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Rumo ao Hexa
Copa não empolga amapaenses

Amapaenses ainda não estão em clima de Copa do Mundo. O clima verde e ama-
relo nas ruas de Macapá não é nada efusivo se comparado a edições anteriores.

A M A PA Z Ã O 
Ypiranga é o Campeão 2018

“Música”
Tema da exposição fotográfica da Unifap
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Crueldade

A autocrueldade é, sem dúvi-
da, a mais dissimulada de 
todas as opressões. De todas 

as violências que padecemos, as que fa-
zemos contra nós mesmos são as que 
mais nos fazem sofrer. 

Nessa crueldade, não se derrama 
sangue, somente se constroem cercas e 
cercas, que passam a nos sufocar e a nos 
afligir por dentro. Montaigne, célebre 
filósofo francês do século XVI, escre-
veu: “A covardia é mãe da crueldade”. 
Realmente, é assim que se inicia nossa 
autoagressão. Em razão de nossa fragi-
lidade interior e de nossos sentimentos 
de inferioridade, aparece o temor, que 
nos impede de expressar nossas mais 
íntimas convicções, dificultando-nos 
falar, pensar e agir com espontaneidade 
ou descontração. 

A autocrueldade é, sem dúvida, a 
mais dissimulada de todas as opressões. 
Além de vir adornada de fictícias vir-
tudes, recebe também os aplausos e as 
considerações de muitas pessoas, mas, 
mesmo assim, continua delimitando e 
esmagando brutalmente. Essa atmosfe-
ra virtuosa que envolve os que buscam 
ser sempre admirados e aceitos deve-se 
ao papel que representam incessan-
temente de satisfazer e de contentar a 
todos, em quaisquer circunstâncias. 
Buscam contínuos elogios, colecionan-
do reverências e sorrisos forçados, mas 

pagam por isso um preço muito alto: 
vivem distantes de si mesmos. 

A causa básica do “autotormento” 
consiste em algo muito simples: viver a 
própria vida nos termos estabelecidos 
pela aprovação alheia. A timidez pode 
ser considerada uma autocrueldade. O 
acanhado vigia-se e, ao mesmo tempo, 
vigia os outros, vivendo numa autopri-
são. Em razão de ser aceito por todos, 
ele não defende sua vontade, mas sim a 
vontade das pessoas. Pensa que há algo 
de errado com ele, não desenvolve a 
autoconfiança e, continuamente, se es-
conde por inibição. 

Pensar e agir, defendendo nosso 
íntimo e nossos direitos inatos e, de-
finindo nossas perspectivas pessoais, 
sem subtrair os direitos dos outros, é 
a imunização contra a autocrueldade. 
Para vivermos bem com nós mesmos, 
é preciso estabelecermos padrões de 
autorespeito, aprendendo a dizer “não 
sei”, “não compreendo”, “não concordo” 
e “não me importo”. 

As criaturas que procuram bajula-
ção e exaltação martirizam-se para não 
cometer erros, pois a censura, a depre-
ciação e a desestima é o que mais as ate-
morizam. Esquecem-se de que os erros 
são significativas formas de aprendiza-
gem das coisas. 

É muito compreensível faltarmos à 
lógica numa tomada de decisão, ou mu-

damos de ideia no meio do caminho; 
no entanto, quando errarmos, será pre-
ciso que assumamos a responsabilidade 
pelos nossos desencontros e desacertos 
e apreendamos o ensinamento da li-
ção vivenciada. Quem busca consenso, 
crédito e popularidade não julga seus 
comportamentos por si mesmo, mas 
procura, ansiosamente, as palmas dos 
outros, oferecendo inúmeras razões 
para que suas atitudes sejam totalmente 
consideradas.  Vivendo e seguindo seus 
próprios passos, poderá inicialmente 
encontrar dificuldades momentâneas, 
mas, com o tempo, será recompensado 
com um enorme bem-estar e uma inte-
gral segurança de alma. 

Estar alheio ou sair de si mesmo, na 

ânsia de ser amado por todos aqueles 
que considera modelos importantes, 
será uma meta alienada e inatingível. O 
único modo de alcançar a felicidade é 
viver, particularmente, a própria vida. 
A fixação que temos de olhar o que os 
outros acham ou acreditam, sem pos-
suirmos a real consciência do que que-
remos, podemos, sentimos, pensamos e 
almejamos, é o que promove a destrui-
ção em nossa vida interior, ou seja, o es-
facelamento da própria unidade como 
seres humanos e, por consequência, 
nossa unidade com a vida que está em 
tudo e em todos. 

(Do livro de Hammed – As Dores da 
Alma)

Editorial Nem Copa do Mundo anima brasileiros

“Se a seleção começar a 
ganhar o brasileiro es-
quece tudo. Brasileiro 

gosta mesmo é de levantar caneco”.

Parece ser uma unanimidade na-
cional. Ninguém jamais viu tama-
nho desinteresse por futebol no país 
às vésperas da estreia do Brasil em 
uma Copa do Mundo na Rússia, é 
raro encontrar uma rua pintada, 
bandeiras verde e amarela nas jane-
las, um torcedor entusiasmado com 
a participação de mais um Mundial. 

O bom desempenho da seleção 
dentro de campo e o carisma do téc-
nico Tite seriam motivos suficientes 
para deixar o torcedor brasileiro oti-

mista. Mas não é o que se vê Brasil 
a fora. Há várias teses para explicar 
este distanciamento. Desde o abalo 
na confiança por causa dos 7 a 1 de 
2014 ao momento do país, que deixa 
qualquer um desanimado. 

Essa realidade está acontecendo 
também no Amapá. Macapá capi-
tal é a vitrine desse desânimo e do 
distanciamento muito grande da po-
pulação em relação à seleção. Esse 
desinteresse se deve a alguns fatores. 
Primeiro, todo mundo está muito 
aborrecido com o que tem aconte-
cido no país. Corrupção deslavada, 
descaso absoluto das autoridades. A 
população está muito desconfiada e 
aí a seleção fica em segundo plano.

Macapá, em época de copa, se 
tornava uma cidade ativa, a união 

entre os cidadãos era apresentada 
em todos os locais, ruas e residên-
cias. Acontecia disputas entre as me-
lhores decorações de ruas, de resi-
dências, a animação era contagiante.

Este ano não parece ser o mes-
mo o sentimento das ruas do Rio de 
Janeiro, passando por Belém e che-
gando a Macapá, o desânimo é geral. 
Macapaenses quando consultados 
afirmam – “Não há animo para fazer 
festa. Nas outras Copas nós pintáva-
mos as ruas, colocávamos bandeiras 
nos carros. Mas esse ano não há cli-
ma para isso”.

Numa rara exceção de animação 
nas ruas de Macapá os moradores 
da Ana Nery retocam as pinturas do 
asfalto e colocam as bandeirolas se 
preparando para a estreia do Brasil 

conta a Suécia neste domingo (17) 
na Copa da Rússia. Eles mantêm o 
otimismo e torcem pela Seleção Bra-
sileira e reuniram-se mais uma vez 
para enfeitarem sua rua, mesmo não 
tendo o concurso dos quais foram 
cinco vezes campeões. Para eles tem 
que torcer, tem de fazer festa, pois é 
o Brasil que está procurando trazer 
o Hexa, já são 16 anos sem título, 
dessa vez vem.

Mas de acordo com os especia-
listas em futebol em 2014 também 
havia esta discussão. A menos de 
um mês da Copa não tinha nada 
nas ruas. Mas quando a bola rolou, 
a paixão explodiu. Tudo bem que 
aquela Copa era no Brasil, mas pode 
acontecer isso de novo se a seleção, 
que é boa, for ganhando os jogos.
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Da Editoria

O governo do Amapá 
anunciou na última 
terça-feira (12) a an-

tecipação da primeira parcela 
do 13º salário para o dia 20 de 
junho. A estimativa é de que o 
pagamento de 50% do benefício 
injete cerca de R$ 84,1 milhões 
na economia do estado.

Mesmo com a organiza-
ção das contas 
públicas, de 
acordo com a 
Secretaria de 
Estado da Fa-
zenda (Sefaz), 
o pagamento 
dos servidores 
deve continuar 
parcelado.

“Estamos fa-
zendo um tra-
balho de con-
trole das contas 
públicas, de transparência, de 
retidão fiscal que nos coloca 
com mais três estados do Brasil 
como os únicos do país a ante-
ciparem o 13º. Isso ocorre por 
causa do planejamento fiscal 
do Estado”, falou o governador 
Waldez Góes.

O valor corresponde ao 
adiantamento do décimo tercei-

ro de servidores efetivos esta-
duais é de R$ 73,9 milhões, fe-
derais cedidos ao Estado de R$ 
1,7 milhão, de cargos comissio-
nados, R$ 2,3 milhões, de con-
tratos administrativos, R$ 4,2 
milhões e trabalhadores da Uni-
dade Descentralizada de Execu-
ção (UDE), R$ 1,9 milhão.

Nos anos anteriores, con-
tratos administrativos e traba-
lhadores da UDE só recebiam 
o décimo terceiro salário, inte-

gralmente, no mês de dezem-
bro. Para o governador, o adia-
mento só ocorre por causa de 
um grande esforço.

“Graças a muito planeja-
mento e empenho do governo, 
prezando pelos direitos e bem-
-estar da nossa gente, pelo de-
senvolvimento do Amapá. O 
cenário ainda é desafiador, mas 

nós temos o compromisso de 
não recuar e, sim, de continuar 
com os investimentos”, frisou.

De acordo com o Conselho 
Nacional de Secretários de Esta-
do da Administração (Consad), 
até o momento, além do Ama-
pá, os estados do Pará, Paraná 
e Goiás declararam que vão an-
tecipar a metade do 13º salário.

Auxílio jaleco

O gover-
nador confir-
mou também 
para junho, 
o pagamento 
de R$ 2,3 mi-
lhões corres-
pondentes à 
primeira par-
cela do auxí-
lio jaleco para 
4.256 servi-
dores da Saú-

de, entre médicos e enfermeiros 
do Estado, inclusive, os cedidos 
aos municípios. A outra parcela 
será efetivada no próximo se-
mestre, como prevê a legislação.

Com o auxílio, existe a pre-
visão de que entre os dias 30 de 
maio a 20 de junho girem no 
Estado aproximadamente R$ 
270 milhões.

GEA injeta 84,1 milhões na economia do 
Estado com o pagamento do 13º salário.

Pule de dez
Se há uma unanimidade em todas 
as pesquisas realizadas nesse arraial 
é que Randolfe Rodrigues é Senador 
por mais oito. O midiático Senador tirou 
nota seis na produção parlamentar, 
já como garoto propaganda do Brasil dez. Colou.

Malandro
Macaco velho daquilo pelado Claudio Pinho saiu 
com essa no facebook. Meu primeiro voto é Jane-
te, mulher guerreira, mas o segundo é de Fátima 
Pelaes. Jogando gasolina na relação estremecida de 
Fátima e Gilvan. Sai de boca Claudio, quem não te 
conhece que te compre.

No muro
Os Alcolumbre criaram um imbróglio no contrato 
do Macapá Hotel, sublocaram o espaço, receberam, 
não pagaram, agora olham de cima do muro a 
briga do Estado para reaver o logradouro, mas se 
colocarem pra vender, eles são os primeiros a ofertar 
lance.

Com chance
Jaime Dominguez Nunez encara uma empreita na 
política que tem tudo pra dar certo. Basta pra isso 
inflexionar o discurso correto. Ou seja, ele é o dife-
rencial na eleição para o Senado.

RDM na eleição
A direção da Rádio Difusora de Macapá está se or-
ganizando para dar sua parcela de contribuição no 
processo eleitoral que se avizinha. Aguardem entre-
vistas e debates com os candidatos.

Sem noção
O prefeito Divino Rocha e assessores deram tapa na 
boca de Leão e se ferraram. Pagaram uma empresa 
de capina e limpeza no valor de R$ 40 mil sem mes-
mo que a empresa existisse de fato e de direito.

Desencantado
Depois de ter sido preso, ele o empresário Felipe está 
mesmo determinado a voltar para Fortaleza, sua 
terra natal, segundo íntimos, ele anda com depres-
são e nem sair de casa tem saído.

Greve a vista
Os Rodoviários estão anunciando paralisar a par-
tir do dia 20. Eles querem que reduzam a jornada 
de trabalho de 6hs para 5hs, melhores condições de 
trabalho e etc.

Pré-candidatura
Fátima Pelaes lançou na sexta-feira, na sede do 
MV 13 bairro do Trem sua pré-candidatura para o 
Senado. Apesar das especulações Gilvan e Fátima 
estão bem e a exemplo de outros Estados o MDB 
lança dois candidatos. Democracia é isso. Que ven-
ça o melhor.
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Reinaldo Coelho

Às vésperas da estreia do Bra-
sil na Copa do Mundo, neste 
domingo (17) contra a Suíça 

as 15 horas na cidade de Rostov pelo 
Grupo E, o clima verde e amarelo nas 
ruas de Macapá não é nada efusivo se 
comparado a edições anteriores. Prova 
disso é que muitas lojas que vendem 
produtos decorativos e adornos com o 
tema já vêm fazendo liquidações, antes 
mesmo dos jogos oficiais começarem 
e dividiram o espaço com os adereços 
dos festejos juninos. 

Comércio
Pelas ruas do comércio o clima ver-

de e amarelo conquistou lojistas de di-
ferentes segmentos, que apostam em 
itens nas cores do Brasil para garantir 
aumento nas vendas. De liga de cabe-

lo a cabides é possível en-
contrar uma variedade de 
itens, de todos os preços, 
que remetem aos tons da 
bandeira nacional. Corne-
tas, vuvuzelas, buzinas, ca-
necas, balões, bandeirolas, 
camisas. Não faltam opções 
para quem deseja entrar no 
clima da Copa.

Muitos empresários di-
zem que o movimento está 
engatinhando, tanto para 
os adereços da copa quan-
to dos folguedos juninos. A 
esperança é que melhore.

“Quando o Brasil começar a ganhar 
os primeiros jogos os amapaenses co-
meçam a se entusiasmar e passarão a 
torcer devidamente vestindo a camisa 
da copa e as vendas crescerão”.

Para não sair no prejuízo muitos 

empresários fizeram pedidos em me-
nor proporção de encomendas relacio-
nados aos temas, comparados aos anos 
anteriores. Tem produtos que seguem 
a linha tanto da Copa, quanto da festa 
junina, tudo para chamar a atenção dos 

consumidores.
E para cha-

mar a atenção dos 
c o n s u m i d o r e s 
muitos empresá-
rios, mesmo não 
estando otimis-
ta com a seleção 
brasileira, devido 
a ressaca do 7 a 1 
da Alemanha na 
final com o Bra-
sil em 2014, es-
tão enfeitando a 
frente de suas lo-
jas e vitrines para 
atrair a clientela.

O gerente da 

Marajá material de construção, Leo da 
Silva dos Santos, localizado na Aveni-
da Raimundo Alvares da Costa esquina 
com a Rua Hamilton Silva, Bairro Jesus 
de Nazaré, ornamentou a frente da loja 
e explicou a reportagem que foi feito 
para atrair a freguesia, pois a crise eco-
nômica ainda não passou e a política 
está destruindo a economia.

“Somente o futebol pode levantar o 
astral dos macapaenses, pois já são três 
anos de sofrimento com a economia es-
tagnada, os políticos corruptos destruí-
ram o Brasil e o brasileiro está pagando 
pelos crimes. E então enfeitamos com 
os motivos da copa para atrair cliente-
la, ainda não estamos confiante com a 
seleção”. 

Um dos clientes da loja, o servidor 
público aposentado, Antônio Maciel, 
65 anos, criticou a política brasileira 
e só resta para o cidadão o desporto, 
para poder levantar a autoestima tan-
to em baixa com os bilhões desfalcados 

Amapaenses ainda não estão em clima de Copa do Mundo. O clima verde e ama-
relo nas ruas de Macapá não é nada efusivo se comparado a edições anteriores.

Rumo ao Hexa
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dos bolsos dos brasileiros. “Temos de 
acreditar e ser otimistas e a seleção bra-
sileira é um meio de podermos torcer 
por alguma coisa boa pro Brasil. A cri-
se nesse últimos tempos, tanto política 
quando econômica arrasou conosco, só 
a seleção para levantar a nossa estima”.

Avenida Nery não esmorece  
No entanto para alguns moradores 

ano de Copa é motivo de união e mui-
ta diversão e se reuniram para decorar 
suas residências com motivos da Copa 
da Rússia e homenagens aos craques 
brasileiros, principalmente ao Técnico 
Tite que trouxe para os brasileiros uma 
Seleção renovada e está dando esperan-
ças de que desta vez a Taça do Mundo é 
nossa, de novo!

É o caso dos moradores da Avenida 
Ana Nery, que mesmo sem ter com-
petição entre as ruas e avenidas, como 
acontece em todas as copas, eles vem 
com tudo para a torcida este ano para 
a seleção brasileira na Copa da Rússia 
2018.

Um dos coordenadores da organiza-
ção da decoração da avenida Ana Nery, 
Marlon Zona Norte, 42 anos de ida-
de e morador a 37 anos da tradicional 
via de Macapá, disse que o otimismo é 
grande, principalmente a nossa realida-
de em Macapá, é o descrédito com as 
ações políticas e econômicas.

“Eu não sei essa falta de ânimo e oti-
mismo dos macapaenses, estamos com 
crise? Estamos, mas somos brasileiros e 
nessa hora o Brasil está acima de tudo. 
Aqui estamos otimistas e temos certeza 
que vai dar certo e o Hexa sai esse ano. 
Temos um excelente técnico no coman-
do de boas peças. Temos uma seleção 
favorita”. 

Marco explicou que a Avenida Ana 
Nery tem um histórico de forrozão, do 
Dia das Mães, Copa do Mundo. “Já con-
quistamos quatro títulos da “Rua mais 
bonita de Macapá”, perdemos uma só, 
que houve... deixa pra lá, mas isso não 
abalou ninguém. A Ana Nery é família”. 

Os moradores, possuem uma ‘cai-
xinha surpresa’, onde é depositado re-
cursos voltados para as programações 
festivas e este ano para a Copa do Mun-
do já foi utilizado R$ 3 mil e os enfeites 
são reciclados e alguns doados, caso do 
esteios de bambu. “Convidamos todos 
para participar da nossa festa, neste do-
mingo, a feijoada é por conta da casa”.

Empresa de ônibus anima as ruas 
de Macapá

A empresa de ônibus AmazonTur, 
que está no Amapá desde julho de 
2001, começou a circular em Macapá 
a decoração temática dos coletivos, no 
melhor clima de Copa do Mundo. Os 
ônibus foram “envelopados” com ade-
sivos com todas as cores e motivos da 
maior competição do futebol mundial, 
que será aberta na próxima quinta-
-feira, na Rússia – com mensagens de 
apoio à Seleção Brasileira, é claro.

O idealizador do projeto é Paulo 
Dartora, diretor comercial da empresa. 
“Não é a primeira vez que a gente ado-
ta essas pinturas temáticas. A gente faz 
isso o ano todo, dependendo da ocasião 
e da necessidade de transmitirmos al-
guma mensagem, uma campanha edu-
cativa ou mesmo melhorar a autoestima 
da população, como neste caso da Copa 
do Mundo”, diz o executivo, que diz ser 
uma das iniciativas que integram ações 
de responsabilidade social da empresa.

Segurança Pública
Em ano de Copa do Mundo, é co-

mum que torcedores se reúnam em 
pontos estratégicos para assistir ou 
mesmo comemorar resultados de jo-
gos. Um dos pontos mais procurados é 
a Orla de Macapá. A Secretaria de Es-
tado de Segurança Pública (SEJUSP) 
também informou que a segurança 
pública será reforçada durante os jo-
gos da Copa. O efetivo da Polícia Mili-
tar estará nas ruas de Macapá e Região 
Metropolitana com ações já planejadas 
e abordagens específicas. Em nota, a 
secretaria informa que vai “reforçar o 
policiamento nos locais de grande con-
centração de torcedores.

Há 16 anos querendo o HEXA
Há exatos 16 anos o mundo se curva-

va à malemolência do futebol brasilei-
ro. Foi no dia 30 de junho de 2002, em 
Yokohama (Japão), que o Brasil venceu 
a Alemanha por 2 a 0 e conquistou o 
Pentacampeonato Mundial, sagrando-
-se o maior vencedor da história das 
Copas do Mundo, posto que mantém 
até hoje. Uma conquista marcada, aci-
ma de tudo, pelo talento. Aquela Copa, 
por sinal, foi a última decidida pela 
qualidade individual. E há quatro anos 
o Brasil sofria uma das piores derrotas 
de uma seleção em sua própria casa, a 
Alemanha derrota em 2002 banhou o 
escrete canarinho com 7 a 1 inesquecí-
vel. 

Mas, mesmo com os escândalos do-
minando a Confederação Brasileira de 
Futebol, com seus cartolas sendo pre-
sos nos Estados Unidos por corrupção, 
o futebol brasileiro reagiu a derrota 

acachapante e escolheu um técnico que 
mostrou para que veio. 

Horário dos jogos do Brasil
Seleção Brasileira estreia na Copa do 

Mundo de 2018, na Rússia, no dia 17 de 
junho (domingo), às 15h, contra a Su-
íça, na cidade de Rostov. A equipe do 
técnico Tite voltará a jogar depois só na 
sexta-feira, dia 22 de junho, às 9h, em 
São Petersburgo, contra a Costa Rica. 
Depois, encerra sua participação na 
primeira fase contra a seleção da Sér-
via no dia 27 de junho (quarta-feira), às 
15h, em Moscou.  

Instituições públicas e agências 
bancárias atenderão a população em 
horário diferenciado durante os jo-
gos da copa do mundo, que come-
çam amanhã. Por meio de decreto, o 
Governo do Estado e Prefeitura de 
Macapá estabeleceram o horário de 
funcionamento nos dias dos jogos da 
seleção brasileira. 

Nos dias em que os jogos aconte-
ceram pela manhã, como no dia 22 
de junho, o expediente será a tarde 
das 14h às 18h. Quando o jogo for à 
tarde, a exemplo do dia 27 de junho, 
o expediente será de manhã, das 8h às 
13h. Funcionam normalmente as ins-
tituições com serviços essenciais como 
hospitais e segurança pública. 

As agências bancárias também fun-
cionarão em horário diferenciado. A 
Federação Brasileira de Bancos deter-
minou o expediente bancário no dia 22 
de junho quando jogam Brasil e Costa 
Rica, das 13h às 17h. E no dia 27 no 
jogo entre Brasil e Sérvia o expediente 
será apenas pela manhã das 9h às 13h.

O modelo da nova pintura temática dos ônibus da empresa AmazonTur, no 
clima da Copa do Mundo

Rumo ao hexacampeonato a seleção brasileira já tem a foto oficial 
para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Nesta sexta-feira os 23 joga-
dores e os 10 integrantes da comissão técnica posaram juntos após 
o treino, no último dia da preparação da equipe em Londres, no CT do 
Tottenham. Foram duas semanas de treinos na Inglaterra. O grupo 
deixou a concentração e viajou para Viena, onde enfrentou a Áustria 
em amistoso saindo vencedor com um placar de 3 a 0.

Veja a ordem dos jogadores (da esquerda para a direita): Em pé: Mar-
quinhos, Filipe Luís, Danilo, Marcelo, Ederson, Alisson, Cássio, Renato 
Augusto, Casemiro, Paulinho, Fernandinho e Geromel;
No meio: Ricardo Rosa (preparador físico), Fábio Mahseredjian (pre-
parador físico), Rodrigo Lasmar (médico), Taffarel (treinador de go-
leiros), Edu Gaspar (coordenador de Seleções), Tite (técnico), Cléber 
Xavier (auxiliar técnico), Sylvinho (auxiliar técnico), Fernando Lázaro 
(analista de desempenho) e Matheus Bachi (auxiliar técnico e tecno-
lógico);
Sentados: Roberto Firmino, Taison, Philippe Coutinho, Thiago Silva, 
Gabriel Jesus, Miranda, Neymar, Fágner, Fred, Willian e Douglas Costa.
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Governo Temer acabou antes do fim!
Por Adrimauro Gemaque

Michel Temer (MDB), tido 
hoje como o presidente 
mais impopular da his-

tória pós-redemocratização, bateu 
novamente seu próprio  recorde ne-
gativo. Pesquisa publicada pelo Data-
folha, divulgada no último domingo 
(10/06), apresentou números da ava-
liação de seu governo. O percentual 
daqueles que consideraram a sua ad-
ministração ruim ou péssima chegou 
a 82% contra os 70% do mês de abril, 
em pesquisa realizada pelo mesmo 
instituto. Veja abaixo o gráfico da pes-
quisa de abril, publicado no Portal G1 
(17/04/2018)

A rejeição do presidente Michel Te-
mer, supera inclusive o da presidente 
Dilma Rousseff (PT), que no mês de 
agosto de 2015 chegou a atingir 71% 
entre os brasileiros. Somente 3% dos 
consultados durante a pesquisa con-
sideram o governo do presidente Mi-
chel Temer ótimo ou bom e 14% re-
gular. Quando assumiu interinamente 
a presidência em meados de 2016, a 

taxa era de 31%. Em 2017, a taxa subiu 
para 69%. 

A pesquisa do Datafolha apon-
ta também que a impopularidade de 
Temer cresceu em todas as faixas de 
renda e escolaridade nas cinco regiões 
do país. Na região Nordeste, Temer é 
rejeitado por 87%. Nas regiões Sul e 
no Sudeste, o índice chega a 80%. Um 
outro dado investigado pelo Instituto 
foi sobre um eventual apoio do pre-
sidente Michel Temer nas eleições de 
outubro deste ano. Dos eleitores que 
foram ouvidos, 92% declararam que 
não votariam no candidato apoiado 
por Temer.

Os números revelados pela pesqui-
sa em abril e agora de junho demons-
tram a insatisfação da população com 
o governo em vários cenários. Essa  
rejeição com o governo atual fica de-
monstrado nitidamente na resposta 
de outro quesito da pesquisa. Para 
32% dos brasileiros, a situação do país 
vai piorar até o final do ano.

Sem dúvida alguma a greve dos ca-
minhoneiros foi o capítulo que faltava 
para retratar o descontentamento do 
brasileiro. Isso nos remete coinciden-

temente ao mesmo mês de junho de 
2013, cinco anos atrás, quando a po-
pulação foi às ruas nas principais ca-
pitais do país indignada pelo aumento 
na tarifa de ônibus. Quem acreditou 
naquela ocasião que as manifestações 
eram apenas por 20 centavos de real 
na redução do preço das passagens? 
De lá pra cá a população tem estado 
mais vigilante e atuante, principal-
mente através das redes sociais, re-
clamado mais dos governantes, dos 
partidos políticos, da corrupção e da 
ineficiência das demandas da socieda-
de que não chegam à população com 
os serviços públicos de qualidade.

Para QUADROS (2018), em seu ar-
tigo “A contestação ao governo Temer” 
escreve que (...) Estudos clássicos so-
bre o governo representativo partem 
da idéia de que, em democracias, o 
povo não governa diretamente – para 
fazer parte do governo, o povo precisa 
do mecanismo da representação polí-
tica formado por partidos e políticos. 
Os argumentos pró-representação po-
lítica são os mais variados possíveis. 
Em suas obras, os sociólogos Max We-
ber (1864-1920) e Joseph Schumpeter 

(1883-1950) limitam a participação do 
povo no voto nas democracias porque 
ambos entendiam que a complexidade 
administrativa da sociedade moderna 
atrelada à incapacidade do indivíduo 
comum em tomar decisões frente a as-
suntos complexos se colocavam como 
condições óbvias que inviabilizavam a 
participação mais ampla do povo.

Para os analistas, o governo de Mi-
chel Temer acabou. Perdeu credibili-
dade, e isso não se recupera do dia pra 
noite. Após assumir a presidência foi 
denunciado duas vezes por corrup-
ção e foi salvo pelo Congresso, porém 
continua sendo investigado pela Polí-
cia Federal.

A partir desta semana o país fica-
rá anestesiado pela Copa do Mundo. 
A esperança de boa parte da popula-
ção estará entregue nos pés da seleção 
brasileira de futebol. O resultado des-
ta competição poderá influir a men-
te dos eleitores e o futuro político do 
país. Vamos aguardar esse desfecho 
para saber quem vai ser o campeão. A 
seleção brasileira ou o Brasil?

Adrimauro Gemaque, Articulista.
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Turma do Bem vence na categoria
Prêmio para a Melhor Iniciativa em Ação Social
Sua Majestade a Rainha Sofía 

presidirá a cerimônia de en-
trega desses prêmios interna-

cionais no próximo dia 14 de junho, 
em Madri.

A Fundación MAPFRE anunciou 
os ganhadores de seus Prêmios 2017, 
distinções de caráter internacional 
cujo objetivo é reconhecer o trabalho 
de instituições e pessoas que contri-
buem com seu trabalho diário para 
melhorar a vida da sociedade em áreas 
relacionadas ao compromisso social, à 
pesquisa, saúde, prevenção de aciden-
tes e seguro. 

A verba global dos prêmios é de 
150.000 euros e serão entregues no dia 
14 de junho em uma cerimônia presi-
dida pela Sua Majestade a Rainha So-
fía, e que será realizada no Cassino de 
Madri. 

Na edição deste ano recebeu-se um 
total de 844 candidaturas, procedentes 
da Europa, dos Estados Unidos e de 
países ibero-americanos. Dentre todas 
elas o Projeto Dentista do Bem, da or-
ganização social brasileira, Turma do 
Bem, vai receber o Prêmio para a Me-
lhor Iniciativa em Ação Social. 

A coordenadora responsável pelo 
projeto Dentista do Bem na cidade de 
Macapá é a Dra. “DAIZ NUNES”, que 
também comemora a premiação junto 
com a ONG, já que faz um maravilho-

so trabalho em Macapá. 
Os premiados em outras categorias 

são: Vicente Del Bosque prêmio para 
toda uma vida profissional, a Orga-
nização de Bombeiros Americanos 
(OBA), a Fundação Enlace Hispano 
Americano de Saúde (EHAS) e a Uni-
versidade da Pensilvânia (EUA).

Mais Informações 

PRÊMIOS FUNDACION MAP-

FRE
 
MAIS DE 

17.000 DENTIS-
TAS VOLUN-
TARIOS ATEN-
DEM A 71.000 
JOVENS SEM 
RECURSOS DE 
14 PAÍSES

O projeto 
Dentista do Bem, 
da organização 
social, Turma 
Do Bem, rece-
be da Fundação 
MAPFRE de Me-
lhor Iniciativa 
de Ação Social, 
como prêmio, 
ganhará 30.000 
euros.  

No Brasil 40 
milhões de pes-
soas não tem 
acesso ao den-
tista por falta de 
recursos econô-
micos. 

A Rainha Sofia presidirá o ato de 
entrega dos prêmios internacionais no 
próximo 14 de junho, em Madrid. 

O Dentista do Bem é a maior rede 
de voluntariado especializado 
do mundo e o principal proje-
to da organização social Turma 
do Bem (TdB), que ao final dos 
anos noventa foi criada pelo Dr. 
Fábio Bibancos. Seu objetivo é 
contribuir para a inclusão so-
cial de crianças e adolescentes 
entre 11 e 17 anos com escassos 
recursos econômicos através de 
tratamentos odontológicos que 
são proporcionados de forma 
gratuita por 17.100 dentistas 
que formam a rede de Dentistas 
do Bem. 

O atendimento que essas 
pessoas recebem, 71.000 benefi-
ciários – até hoje – é de caráter 
curativo, preventivo e educati-
vo, e se realiza nos consultórios 
dos próprios dentistas voluntá-
rios. A Turma do Bem também 
realiza o acompanhamento de 
todos os envolvidos no projeto: 

beneficiário e dentista. 
O programa acontece em 1.500 mu-

nicípios do Brasil, Portugal, Argenti-
na, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, 
México, Panamá, Paraguai, Peru, Re-
pública Dominicana, Uruguai e Vene-
zuela. Os pacientes, triados em escolas 
públicas e organizações sociais, são 
selecionados através de critérios como 
pobreza, problemas odontológicos 
mais graves e mais velhos (próximos 
do primeiro emprego).

Desde 2002 trabalhando pela saú-
de bucal dos adolescentes

 
Atualmente, um total de 2.400 mi-

lhões de pessoas no mundo sofrem 
problemas dentais causados principal-
mente por caries não tratadas. Estima-
-se que a cada ano surjam 190 milhões 
de novos casos. No Brasil, em con-
creto, 40 milhões de pessoas não tem 
acesso ao dentista por falta de recursos 
econômicos. 

A origem do projeto surgiu atra-
vés do livro que o Dr. Fábio Bibancos, 
publicou em 1995 com o título, “Um 
Sorriso feliz para seu filho”, focado na 
prevenção de problemas odontológi-
cos. Após as palestras realizadas nas 
escolas públicas, as mães falavam que 
entendiam tudo, mas que a preven-
ção já não era suficiente e mostravam 
as bocas das crianças em condições 
terríveis de saúde bucal. Então ele co-

meçou a atender no Instituto Biban-
cos de Odontologia, mas eram muitas 
crianças, então ele pediu a ajuda de 15 
colegas dentistas para atender gratui-
tamente e assim nasceu o projeto Den-
tista do Bem. 

A Turma do Bem também con-
ta com outros projetos, como o cria-
do em 2012, que oferece tratamento 
odontológico para 750 mulheres víti-
mas de violência doméstica. 

Os Prêmios internacionais Funda-
ção MAPFRE, reconhecem o trabalho 
de instituições e pessoas que contri-
buem com seu trabalho cotidiano para 
melhorar a vida da sociedade em áreas 
relacionadas ao compromisso social, 
pesquisa, saúde, prevenção de aciden-
tes.

Entrega de prêmios
Quinta-feira, 14 de junho de 2018. 

Cassino de Madri. Calle Alcalá, 15.
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AMAPAZÃO
Ypiranga é o Campeão 2018

O Clube da Torre teve o jogador revelação, com Lu-
quinha, e o craque do campeonato, Otávio e Tony Love 
conquista o título de artilheiro do Amapazão 2018

Pág. 15
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Antes que você esqueça!
BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL ELCY LACERDA

Da Editoria

Esta semana escolhemos a tra-
dicional Biblioteca Pública 
Estadual ‘Elcy Lacerda’, que 

teve sede em diversos pontos da Ma-
capá antiga e hoje está localizada ao 
lado dos maiores patrimônio histórico 
e cultural amapaense, a Igreja Matriz 
de São José de Macapá e compõem o 
Complexo Cultural Tradicional da Ma-
capá Antiga – Biblioteca, Igreja Matriz, 
Largo dos Inocentes, Praça Veiga Ca-
bral e Cemitério N. S. da Conceição. 

Sua origem remonta à Biblioteca que 
foi instalada em uma casa particular 
com um acervo doado pelo Dr. Acylino 
de Leão (1888-1950), médico, político 
e acadêmico da APL e outras obras re-
ferentes ao Estado do Amapá. Esta casa 
ficava na Rua Mário Cruz, ao lado da 
Intendência de Macapá, hoje transfor-
mada em Museu Histórico Joaquim 
Caetano da Silva. Isto quando o Amapá 
pertencia ao Estado do Pará.

Com a transformação do Amapá em 
território, uma das preocupações do 1º 
governador, Cap. Janary Gentil Nunes, 
foi transferir este acervo existente para 
um local mais adequado, onde a comu-
nidade pudesse ter melhor conforto em 
suas pesquisas e leituras.

No dia 20 de Abril de 1945, sob a égi-
de do Chanceler da Paz, que foi a figura 
do eminente Barão do Rio Branco, foi 
criada oficialmente a Biblioteca Públi-
ca de Macapá, durante a comemoração 
do primeiro centenário de nascimento 
desta figura histórica. 

– O ato foi presidido pelo Dr. Raul 
Monteiro.

Raul Monteiro Valdez

Valdez, governador interino, e a 
saudação feita pelo Sr. Paulo Arman-
do Martins Xavier, primeiro diretor da 
instituição, que passou a funcionar em 
uma das salas do Grupo Escolar Barão 

do Rio Branco.
Em 1950 foi 

transferida para um 
prédio construí-
do especificamen-
te para esse fim, 
em frente à Escola 
Normal de Macapá 
(IETA).

Com o aumen-
to considerável do 
acervo e haven-
do necessidade de 
outro prédio, em 
1971, o governo do 
Gal. Ivanhoé Mar-
tins decidiu que a 
biblioteca passasse 
a funcionar na Rua 
São José, esquina 
com a Av. Mendonça Furtado, seu en-
dereço atual.

Em 1992 a Biblioteca passou por re-
formas e adaptações, sendo reinaugu-
rada em 10 de junho de 1994. Nesses 
dois anos ela funcionou no prédio da 
COBAL (hoje SEBRAE), e através da 
Lei nº 0269, de 12 de Junho de 1996, 
a Biblioteca foi personalizada com o 
nome de Biblioteca Pública Estadual 
Elcy Lacerda, homenagem feita à Pro-
fessora Elcy que tanto engrandeceu o 
Amapá no Brasil e no mundo.

E, coincidentemente, Elcy nasceu no 
dia 20 de Abril de 1945.

Entre o final de 2009 e até o dia 27 
de abril de 2012, a Biblioteca ficou fe-
chada para reformas e adaptações.  Re-
abriu, e foi reinaugurada pelo Governo 
do Amapá.

A biblioteca, hoje.

A Biblioteca Pública Estadual Elcy 
Lacerda tem prestado relevante auxílio 
à pesquisa da comunidade amapaense, 
principalmente aos estudantes, através 
de suas salas de referências. Também 
auxilia tecnicamente e materialmente 
as Bibliotecas Municipais, buscando 
organizar um sistema de rede entre as 
Bibliotecas do nosso Estado.

Dispondo de um acervo em cerca 
de 60 mil itens (dentre livros, jornais, 
revistas, CD’s e DVDs) distribuídos em 
várias salas:

Ensino Fundamental
Infanto-juvenil
Acesso à Internet
Auditório multiuso
Sala Elcy Lacerda
Sala Afro-indígena
Sala do Ensino Médio e Superior
Sala Amapaense
Sala de Periódicos
Sala de Obras raras – acervo dos jor-

nais mais antigos do AP
Sala de Braile e audioteca
Sala Circulante

Galeria Alcy Araújo
Abriga a Associação Amapaense de 

Folclore e Cultura Popular

Destacamos a importância educa-
cional e cultural da Biblioteca Públi-
ca como um centro de referência aos 
pesquisadores, que nela encontram 
diversos tipos de suporte para que de-
senvolvam trabalhos, principalmente 
monografias, teses e trabalhos escola-
res.

Ponto de encontro de escritores que 
realizam os lançamentos de suas obras 
expõem, seus trabalhos e realizam pa-
lestras com estudantes e professores, a 
Biblioteca também dispõe de um gru-
po de teatro, constituído por servidores 
que trabalham peças da Literatura In-
fantil – principalmente Monteiro Loba-
to. Esse grupo também conta histórias e 
realiza apresentações na própria Biblio-
teca e nas escolas, inclusive em Municí-
pios do interior.

Semanalmente centenas de 
estudantes visitam a Biblioteca e 
participam de atividades educa-
cionais e culturais

Os servidores da Biblioteca 
são treinados para prestar toda a 
orientação aos usuários, orientam 
as pesquisas, indicam bibliografia 
e esclarecem dúvidas.

Vinculada à Secretaria de Es-
tado da Cultura, em parceria com 
a Secretaria de Estado da Educa-
ção, a Biblioteca tem sido um ór-
gão que ao longo da história vem 
desenvolvendo um trabalho que 
colabora sobremaneira para que o 
nosso Estado preserve sua cultura. 
Ela é a guardiã de um rico acervo 
de obras raras, de clássicos da Lite-
ratura Brasileira e Universal, cole-
ções de periódicos como o “Jornal 
Amapá” (primeiro diário oficial 
do Território), exemplares do jor-

nal “Pinzônia”, e da Biblioteca particu-
lar e objetos pessoais da professora Elcy 
Lacerda.

Alguns ex-diretores e gerentes
Lauro Chaves – Professor
Déa Rola – Bibliotecária
Bernadete Rodrigues – Bibliotecária
Amaparino Gemaque – Bibliotecá-

rio
Cristina Sabóia – Bibliotecária
Ângela Nunes – Professora
Cristina Dias – Bibliotecária
Paulo Tarso Barros – Professor e es-

critor
Tânia Mello – Professora
Ricardo Pontes – Professor e poeta
José Pastana - Professor e poeta
Lulih Rojanski – Escritora e profes-

sora
(Texto: Paulo Tarso Barros e Arqui-

vo da Biblioteca
Fotos: Arquivo de Paulo Tarso Bar-

ros e fotografias do GEA-Biblioteca – 
Internet)

Raul Monteiro Valdez

Elcy Lacerda em quadro do artista plástico

Fachada principal da Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda vista do alto do Teatro das Bacabeiras
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Grupos juninos da capital se prepa-
ram para a seletiva do Polo Macapá

Da Editoria

De quinta-feira (14) à do-
mingo (17) grupos juni-
nos participam da sele-

tiva do Polo Macapá, em que serão 
definidos pelos jurados os grupos 
que irão participar do Festival Esta-
dual. As seletivas nos polos munici-
pais e demais eventos juninos fazem 
parte da programação do Arraiá no 
Meio do Mundo, que chega à fase de 
eliminação através das seletivas. Re-
alizado pela Federação das Entida-
des Folclóricas do Amapá (FEFAP), 
o Arraiá está em sua 10ª edição e é o 
palco dos grupos de todo o país que 
irão participar do Festival Nacional, 
que será em Santana.

Polos Municipais
 
A seletiva do Polo Macapá será 

na sede do Trem Desportivo Clube, 
a partir das 19h. No total, 23 grupos 
disputam as vagas para a etapa esta-
dual, disputada entre as quadrilhas 
juninas mais bem avaliadas nos po-
los municipais. Macapá é o segun-

do Polo a ser disputado. A seletiva 
iniciou pelo Norte com grupos dos 
municípios do eixo Norte da BR 
156. No dia 20 a seletiva será en-
tre as quadrilhas do Polo Leste, dos 
municípios de Santana e Mazagão. 
Em consequência das enchentes no 
Vale do Jari, o Polo foi cancelado e a 
FEFAP decidiu por um Ensaio Show 
em Laranjal no dia 18.

Quesitos
 
A seleção dos grupos que passam 

para a etapa estadual é com base nos 
quesitos tema, dança, passo de qua-
drilha, miss caipira, criatividade, 
harmonia de passos e evolução, con-
junto, entrada e saída, e indumen-
tária. Cada item é julgado por dois 
jurados, que são escolhidos através 

de avaliação curricular de acordo 
com o quesito, e na experiência em 
banca de jurados na quadra junina. 
Os grupos tem 30 minutos para se 
apresentar, e a concentração e dis-

persão conta ponto.

Estilizadas e Tradicionais

A quadra junina no Amapá é di-
vidida em grupos Estilizados e Tra-
dicionais, o que dá opção para o pú-
blico de escolher o que mais agrada. 
Maioria entre os grupos da FEFAP, 
as estilizadas se diferenciam na in-
dumentária, mais ricas visualmente, 
introdução de passos e repertório 
variados, mas têm por obrigação 
manter os passos tradicionais. As 
Tradicionais prezam pelas coreo-
grafias e músicas das quadrilhas 
pioneiras no Brasil, e se apresentam 
separadamente das Estilizadas, no 
Festival Estadual.

Para assistir

Serão três dias de competição 
eliminatória na sede do Trem, e no 
domingo tem a escolha da campeã 
do Polo Macapá entre as classifica-

das. O público 
poderá assistir 
as apresentações 
de três lugares, 
da arquibanca-
da, área vip ou 
mesas, e ain-
da tem acesso 
à praça de ali-
mentação. Após 
as seletivas nos 
Polos a progra-
mação continua 
com o Festival 
Estadual, que 
será em Santa-
na, de 23 à 30 
de junho, e em 

seguida o Nacional, em julho, com 
os 12 grupos melhores colocados 
no Arraiá no Meio do Mundo, e as 

12 melhores quadrilhas juninas do 
Brasil.

Serviços:
Ingresso: R$ 6,00
Área Vip: R$ 10,00
Mesa: R$ 40,00
 
Data: 14 de junho – Atração Juni-

na, Explosão do Renascer, Coração 
Valente, Guerreiros do Fogo, Cora-
ção Caipira, Verde e Amarelo, Reino 
de São João e Renovação Junina.

Data: 15 de junho – Artes da 
Amazônia, Coração Vermelho e 
Branco, Flor do Sertão, Estrela Bra-
sileira, Flor Junina, Estrela Junina, 
Revelação e Simpatia da Juventude.

Data: 16 de junho – Encanto da 
Juventude, Cruzeiro do Sul, Tradi-
ção Junina, Explosão Junina, Impé-
rio do Sertão, Pequena Dama e Luar 
do Sertão. (Márcia do Carmo – Fo-
tografias)



pequeno percentual de nossos servido-
res, vamos acumular estes nomeados 
e, qualquer excedente, alocaremos nos 
CEJUSCS para promover a Desjudi-
cialização em sua unidade de lotação”, 
complementou. 

Esta edição contou com a participa-
ção do presidente do Fórum Nacional 
de Juizados Especiais (FONAJE), o juiz 
de direito Erick Linhares (Tribunal de 
Justiça de Roraima), presente por oca-
sião do 43º Congresso do FONAJE – a 
ser realizado de 13 a 17 de junho, em 
Macapá.

Elogiando muito o Bate Papo com 
a Imprensa, o presidente do FONAJE 
afirmou que “esta iniciativa, até onde 
tenho conhecimento, é inédita, extre-
mamente admirável e pretendo levar ao 
meu Tribunal e a todo lugar onde eu for 
para defendê-la”. “Precisamos que a Jus-
tiça seja mais aberta, acessível, e os jor-
nalistas aqui presentes não representam 
apenas seus veículos, mas toda a socie-
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Reinaldo Coelho

O Tribunal de Justiça do Ama-
pá (TJAP) realizou, na ma-
nhã da última segunda-feira 

(11), a 5ª edição do programa de trans-
parência “Bate Papo com a Imprensa”. 
Criado em 2017 o encontro reúne o 
presidente do Judiciário amapaense, 
desembargador Carlos Tork, com pro-
fissionais de destaque dos veículos de 
comunicação amapaenses para uma 
conversa com temas livres, em atendi-
mento à Política de Comunicação Ins-
titucional da Justiça, conforme prevê a 
Resolução 85/2010 do Conselho Nacio-
nal de Justiça. 

O jornal Tribuna Amapaense parti-
cipou pela segunda vez do evento, que 
nessa edição foi representado pelo edi-
tor Reinaldo Coelho, que em uma de 
suas arguições ao presidente do TJAP, 
desembargador Carlos Tork, pediu para 

que o presidente explicasse como se en-
contrava o Plano de Redistribuição da 
força de trabalho do Poder Judiciário 
amapaense.

O desembargador-presidente expla-
nou que o equilíbrio de distribuição 
de força de trabalhos e concursados, e 
fez uma previsão, com base em levan-
tamentos da Assessoria de Planejamen-
to, de que até o final de julho 90% do 1º 
Grau esteja plenamente equilibrado em 
relação a número de servidores necessá-
rios a cada unidade.

“Além disso, asseguramos com o Po-
der Executivo Estadual um acréscimo 
em nosso orçamento de cerca de R$ 10 
milhões exclusivamente para podermos 
nomear os 102 aprovados no último 
concurso e, mesmo que a unidade para 
que passou já esteja no número máxi-
mo, vamos convocar e enviar os servi-
dores mais antigos ali lotados para a Ca-
pital”, garantiu o desembargador Tork.

“Como já perdemos anualmente um 

dade”, observou.

O papel social do judiciário

Um dos temas abordados no encon-
tro foi o papel social que o Poder Judi-
ciário do Amapá tem exercido além de 
sua missão institucional, apoiando ou 
promovendo, diretamente ou com par-
cerias, uma série de iniciativas que ob-
jetivam a paz social. “Realmente temos 
vários programas sociais além de nossa 
missão principal que é a jurisdicional 
– como o Casamento na Comunidade 
e o Menor Aprendiz, que são os mais 
conhecidos – mas também temos um 
grande foco na criação dos Centros Ju-
diciais de Solução de Conflitos (CEJUS-
CS), que também atingem nossa missão 
institucional pela via da desjudicializa-
ção e promovem nosso objetivo maior 
que é a paz social”, explicou o presiden-
te.

“Mas a dura verdade é que ainda po-

Bate Papo com a Imprensa

Na sua 5ª edição o evento tratou de temas como o papel social que 
o Poder Judiciário do Amapá tem exercido, distribuição de força 
de trabalho, chamada dos concursados e demanda jurisdicional. 
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deremos fazer muito mais quando con-
seguirmos finalmente desburocratizar o 
uso do Fundo de Apoio aos Juizados da 
Infância e Juventude (FAJIJ) para finan-
ciar estas e outras iniciativas, com foco 
especial nestes jovens que passam por 
medidas socioeducativas”, complemen-
tou o magistrado.

Quanto à crise financeira que se 
apresenta em todo o Brasil, nas mais 
diversas esferas e poderes, o desembar-
gador Tork fez questão de tratar da ex-
periência que foi o ajuste fiscal de 2017, 
primeiro ano de sua gestão. “Uma das 
medidas que teve maior visibilidade 
junto ao público foi à redução de nosso 
horário de funcionamento interno, mas 
fico feliz em informar que além de não 
impactar no jurisdicionado – pois não 
atingiu o atendimento ao público – ela 
nos garantiu uma economia de mais de 
R$ 400 mil em nossa conta de energia, 
mesmo com o aumento da tarifa”, co-
memorou o desembargador-presidente, 
acrescentando que “ainda tivemos 
um incremento de 2,5% em nossa 
produtividade, além da melhoria 
da qualidade de vida de nossos 
servidores”.

Sobre a demanda jurisdicio-
nal o desembargador Carlos Tork 
sinalizou que houve um gran-
de incremento em 2016, a partir 
principalmente do início da vir-
tualização dos processos. “Tive-
mos um salto de 95 para 105 mil 
processos anuais, pois o sistema 
facilita o trâmite, mas criou ali, 
combinado com outros fatores, 
um gargalo de demandas que ain-
da estamos superando por meio 
de uma série de frentes, como o 
advento das secretarias centrali-
zadas e a reformulação da carreira 
de assessor jurídico”, relatou.

O presidente do FONAJE também 
tratou do 43º Congresso, que ocorre 
esta semana (de 13 a 17), quando garan-
tiu que “o público do evento será muito 
beneficiado, não apenas pelos temas re-
levantíssimos que serão debatidos, mas 
também pela acolhida do povo e da na-
tureza do Amapá”.

“A relevância de um Congresso que 
tem como foco a valorização e reestru-
turação dos juizados criminais é im-
portante para todo o País, uma vez que 
vivemos a explosão do crime em todos 
os estados da Federação, sem exceção”, 
comentou.

“Com os juizados respondendo por 
mais da metade das demandas judiciais, 
e por sua característica de um aten-
dimento mais célere, mais imediato, 
acreditamos que os juizados criminais 
podem ser melhor aproveitados para 
dar conta dos crimes de pequeno po-
tencial ofensivo”, defendeu o presidente 
do FONAJE, acrescentando que “temos 
experiências em alguns Estados em que 
aumentamos a autonomia da Polícia 
Militar na lavratura de autos online, em 
sistema interligado, algo que pode ser 
adaptado e podemos discutir no even-
to”.

Para esta edição se fizeram presentes 
os jornalistas: Marcelle Nunes (Jornal A 
Gazeta), Olímpio Guarany (Rádio 102 
FM), Aroldo Santos (TV Record), Rei-
naldo Coelho (Jornal A Tribuna Ama-
paense), Charles Borges (Rádio 102 FM 
e Jornal A Gazeta), Henrique Borges 
(TV Tucuju), Cássia Lima (Portal Seles-
Nafes.com) e Paulo Silva (Rádio Diário 

90,9 FM).
Também estiveram presentes, asses-

sorando o desembargador-presidente 
Carlos Tork: a Chefe de Gabinete da 
Presidência, Vitória Machado; o Dire-
tor Geral do TJAP, Gláucio Bezerra; o 
juiz auxiliar da Presidência, João Matos 
Júnior; o coordenador do Núcleo de 
Estatística, Carlson Uchoa; a Chefe de 
Secretaria do Pleno, Nádia Amanajás; o 
Diretor da Assessoria de Planejamento, 
Rosywan Cantuária e a Assessora de 
Comunicação do TJAP, Bernadeth Fa-
rias.

43º Congresso do FONAJE

Tem início nesta quarta-feira, 13 de 
junho, o 43º Congresso do Fórum Na-
cional dos Juizados Especiais – FONA-
JE, na cidade de Macapá. Foram meses 
de preparação para receber um dos 
maiores eventos jurídicos do Brasil, que 
reunirá no meio do mundo mais de 500 
magistrados, operadores do Direito e 
acadêmicos de todo o país para discu-
tirem a temática “O fortalecimento do 
Sistema e a reconstrução dos Juizados 
Especiais”. 

Esta é a segunda vez que o Amapá re-
cebe o Congresso, a primeira vez acon-
teceu em 2002. Segundo o presidente do 
Tribunal de Justiça do Amapá, desem-
bargador Carlos Tork, é com grande sa-
tisfação que o TJAP novamente recep-
cionará o congresso. “É uma honra estar 
recebendo o 43º FONAJE em nossa ca-
pital, pois este evento é um grande mo-
mento para debater soluções capazes de 
fortalecer o sistema dos Juizados e nós, 
como anfitriões, preparamos tudo com 
o maior cuidado”, ponderou o desem-
bargador.

Para o juiz Erick Linhares, presidente 
do FONAJE, o congresso é fundamen-
tal para o fortalecimento de um siste-
ma que cada vez mais tem sido exigido. 
“Um congresso como este possui total 
relevância, pois tem como foco a valo-
rização e reestruturação dos juizados 
criminais que é importante para todo o 
país, tendo em vista a explosão do crime 
em todos os Estados da Federação, sem 
exceção”, argumentou o magistrado.

Para os três dias de evento foram 

preparadas palestras com grandes no-
mes do Direito brasileiro. Na abertura 
do evento, o desembargador do Rio de 
Janeiro, Joaquim Domingos, fará a pa-
lestra magna com o tema “Reconstru-
ção dos Juizados Criminais”.

No dia 14, segundo dia do evento, a 
programação será realizada no auditó-
rio do TRE do centro da cidade, onde 
acontecerão as palestras: “Justiça Res-
taurativa nos Juizados Criminais”, pela 
Juíza Catarina Corrêa (TJDFT), “IRDR 
e uniformização de jurisprudência”, mi-
nistrada pelo Desembargador Joel Dias 
Figueira Junior (TJSC) e “Solução de 

demandas repetitivas nos Juizados Es-
peciais e atuação da Fazenda Pública”, 
ministrada pelo membro da AGU, Fá-
bio Victor da Fonte Monnerat.

Já na sexta (15) o dia começou com 
a divulgação do resultado dos ganhado-
res do Prêmio FONAJE. Pela tarde teve 
continuidade o ciclo com as palestras: 
“Reclamação nos Juizados Especiais” 
tendo como palestrante o defensor pú-
blico Felippe Borring Rocha (DPERJ) 
e “Inovações legislativas e Juizados Es-
peciais” presidida pelo Juiz Ricardo 
Cunha Chimenti (TJSP). As palestras 
ocorreram na sede do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Amapá.

Além da programação oficial serão 
ofertados ainda três seminários parale-
los, para que os colaboradores propor-
cionem um pouco mais do seu vasto 
conhecimento para os participantes. 
De acordo com a desembargadora Sueli 
Pini esta será a primeira vez que acon-
tecerá uma descentralização do evento. 
“Nós nos empenhamos e conseguimos 
fazer com que alguns palestrantes do 
FONAJE estejam falando em outros 
polos para mais pessoas, gerando assim 
mais conhecimento”, comentou a de-
sembargadora.

“A vinda de um evento com a mag-
nitude que tem o FONAJE certamente 
trará grandes benefícios, tanto para a 
prestação jurisdicional como para nos-
sa economia, uma vez que teremos du-
rante três dias centenas de magistrados 
do Brasil em nossa terra”, considerou a 
desembargadora Sueli Pini.

Entre os seminários descentraliza-
dos, no dia 14, das 19h30 às 21 horas, na 

Universidade Federal do Amapá, 
Ricardo Chimenti e Erick Linha-
res, palestrarão aos acadêmicos. O 
tema será “Acesso à justiça, o cus-
to do litígio no Brasil e racionali-
zação do sistema de justiça”. 

No dia 15, pela manhã, das 8 
às 9h30, na sede principal do Mi-
nistério Público, o desembargador 
Joaquim Domingos e o Juiz José 
Fernando Steinberg, falaram aos 
promotores, procuradores e asses-
sores do MP. O tema foi “Justiça 
Criminal e o papel dos juizados 
criminais na pronta punibilidade 
do infrator”.

No mesmo dia e horário no 
plenário do Fórum de Macapá, as 
juízas Valéria Lagrasta e Maria do 
Carmo Honório, palestraram para 
juízes, advogados, defensores pú-

blicos, assessores jurídicos e serventuá-
rios da justiça, com a temática “Conci-
liação – e outros meios consensuais de 
resolução de conflitos – Sua consolida-
ção e seu papel no fomento da despro-
cessualização de conflitos”.

O congresso contou com mesas re-
dondas, mutirão de negociação do pro-
grama Sábado é Dia de Negociar, ação 
da Justiça Itinerante no arquipélago do 
Bailique e a realização da 1ª Edição do 
Prêmio FONAJE de boas práticas, com 
a premiação de casos de sucesso nas ca-
tegorias (Magistrado, Servidor e Minis-
tério Público).
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Folguedos Juninos - Os fogos de artifício e as crianças
Perigosos artefatos que causam 

danos incalculáveis aos ani-
mais, aos humanos e ao meio 

ambiente
No Chile os fogos de artifícios são 

proibidos pois consideram como armas 
de fogo e eles são permitidos apenas em 
espetáculos pirotécnicos, organizados 
sob licença especial, que implica diversas 
condições.

O Brasil, por sua vez, é o segundo pro-
dutor mundial de fogos de artifício. Aqui 
a fabricação, o comércio e o uso desses ar-
tefatos são regulados pelo Decreto R-105, 
de responsabilidade do Ministério do 
Exército. O Decreto citado delega a fis-
calização desses produtos, em especial de 
fogos de artifício e de estampido, às Se-
cretarias de Segurança Pública e Corpos 
de Bombeiros.

Segundo uma análise do assunto sob 
a ótica penal, escrita por Nelmon J. Silva 
Jr., a legislação apresenta algumas inco-
erências. Entre elas estaria a permissão 
de venda de algumas classes de fogos (A 
e B) para menores de idade, o que seria 
contraditório com o estatuto da criança e 
do adolescente. Outra questão estaria re-
lacionada à aplicação da lei penal, “pois 
cada Secretaria de Segurança Pública tem 
suas próprias Resoluções, não raras vezes 
contrárias ao texto do R-105”.

 No Brasil, os fogos de artifício sempre 
causam acidentes graves em crianças. O 
mês de junho, principalmente nas cida-
des do Norte e Nordeste do Brasil, os fe-
riados de São João e São Pedro são as fes-
tas maiores dessas regiões, e as de maior 
duração.

Como já é tradição, durante as festas 
juninas, as vendas de fogos de artifício 
aumentam consideravelmente e se pro-
liferam nas cidades, a maioria clandes-
tinamente, tanto na produção como na 
venda. Ouvimos sempre nos noticiários 
informações sobre incêndios de casas in-
teiras que armazenavam esses produtos.
Outro agravante são os balões, que são 
muito bonitos e atrativos quando sobem, 
mas quando descem, causam destruição, 
e já são motivo de alerta para bombeiros 
e polícia todos os anos.

No que diz respeito às crianças, todo 

ano, temos informação de muitas delas 
que perdem dedos, membros e até ficam 
cegas no manuseio de fogos de artifício. 
Crianças não tem muito senso de perigo, 
e cabem aos pais vigiá-los aonde estão e 
de que forma estão se divertindo, e saber 
como evitar acidentes com fogos.

Não existem fogos de artifício ino-
fensivos. Esses produtos causam, geral-
mente, queimaduras de segundo grau 
que necessitam de uma média de 15 dias 
de tratamento médico. Além disso, eles 
podem explodir nas mãos, mutilando o 
usuário. As populares bombinhas e os 
traques podem ser vendidos, pois estão 
regulamentados. Por outro lado, a venda 
de bombas, pólvora e rojões para meno-
res pode acarretar em pena de seis meses 
a dois anos de reclusão.

Dados da Sociedade Brasileira de 
Queimaduras (SBQ) mostram que, du-
rante as festas juninas, os atendimentos 
a pessoas que sofreram queimaduras nas 
emergências dos hospitais chegam a do-
brar. Mais de 80 por cento das vítimas são 
crianças. Os motivos para esta alarmante 
incidência: a imprudência no uso de ma-
teriais inflamáveis e explosivos (fogos de 
artifício, balões) e brincadeiras perto das 
chamas das fogueiras.

Dicas para evitar acidentes com as 
crianças

- Jamais carregar bombinhas no bolso;

- Nunca acender rojões próximos ao 
rosto;

- Não reaproveitar bombinhas ou ro-
jões que falharam;

- Prender o rojão em uma armação e 
afastar-se na hora de acender;

- Nunca associar bebida alcoólica com 
o uso de fogos e nem entregar fogos de 
artifício a crianças, pessoas alcoolizadas 
ou pessoas inabilitadas para o uso;

- Manter as crianças afastadas do local;

- Compre fogos de artifício apenas em 
lugares especializados e evite a aquisição 
junto a camelôs;

- Observe se os estabelecimentos co-
merciais que vendem esse tipo de merca-
doria têm licença de funcionamento da 
prefeitura. Observe ainda, se no local há 
restrição de venda dos fogos, de acordo 
com a idade;

- Atentar para o 
tipo e a quantidade 
de pólvora existen-
te no produto, pois 
quanto mais pólvo-
ra, maior é a pericu-
losidade e potência 
do mesmo;

- Seguir atenta-
mente as instruções 
do fabricante (trans-
porte, uso, armaze-
namento, composi-
ção, data de validade 
e os riscos que os fo-
gos podem causar). 
Além disso, essas 
informações devem 

estar em língua portuguesa, mesmo que 
o produto seja importado, e de maneira 
clara, precisa e ostensiva nas mercado-
rias, conforme o artigo 6º do Código de 
Defesa do Consumidor;

- Não solte fogos perto de hospitais, 
sob copas de árvores ou perto de fiações 
elétricas;

- Prefira soltar os fogos de artifício em 
locais abertos, de preferência em áreas 
amplas e sem vegetação por perto;

- Nunca aponte para pessoas e verifi-
que se não existem materiais combustí-
veis nas proximidades;

- Atentar para a classificação por ida-
de e habilitação de cada tipo de fogos de 
artifício.

Alguns danos provocados pelos fogos 
de artifício

• Homem:
Segundo a Associação Brasileira de 

Cirurgia da Mão (ABCM), as pessoas 
mais atingidas por acidentes com fogos 
de artifícios são homens com idades en-
tre 15 e 50 anos e crianças de 4 a 14 anos. 
O seu uso pode provocar:

– queimaduras (70% dos casos);
– lesões com lacerações, cortes (20% 

dos casos), inclusive as de córnea ou per-
da da visão e lesões do pavilhão auditivo 
ou perda da audição;

– amputações dos membros superio-
res (10% dos casos).

Uma rápida pesquisa no Google mos-
tra as mais variadas e chocantes fotogra-
fias de acidentes pelo seu uso. Segundo 
dados do Ministério da Saúde, no perío-
do entre 1996 e 2009, 122 pessoas mor-
reram por conta de acidentes envolvendo 
os fogos de artifício.

Doentes e convalescentes padecem 
com a soltura de fogos. Pessoas com do-
enças mentais podem ficar incontrolá-
veis.
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Campeonato Amapaense de Futebol
Ypiranga é o Campeão 2018

Reinaldo Coelho

O Clube da Torre teve o 
jogador revelação, com 
Luquinha, e o craque do 

campeonato, Otávio e Tony Love 
conquista o título de artilheiro do 
Amapazão 2018

O Ypiranga venceu na noite de 
quarta-feira (13) o Santos-AP, nos 
pênaltis, por 4 a 1 no estádio Ze-
rão, em Macapá, após empate em 1 
a 1 no tempo normal, e quebrou um 
longo jejum de títulos no Campeo-
nato Amapaense. A partida foi váli-
da pelo jogo de volta da decisão da 
competição estadual. O Negroanil 
contou com duas defesas de Redson 
nas penalidades máximas e desban-
cou o Peixe da Amazônia, que ven-
ceu os últimos cinco estaduais. Clu-
be da Torre vai disputar a Copa do 
Brasil e a Copa Verde em 2019.

Com um começo tímido de esta-
dual, o Negroanil cresceu ao longo 
da competição e mostrou o poder de 
uma das maiores torcidas do esta-
do. Além da vaga na Série D do ano 
que vem conquistada com a vaga na 
final, o título deu ao Ypiranga a pre-
sença confirmada na Copa do Bra-
sil e na Copa Verde de 2019.

OS 90 MINUTOS

O equilíbrio marcou a etapa ini-
cial com dois momentos distintos. 
O Ypiranga melhor nos dez minutos 
iniciais e o Santos-AP melhor nos 
dez minutos finais. O Negroanil 
chegou mais vezes ao gol de Axel, 
principalmente experimentando 
chutar de fora da área. Já o Peixe 
se aproveitou das bolas paradas e 
investiu nos cruzamentos rápidos. 
Num primeiro tempo de muitas 
faltas e três cartões amarelos, o gol 

do Santos-AP nasceu de uma, com 
cruzamento bem aproveitado por 
Lessandro dentro da área.

Atrás no placar, o Clube da Tor-
re retornou ao segundo tempo com 
sangue nos olhos e teve as melho-

res chances nos primeiros minutos, 
com as jogadas envolventes de Lu-
quinha. Para o Peixe, restou os con-
tra-ataques quase sempre perigo-
sos. Aos 18, Tony Love aproveitou 
cruzamento de Otávio e empatou o 
jogo finalizando entre os zagueiros 
do Santos-AP. Com o empate restou 
as cobranças de pênaltis, onde Red-
son defendeu as duas primeiras do 
Alvinegro, cobradas por Fabinho e 
Batata. Tony Love, Batata, Esquer-
dinha fizeram para o Ypiranga e 
coube a Will converter o pênalti do 
título.

CAMPANHA NO AMAPAZÃO

Primeira fase
Ypiranga 2 x 2 Macapá
Ypiranga 4 x 0 Trem
Ypiranga 0 x 2 Santos-AP
Ypiranga 3 x 2 São Paulo-AP
Semi-finais
Trem 0 x 3 Ypiranga
Ypiranga 0 x 0 Trem

Final

Ypiranga 0 x 0 Santos-AP
Santos-AP 1 x 1 Ypiranga

MELHORES DO CAMPEONA-
TO

Artilheiro: Tony Love (Ypiranga) 
- 6 gols

Craque do campeonato: Otávio 
(Ypiranga)

Revelação: Luquinha (Ypiranga)

Melhor goleiro: Axel (Santos-
-AP)

Disputada por seis clubes, com 
dois meses de duração, a compe-
tição tentou driblar limitações do 
próprio estado e os reflexos do fute-
bol nacional, que já tem Brasileirão 
e Copa do Brasil em alta voltagem. 
O Estádio Zerão foi palco de todas 
as 20 partidas anteriores do Cam-
peonato Amapaense (e receberá 
também o jogo final). Estádio que 
poderia surgir como alternativa, 
o Glicério de Souza Marques está 
interditado pelo Mistério Público 
desde 2015.
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“MÚSICA”
Tema da exposição fotográfica da Unifap

Material foi registrado por alunos do 1º semestre do cur-
so de jornalismo da Unifap. Exposição gratuita com cer-
ca de 50 fotos acontece de 12 de junho a 10 de julho.
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Reinaldo Coelho

A história da educação é cons-
truída por mulheres que, 
desde os primórdios, luta-

ram pela democratização da construção 
do conhecimento e por processos edu-
cativos que tivessem os alunos como 
sujeitos ativos. A educação amapaense 
se formou com base nessas revolucio-
nárias e aguerridas mulheres, que ainda 
jovens deixaram seus lares e vieram atu-
ar como desbravadoras em terras desco-
nhecidas, vencendo as insólitas florestas 
amazônicas, abrindo caminhos para 
chegar as mais distantes comunidades 
dos interiores dessa Terra Tucuju. Gra-
ziela Reis de Souza, Lucimar Brabo, Ana 
Alves de Oliveira, Ruth Bezerra, Gentila 
Anselmo Nobre, Raymunda Aciné Gar-
cia Lopes de Souza, Raimunda Mendes 
Coutinho, Raimunda da Silva Virgo-
lino, Esther da Silva Virgolino, Maria 
Helena e Corina Amoras são centenas 
e uma página é pouco para falar dessas 
educadoras.

Esta semana vamos apresentar as 
novas gerações de amapaenses, prin-
cipalmente aos que estão trilhando os 
primeiros caminhos do magistério, 
uma educadora pioneira, que ajudou a 
formar outras educadoras. Raymunda 
Aciné Garcia Lopes de Sousa, que muito 
jovem veio para o Amapá, recém-criado 
Território Federal, em uma época que 
tudo estava começando. Aqui tudo se 
estruturava para chegar a se tornar uma 
Unidade Federativa do Brasil e para isso 
se fazia necessário que se reunisse cen-
tenas de pessoas de diversas profissões 
e formação para criar o alicerce de uma 
nova sociedade: a dos AMAPAENSES. 

Raymunda Aciné Garcia Lopes de 
Souza nasceu em Belém (PA), em 18 de 
março de 1926, filha de Judith Medeiros 
Garcia – que foi bordadeira da fábrica 
confiança em Belém e ao chegar em 
Macapá passou a costurar para senho-
ras e de João de Brito Monteiro – mú-

sico saxofonista, vivendo sua infância e 
adolescência na Rua Domingos Marrei-
ros – Bairro do Umarizal, onde perma-
neceu até vir para Macapá.

Como toda jovem frequentou a esco-
la e fez o curso primário: da alfabetiza-
ção até a 1ª série na Escola João Carlos 
Nascimento da professora Mariana Tu-
piassu de Souza; 2ª serie no grupo Esco-
lar Dr. Freitas e de 1936 a 1938 no Gru-
po Escolar Barão do Rio Branco, onde 
concluiu o primeiro grau.

Estudou de 1939 até 1943 na Escola 
Normal do Pará, tradicional escola pa-
raense por onde passavam a maiorias 
das jovens paraenses e que formou de-
zenas delas que vieram para o Amapá. 
Raymunda Aciné se formou em março 
de 1944, nesse mesmo ano viajou jun-
to com sua mãe na lancha Amapá na 
companhia do primeiro governador do 
Território Federal do Amapá capitão Ja-
nary Gentil Nunes, e assim iniciou suas 
atividades de professora normalista. 

Aciné conta que ao chegar em Ma-
capá foi instalada na casa do Sr. Acésio 
Guedes, depois foi alojada na residência 
de uma família judia, e algum tempo 
depois passou a morar com a professo-
ra Maria Carolina até conseguir a casa 
cedida pelo governo na rua General 
Gurjão, no Bairro Alto, isso nos idos de 
1952.

Alguns anos depois chegou de Belém 
o sobrinho do Sr. Cleveland Cavalcante, 
o jovem Altevir, que se juntou ao gru-
po de jovens que se reuniam para ir aos 
bailes e de festa em festa foi assim que 
se conheceram, namoraram, noivaram 
e casaram em 31-05-1956 no civil no 
Fórum de Macapá e no religioso na Ca-
tedral de São José. 

Dessa relação gerou três filhos Ri-
vetla, Roseanne e Marcellino, e dois ne-
tos Bruno e Eric.

A história da professora Aciné, como 
era conhecida no magistério, tem seus 
compassos e muitos deles foram aven-
turas pedagógicas nos cerrados amapa-

enses.

Sua admissão 
nos quadros do 
recém criado Ter-
ritório Federal do 
Amapá, aconte-
ceu em 29 de maio 
de 1944, como 
professora Classe 
‘F’. Em 1945 foi 
dispensada e deu 
continuidade aos 

seus estudos no período de 1946 a 1948 
no Instituto de Educação do Pará, for-
mando-se no Pedagógico em 1948. Em 
5 de abril de 1950 readmitida nos qua-
dros como professora classe ‘B’ e em 20 
de setembro de 1963 foi definitivamente 
enquadrada como Assistente de Educa-
ção 14-A.

Neste interim Aciné deu continui-
dade aos estudos superior e cursou de 
1972 a 1973 Licenciatura em Letras pela 
UFPA, no Núcleo Amapá, na Escola Ti-
radentes e a complementação em Ple-
na em Letras Português/Francês. Além 
disso durante sua vida funcional cursou 
dezenas de ações educativas voltas para 
ampliação e aperfeiçoamento educacio-
nal, além das suas atividades adminis-
trativas que passou a exercer como ges-
tora escolar e de administração pública.

Raymunda Aciné exerceu grande li-
derança, influenciou e apoiou ações de 
atividades voltadas para uma educação 
exitosa no Amapá, dentro das áreas des-
portivas e literárias. Participou de en-
contros, congressos, seminários e ativi-
dades fins que envolviam administração 
e supervisão escolar e foi uma das ama-
paenses que participou da implantação 
da nova legislação educacional a LDBE 
5692/71. Recebeu centenas de portarias 
e diplomas de elogios e Honra ao Mérito 
pela dedicação à educação amapaense.

No exercício de gestão escolar, di-
rigiu o Grupo Escolar de Mazagão em 
(1961/1963), e o Instituto de Educa-
ção do Território do Amapá (IETA) de 
(1969/1972). Chefiou o Ensino de Pri-
meiro Grau em 1972. Em 1974 respon-
deu pela cargo de secretária de Educa-
ção e Cultura e passou a ser interina no 
mesmo ano. A nossa educadora Aciné 
foi designada e compôs diversas comis-
sões de importâncias dentro do sistema 
educacional do Amapá, desde a orga-
nização da Semana da Pátria e Bancas 
Examinadoras, assim como represen-
tante amapaense em encontros nacio-
nais voltados para a alavancagem do 

nosso sistema de ensino. Participou de 
inaugurações de prédios escolares. Par-
ticipou da implantação do Ensino de 2º 
Grau (hoje Ensino Médio) no Amapá. 
Compôs e coordenou a Comissão de 
Legislação de Ensino da SEC. Adminis-
trou a Escola Barroso Tostes em 1978, 
participou da Prevenção ao uso de tóxi-
cos por estudantes. Em 1981, compôs o 
Plenário do Conselho de Educação do 
Amapá.

Foram doze mil novecentos e oiten-
ta e três dias, ou seja, 34 anos dedicados 
exclusivamente a Educação Amapaense, 
hoje Raymunda Aciné Garcia Lopes de 
Souza, reside em Belém (PA) com seus 
filhos e aos 92 anos continua ativa, de-
dicando-se a atividades religiosas, e 
ativando o seu lado escritora lanço em 
março dia de seu aniversário, quando 
completou 92 anos o livro Espirituali-
dade Conjugal Tesouro do Matrimonio, 
voltado para casais cristão. Aciné fez 
uma promessa de vir ao Amapá, para 
fazer o lançamento de sua obra em Ma-
capá e reencontrar os amigos. O livro de 
Raymunda Aciné será doado.

Professora Aciné, como é mais co-
nhecida nos meios educacionais, en-
frentou os desafios que são peculiar, 
para quem aceitar desbravar e se tornar 
pioneiros em uma empreitada. O Ama-
pá que Aciné encontrou era um local 
que precisava de tudo, principalmente 
de coragem, dedicação e bravura, e isso 
ela tinha e doou para essa terra e seu 
povo. Sem estradas, lama, febre ama-
rela e malária, sem saneamento básico, 
que ainda continua, sem transporte era 
mais amor ao magistério e essas mulhe-
res que aqui chegaram construíram um 
Ensino de qualidade, reconhecido na-
cionalmente e buscaram em outras re-
giões experiências e aqui aplicaram. São 
Educadoras Pioneiras como essas que 
estamos precisando que renasçam e fa-
çam uma Educação com Amor. OBRI-
GADO professora Raymunda Aciné e a 
suas colegas do mesmo quilate.

Raymunda Aciné Garcia Lopes de Souza – Professora federal aposentada

“Coragem, dedicação e bravura. Isso elas tinham e doaram para essa terra e seu povo. Sem estradas, lamaçal, febre amarela 
e malária, sem saneamento básico, que ainda continua, sem transporte. Era mais amor ao magistério e essas mulheres que 
aqui chegaram construíram um ensino de qualidade, reconhecido nacionalmente, e buscaram em outras regiões experiên-

cias e aqui aplicaram. São Educadoras Pioneiras como essas que estamos precisando que renasçam e façam uma 
EDUCAÇÃO com Amor para o Amapá”, Reinaldo Coelho.
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Abertas as inscrições para o Projeto Jovem Senador 2018
Representante de cada Estado vai 

vivenciar, em Brasília, o pro-
cesso de discussão e elaboração 

das leis do país, simulando a atuação dos 
senadores da República.

Estudantes do ensino médio regular, 
ensino técnico na modalidade integrada 
ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
matriculados em escolas da rede estadu-
al, já podem se inscrever para participar 
do Programa Jovem Senador. A inciativa 
proporciona aos estudantes conhecimen-
to acerca da estrutura e do funcionamen-
to do Poder Legislativo no Brasil. As ins-
crições estão abertas e seguirão até o dia 
17 de agosto.

Para participar, o estudante deve estar 
regularmente matriculado em escola pú-
blica estadual, no ensino médio, e ter até 
19 anos. Ele precisa, ainda, ter disponibi-
lidade para participar da fase presencial 
do programa, em Brasília (DF), no perí-
odo de 19 a 24 de novembro de 2018. As 
escolas deverão promover um concurso 
de redação interno entre os alunos e en-
viar o melhor texto à Secretaria de Estado 
da Educação (Seed), que fará a seleção de 
três redações para representar o Amapá 
na etapa nacional.

Neste ano, o tema da redação será “A 
Constituição Cidadã 30 anos depois”. O 
candidato deverá desenvolver uma reda-

ção dissertativa-argumentativa, de 20 a 30 
linhas. Serão selecionados, em processo 
de três etapas, 27 vencedores — um por 
unidade da Federação. A primeira etapa 
consiste na seleção e inscrição do aluno 
pela escola; a segunda, seleção nos esta-
dos e no DF, e a terceira etapa: seleção e 
classificação nacional no Senado Federal.

As 27 redações vencedoras, com a 
classificação dos três primeiros lugares 
em nível nacional, serão divulgadas até 
11 de outubro de 2018. 
Os nomes dos 81 alunos 
finalistas, dos seus pro-
fessores orientadores 
e de suas escolas serão 
divulgados pelo Senado 
Federal e publicados no 
site www.senado.leg.br/
jovemsenador.

No Senado Federal, 
uma comissão julgado-
ra é formada para clas-
sificar os textos de cada 
uma das unidades da 
Federação e também o 
primeiro, o segundo e 
o terceiro colocados na-
cionais.

Os autores das 27 
melhores redações — 
um por unidade da 
Federação — são auto-

maticamente selecionados para vivenciar, 
em Brasília, o processo de discussão e 
elaboração das leis do país, simulando a 
atuação dos senadores da República. Ou-
tros prêmios também estão previstos para 
alunos e escolas.

A legislatura tem duração de quatro 
dias e inicia-se com a posse dos jovens 
senadores e a eleição da Mesa. Os traba-
lhos são encerrados com a aprovação dos 
projetos e a consequente publicação no 

Diário do Senado Federal.
Sobre o programa
O Projeto Jovem Senador é realizado 

anualmente e tem como objetivo estimu-
lar a reflexão sobre política, democracia 
e exercício da cidadania, bem como con-
tribuir para o processo de formação da 
cidadania ao incentivar a reflexão sobre o 
papel da Constituição brasileira na orga-
nização do Estado e na defesa dos direitos 
e deveres dos cidadãos.

A biblioteca e o castelo
O desconhecimento que as 

pessoas que residem em 
Macapá possuem a respei-

to da própria cidade é tão grande que 
já nem me espanto mais com a quanti-
dade de pessoas que nunca colocou os 
pés na Biblioteca Pública Elcy Lacerda 
ou desconhece a variedade de museus 
que Macapá possui.

Pensando nisso, tive a ideia de fazer 
uma espécie de lista das bibliotecas 
existentes no Estado e publicá-la no 
meu blog contendo informações a res-
peito delas, como horário de funcio-
namento, endereço e o tipo de acervo. 
E eis que, durante a minha pesquisa, 
que ainda não acabou, fiquei surpreso 
ao descobrir que existe uma biblioteca 
no prédio da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – Sema.

Não perdi muito tempo após a des-
coberta e dei um jeito de passar lá na 
mesma semana para ver se realmente 
tinha alguma coisa interessante rela-
cionada à chamada “literatura amapa-
ense”, pois a informação da existência 
dela veio junto com a de que nela ha-
veria pelo menos um livro de cordel 
de autor amapaense.

Ao entrar lá, na companhia da mi-

nha parceira na diretoria do clube 
do livro Lítera-Amapá, eu tive novas 
surpresas: apesar de o ambiente não 
muito espaçoso em muito lembrar o 
de uma biblioteca escolar, observa-
-se uma boa quantidade de livros nas 
estantes e, o 
que é melhor, 
ela conta com 
um vastíssimo 
acervo digita-
lizado, acervo 
esse que inclui 
muitas obras 
da chama-
da “literatura 
a m ap a e n s e” 
– ou talvez 
todas elas, 
eu voltarei lá 
qualquer dia 
desses só para 
ver isso me-
lhor (e com 
um HD exter-
no, claro).

Outra sur-
presa foi des-
cobrir que 
quem cuida 

de tudo isso é um sujeito chamado 
Rogério Castelo, o autor do blog cha-
mado “Castelo Roger”, que eu queria 
conhecer pessoalmente desde que to-
pei acidentalmente com o blog dele 
anos atrás. Portanto, finalizo este texto 

com a recomendação de que você, que 
o está lendo, visite tanto a biblioteca 
da Sema, quanto o blog “Castelo Ro-
ger” e os indique aos amigos, pois os 
dois endereços, o físico e o virtual, va-
lem muito a pena. 

Leno Serra Callins
lenoserracallins@gmail.com
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“Música” - Tema da exposição fotográfica da Unifap
Reinaldo Coelho

Material foi registrado por 
alunos do 1º semestre do 
curso de jornalismo da 

Unifap. Exposição gratuita com cerca 
de 50 fotos acontece de 12 de junho a 
10 de julho.

Cerca de 50 fotografias compõem 
uma exposição que busca expressar, 
em imagens, o poder da música. Ca-
louros do curso de jornalismo da Uni-
versidade Federal do Amapá (Unifap) 
registraram shows, instrumentos mu-
sicais e até modelos vestidos prontos 
para uma apresentação. As fotos po-
dem ser vistas a partir do dia 12 de 
junho, na biblioteca central da Unifap, 
na Zona Sul de Macapá.

De acordo com Luciana Macêdo, 
professora da matéria de introdução 
à fotografia, a proposta da mostra é 
despertar o olhar fotográfico desses 
estudantes, sejam feitas com máquinas 
fotográficas, ou até mesmo com telefo-
ne celular.

“O tema é simples, e, ao mesmo 
tempo, amplo, justamente para insti-
gar o fotógrafo dentro deles. Artistas 
se apresentando, instrumentos (musi-
cais) e até mesmo espaços que remeta 
à música”, explicou.

Continuando a acadêmica explici-
tou que “A exposição surgiu na aula 
de fotografia, com a mentoria da pro-
fessora Luciana Macedo, estão parti-
cipando todos os alunos da turma de 
jornalismo 2018e cada aluno fez seu 
próprio ensaio fotográfico. Uns foto-
grafaram instrumentos, outros fize-
ram fotos de músicos. Acho não existe 
uma tendência só, cada aluno trouxe 
uma visão fotográfica para suas fotos. 

Achei a experiência muito enriquece-
dora, desde aprender como usar uma 
câmera nas aulas até como compor 
uma foto, expor é só uma forma de va-

lorizar o trabalho que tivemos. Achei 
incrível”.

A acadêmica de jornalismo Rud-
ja Santos, também narrou sua expe-
riência. “O projeto foi uma iniciativa 
pra professora Luciana Macedo, que 

dá aula de intro-
dução a fotogra-
fia. Ela nos teu 
o tema “música”. 
Eu logo pensei 
em movimen-
to, já que música 
é isso né... não 
queria fazer algo 
congelado, eu 
quis captar um 
movimento onde 
fosse quase pos-
sível ouvir a mú-
sica através da 
imagem”. 

A vernissage da mostra será às 18h, 
no dia 12 e as fotos estarão no hall da 

biblioteca central da universidade até 
o dia 10 de julho.

A caloura Jeanne Heloisa, de 22 
anos, comenta que, inicialmente, 
pensou em fotografar um instrumen-
to musical, mas pensou em associar 
moda à música.

“Queria fazer um ensaio usando 
uma guitarra, mas acabei unindo a 
moda com a música fazendo fotos da 
minha irmã sendo uma ‘rock star’”, fi-
nalizou.

Serviço
Exposição “Música”
Vernisage: 12 de julho, às 18h
Período: até 10 de julho
Horário de visitação: de 8h às 20h
Local: biblioteca central da Univer-

sidade Federal do Amapá – Campus 
Marco Zero do Equador
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Tô de olho na Copa
A vida do brasileiro está cada 

vez mais chata, ou pelo me-
nos a de boa parte de brasi-

leiros. Vivemos sobre o patrulhamen-
to das pessoas que se acham especiais 
porque comem, e respiram a política 
partidária 24 horas.

E essas pessoas que não conseguem 
enxergar nada além disso, pensam que 
podem rotular os outros de alienados 
porque gostam de viver de forma ple-
na e evidentemente se dando uma boa 
dose de lazer e de diversão, sem perder 
o foco. Pessoas que vivem plenamente 
são taxadas de alienados, e, pior, res-
ponsabilizados por todas as mazelas 
sociais, econômicas e políticas que o 
Brasil vive.

Pois eu perfilo do lado dos que es-
tão vestindo verde e amarelo e fazen-
do churrasco e esperando a estreia do 
Brasil na competição. E vou assistir aos 
jogos junto a minha família, amigos 
e vibrar com cada conquista do meu 
País. Somos mesmo o País do futebol, 

a pátria de chuteira e o futebol não é o 
ópio do povo. Nada disso.

O que cega o povo não é o lazer ou 
uma paixão nacional, mas a falta de 
investimento em educação. Isso sim 
deixa o povo alienado e sem ao menos 
saber qual o seu papel na sociedade. Só 
que todas as oportunidades que sur-
gem esses chatos dizem isso ou aqui-
lo do povo e depositam nesses toda a 
carga de responsabilidade pelos des-
mandos que ocorre na administração 
pública brasileira. Imagina se os hoo-
ligans ingleses, os franceses, italianos e 
o povo do mundo inteiro que gosta de 
futebol também fossem taxados e tapa-
dos. Idiotice pura. Sou Brasil e pronto.

O Brasil estreia no domingo contra 
a seleção da Suíça e todos devem bo-
tar o verde amarelo, as cores que sim-
bolizam o patriotismo do brasileiro e 
torcer pelo nosso selecionado e vamos 
fazer figa para que nossa primeira par-
ticipação seja uma arrancada para o 
hexa campeonato.

As eleições serão em outubro, o 
Lula, líder do Partido dos Trabalhado-
res continua preso e o partido aposta 
na possibilidade de ele vir a ser candi-
dato, Jair Bolsonaro também continua 
sua campanha exitosa, Marina Silva, 
Ciro Gomes, Alkimim e etc. Nada 
muda no Brasil no aspecto político e 
tão pouco no Amapá. Aqui para o go-
verno os candidatos são Waldez Góes, 
Davi e Capi. O Senado será muito con-
corrido e uma série de nomes apareceu 
para concorrer às cadeiras de deputa-

dos, federal e estadual.
Por aqui vamos continuar lutando 

para que nossa economia deslanche, 
nossa cidade seja mais bem cuidada.

Então não entre nessa onda de que 
quem assiste os jogos da Copa é alie-
nado. Imbecil é quem mistura os jogos 
da Seleção Brasileira com a política 
partidária. Que o Neymar e seus com-
panheiros devolvam a autoestima ao 
brasileiro e façam com que a derrota 
de 7x1 para Alemanha seja amainada. 
Viva o BRASIL.

A Copa do Mundo dos Partidos no Brasil

Parece que foi ontem que acabou a 
Copa do Mundo no Brasil e a Copa 
da Rússia já começou, com goleada 

da Rússia pra cima da Arábia Saudita (5X0) 
e o Brasil estreia amanhã. Ainda bem, pelo 
menos assim, a gente esquece mais ainda 
aquele fatídico 7X1. Mas, o que não podemos 
esquecer é que logo depois da Copa vamos 
precisar arrumar a nossa cidadania que anda 
perdendo todos os dias de 7X1 para o time 
de políticos corruptos e mal-intencionados 
de nosso país.

Vamos aproveitar o assunto do momen-
to e vamos relembrar os grupos partidários 
e os tipos de partidos que andam disputando 
a Copa Eleitoral brasileira, cuja partida final 
está agendada para o dia 7 de outubro deste 
ano.

Para entendermos o porquê de o Brasil 
ser um “balaio de gato” partidário e ter uma 
classe governante politicamente pífia, que 
não tem dado conta de conduzir esta nação 
tão rica pelas sendas da prosperidade, é só dá 
uma olhada na fisionomia ideológica geral 
dos mais de trinta partidos que já estão dis-
putando a Copa das Eleições 2018.

Então, para que você conheça um pouco 
mais sobre os partidos nacionais, apresenta-
mos hoje aos leitores um resumo prático ide-
ológico dos partidos brasileiros, elaborado 
pelo ilustre professor Luís Cavalcante. Veja-
mos:

Partidos brasileiros de ideologia ultra es-
querdistas: PCB - Partido Comunista Brasi-
leiro, PCdoB - Partido Comunista do Brasil, 
PCO - Partido da Causa Operária, PSTU 
- Partido Socialista dos TrabalhadorAes Uni-
ficado e PSOL - Partido Socialismo e Liber-
dade.

Partidos brasileiros de extra esquerda 
ideológica: PT - Partido dos Trabalhadores, 
PDT - Partido Democrático Trabalhista, PPS 
- Partido Popular Socialista, PSB - Partido 
Socialista Brasileiro, PPL - Partido Pátria Li-
vre e REDE - Rede Sustentabilidade

Partidos brasileiros de ideologia esquer-
dista; PV - Partido Verde, PSDB - Partido da 
Social Democracia Brasileira, SDD – Solida-
riedade, PMN - Partido da Mobilização Na-
cional e PMB - Partido da Mulher Brasileira.

Partidos brasileiros de centro-esquerda: 

PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, MDB 
- Movimento Democrático Brasileiro, PP - 
Partido Progressista, PSD - Partido Social 
Democrático, Partido Podemos, PTC - Par-
tido Trabalhista Cristão, PRP - Partido Repu-
blicano Progressista, Partido Avante, PHS - 
Partido Humanista da Solidariedade e PROS 
- Partido Republicano da Ordem Social.

Partidos brasileiros de centro: DEM – De-
mocratas, PSC - Partido Social Cristão, PRTB 
- Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, 
PSDC - Partido Social Democrata Cristão, 
PSL – Partido Social Liberal, PR - Partido da 
República e PATRI – Patriota.

Partidos brasileiros de centro-direita. No 
Brasil não existe. Partidos brasileiros de direi-
ta. No Brasil não existe. Partidos brasileiros 
de extrema direita. Partido Novo (Libertaria-
nismo). Partidos brasileiros de ultradireita. 
No Brasil não existe

Vale aqui destacar algumas observações 
feitas pelo professor Luís Cavalcante.

 A primeira é que as vertentes ideológicas 
aproximadas do fascismo, nazismo e marxis-
mo sempre estarão entre a ultraesquerda e a 

extrema esquerda.

A segunda advertência é que apesar de 
não existir de fato um partido de direita no 
Brasil, muitos políticos e candidatos de di-
reita e conservadores estarão nos partidos de 
Centro e uma minoria na Extrema Direita ou 
Libertarianismo.

Terceiro, a Ultradireita está muito pró-
ximo da Ultraesquerda, em fundamentos e 
princípios ontológicos.

Quarto, quanto maior o “estado” maior o 
esquerdismo, menor o “estado”, menor o es-
querdismo.

 Assim, prezado leitor, releia este artigo e 
verifique a realidade partidária do país. Preci-
samos massificar estas informações para que 
o eleitorado possa melhorar suas escolhas no 
pleito que se avizinha.

 O Brasil já é pentacampeão mundial de 
futebol e está buscando na Rússia o hexacam-
peonato. Mas, por outro lado, na Copa das 
Eleições, o Brasil só tem levado goleada, per-
dendo seus votos e tendo que aguentar suas 
frustrações por mais quatro anos.
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‘Sob nuvens elétricas’ é um filme que, 
ambientado em 2017, um século após 
a Revolução Bolchevique, mostra uma 

Rússia que não aparecerá na Copa do Mundo. O di-
retor Alexey German Jr. conta a história de diversos 
personagens que apresentam facetas de um império 
esfacelado.

A grande metáfora é a de um prédio inacabado 
cujo arquiteto tenta inutilmente dar fim à própria 
vida. É criada uma galeria de seres perdidos em si 
mesmos e perante o mundo. O fato de o projeto do 
edifício ser diversas vezes retomado ao longo do filme 
reforça as discussões sobre o sentido da arquitetura, 
da arte e da vida numa sociedade em escombros.

Há, por exemplo, o imigrante que não fala rus-
so e não consegue sequer consertar um aparelho 
eletrônico e o acadêmico poliglota que precisa tra-

balhar como guia turístico e pede dinheiro empres-
tado para comprar um laptop. Essa relação entre 
capacidades intelectuais e demandas tecnológicas 
é onipresente, num mundo em que a droga e a 
morte rondam.

A justaposição de dores que o diretor mostra 
constitui fragmentos de um todo estilhaçado, em 
que as fronteiras entre viver e morrer, e entre criar e 
ser levado pelos acontecimentos, adquirem nuanças 
indefiníveis. Os vivos parecem estar mortos e alguns 
mortos estão muito presentes, como Lenin e Stalin. 
Para ver, rever e pensar (muito)!

Oscar D’Ambrosio, mestre em Artes Visuais, 
doutor em Educação, Arte e História da Cultura, é 
gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. 
Contato: oscar.dambrosio@fcmsantacasasp.edu.br

Artistas podem comemorar: Justiça do Amapá reconhece e garante os direitos autorais

Uma importante vitória pode mu-
dar o rumo da música e dos artis-
tas que têm suas canções tocadas 

no Amapá. Em recente decisão, a Justiça do 
estado reconheceu ser devido o pagamento 
dos direitos autorais e determinou que o Ama-
pá Garden Shopping se abstenha de executar 
músicas sem que seja realizada a prévia autori-
zação através do Ecad, sob pena de pagamento 
de multa por cada evento realizado.

O estado do Amapá é o terceiro estado com 
a maior inadimplência no pagamento dos di-
reitos autorais pela execução de músicas, o que 
demonstra uma total falta de respeito aos com-
positores, intérpretes e músicos. São centenas 
de estabelecimentos como bares, casas de fes-
tas, boates, hotéis, lojas comerciais, emissoras 
de rádio e promotores de shows e eventos que 
utilizam música e não valorizam os profissio-
nais que vivem disso.

Felizmente, existem alguns estabeleci-

mentos que são conscientes e merecem ser 
destacados como parceiros dos artistas: a 
rede de lojas Domestilar, uma das princi-
pais de Macapá, e os cinemas Moviecom e 
Cinépolis, que ajudam a manter a música 
viva e garantem a continuidade do trabalho 
dos artistas.

“Eu bato no peito pra falar que hoje eu vivo 
de música. Eu sempre quis fazer isso, então 
os direitos autorais são a minha vida. Eu de-
pendo disso pra continuar seguindo no que eu 
amo tanto fazer”, destaca Douglas Mello, um 
dos autores de “A dama e o vagabundo”, “O 
que acontece na balada” e “Toca um João Mi-
neiro e Marciano”. Já Victor Chaves, da dupla 
Victor e Leo, reforça que as instituições que 
lucram com as músicas precisam pagar os di-
reitos autorais aos compositores: “Direito au-
toral garantido, num país que quer ficar mais 
sério, como o Brasil, garante também o entre-
tenimento e a arte para as futuras gerações”.

A Rússia que você não vai ver na Copa
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CURCUMA II: AÇÃO ANTICANCERÍGENA DA CURCUMINA  

Como vimos no artigo sobre o 
processo inflamatório, essa re-
ação do organismo está rela-

cionada a várias doenças quando ocorre 
de maneira crônica ou quando o agente 
agressor induz o surgimento de substân-
cias que auto-agridem o corpo, surgindo 
enfermidades crônico-degenerativas.  En-
tre essas doenças temos as neoplasias ou 
cânceres. 

A curcuma é uma alternativa também 
para a prevenção dessas enfermidades por 
possuir atividade antitumoral e por ajudar 
na redução dos males causados pela qui-
mio e radioterapia. 

Ao ativar a circulação periférica e a 
permeabilidade capilar, essa espécie evita 
a deposição de placas de ateroma que en-
topem e enfraquecem os vasos, melhoran-
do o fluxo sanguíneo local e a oxigenação 
tecidual. A essa ação se associa a capacida-
de de inibir as desordens que surgem com 
o estresse oxidativo. 

Devido a inflamação estar no início do 
processo de carcinogênese, os fitoquími-
cos da curcuma agem no inicio da cadeia, 
através de várias vias, possuindo diversas 
propriedades anticancerígenas: antipro-

liferativo, anti-invasivo, apoptótico( des-
truição celular), antiangiogênico (evita 
formação de vasos) e antimetastático (des-
trói células metastáticas).

Vários estudos mostram que a curcu-
mina é capaz de reduzir o crescimento das 
células cancerosas e inibir o nascimento 
de tumores em testes com animais. Isso 
porque ela produz diversas mudanças em 
nível molecular, sendo um aliado na pre-
venção e até no tratamento do câncer. 

Conforme o blog “Terapeuta Quân-
tico” <http:/terapeutaquantico.blogspot.
com/2011/04/saúde-acafrao-anticance-
rigena.html>  “foram encontradas 1.492 
referências no site Medline”, com a artigos 
científicos e citações sobre a atividade bio-
lógica da curcumina. Somente esse blog 
lista 27 ações desde melhora e regeneração 
de feridas e escaras até inibir a replicação 
do vírus HIV, o que lhe confere antissépti-
ca, antiviral e antifúngica.

Ela promove, como vemos, a depura-
ção do sangue e ativa a circulação, ações 
essas que lhe confere a capacidade de de-
sintoxicar o organismo retirando resíduos, 
agentes químicos agressores e combaten-
do germes e células cancerígenas e metas-

tásicas. Toda essa ação sinérgica ocorre em 
função da ativação dos sistemas de defesa 
disponíveis no corpo (celular e humoral), 
estimulando a apoptose, que é a autodes-
truição de células mortas e com alteração 
neoplásica (cancerígenas) de maneira pre-
coce. 

Como vemos a natureza, a flora e a fau-
na, atuam a favor da sanidade e bem estar 
da humanidade, nos dado a oportunidade 
de utilizar seus recursos para tratar e recu-
perar a saúde, às vezes de maneira simples, 
recursos esses que estão atravessando os 

séculos e foram trazidos de nossos ante-
passados, desprovidos de efeitos adversos 
por não conter aditivos ou isolamento dos 
princípios de seu fitocomplexo. 

Nossa saúde e nosso corpo vão agra-
decer e ter mais vitalidade e longevidade  
se acrescentarmos esse tempero secular 
em nossa dieta, principalmente se for 
associado a melhora de nossos hábitos, 
evitando contaminantes (álcool, tabaco e 
conservantes ), associando com a pratica 
de atividade física. (Fontes: SAAD, GA, et 
al, 2009; blog terapeutaquantico). 

A PROPOSTA DE GOVERNO NÃO É LEVADA A SÉRIO

Os pré-candidatos ao gover-
no do Estado do Amapá já 
devem estar preparando 

sua proposta de governo. 

Trata-se de um item obrigatório 
para ser apresentado ao partido po-
lítico ou coligação que o indicará em 
convenção para disputar o cargo, de-
vidamente digitalizado e junto ao pe-
dido de registro da candidatura.

Desde quando a proposta de go-
verno passou a ser item obrigatório 
na documentação do pedido de regis-
tro candidatura para governador, que 
os candidatos se propuseram a cons-
truir a proposta a partir de especialis-
tas, na maioria das vezes não conecta-
dos com o eleitor ou com a população 
e, por isso, com conhecimento teóri-
co (para quem tem) e empírico para 
os “adivinhões” das necessidades do 
povo.

Tem se repetido propostas de go-
verno impossíveis, irreais, longe da 
realidade da população e de suas ne-

cessidades. 
Tenho a impressão que o postu-

lante ao cargo de governador que não 
se aproximar das massas jamais terá 
condições de entender que o povo 
quer e, em consequência, o que o terá 
que fazer no governo.

O eleitor que tivesse tempo po-
deria pesquisar no site do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá as pro-
postas de governo apresentadas pelos 
últimos candidatos, inclusive aque-
les que foram eleitos, para observar 
a distancia que ficou a proposta de 
governo da gestão que realizou com 
seus aliados.

Uma peça tão importante como a 
proposta de governo não poderia ser 
ignorada como é, exatamente pelos 
seus autores. Propõe atividades e in-
vestimentos que não são prioridades 
para a população, mesmo em um es-
tágio em que, quase tudo o que for 
proposto tem espaço e cabimento.

Queria ver nas propostas do modo 
de governar a indicação de que se-

ria adotada uma espécie de paridade 
estadual, onde todos os municípios, 
proporcionalmente, receberiam as 
atividades e os investimentos do Es-
tado, definidos pelo contribuinte, o 
único responsável pela sustentação 
das finanças do Estado, de suas pró-
prias esperanças, mas, também, a 
mordomia e os gordos salários dos 
governantes, dos seus colaboradores 
e de suas ambições.

Queria ver nas propostas a dispo-
sição de fazer com que os investimen-
tos fossem definidos em assembleias 
populares, com conhecimento anteci-
pado de tudo o que seria feito, quanto 
custaria e quando estaria pronto.

Queria ver também nas propostas 
a disposição em diminuir os custos 
com a máquina pública, diminuindo 
o número de órgãoWs, alguns criados 
para atender necessidades de aliados 
ou para dispor de condições para res-
ponder àqueles que não entenderam 
que campanha é campanha e que go-
vernar é diferente.

Não queria ver a proposta como 
se fosse apenas um documento para 
cumprimento de exigência para regis-
tro de candidatura, sem argumentos 
convincentes e longe da realidade da 
população do Amapá.

Não queria ver a proposta cheia de 
números e argumentos copiados de 
livros e que são feitas, apenas, para 
cumprir uma exigência.

Cuidar para que a proposta para 
governar o Estado seja adequada à re-
alidade, além de ser uma obrigação, 
teria que ser uma referência verdadei-
ra, sem as fantasias que são frequen-
tes na maioria das que foram até ago-
ra apresentadas.

Dá para fazer certo!

Mas é preciso começar logo para 
que os erros sejam minimizados. A 
verdade e a sinceridade dos candi-
datos ao governo do estado precisam 
ser medidas a partir da proposta para 
governar. 
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Parabéns  mestranda em Literatura Com-
parada na Universidade Federal do Ceará, 
Barbara Costa. Felicidades !

Juiz Erick Linhares, presi-
dente do Fonaje, esteve em 
Macapá coordenado o  43º 

Congresso do Fonaje sediado 
no Amapá

V Edição do Bate papo com 
imprensa, desembargador 
presidente Carlos Tork rece-
be jornalistas e explana as 
ações do TJAP

O jovem mocelo 
amapaense Ayello 
Rodrigo é o repre-

sentante do Amapá 
no Concurso Na-

cional Mister Con-
tinente Brasil em 
João Pessoa - PB


