avanço para a qualidade educacional 
nas instituições, que poderão agora 
constituir conselhos escolares, definir 
gestores e administrar os recursos de 
forma democrática, com participação 
dos estudantes, professores e comuni-
dade escolar.

“É uma mudança radical na escola 

em que estudantes têm condições de 
receber sua documentação e a insti-
tuição pode acessar recursos e definir 
um conselho que fiscalize e administre 
com a comunidade escolar as aplica-

ções”, diz Goreth, acrescentando que 
“ainda há um trabalho muito extenso 
para regularizar 100% das escolas, po-
rém em um ano foi possível alcançar 
um número que em quatro anos não 
foi atingido”, comemorou.

No início de 2018, o Conselho 
Estadual vai analisar mais nove pro-
cessos de reconhecimento de escolas 
estaduais. Todas as escolas já regula-
rizadas devem protocolar na Seed o 
pedido de renovação da regularização 
até 120 dias do vencimento do título, 
com toda a documentação exigida na 
Resolução nº 077/14 - CEE.
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LUZ PARA TODOS

Justiça Federal dá três meses 
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Da Editoria

Os proce-
d i m e n t o s 
para cum-

primento do Termo 
de Ajuste de Conduta 
Ambiental (TAC) re-
lacionado ao aterro 
sanitário de Macapá, 
continuaram na quar-
ta-feira, 20, no Com-
plexo Cidadão Zona 
Norte. O promotor de 
Justiça Substituto do 
Meio Ambiente, Saullo 
Andrade, reuniu com 
representantes da As-
sociação de Catadores 
do Amapá (ACAM), 
Prefeitura de Munici-
pal de Macapá (PMM) 
e empresa Rumus, que 
administra o aterro 
sanitário da capital, 
para que a empresa apresentasse o 
que foi ficou definido na última reu-
nião, ocorrida no início deste mês. A 
Promotoria de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente, Conflitos Agrários, 
Habitação e Urbanismo (Prodemac), 
faz o acompanhamento e fiscalização 
dos TACs para que sejam cumpridos 
e o meio ambiente compensado.

Na última reunião entre as par-
tes, foi solicitado novamente que a 
empresa apresentasse a planta do 
galpão de triagem equipado com 
esteira e prensa no Centro de Trata-
mento de Resíduos (CTR/AP), que 
está em construção no Aterro Sani-
tário de Macapá, e uma solução para 
o problema de segurança e invasão 
da área por pessoas não autorizadas. 
Como resposta, o representante da 
Rumus, Sandro Ichihara, apresentou 

o projeto básico do galpão e se com-
prometeu em fazer a entrega do pro-
jeto arquitetônico da obra no dia 28 
de dezembro, e elaborar relatório de 
ocorrências sobre controle e vigilân-
cia na área, assim como entrará em 
contato com órgãos de segurança do 
Estado.

O projeto básico foi também en-
tregue aos representantes da ACAM, 
que irão fazer uma análise e verifi-
car se há necessidade de adequações. 
Anteriormente a obra precisou ser 
alterada para atender às sugestões da 
Associação, que solicitou o acrésci-
mo de um vestiário e uma cozinha. A 
ACAM é formada por 70 associados 
que trabalham durante o dia no ater-
ro fazendo a seleção manual de ma-
terial reciclável, como garrafas pet, 
cobre, alumínio, latinhas e plásticos, 

que são revendidos para uma empre-
sa de reciclagem. Eles pediram ainda 
que a empresa garanta o controle de 
pessoas não autorizadas no aterro, o 
que é proibido por lei, e gera insegu-
rança nos trabalhadores.    

Este TAC foi firmado em agos-
to deste ano, sob a interferência da 
Prodemac, com a Rumus, ACAM e 
Prefeitura de Macapá (PMM), para 
que o contrato entre a Prefeitura e a 
empresa, de 2008, seja cumprido, e 
fossem implantados três núcleos re-
ceptores de material reciclável para 
manuseio de catadores. Esta decisão 
atende à Política Nacional de Resídu-
os Sólidos, que garante a necessidade 
de reciclar e dar destinação econômi-
ca adequada para os resíduos através 
de associações ou cooperativas. Além 
do galpão da CTR, a empresa terá 
inda que instalar dois ecopontos, na 

PMM e Residencial São José.

O promotor Saullo Andrade as-
segurou que da parte da Prodemac, 
será requisitado oficialmente à Po-
lícia Militar (PM/AP), que façam 
rondas preventivas na área do aterro, 
principalmente no período noturno, 
e que sejam encaminhados relatórios 
circunstanciados à Promotoria. “Es-
tamos fazendo o acompanhamento 
do cumprimento deste TAC, que é de 
suma importância para a população 
amapaense, por estar relacionado à 
Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos, cujas soluções são trabalhadas 
desde 2005, quando foi assinado o 
Termo com o município, para que 
a antiga lixeira à céu aberto fosse 
transformada em aterro sanitário. É 
uma questão de saúde pública e pre-
cisamos estar adequados antes do 
término do prazo”.

TAC dos Resíduos Sólidos: Empresa Ru-
mus entrega projeto do galpão de triagem 
do aterro sanitário para Prodemac e ACAM
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Uma equipe técnica do Institu-
to Estadual de Florestas (IEF) 
promoveu nos dias 24 e 25 

de novembro, uma capacitação sobre o 
“Manejo de Açaizais Nativos” destinada 
a extrativistas da comunidade de Franco 
Grande, localizada no Distrito do Baili-
que. A capacitação com carga horária de 
16h contou com a participação de 23 ex-
trativistas da comunidade.

Os participantes absorveram novos 
conhecimentos e tiraram dúvidas de as-
suntos diretamente ligados ao manejo, 
como licenciamento ambiental, uso de 
equipamentos de proteção individual, 
demarcação da área a ser manejada, lim-
peza da área, inventário, classificação das 
árvores por diâmetro, seleção das espécies 
remanescentes, procedimentos básicos 
de eliminação de espécies não desejadas 
(anelamento, desbastes de touceiras, des-
bastes nas touceiras, enriquecimento de 
área, obtenção de mudas e manutenção 
do açaizal).

Segundo o diretor-presidente do IEF, 
Marcos Tenório, a intenção é que no pró-
ximo ano durante a plena safra do produ-

Da Editoria

Gás de cozinha sobe de novo e 
acumula alta de 68% desde agosto

A Petrobras anunciou na se-
gunda-feira (4) novo aumen-
to no preço do gás de cozi-

nha vendido em botijões de 13 quilos. 
Desta vez, a alta foi de 8,9%, em média, e 
passou a valer a partir de terça-feira (5). 
Desde que a Petrobras iniciou o ciclo de 
alta, em agosto, o reajuste acumulado 
chega a 67,8%.

 De acordo com a empresa, se o re-
passe do reajuste desta segunda for in-
tegral, o preço do botijão nas revendas 
subirá 4%, ou R$ 2,53. Segundo a ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural ou Biocombustíveis), o preço mé-
dio do botijão na semana passada era R$ 
65,64. Em Macapá, o preço está R$ 72 
no balcão, chegando a R$ 75 na porta. 
Com o aumento de R$ 2,53, o valor che-
gara R$ 80 em média.

– O reajuste foi causado principal-
mente pela alta das cotações do produto 
nos mercados internacionais – disse a 

Petrobras em comunica-
do.

Para o produto vendi-
do em vasilhames maio-
res ou a granel, mais 
usado por consumidores 
comerciais ou industriais, 
houve aumento de 5,3% 
na semana passada.

O último reajuste de 
12,9% , aconteceu em ou-
tubro, quando o preço da 
botija de gás de cozinha 
de 13 quilos vendido em 
Macapá chegou ao va-
lor médio de R$ 71 com 
o novo anunciado nesta 
terça-feira (05) pela Pe-
trobras para o gás lique-
feito de petróleo (GLP) para uso resi-
dencial deve chegar a R$ 80 o aumento 
começa a vigorar  e depende do reven-
dedor.

Desde 2003, a estatal pratica dois 
preços para o gás liquefeito de petróleo 
(GLP, o gás de cozinha): um para os bo-
tijões menores e outro para grandes va-
silhames. A diferença visava preservar 

os consumidores mais pobres, para os 
quais o botijão de gás tem grande peso 
no orçamento familiar.

Em junho, a Petrobras instituiu nova 
política de preços, que considera as co-
tações internacionais, a taxa de câmbio 
e a margem de lucro. No caso do produ-
to vendido para o mercado industrial, a 
conta inclui ainda o custo de importa-

ção.
Um dos objetivos é eliminar os sub-

sídios que vinham sendo concedidos ao 
botijão desde o início do primeiro go-
verno Lula.

De acordo com o Sindigás (Sindicato 
das Empresas Distribuidoras de GLP), 
o preço praticado pela estatal está hoje 
1,3% abaixo das cotações internacionais.
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Da Editoria

Extrativistas do Bailique aprendem 
técnicas de manejo de açaizais nativos

to, será ministrado uma nova capacitação, 
objetivando as boas práticas no momento 
da colheita.

“Vamos dar andamento neste projeto e 
oferecer o curso ‘Boas Práticas de Colhei-
ta e Qualidade em Açaí’ para orientar os 
extrativistas sobre os cuidados com a hi-
giene no processo de colheita dos frutos, 
garantindo, assim, um produto de melhor 
qualidade”, destacou Tenório.

A capacitação contou com a parceria 
do Instituto de Desenvolvimento Rural 
do Amapá (Rurap) que auxiliou sete par-
ticipantes no acesso ao Crédito Rural pela 
linha do Programa Nacional de Fortaleci-

mento da Agricultura Familiar (Pronaf) 
que financia projetos individuais ou cole-
tivos, que gerem renda aos agricultores fa-
miliares e assentados da reforma agrária. 

Todos os participantes receberam cer-
tificados pela participação e conclusão do 
curso.

Sobre o Programa
O Programa Nacional de Fortaleci-

mento da Agricultura Familiar (Pronaf) 
financia projetos individuais ou coletivos, 
que gerem renda aos agricultores fami-
liares e assentados da reforma agrária. O 
programa possui as mais baixas taxas de 

juros dos financiamentos rurais, além das 
menores taxas de inadimplência entre os 
sistemas de crédito do País. 

O acesso ao Pronaf inicia-se na dis-
cussão da família sobre a necessidade do 
crédito, seja ele para o custeio da safra ou 
atividade agroindustrial, seja para o in-
vestimento em máquinas, equipamentos 
ou infraestrutura de produção e serviços 
agropecuários ou não agropecuários. 

Após a decisão do que financiar, a fa-
mília deve procurar o sindicato rural ou 
a empresa de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (Ater), como a Emater, para 
obtenção da Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP), que será emitida segundo a 
renda anual e as atividades exploradas, di-
recionando o agricultor para as linhas es-
pecíficas de crédito a que tem direito. Para 
os beneficiários da reforma agrária e do 
crédito fundiário, o agricultor deve pro-
curar o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) ou a Unidade 
Técnica Estadual (UTE). 

O agricultor deve estar com o CPF re-
gularizado e livre de dívidas. As condições 
de acesso ao Crédito Pronaf, formas de pa-
gamento e taxas de juros correspondentes 
a cada linha são definidas, anualmente, a 
cada Plano Safra da Agricultura Familiar, 
divulgado entre os meses de junho e julho.
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Reinaldo Coelho

A Justiça Federal deu prazo 
até 29 de março de 2018 
para que a Eletrobras, o 

Governo Federal, a Eletronorte e a 
Companhia de Eletricidade do Ama-
pá (CEA) ajustem o contrato de re-
torno do programa federal Luz para 
Todos para instalar ligações de ener-
gia em pelo menos 11.730 mil resi-
dências do estado, inicialmente.

Essa é a meta para dar início à pri-
meira fase do programa, mas o obje-
tivo é que, ao longo do processo, seja 
expandido para um total de 23 mil 
famílias, as quais não recebem ener-
gia elétrica em casa.

A decisão foi tomada pelo juiz 
João Bosco Soares, após a terceira au-
diência de conciliação na 2ª Vara da 
Justiça Federal, em Macapá, no dia 15 
de dezembro. Segundo o magistrado, 
o Luz para Todos foi implementado 
no estado em 2010, mas era executa-

do somente pela Eletronorte. Ao lon-
go das reuniões, ficou acertado que 
os serviços passarão a ser comparti-
lhados com a CEA.

Na audiência, ambas as autarquias 
mencionaram que só terão condições 
de fazer o projeto se os valores da 
energia forem atualizados. Em reu-
nião anterior, no dia 22 de setembro, 
Bosco já havia solicitado a Eletrobras 
que fizesse o reajuste dos valores dis-
ponibilizados para a implantação do 
programa. No mesmo dia, a CEA in-
dicou que, para atender essas famí-
lias, o reajuste precisa ser de 10,5% 
sobre o custo final.

Para a primeira fase de execução, 
prevista para março, serão disponi-
bilizados R$ 149 milhões em recur-
sos. Na segunda etapa, que deve gerar 
novo processo de negociações, o in-
vestimento estimado é na ordem de 
R$ 150 milhões, para atender mais 13 
mil famílias de áreas rurais.

Nesse cálculo, CEA e Eletronorte 
dividirão responsabilidades e tam-
bém o valor do recurso aplicado para 

a expansão da rede para as zonas ru-
rais das comunidades de Maracá, Ca-
jari, Carnô e Lourenço.

“O programa foi lançado no Ama-
pá em 2010, mas foi frustrado por 
causa da defasagem dos preços pre-
vistos à época. Na execução dos 
contratos as empresas não tiveram 
vantagem alguma, muitas tiveram 
prejuízos e acabaram abandonan-
do. Sete mil famílias chegaram a ser 
atendidas à época. Por essa razão, é 
importante é que esse novo contrato 
firme preços compatíveis com a ca-
pacidade de atrair empresas para que 
se interessem pela licitação”, explicou 
Bosco.

Ainda segundo o juiz, as discus-
sões a respeito da retomada do Luz 
Para Todos foram fortalecidas após o 
incêndio ocorrido na ponte da Vila 
do Maracá, que dá acesso ao Sul do 
estado, na BR-156.

“Tudo começou com a queima da 
ponte na região do Maracá. Dali para 
cá vimos a importância de retomar 
o programa, por conta da falta de 

acesso e também da energia que isola 
aquela região. O objetivo do progra-
ma é levar para o homem do campo 
os bens de consumo que hoje ele está 
impossibilitado de ter, como geladei-
ra, micro-ondas e outros aparelhos 
e benefícios, além de incrementar a 
produção”, ressaltou.

Denúncia
Enquanto isso o material (postea-

mento, rolos de cabos, entre outros) 
comprado para executar o Luz Para 
Todos no Amapá está se deterioran-
do. Esse descaso foi denunciado  pelo 
técnico do Incra no Amapá, Américo 
Távora, que levou o assunto ao co-
nhecimento do Tribuna Amapaense. 
“São milhares de famílias que espe-
ram por uma condição de vida mais 
digna no Amapá, pois não têm ener-
gia elétrica. Até quando vão viver à 
luz de lamparina? E esse material 
apodrecendo, o que falar desse des-
caso?”, indagou.

 
Atuação do Estado
O governador Waldez Góes (PDT) 

Justiça Federal dá três meses para o retorno do programa
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vem atuando intensivamente para a 
retomada da expansão da linha de 
energia elétrica do programa Federal 
Luz para Todos, no inicio deste mês 
em uma audiência com o presidente 
Michel Temer (PMDB) quando apre-
sentou vários pleitos de interesse do 
Amapá, entre os quais a ampliação 
do prazo para a privatização da Com-
panhia de Eletricidade (CEA, reto-
mada do Programa Luz Para Todos e 
celebração de um novo contrato para 
a execução de obras de infraestrutura 
no estado.

 “Nós tratamos especificamos 
dos prazos que a legislação brasilei-
ra estabeleceu para a privatização 
da CEA, uma vez que isso está sob a 
direção da Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica), que estabeleceu 
prazo para 28 de fevereiro do ano que 
vem; mas pedimos ao Presidente para 
rever esse prazo, porque é pertinente 
a edição de uma nova MP (Medida 
Provisória) determinando um prazo 
futuro, para os anos seguintes, por-
que não há possibilidade nenhuma 
de se cumprir esse prazo”, esclareceu.

Outros assuntos tratados com o 
presidente da República foram a ce-
lebração de um novo contrato para 
obras de infraestrutura e a retomada 
do Programa Luz Para Todos: “Insis-
timos nas retomada do Programa Luz 
Para Todos, porque já temos disponi-
bilizados R$ 130 milhões para a exe-
cução dos serviços, mas a obra está 
paralisada. O presidente Temer pro-
mete viabilizar esses projetos”, previu 
Waldez Góes.

Paralização

O programa federal Luz Para To-
dos deixou de ser esperança de ener-
gia elétrica para comunidades do 
interior do Amapá, ainda em 2010, 
quando suas obras de extensão foram 
paralisadas. De lá para cá, seu orça-
mento previsto foi ficando desfasa-
do e os critérios de acesso aos seus 
recursos impediam a Companhia de 
Eletricidade do Amapá (CEA) de ser 
executora, já que a companhia trazia 
inadimplências em suas contas. Essa 
realidade, enfim, começou a ser mo-
dificada, já no primeiro semestre de 
2017.

A discussão sobre o programa Luz 
Para Todos não é recente, mas tor-
nou-se urgente após problemas com 
o fornecimento de combustível para 
energia da região do Maracá, no sul 
do estado. O juiz federal João Bosco 
provocou o assunto quando a comu-
nidade passou a cobrar cota extra de 
combustível do Governo do Amapá 
(GEA). As cobranças excederam-se 
e chegaram a prejudicar toda região.

 A decisão judicial determinou a 
redução do fornecimento mensal de 
óleo diesel de 25 mil para um limite 
de 18 mil litros para o funcionamen-
to do motor. Outra medida da Justiça 
Federal diminuiu o tempo de geração 
de energia elétrica de 24 para 12 ho-
ras diárias. A decisão também alcan-
çou comerciantes e donos de boates, 
que estariam usando a energia sem 
pagar, o que deixava o restante da 
comunidade sem combustível para o 
restante do mês.   

A principal medida da decisão, 
proferida por João Bosco Soares, de-
terminou a imediata exclusão de to-

dos os empreendimentos comerciais 
que usufruem da energia gerada pelo 
programa social.

Ministério Público Federal ajuí-
za ação pública 

O Ministério Público Federal 
(MPF) ajuizou ação civil pública na 
Justiça Federal para que o Programa 
Luz para Todos (PLpT) seja retoma-
do no âmbito do Estado do Amapá. 
A ação foi proposta em face da União 
(Ministério de Minas e Energia), da 
Agência Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel), do Incra, da Eletrobras, 
da Eletronorte, da Câmara de Co-
mercialização de Energia Elétrica 
(CCEE) e da Companhia de Eletri-
cidade do Amapá (CEA), pois se-
gundo as investigações, a paralisação 
das obras do programa, prejudicou  
cerca de 20 mil famílias da zona ru-
ral que deixaram de ser beneficiadas 
com a instalação de energia elétrica. 
A ação, com pedido de liminar, foi 
protocolada na Justiça Federal no 
fim do mês de outubro .

A atuação do MPF é decorrente de 
procedimentos em trâmite no órgão 
que demonstram a não implementa-
ção dos serviços de eletricidade em 

localidades que deveriam ser con-
templadas pelo programa federal. O 
MPF recebeu várias denúncias, feitas 
por moradores de diferentes municí-
pios do Amapá, indicando que imó-
veis rurais, onde o PLpT deveria ser 
implantado, continuam sem eletrici-
dade. Entre as denúncias recebidas 
estão as de moradores do assenta-
mento Matão do Piaçacá, em Santa-
na/AP, e do assentamento Cedro, em 
Tartarugalzinho/AP.

Durante a execução do PLpT no 
Amapá, foram beneficiadas 4.834 
famílias com a instalação de energia 
elétrica. Conforme dados disponí-
veis no site da Eletrobras, o número 
é o menor de todos os estados brasi-
leiros.

 Em junho de 2017, foi assinado 
termo de compromisso entre a União 
e a CEA com o objetivo de dar segui-
mento às obras do PLpT no Amapá. 
A meta era atender ao menos 11.730 
unidades até o fim de 2018. Porém, 
o MPF verificou que as medidas ad-

ministrativas necessárias a retomada 
do projeto não foram adotadas, e as 
obras continuam paralisadas.

Para o MPF/AP, a negativa de 
acesso à energia elétrica demonstra 
“clara violação aos princípios da dig-
nidade da pessoa humana e do mí-
nimo existencial, acarretando grave 
vulneração de direitos e garantias 
fundamentais previstos na Cons-
tituição Federal. Ora, não se pode 
admitir que, em pleno ano de 2017, 
milhares de pessoas estabelecidas na 
zona rural do Estado do Amapá não 
possuam acesso ao serviço básico de 
energia elétrica”, ressalta trecho da 
ação.

A ação pede, ainda, a condena-
ção dos demandados em danos mo-
rais coletivos, no valor de R$ 50 mi-
lhões, a ser destinado ao Fundo de 
Defesa dos Direitos Difusos. Além 
do atendimento às 11.730 unidades 
identificadas para receberem energia 
elétrica, o MPF/AP quer, também, 
que sejam atendidos os moradores 
dos assentamentos Matão do Piaça-
cá e Cedro, assim como as cerca de 
10.500 famílias a serem devidamente 
identificadas no curso da ação pelos 
órgãos competentes.

Luz para todos
O programa do governo Federal 

nasceu em 2003 com a meta de levar 
o acesso à energia elétrica, gratui-
tamente, para a população da zona 
rural. Com abrangência nacional, o 
projeto é coordenado pelo Ministé-
rio de Minas e Energia, operaciona-
lizado pela Eletrobras e executado 
pelas concessionárias de energia elé-
trica e cooperativas de eletrificação 
rural em parceria com os governos 
estaduais.

Inicialmente, estava previsto o 
atendimento aos domicílios identifi-
cados pelo IBGE até o ano de 2008. 
Entretanto, durante a execução do 
programa, os agentes envolvidos 
identificaram número maior de fa-
mílias não atendidas com o serviço 
de energia elétrica, vivendo em áre-
as remotas. Assim, foram realizadas 
alterações no programa, que resul-
taram na prorrogação das atividades 
até 2018.Juiz Federal no Amapá, João Bosco (Foto Rita TorrinhaG1)

Comunidades do interior
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Da Editoria

O Sistema de Conciliação da 
Justiça Federal da 1ª Região 
(Sistcon) fechou acordo na úl-

tima segunda-feira, dia 18, entre a União, 
o estado do Amapá, o município de Serra 
do Navio/AP e a mineradora Indústria e 
Comércio de Minérios S.A (Icomi), reco-
nhecendo o direito da empresa de extrair 
os resíduos de minério de manganês por 
ela explorado por cerca de 30 anos, na ci-
dade amapaense localizada a 203 km de 
Macapá, capital do Amapá.

Mesmo tendo a concessão de lavra, a 
Icomi estava impedida de operar no local 
em virtude de decisão obtida por outra 
empresa mineradora no Tribunal de Jus-
tiça do Amapá.

Com a conciliação, a mineradora se 
comprometeu a retomar as atividades 
de transferência do restante de rejeitos 
no prazo de um mês, submetendo-se à 
fiscalização dos órgãos responsáveis e ao 
recolhimento da Compensação Finan-
ceira pela Exploração de Recursos Mine-
rais (CFEM), bem como a criar projetos 
de compensação socioambiental para 
resguardar o município após o término 
da retirada dos rejeitos.

Para a coordenadora do Sistcon, de-
sembargadora federal Maria do Carmo 
Cardoso, que conduziu a audiência, o 
maior beneficiário dessa conciliação é 
para a população do município de Ser-
ra do Navio. “Pelo que se colocou aqui, 
a partir de agora, além da parcela do 
CFEM, o município terá 5% do valor lí-
quido do faturamento da exploração da 
mineradora a ser colocado em um fundo 
justamente para gerar ali as condições 
econômicas e ambientais”, afirmou a ma-
gistrada.

Manganês
O prefeito de Serra do Navio, Elton 

Lobato, ficou satisfeito com o acordo ob-
tido na conciliação. “A data de hoje é um 
momento histórico para o Amapá, so-
bretudo para o meu município de Serra 
do Navio, e a expectativa é muito gran-
de, porque o município está muito deca-

dente de emprego, de investimentos, de 
projetos sociais. Então, nós precisamos 
realmente ter esta oportunidade de fazer 
com que o resultado desta audiência de 
conciliação traga novas alternativas para 
a cidade, transformando esses recursos 
que virão nas prioridades que o municí-
pio requer”, disse o político.

Já o diretor executivo da Icomi, Mar-
celo Velasquez, afirmou que a empresa 
está comprometida em cumprir o acor-
do. “Temos plena consciência das nossas 
obrigações e também do quanto as nos-
sas operações lá vão ser benéficas para 
toda população de Serra do Navio. Esse 
acordo é muito importante pra nossa em-
presa, porque vai garantir uma seguran-
ça para o retorno das nossas atividades 
e, com isso, beneficiar todo o estado do 
Amapá e, principalmente, o município, 
que é uma cidade com bastante carência 
hoje no estado”. (Texto e foto: TRT1)

Os fatos
Indústria e Comércio de Minérios S. 

A (Icomi). anunciou que está finalizando 
as ações de licenciamento para retomar 
as atividades de extração e comércio de 
manganês no Amapá. A empresa diz que 
está cumprindo os acordos judiciais es-
tabelecidos em 2013 que vão permitir a 
volta dos trabalhos em minas de Serra 
do Navio, município distante 203 quilô-
metros de Macapá.

O empreendimento recebeu a Cer-
tidão de Anuência da prefeitura do 
município para atuar na mineração. A 
empresa diz ter garantida na Justiça a 
propriedade sobre atividade de explora-
ção de manganês na cidade. Pelo menos 
3,9 milhões de toneladas de minério es-
tocadas na cidade serrana pertencem à 
Icomi, que atuou por quase 50 anos na 
região.

“Nós já recebemos do Ministério das 
Minas e Energia a Portaria Ministerial 
nº 480/2016, ratificando a Licença de 
Operações do Imap, a nossa L.O. datada 
do último dia 11 de agosto, culminando 
agora com a Anuência do município de 

Serra do Navio”, disse o diretor executi-
vo da Icomi, Marcelo Velazquez, durante 
recebimento da certidão no município.

Segundo a Icomi, houve liberação 
federal para trabalhar inicialmente no 
aproveitamento de rejeitos de manga-
nês restantes da atuação anterior da mi-
neradora na região entre 1953 e fim da 
década de 1990. A empresa aguarda o 
término do licenciamento para iniciar os 
trabalhos.

Em 1997, a empresa chegou a anun-
ciar que iria parar com a exploração 
de manganês nas jazidas existentes no 
Amapá. O motivo era porque, na época, 
não existia mais viabilidade econômica 
e mercado para o teor de minérios exis-
tentes no município de Serra do Navio.

Após decidir voltar ao estado em 
2013, a Icomi justificou que mudou de 
ideia porque “surgiram novas tecnolo-
gias, desde a lavra até o beneficiamento 
do minério, que atualmente voltou a ter 
um preço competitivo no mercado in-
ternacional”.

MINERAÇÃO - ICOMI ganha na Justiça Fe-
deral direito de retomar operações no Amapá



Prova aconte-
cerá no dia 28 
de janeiro, no 

município de Santana. 
Inscrições podem ser 
feitas de forma on-line 
no valor de R$ 50.

O ano de 2018 vai 
começar com tudo para 
os corredores. No dia 28 
de janeiro, acontecerá a 
quarta edição da Cor-
rida da Polícia Militar, 
no município de Santa-
na, distante cerca de 17 
quilômetros de Macapá.

As inscrições podem 
ser feitas de forma on-
-line até o dia 17 de ja-
neiro no valor de R$ 50. 
Nesta edição, a organi-
zação da corrida está 
disponibilizando mil 
vagas. A idade miníma 
para participar da prova é de 16 anos.

A largada e a chegada acontece-
rão na frente da sede do 4º BPM/AP, 
em Santana. A competição terá um 
percurso de 7,5 quilômetros para as 
categorias geral, militar cadeirante e 
deficiente visual nos naipes masculi-
no e feminino.

Além de troféu e medalhas, os três 
melhores colocados nas categorias 
geral e militar receberão premiações 
em dinheiro que vão de R$ 1 mil a R$ 
300. Já os melhores cadeirante e defi-
cientes visuais ganharão de R$ 500 a 
R$ 300.

De olho na Copinha, São Paulo-
-AP faz amistoso contra o Macapá

Corrida da Polícia Militar 2018 abre 
inscrições com mil vagas no Amapá
Da Editoria

Tricolor está no Grupo 31 da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior. Time 
amapaense estreia no dia 3 de janeiro 
contra o Nacional-SP 

Visando dar mais entrosamento 
para o elenco, o São Paulo-AP reali-
zou um amistoso contra o time sub-
20 de base, já pensando na Copinha 
que inicia em janeiro de 2018. A par-
tida aconteceu na tarde da quarta-fei-
ra (20), no Estádio Glicério Marques, 
na capital amapaense.

 
O elenco do Tricolor da Zona 

Norte já treina há mais de um mês 
para a principal competição de base 
do futebol brasileiro. O grupo come-
çou com mais de 40 atletas e agora 
diminuiu para 18 jogadores após as 
etapas de seleção, preparação física e 
entrosamento.

- A gente já tem o trabalho de um 
mês, fizemos um trabalho físico mui-
to bom e técnicamente os jogadores 
são excelentes. Isso é tudo um con-

junto, cada etapa influencia na fase 
seguinte, agora estamos só dando en-
trosamento na base - contou o técni-
co Aldemir Pitopô.

 
O São Paulo-AP conta com joga-

dores experientes, como o meio cam-
pista João Neto, que vai disputar a se-
gunda Copinha seguida. Neste ano, o 
jovem atleta vestiu a camisa do Grê-
mio Osasco e ajudou o time a chegar 
na segunda fase da competição e é o 
que espera repetir com o tricolor.

- O primeiro objetivo é passar de 
fase, assim como pude ajudar o Grê-
mio Osasco na Copinha deste ano. 
Aos poucos a gente vai se conhecen-

do, já tivemos diversos treinamentos 
e agora é só dar prosseguimento no 
trabalho - disse o jogador.

O São Paulo-AP está no Grupo 31 
da Copa São Paulo de Futebol Júnior 
junto com o Nacional-SP, ABC-RN e 
Santo André-SP. Esta será a primei-
ra vez que o tricolor participará da 
competição de base.

Confira o calendário do Tricolor 
na Copa São Paulo de Futebol Júnior

03/01 - 14h - Nacional-SP x São 
Paulo-AP

06/01 - 16h - São Paulo-AP x AB-
C-RN

09/01 - 14h - Santo André-SP x 
São Paulo-AP
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Cantata Natalina 
da Justiça do Amapá 
Coral do TJAP leva cantada aos municípios

Um dos municípios já visitados foi o de Tarturugalzinho, a apresentação aconteceu na 
escadaria do Fórum da Comarca de Tartarugalzinho, foi ocupada por mais de 30 músicos 

e coralistas, durante a Cantata de Natal do Tribunal de Justiça do Amapá na região.
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PEDRO NERY DA CRUZ – EMPRESÁRIO - (IN MEMORIUM)
Da Editoria

Na cidade onde não faltam quiosques 
na orla, o visitante encontra rotei-

ros que conciliam praças, parques e museus, 
tudo logo ali, bem pertinho dos locais que 
tem como cenário o majestoso Rio Amazo-
nas. Mas, se você olhar “sob os ombros”, vai 
ver majestosa letras escrito Bar Du Pedro, na 
fachada de um dos raros monumentos ar-
quitetônicos da Macapá antiga, o Mercado 
Central.

De acordo com Alcilene Cavalcante o 
Bar du Pedro, no Mercado Central, é, tal-
vez, o mais antigo bar de Macapá. Suas pa-
redes e prateleiras contam parte da história 
da cidade. Entre garrafas de bebidas, a his-
tória é contada através de fotos de prédios, 
solenidades, esporte e de autoridades e gente 
simples que frequentava o bar. Há também 
recortes de jornais emoldurados e objetos 
antigos. 

Uma pessoa que reinou atrás do balcão 
do famoso bar foi Pedro Nery da Cruz, seu 
proprietário, que vivo estivesse, teria com-
pletado no dia 15 de janeiro, 99 anos de ida-
de. 

Essa semana o editoria do Pioneirismo 
do Tribuna Amapaense homenageia este 
homem que na sua humildade e sabedoria 
adquirida pela convivência   com os clientes 
e que ensinou aos 11 filhos que a educação e 
a democracia são importante para o cidadão 
brasileiro. O penúltimo da grande prole do 
Pedro Luiz Gonzaga Sandim Nery, é quem 
forneceu as informações contidas nesse tex-
to.

O cidadão Pedro Nery que emprestou 
seu nome ao um empreendimento que se 
tornou referência histórica na capital ama-
paense o Bar Du Pedro e que está registrado 
em todas as fotos espalhadas pelo mundo, 
do tradicional Mercado Central, nasceu em 
Macapá em 1915, quando ainda fazíamos 
parte do Pará. 

Teve uma infância passada na Macapá 
antiga correndo pela “praia” do Rio Ama-
zonas, quando veio perder os pais e como 
o mais velho de quatro irmãos, aos 12 anos, 
se dirigiu a Belém e lá se espalharam em 
casas de amigos. “Meu pai foi trabalhar em 
um restaurante de um casal português que o 
“adotou” e ali ficou até aos 22 anos de idade. 
Logo em seguida se tornou taifeiro de um 
barco a vela, o Luiz Gonzaga, que fazia viaje 
entre Belém/Afuá/Macapá com carteira as-
sinada”.

Pedro Nery aos 25 anos conheceu Maria 
Dalva Sandim Nery, que tinha 17 anos, e se 
casaram e nasceram os 11 filhos. 

Retorno a Macapá
Em 1947, o Amapá já desmembrado do 

Estado do Pará e transformado em Territó-
rio Federal pelo presidente Getulio Vargas, 
que nomeou o então Capitão Janary Nunes 
para governar esse novo torrão pátrio, Pedro 
retornou a sua terra natal. “Meu pai aos 47 
anos de idade retornou, pois estava aconte-
cendo uma revolução na estrutura da cidade 
que se tinha tornado um canteiro de obras. 
Se uniu ao seu primo Clóvis Dias e monta-
ram uma loja de material de construção, no 
bairro do Trem, na Avenida  Cônego Do-
mingo Maltês esquina com a Rua Odilardo 
Silva pois estava em construção a Escola Do-
méstica de Macapá, a Vila Operaria e a Es-
cola Alexandre Vaz Tavares e tinha grande 
movimento financeiro no bairro”.

Fez-se necessário a expansão do comer-
cio dos sócios e filiais foram criadas. Pedro 
Nery assumiu a loja localizada na Doca da 
Fortaleza, pois ali aportavam as embarca-
ções vindas do Pará e entorno. “A partir de 
1960 o meu pai se transferiu para o Merca-
do Central e ali foi criado o Bar São Luiz de 
Gonzaga e depois renomeado Bar Du Pedro, 
onde trabalhou por 34 anos”.

Luiz Gonzaga destaca que seu pai tinha 
uma personalidade forte e era muito caris-
mático. “Ele conquistava os seus clientes e 

mesmo durante os 
fortes efeitos etílicos 
fazia se respeitarem 
mutuamente. Ele 
dava segurança a 
quem ali freqüen-
tava. Isso atraia 
todos os boêmios 
da Macapá antiga, 
pois se tornou um 
point. Além disso, 
a Guarda Territorial 
funcionava na For-
taleza de São José e 

todos os funcionários do governo freqüen-
tavam o bar. Os embarcadiços que aporta-
vam na Doca da Fortaleza, Baixada da Ma-
ria Mucura, Remanço. Ali todos chegavam 
tanto para as “farras”, quando para bater um 
papo e discutir política, namorar. A música 
era através do radio. Os encontros maiores 
se davam no dias de jogos do clássico para-
ense Remo e Paissandu”.

Questionado a dar uma opinião sobre o 
seu pai, Luiz Gonzaga se emociona e narra 
as posições firmes e o caráter desse homem. 
“Lembro de um detalhe ele fixou uma pla-
ca “NÃO FUME E NÃO BEBA.ESTUDE E 
TRABALHE”, isso dentro de um bar. Tinha 
uma outra: “VOCÊ NÃO PODE GASTAR 
MAIS DO QUE GANHA E NEM O GO-
VERNO” . Essa período da ditadura militar 
meu pai era determinadamente democráti-
co e lutava para isso, ele tinha uma empatia 
muito grande com os jovens e seu principio 
maximo era a educação. Ele foi determi-
nante em estabelecer para os 11 filhos e 13 
netos a importância da educação, tanto que 
minhas seis irmãos se tornaram professoras”.

Para o Luiz Gonzaga como filho ver essa 
trajetória de um bar se tornar tradição no 
Estado, pois vai completar 54 anos de cria-
ção é um orgulho. “Meu sempre amou e lu-
tou pelo Amapá, uma das suas bandeiras foi 
a transformação do Amapá em Estado, ele 
era um ferrenho defensor dessa transforma-
ção e quando aconteceu ele ficou muito feliz, 
porém ele esperava muito mais. O principal 
foco dele sempre foi a educação. Meu pai se 
alfabetizou muito tarde e ele era autodidata”.

Os clientes do bar Du Pedro eram diver-
sificados e não deveriam faltar os políticos. 
“Politicamente meu pai acompanhava a ân-
sia da juventude. Na década de 70 ele optou 
pela candidatura do professor Antonio Pon-
tes, correndo um risco empresarial. Ele per-
cebeu que aquele momento era de mudança. 

Ele lutou muito contra a ditadura”.
As amizades de Pedro Nery sempre tra-

ziam conteúdos intelectuais e ele tinha ânsia 
pelo saber e um dos amigos próximos foi o 
Jornalista e Historiador Hélio Penafort “Meu 
pai era muito amigo do Helio Penafort, sem-
pre que ele vinha tomar sua dose de conha-
que ficava horas batendo papo com meu 
pai, era uma troca de informações, era uma 
aprendizagem”. 

O Bar Du Pedro hoje
Luiz Gonzaga conta que a transformação 

do Mercado Central em um centro cultural 
da forma como vem sendo conduzida não 
manterá a tradição. “No tempo do meu pai, 
na década de 80 e 90, já vinha acontecendo 
a crise do Mercado Central, pela expansão 
urbana e a descentralização das vendas de 
carne e hortaliças, principalmente pelas no-
vas regras de higienização. O que deveria ter 
sido feita, o que aconteceu em outras capi-
tais, como em Belém no Mercado Bolonha, 
continua funcionando os talhos e vendas, 
porém adequados colocando frigoríficos e 
sistema hidráulico e de esgoto. Mais os tra-
dicionais vendedores continuando o seu tra-
balho. Aqui não, tiraram tudo, transforma-
ram em uma Praça de alimentação. Ainda 
existem de antigo, o Bar Du Pedro, a Ervaria 
Amazônia, o Bazar Brasil, Bazar São Luiz, da 
recém-falecida Dona Nazaré e alguns quios-
ques que mantém o estilo original” 

Para o Luiz Gonzaga Nery esse patrimô-
nio macapaense que é o Bar Du Pedro se 
mantenha por mais cinquenta anos. “Espero 
agora que um neto, sobrinho, primo alguém 
da família dei prosseguimento a este empre-
endimento que de comercial se tornou his-
tórico e um patrimônio dos amapaenses. E 
que lutem para que o que resta de histórico 
na cidade não seja destruído ou descaracte-
rizado pelo afã do progresso”.

“A partir de 1960 o meu pai se transferiu para o Mercado Cen-
tral e ai foi criado o Bar São Luiz de Gonzaga que depois foi re-

nomeado Bar Du Pedro, onde trabalhou por 34 anos”.
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Jalila Arabi

Aposentadoria por faixa 
etária: o que muda com a 
reforma da Previdência
Quem nunca sonhou em se 

aposentar e ter mais tem-
po para viajar e descansar? 

A aposentadoria é, hoje, pauta de di-
versas conversas, já que novas regras 
podem surgir no ano que vem com 
a possível aprovação da reforma da 
Previdência. A dúvida que fica é se a 
proposta, prevista para ser discutida 
em fevereiro do ano que vem no Con-
gresso Nacional, tira ou não tira di-
reitos dos cidadãos. Especialistas es-
clarecem alguns pontos do texto, que 
traz como carro-chefe a idade míni-
ma para receber o benefício – hoje 
inexistente no Brasil.

Segundo a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 287, de 2016, a 
idade mínima para aposentadoria te-
ria início aos 55 anos para os homens 
e 53 para as mulheres. Em um prazo 
de 20 anos, o limite chegaria a 65 para 
os homens e 62 para as mulheres. “A 
introdução de uma idade mínima é 
fundamental”, acredita o pesquisador 
do Centro de Crescimento Econômi-
co do Instituto Brasileiro de Econo-
mia da FGV Fernando de Holanda 

Filho.
O professor e especialistas em fi-

nanças Marcos Melo afirma que o se-
tor previdenciário é o que mais onera 
os cofres públicos. “É preciso fazer um 
ajuste para dar a segurança de que, de 
fato, os aposentados continuem rece-
bendo a Previdência no futuro.”

Mudanças
Mas o que muda de fato para os 

trabalhadores e trabalhadoras? Mar-
cos Melo confirma que quem está co-
meçando a trabalhar agora, na faixa 
dos 20 anos de idade, pode sofrer o 
maior impacto. “É um impacto psico-
lógico, na verdade. Se você está come-
çando a vida já sabendo que as regras 
já foram alteradas, então você já tem 
certo alívio”, diz. Ele explica o que al-
teraria com a aprovação da reforma. 
“O que muda para quem está come-
çando agora é o aumento do tempo 
de trabalho, de contribuição, para que 
depois possa se aposentar.”

Para ele, o fato de ter que trabalhar 
por mais tempo pode soar estranho. 
“Causa certo espanto, mas é preciso 
reconhecer que a Previdência é um 
determinado benefício que, em tese, 
se recebe por causa do acúmulo ao 
longo do tempo de contribuições que 
estão sendo feitas”, completa o finan-
cista.

Para quem está na metade do ca-
minho, Marcos Melo explica sobre a 
regra de transição, válida para quem 
já faz a contribuição. “Nesse caso, 
existe, sim, um aumento no tempo de 
contribuição para que a pessoa possa 
se aposentar, mas isso tudo vai depen-
der de uma proporção, do quanto de 
contribuição que essa pessoa já tem.” 
Segundo a proposta da reforma, com 
a idade mínima inicial estipulada em 
53 para as mulheres, por exemplo, a 
idade iria aumentando a cada dois 
anos a partir de 2020 até chegar ao li-
mite de 62 anos em 2038.

Segundo informações do Minis-
tério da Fazenda, “haverá tempo su-
ficiente para gozar a aposentadoria, 
pois aos 65 anos de idade a expectati-
va de vida ultrapassa os 80 anos.” De 
acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a ex-
pectativa de sobrevida da população 
com 60 anos em 2015 já era de 22,1 
anos – 82,1 anos de idade. A previsão 
para 2060 é que essa população viva 
até 85,2 anos.

Idosos
Para quem está em vias de se apo-

sentar, o advogado especialista em 
Previdência Átila Abella explica. 
“Quem já tem direito a se aposentar 
agora e ainda não requereu, a essas 

pessoas já está assegurada a aposen-
tadoria. Para elas, não mudaria. Cla-
ro que se ela não tiver os requisitos 
ainda e vier uma reforma, ela vai ter 
que cumprir.” Átilla, no entanto, tran-
quiliza o cidadão. “Para quem já está 
próximo de aposentar, a reforma pre-
vê a regra de transição, que é o cum-
primento de 30% do período que falta 
para completar os requisitos. Então, 
quem já está próximo disso, não vai 
sofrer tanto reflexo.”

Marcos Melo acrescenta. “A maior 
mudança é mesmo para quem está 
começando. Para aqueles que já estão 
recebendo o benefício da aposenta-
doria não muda absolutamente nada.”

Desigualdade
Ainda de acordo com informações 

do Ministério da Fazenda, a insti-
tuição da idade mínima vai reduzir 
desigualdades. Um dos argumentos, 
por exemplo, é de que a maioria dos 
trabalhadores de baixa renda já se 
aposenta com essa regra, já que não 
consegue chegar aos 35 anos de con-
tribuição (como é previsto nas leis 
atuais). A reforma também colocaria 
fim à regra 85/95, cálculo que leva em 
conta a soma da idade e o tempo de 
contribuição. Segundo o ministério, a 
regra “aumenta o subsídio pago pelos 
pobres aos mais ricos.”



Cantata Natalina da Justiça do Amapá
Reinaldo Coelho

Um dos municípios já vi-
sitados foi o de Tarturu-
galzinho, a apresentação 

aconteceu na escadaria do Fórum 
da Comarca de Tartarugalzinho, foi 
ocupada por mais de 30 músicos e 
coralistas, durante a Cantata de Natal 
do Tribunal de Justiça do Amapá na 
região.

Há 22 anos o Coral do Tribunal de 
Justiça do Amapá tem sido um instru-
mento que leva emoção, alegria e har-
monia às pessoas. Sempre em busca de 
inovação e boas surpresas para o pú-
blico amapaense, este ano o Coral pre-
para uma apresentação inédita para a 
19ª edição da tradicional Cantata Na-
talina.

Este ano a grande novidade é a ida 
do coral aos municípios amapaense. 
De acordo com a diretora-presidente 
do Coral, servidora Nilce Lima, “fo-
ram iniciados estudos de custos e a 
logística para levar a Cantata Natalina 
a outras unidades judiciais, além da 
sede do Tribunal de Justiça do Amapá 
e do Fórum de Santana. Segundo ela, 
“o desafio é conseguir executar sem 
grandes impactos no custo, mas tam-
bém procurando apoios e parcerias 
para viabilizar este novo formato”.

Um dos municípios já visitados foi 
o de Tarturugalzinho, a apresentação 
aconteceu na escadaria do Fórum da 
Comarca de Tartarugalzinho, distante 
230 quilômetros da Capital, e foi ocu-
pada por mais de 30 músicos e coralis-
tas na noite da última sexta-feira (15), 
durante a Cantata de Natal do Tribu-

nal de Justiça do Amapá na região.

Nesta edição, que já é a 19ª do even-
to, o foco principal do show de vozes 
será a cultura local. “Pretendemos 
reinterpretar toda a comemoração 
natalina como se fosse um aconteci-
mento em uma comunidade ribeiri-
nha, um Natal Tucuju, inclusive com 
a execução de músicas tradicionais da 
cultura local, no ritmo marabaixo, e 
composições de importantes artistas 
amapaenses”, acrescentou a diretora-
-presidente do Coral do TJAP.

Com muita alegria e a peculiar ani-
mação das crianças, o Coral Infantoju-
venil do Tribunal de Justiça do Amapá 
apresentou um lindo espetáculo, o “O 
Acender das Luzes” e a 19ª edição da 
Cantata Natalina “Natal Tucuju”, que 

ocorreu no dia 02 de dezembro,  na 
escadaria da Praça da Bandeira, Cen-

tro de Macapá, foi de um brilhantismo 
ímpar.

Coral do TJAP leva cantada aos municípios
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O que esperar de Davi
Davi Alcolumbre na cam-

panha para o Senado 
subiu em muro para ar-

rancar bandeira do adversário e 
comemorou o feito. Como grande 
obra de seu mandato de senador 
mostrou uma ponte na área de res-
saca do bairro Congo como grande 
obra. Então qual o espanto com seu 
comportamento antirrepublicano 
ao trazer uma autoridade ministe-
rial ao Amapá e não comunicar o 
Chefe do Poder Executivo e não es-
tabelecer com este uma agenda ofi-
cial? Nenhuma não é mesmo.

Davi Alcolumbre, filho de uma 
família tradicional do Amapá de-
monstra com esse comportamento 
que ainda está no passado, quando 
na política o mantra era: “na política 
vale tudo, só não vale perder.”  Davi 
é afeito a controvérsia, apoia Michel 
Temer que se mantém num manda-
to a contra gosto popular e à custa 
das expensas públicas. A cada ação 
congressual onde o fulcro é sua cas-
sação ou tentativa de punição pelos 
atos de corrupção ele apela para os 
favores pessoais e, vai ficando e fi-

cando, não importando que sua po-
pularidade seja de um dígito.

Davi Alcolumbre membro dos 
Democratas, agremiação partidária 
que sabidamente agrupa personali-
dades políticas com ideologia direi-
tista, defende as bandeiras que a es-
querda brasileira abomina (reforma 
trabalhista, previdenciária) só pra 
citar dois exemplos mais evidentes 
já no Amapá caminha de mãos da-
das com o Rede do Senador Randol-
fe Rodrigues. A hipocrisia desses 
dois senadores passa ao largo das 
análises políticas encomendadas. 
Os que invocam para si a fama de 
animar os cenários políticos desse 
campo social, não tocam nesse tema 
e nas suas conjecturas esse assunto 
é excluído como se dele não se pu-
desse tirar qualquer conclusão so-
bre comportamento ético e moral.

O Senador Davi Alcolumbre fe-
chou o ano com a pérola compor-
tamental de trazer ao Amapá o 
Ministro da Educação Mendonça 
Filho e o Presidente do Fundo Na-
cional para o Desenvolvimento da 

Educação-FNDE, Silvio Pinheiro e 
não comunicar o Chefe do Poder 
Executivo Estadual e muito menos a 
Secretária de Educação do Amapá. 
Ora, os incautos haverão de dizer: 
mas porque ele tem que comunicar? 
Entendo o questionamento, daque-
les que não tem os ritos protocola-
res da República nos seus hábitos 
cotidianos, mas um Senador sabe 
porque teria de comunicar e, se não 
sabe; bem...aí...é certo  que temos 
verdadeiramente desvantagem nu-
meral perante as demais unidades 
da Federação Brasileira, pois temos 
apenas dois Senadores e um tolo, 
ocupando a terceira cadeira que nos 
colocaria na condição de paridade 
na Câmara Alta do Congresso Na-
cional.

O Amapá tem sérias dificuldades 
no setor da educação, aliás, setor 
estratégico de qualquer sociedade 
que pretenda evoluir. Nosso Índice 
de Desenvolvimento da Educação é 
o pior do Brasil e o Senador da Re-
pública que tem como função precí-
pua representar o Estado do Amapá 
resolve brincar de autoridade, como 

uma criança que quer o amiguinho 
só pra si. Uma vergonha, uma de-
monstração inequívoca do despre-
paro político, um desrespeito com 
os milhares de alunos do ensino 
fundamental e médio do Amapá e 
fica denotado na atitude do Senador 
que ele ainda não conseguiu enten-
der qual o papel dele na República. 
Ou pensa que individualismo dar-
-lhe-á carreira longeva na política. 
Os homens e mulheres que possui 
cosmo visão política já perceberam 
que é dialogando que se avança. Não 
me estranha que o Estado do Ama-
pá, enfrente toda sorte de dificulda-
de para conseguir superar questões 
estratégicas para o desenvolvimen-
to do Estado. Com um Senador da 
qualidade do Davi Alcolumbre fica 
mesmo muito complicado. E pen-
sar que ele ocupa a vaga do Senador 
José Sarney, aliás, que ele passou a 
perna. Finalizo essa análise com 
versos de um ladrão de Marabaixo 
de João Barca e Ladislau famoso en-
tre os amapaenses: ...Aonde tu vai 
rapaz por esse caminho sozinho... 
Senador o Amapá é de todos nós, 
seu também. 

Paulo Roberto Brancatti (*)

Ao comemorar o Natal 
que se aproxima no-
vamente, faço um pe-

queno exercício de memoria para 
recuperar alguns pontos que me 
tocavam e ainda me tocam quan-
do assisto apresentação de algum 
grupo denominado “Folia de Reis”. 
Isso, porque, a participação popu-
lar enraizada na cultura popular 
favorece esse momento cultural 
numa comunidade ou numa igre-
ja que possa experimentar a ale-
gria de pessoas que representam 
com suas músicas, com seus trajes 
próprios, com suas danças e com 
suas ladainhas, os belos momen-
tos que significaram e significam 
o nascimento do menino Jesus na 
caminhada do povo de Deus e a 
visita dos Reis Magos a família de 
Nazaré.

E, numa dessas lembranças, 

busquei em mim uns momen-
tos que vivenciei da Folia de Reis 
quando meus pais e meus avôs 
participavam dum grupo que per-
corria as ruas do bairro da Cidade 
onde moravam e ao chegar às ca-
sas, os mesmos adentravam e no 
interior dela, o evento acontecia. 
Era muito interessante, por que 
haviam músicos instrumentistas,  
cantores e muitas vezes se com-
punham de dançarinos, palhaços 
e com outros trajes característicos 
do folclore e das lendas e tradi-
ções da Cidade.  As canções eram 
e ainda hoje, sempre religiosas 
culminam com alguns intervalos 
para a casa servir a comida ou 
lanches aos participantes... Essa 
era a parte mais gostosa que eu 
curtia. À hora da comida era sem-
pre mais agradável e as crianças 
faziam a festa após a cantoria dos 
foliões. Após aquela apresentação 
numa determinada casa, o grupo 
partia para outra residência e lá 
ocorriam as mesmas atividades.

Eu e meus amigos seguíamos 
na caminhada junto aos foliões e 
cantávamos também algumas mú-
sicas que sabíamos e dentre elas, 
uma que aprendi e gosto e canto 
até hoje quando me lembro das 
histórias vindas da folia de Reis – 
Reisado: O galo cantou no Orien-
te ai, ai, ai, ai... Surgiu a estrela da 
guia ai, ai... Anunciando a huma-
nidade ai, ai, ai, ai.. Que o meni-
no Deus nascia ai, ai, ai, ai... Em 
uma estrebaria ai, ai, ah... Vinte e 
cinco de Dezembro ai, ai, ai, ai... 
Não se dorme no colchão ai, ai... 
Deus menino teve a cama ai, ai, ai, 
ai... De folha seca do chão ai, ai, 
ai, ai... Pra nossa salvação ai, ai, 
ah... Senhora dona da casa ai, ai, 
ai, ai... Olha a chuva no telhado ai, 
ai... Venha ver o Deus Menino ai, 
ai, ai, ai. Como está todo molha-
do ai, ai, ai, ai... Os três reis a seu 
lado, ai, ai ah... Deus lhe pague a 
bela oferta ai, ai, ai, ai. Que vós 
deu com alegria, ai, ai.. O Divino 
Santo Reis ai, ai, ai, ai São José, 
Santa Maria ai, ai, ai, ai. Há de ser 

a vossa guia ai, ai, ah...

E, assim a folia e a cantoria 
iam acontecendo e como agrade-
cimentos iam pedindo à família 
acolhedora às benções, as prote-
ções do Divino Espírito Santo e 
as graças do Pai criador. E com 
essa lembrança eu cresci e hoje 
quando vou há uma festa popular 
como os da Folia de Reis ou a Fes-
ta do Divino, penso o quanto ain-
da podemos fazer para que a re-
ligiosidade popular enraizada nas 
figuras populares do presépio que 
concedem graças a quem acredita, 
possam nos agraciar no Natal de 
Jesus com essa bela expressão da 
cultura popular de envolvimento 
das pessoas na dinâmica da vida 
religiosa sem receio de expressar 
com seu corpo a dança folclórica 
que envolve a magia do nascimen-
to e vida.

Paulo Roberto Brancatti é pro-
fessor da Unesp de Presidente 
Prudente

FOLIA DE REIS E O NATAL
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Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

O NATAL, O ANO NOVO E VOCÊ.

Este é o último artigo de 
2017. Já lá se vão 50 e tan-
tas publicações sobre di-

versas temáticas, algumas de foro 
pessoal e familiar, mas a maioria 
trata de assuntos de conhecimentos 
variados, tais como: política, Direi-
to, administração pública e privada, 
educação, meio ambiente, econo-
mia, .....

Mas neste artigo, quero de todo 
coração que Você seja o elemento 
principal dos momentos maravilho-
sos que o Natal e o Ano Novo des-
pertam em cada um de nós.

Por exemplo, pense que sua árvo-
re de natal seja Você, enfeitada com 
arranjos que representem as pessoas 
de sua família, da de seus pais, das de 
seus amigos, enfim, de pessoas que 
o querem bem o tenham em grande 

estima. Não é bacana. Vejo que sua 
árvore resplandecerá pelo amor, ca-
rinho, respeito, admiração, agrade-
cimentos por tudo quanto Você deu 
a eles, sem imaginar que receberia 
em troca, a esperança renovada de 
prosseguir fazendo-os felizes.

Na sua árvore, peça que coloquem 
somente presentes que permearão a 
harmonia subjacente transmudadas 
para os Natais futuros. Que todos 
os presentes representem cada um 
dos presentes na sua árvore de Na-
tal, para que, passados os momentos 
dessa alegria divina, fiquem como 
lembranças renovadas as esperanças 
para  novas  caminhadas.

Lembre-se, porém, que Você não 
é a figura principal de sua árvore, 
pois existe um personagem que noz 
faz refazer essa comemoração todos 

os anos – Jesus, que nasce todos os 
anos dia 25 de dezembro. Esse é o 
principal presente de sua árvore. 
Não esqueça de colocá-lo no lugar 
de melhor destaque em sua árvore – 
o seu coração.

De certo Você já fez uma retros-
pectiva de sua caminhada neste ano, 
e que enumerou conquistas e preju-
ízos nas diversas formas em que se 
apresentam. Já os avaliou e chegou 
a conclusões de que foram positi-
vos os resultados e que os meios de 
consegui-los foram éticos, exigiram  
sacrifícios, renúncias e decisões pes-
soais, e que beneficiaram pessoas de 
seu relacionamento, do seu traba-
lho, e da sociedade onde mora.

Você está em paz consigo mesmo. 
Isso é otimismo, é realidade, vale a 
pena continuar sendo assim.

Pois bem, a partir do dia 1 de ja-
neiro de 2018, quando inicia o ANO 
NOVO, seja ele abraçado com o 
mesmo otimismo do ano passado, 
e que seu projeto de vida não ultra-
passe os limites de sua razão, e que 
suas conquistas não signifiquem a 
derrota de outros.

Prometa a si mesmo que nes-
se novo ano Você possa contribuir 
mais e melhor para a construção de 
uma sociedade mais solidária, mais 
participativa da vida em comuni-
dade, que Você e sua família sejam 
cada vez mais FORMADORES DE 
PESSOAS, EDUCADORES NA FÉ E 
PROMOTORAS DO DESENVOL-
VIMENTO.

Que Jesus continue morando no 
seu coração em todos os natais e 
anos novos que virão.

Ah, como Deus escreve certo por li-
nhas tortas. O que era para ser “apenas” 
a celebração do nascimento de Jesus, 
universalizou-se numa celebração de 
Fraternidade e Amor. Bem ou mal, o 
Amor está em toda parte!

E se ainda assim você não quiser 
celebrar esta data, não tem problema: 

Ah, o Natal... Ouço pessoas 
criticarem o consumismo 
desenfreado que toma as 

pessoas nesta época cujo significado 
perdeu-se entre árvores, brinquedos e 
Papai Noel. Certo, tudo certo...

Mas eu prefiro lembrar que neste fi-
nal de ano, devido ao famigerado con-
sumismo, milhões de empregos foram 
gerados e milhões de pessoas puderam 
resgatar um pouco de sua dignidade.

Prefiro lembrar que neste momento, 
por conta do dinheiro extra que rece-
berão, muitos pais e mães de família 
poderão oferecer uma mesa mais far-
ta aos seus filhos. E que devido a alta 
propaganda de solidariedade que se faz 
nesta época, crianças carentes poderão 
ganhar, sim, algum brinquedo.

Prefiro lembrar que muitas pesso-
as tomadas pelo espírito disseminado 
nesta época mover-se-ão à caridade e a 
solidariedade com o próximo.

E que você... você poderá, enfim, 
dar e receber o abraço daquelas pesso-
as que você gosta mas que por falta de 
“motivo” para abraçar ficou contido até 
agora...

Quero convidar-te a fazer como fossem 
Natal todos os teus dias! Augusto Bran-
co

Esse texto de Augusto Branco, me 
trouxe muitas lembranças de campa-
nhas natalinas, onde destaca-se o sen-
timento inebriante da voa vontade, do 
voluntariado, da doação, do amor pelo 

próximo. Cresce no ser humano esse 
dom de AMAR e de DOAR para al-
guém que muitas vezes nem conhece, 
é sentimento de realização. Mas, mui-
tas vezes é um remédio para aliviar das 
culpas que durante 11 meses não se in-
teressou em cumprir esse dever da CA-
RIDADE.

O Natal é uma festa cristã, uma festa 
espiritual, o famoso espirito de natal se 
apresenta de alguma forma no ser hu-
mano e enquanto nas outras datas co-
memorativas as pessoas compram para 
presentear parentes, cônjuges e amigos, 
no Natal, muita gente compra também 
para doar.

Tal como em qualquer data comer-
cial, o período natalino atrai muita 
atenção midiática, além de alavancar 
as vendas do varejo. Sinônimo de far-
tura gastronômica e muitos presentes, 
o Natal acaba sendo também uma óti-
ma oportunidade para fazer negócios e 
conseguir novos trabalhos. Entretanto

O espírito de doação contagia a to-
dos. Das grandes empresas aos peque-
nos grupos organizados, todos querem 
participar do movimento de solidarie-
dade que é o Natal.  

O Natal
Reinaldo Coelho

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

O Conselho Nacional de Justi-
ça está prestando importan-
te serviço não apenas para o 

Judiciário Brasileiro, mas e principal-
mente, para todos os Poderes da Repú-
blica, os órgãos auxiliares e a população 
em geral, quando divulga dados apura-
dos na folha de pagamento do Judici-
ário, pede explicações pelas distorções 
que anota e toma providências que per-
mitam as correções.

Mesmo com a Lei de Acesso à Infor-
mação, em vigor desde maio de 2012, 
nem todas as informações produzidas 
ou custodiadas por órgãos ou entidades 
públicas chegam ao cidadão ou vencem 
os interesses não republicanos de al-
guns setores que insistem em retirar do 
dinheiro pago pelos contribuintes, par-
celas que não lhes pertence por direito.

A determinação em mostrar que os 
problemas que precisam ser equacio-
nados, resolvidos e vencidos está al-
cançando outros importantes setores 
da Administração Pública, deixa claro 
para o cidadão brasileiro de que é pre-

cio que a população faz, todos os dias, 
para pagar os tributos que vão compor 
a coluna de receita dos diversos orça-
mentos públicos.

Os portais de transparência, uma 
obrigação conhecida por todos, não 
pode mais ser tratado como está sendo, 
com alegações ou configurações que es-
tão fora da lei, desrespeitando a popu-
lação que quer, apenas e tão somente, 
ver onde os gestores estão aplicando o 
dinheiro que paga sob a forma de tri-
buto.

Os Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, bem como os órgãos com-
plementares com o Ministério Público, 
os Tribunais de Contas, de quaisquer 
dos níveis de governo, teriam que as-
sumir com a população o compromisso 
de dispor para ela, e de forma minucio-
sa, detalhes de como o seu dinheiro, o 
dinheiro arrecadado da população, está 
sendo aplicado.

Não é aceitável mais conviver com a 
desinformação, com os truques dos que 
lidam com a informática e que possi-

Nem sempre relatamos nos-
sa experiência de vida 
como base para os artigos. 

Buscamos outros autores para basear 
nossas análises. Mas nesse artigo de 
final de ano, tomei minha vivência 
comunitária ao tratar de espirituali-
dade e a relação com a saúde. A vi-
vência em grupos ou comunidades de 
apoio, valeu-me como sustentáculo 
tanto para a vida pessoal, quanto para 
a vida profissional e a saúde. 

A vida acadêmica, como estudante 
de Medicina (Belém,1980),foi parale-
lamente acompanhada de ativa par-
ticipação e vivencia pastoral entre os 
jovens (Pastoral da Juventude), que 
culminou com a atuação em 1990 no 
voluntariado, como Agente de Pas-
toral da Saúde, onde vivenciei toda a 
realidade de serviço gratuito, dedica-
ção e atuação como leigo engajado na 
Igreja Católica. Época de espirituali-
dade vivencial e enriquecimento na 
fé. 

Estamos no final do Ano, tempo 
de revisão e reflexão de vida. Tempo 
forte da cristandade, onde o Natal de 

Jesus nos questiona e nos impulsiona 
a sermos melhores do que ontem. A 
vivência religiosa nos faz refletir so-
bre nossas escolhas, sobre a visão de 
mundo e de nossa contribuição para 
uma sociedade melhor, com base no 
Evangelho de Jesus. Não só como 
Médico, mas como cidadão e pessoa, 
superei dificuldades, conflitos e doen-
ças porque estava fortalecido por um 
grupo de amigos, por uma comunida-
de de fé. 

Na vivência religiosa e comuni-
tária você mantém relacionamentos 
saudáveis, o que está comprovada que 
afeta positivamente a mente e tam-
bém o corpo.  Estudo feito na Escola 
de Saúde Pública da Califórnia e Ins-
tituto Buck (USA) avaliaram a prática 
religiosa e a baixa mortalidade, con-
cluindo com benéfico na expectativa 
de vida. Isso decorrente de um estilo 
de vida positivo e livre de estresse, 
adotando a moderação e a convivên-
cia harmoniosa. 

Assistir cultos religiosos, ecumêni-
cos, missas e encontros, independente 
do credo, trazem efeitos benéficos na 

recuperação da saúde, pois encoraja a 
socialização e as pessoas que compar-
tilham crenças acreditam no cuida-
do uns dos outros. Quem “frequenta 
atividade religiosa regularmente vive 
em média sete a nos e meio (e quase 
14 anos, em afro-americanos) a mais 
do que as que nunca ou raramente 
frequentam uma reunião religiosa” ( 
Robert A, Hummer et al, 1999). 

Vários são os benefícios saudáveis 
para quem frequenta ou pratica uma 
atividade espiritual, mesmo que não 
esteja filiada a nenhuma religião par-
ticular. 

BENEFÍCIOS SOCIAIS: previne o 
isolamento social e as pessoas ficam 
mais extrovertidas; ocorre maior in-
teração e apoio comunitário; a socia-
lização de propósitos e ações fazem 
com que compartilhem os ganhos e 
vitórias e acreditem em cuidar uns 
dos outros. BENEFÍCIOS EMOCIO-
NAIS: induz a reação de relaxamento; 
a fé num poder maior (Deus) pode es-
timular emoções positivas de tolerân-
cia, prudência, perdão e afeto; contra 
ataca o estresse; contribui para o es-

tado de descanso fisiológico; faz com 
que o corpo se autorregenere e cure 
a sí mesmo; alivia emoções negativas 
como o ressentimento. BENEFÍCIOS 
FÍSICOS: “demonstram ter pressão 
sanguínea mais baixa e risco reduzi-
do de doenças cardiovasculares, me-
nores taxas de depressão e suicídio, 
de abuso de drogas e álcool; possuem 
sistema imunológico mais forte”. (Lis-
sa Rankin,2016)

Portanto, a espiritualidade, defini-
da pelos cientistas como a busca pelo 
sagrado, trás benefícios para à saúde 
quando se acredita no lado sagrado da 
vida: a beleza escondida nas pequenas 
coisas e nos menores gestos; a santi-
dade presente na natureza; a benção 
das crianças; a percepção do trabalho 
como um chamado e um dom (caris-
ma); o corpo como recipiente do es-
pírito de amor ao mundo; a santidade 
do matrimônio; desperta qualidades 
que  elevam a consciência e nos abre 
à acreditar na transcendência. Tudo 
isso pode nos levar ao relaxamento 
do corpo, gerando felicidade e, como 
resultado, melhor saúde. 

ciso seguir a regra, mesmo por aqueles 
que, por ofício, têm obrigação de fazê-
-la ser cumprida.

É preciso, entretanto, que outros 
órgãos controladores ou fiscalizadores 
ajam e mostrem que concordam e estão 
dispostos em evitar que setores remu-
nerem seus trabalhadores além do teto.

Testemunhas de tantas decepções 
cresce o número de cidadãos que ficam 
indignados com a falta de compromis-
so de poucos privilegiados que enten-
dem que precisam levar vantagem, ga-
nhando salários acima do teto e dando 
a impressão de que ainda quer mais.

O Amapá, um estado com muitos 
problemas que freiam a melhoria da 
qualidade de vida da população, ainda 
se permite, através de alguns dos seus 
servidores privilegiados, a receber salá-
rio acima do teto nacional, superando 
os 33 mil reais mensais. 

Se esse é o teto definido para paga-
mentos de empregados do Setor Públi-
co então que seja respeitado, porque 
desta forma está respeitando o sacrifí-

bilitam dificultar ou ocultar a informa-
ção.

A disposição legal sobre este assunto 
prevê, entre outras coisas, punição pelo 
descumprimento da ordem legal e por 
deixar a população desinformada ou 
sem poder dispor da informação.

Respeitar o erário é preciso!
Aqueles que ainda insistirem em ga-

nhar acima do teto que a Constituição 
define, precisam compreender que po-
dem ser apanhados e punidos a qual-
quer tempo. Tem, na prática, o mesmo 
sentido da propina para quem recebe e 
o favorecimento para quem paga. 

Aliás, não demora a que essa con-
duta, tanto para quem autoriza o paga-
mento (vantagem indevida) como para 
quem recebe esse pagamento (apro-
priar-se o funcionário público) seja 
interpretado como crime. No tipo cor-
rupção, ou no tipo peculato.

A Lei de Gerson, que não vingou, 
tinha como fundamento principal “le-
var vantagem em tudo”. Isso não de-
mocrático.

A ESPIRITUALIDADE E A FÉ AFETAM A SAÚDE

OS MEANDROS DA TRANSPARÊNCIA

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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Cantata de Natal do Tribunal de Justiça do Amapá  per-
correndo os municipios amapaenses levando mensagens 

natalinas,

Desembargador 
vice-prresidente 
do TJAP, Gilber-
to Pinheiro, um 
caboclo amapa-

ense.

Maria Goreth da Silva e Sousa, Secretária de Edu-
cação do Estado do Amapá, traduz um 2017 de 
projetos concretizados na educação amapaense.

Pofessora e empresária.Iria Brasiliense Leite, festejou nova idade 
com amigos e familia. Parabéns!

Empresário Jaime Nunes, tomou posse como presidente da-
diretoria da Associação Comercial e Industrial do Amapá 

(ACIA).

Professor e escritor Paulo Tarso de Barros  recebe o Pastor 
Otoniel Alencar, presidente da AD em visita a Biblioteca Elcy 

Lacerda.
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