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Editorial Notícias falsas interferem na política e na vida do cidadão

As notícias FALSAS – um 
neologismo que passou a 
significar muitas coisas, 

além do conceito original – ameaça 
o espaço democrático pelo qual os ci-
dadãos adquirem e trocam informa-
ções. Ao estereotipando o jornalismo 
como fornecedor de notícias falsas e 
destacando a incivilidade do discurso 
on-line, o fenômeno da notícia falsa 
fortalece as contra iniciativas que re-
presentam um risco maior, propondo 
restringir através da regulamentação 
governamental as liberdades de ex-
pressão e de imprensa. 

A ação insidiosa dos que criam e 
propagam ‘fake news’ na internet e 
lançam mão de contas automatizadas 
nas redes sociais – os chamados robôs 
– para inflar artificialmente a repre-
sentatividade de candidatos e ideias, 
que originalmente não as têm, repre-
senta uma séria ameaça de desvirtu-
amento do debate público durante a 

campanha eleitoral deste ano.
Para tentar conter os evidentes da-

nos à democracia que a propagação 
de notícias falsas pode causar, o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) criou 
uma força-tarefa que conta com re-
presentantes do Ministério da Defesa 
e da Agência Brasileira de Inteligência 
(ABIN). Polícia Federal, Procuradoria 
Geral da República e os Tribunais Re-
gionais Eleitorais estarão recebendo, 
em fevereiro, a parceria do FBI, que 
trará a experiência nas eleições ame-
ricanas de 2016 que elegeu Donald 
Trump que tem denúncias de fake 
news contra Hillary Clinton.

Muitas propostas para que seja 
criada uma legislação onde a auto res-
ponsabilização e regulação como uma 
abordagem mais democrática para 
contrariar falsas notícias, sem chegar 
a censura e contrariar a liberdade de 
expressão, que é pétrea constitucional.

A proliferação de notícias falsas 

não é um fenômeno novo, mas a no-
vidade é a rapidez da sua propagação. 
Antes tínhamos na linguagem jorna-
lística ‘os diabinhos’, ‘rádio corredor’, 
etc., o que tem que ser feito é o básico 
do jornalismo, os repórteres, bloguei-
ros, editores confirmarem a veracida-
de das notícias e os leitores e assíduos 
frequentadores das redes sociais não 
compartilharem as notícias que te-
nham dúvidas. 

A questão das falsas notícias pode 
ser resolvida, não por mais leis, mas 
por mais autorregularão – profissio-
nalizando blogueiros. Eles devem pri-
meiro aprovar certos padrões antes 
de serem autorizados a praticar. Em 
vez de censurar devemos começar a 
profissionalizar nossas mídias sociais 
– como o que fizemos com os prin-
cipais meios de comunicação, onde 
agora temos treinamentos, códigos de 
ética e padrões auto implementados. 

Existem leis suficientes, como a lei 

sobre difamação, para nos proteger 
contra abusos dos meios de comuni-
cação social e das mídias sociais. 

Nosso sistema é reconhecidamente 
imperfeito. Mas há escolas de jorna-
lismo e comunicação de massa para 
treinar profissionais potenciais, bem 
como organizações profissionais que 
estabelecem padrões e códigos de éti-
ca.

Nós exploramos nossos alunos 
com os princípios da objetividade, ve-
rificando os fatos, a precisão, a equi-
dade e o equilíbrio nos relatórios de 
notícias, bem como a responsabilida-
de na redação de opinião.

Ao mesmo tempo devemos edu-
car os consumidores de mídia sobre 
os meios de comunicação social e as 
mídias sociais para que não sejam se-
duzidos ou enganados por eles. 

Profissionais de mídia combinados 
com educação de consumidores – um 
caminho a seguir!

Me deslocando em Macapá, 
vendo lixo por todo lado, 
lembro daquele artigo que 

se intitula Lei do Caminhão de Lixo – 
deixe o lixeiro passar! (Em que um mo-
torista de táxi explica ao passageiro que 
muitas pessoas são como caminhões de 
lixo. Andam por ai carregadas de lixo, 
cheias de frustrações, cheias de raiva, 
traumas e de desapontamento e preci-
sam de um lugar para descarregar, e às 
vezes descarregam sobre a gente...) – 
não que isso tenha a ver com a questão 
da descortesia da prefeitura para com 
Macapá, já que o que nos referimos é 
um problema que o mundo inteiro en-
frenta. Alguns países buscam soluções 
rápidas para a questão, outros preferem 
o descaso. O Brasil está no meio desse 
dilema. 

No rádio temos constatado o pro-
blema, muito lixo, lixeiras viciadas, en-
tulhos por todos os cantos da capital, 
sem falar da coleta deficitária que não 
alcança todas as ruas e bairros. A coleta 
seletiva acaba sendo ínfima.

Ora, o descarte inadequado dificulta 
a degradação do resíduo, provoca mau 

cheio e o chorume atinge o lençol freá-
tico. Não há estímulo para despertar o 
potencial da reciclagem. Existem alter-
nativas de acordo com o tamanho dos 
municípios, mas o problema é que ain-
da tem quem vê a legislação ambiental 
como mera burocracia e não entende a 
importância. 

Quando se trata de produzir lixo 
nós, brasileiros, estamos a todo vapor, 
graças à melhoria da qualidade de vida 
no país. Em 2013 geramos mais de 76 
milhões de toneladas de resíduos sóli-
dos nas cidades. Esse montante repre-
senta um acréscimo de 4,1% em relação 
a 2012. Ou 3 milhões de dejetos a mais. 
É um índice muito maior do que o de 

anos anteriores, embora mui-
to pouco tenha sido feito para 
recolher e dar uma destinação 
adequada a todo esse lixo.

Essas conclusões foram di-
vulgadas no início de agosto 
pela Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (ABRELPE) 
durante a apresentação do seu 
Panorama dos Resíduos Sóli-
dos no Brasil 2013. O relatório 

aponta o Brasil como o quinto maior 
produtor de lixo do planeta. Só perde 
para a União Europeia, Estados Unidos, 
China e Japão. E confirma que – mes-
mo diante de tamanha quantidade de 
rejeitos – ainda vamos muito distantes 
de cumprir à risca as metas da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
em vigor desde 2010. Lei que, aliás, pre-
via o fim dos fedidos e contaminados 
lixões a céu aberto em todas as cidades 
brasileiras para o dia 2 de agosto do ano 
passado. Não aconteceu. Que bom que 
pudéssemos comemorar o fim dos mal-
cheirosos e insalubres lixões.

E, mais: além da infraestrutura, a co-

munidade de Macapá carece de inter-
venções de ordem pública em diversas 
modalidades, como em iluminação, sa-
neamento básico e segurança.

Já a população assina sua contribui-
ção com essa poluição toda, pela falta 
de educação ambiental, social e de saú-
de pública. De convivência salutar em 
sociedade.

Para completar... “Cinco mil anos 
antes de Cristo, mercadores da civili-
zação Fenícia fizeram uma fogueira à 
beira da praia, no local onde, hoje, fica 
a Síria. Eles usavam blocos de nitrato 
de sódio para segurar as panelas e, sem 
querer, ao unir fogo, areia e nitrato, vi-
ram surgir um líquido transparente 
que, quando resfriado, tornava-se o que 
atualmente conhecemos como vidro. O 
que foi um avanço para a humanidade, 
agora é também um estorvo ambiental, 
pois o vidro é uma das criações do ho-
mem que leva mais tempo para ser ab-
sorvido pela natureza, resistindo até 1 
milhão de anos”.

A verdade é que, em Macapá, viver 
com essa falta de educação e gestão, é 
terrível.

Lixo na capital – aqui, falta de educação por um lado, falta de gestão por outro.
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Reinaldo Coelho

Estado vai reestruturar o Imap para 
atuar na regularização fundiária

Governador Waldez Góes 
apresentou os primeiros 
avanços desde a criação 

da Câmara Setorial de Produção de 
Alimentos

O Instituto do Meio Ambien-
te e de Ordenamento Territorial do 
Amapá (Imap) será reestruturado 
para atuar na regularização fundiária 
do Amapá com a lei complementar 
sancionada este mês e que será regula-
mentada em até 90 dias. O anúncio de 
reestruturação do órgão estadual foi 
feito pelo governador Waldez Góes, 
durante reunião da Câmara Setorial 
de Produção de Alimentos do Ama-
pá, nesta quarta-feira, 24, no Palácio 
do Setentrião.

A decisão é fruto dos diálogos den-
tro da Câmara. Um projeto está sendo 
trabalhado entre Imap e Secretaria 
de Estado do Planejamento (Seplan) 
para a reestruturação do Instituto. As 
mudanças irão garantir, a partir da re-
gulamentação da lei, a atuação efetiva 
e célere dos técnicos para a regulariza-
ção e titulação das terras, transferência 
cartorial das áreas de cultivo e outras 
garantias de direitos dos produtores.

As áreas abrangidas pela nova le-
gislação são mapeadas em 23 glebas – 
áreas de cultivo – que correspondem 
a aproximadamente 25% do território 
amapaense. Elas possuem uma exten-
são de 142,8 mil km². Os outros 75% 
são unidades de conservação já ho-
mologadas.

A reunião desta quarta-feira tam-
bém possibilitou a discussão sobre 
entraves ainda existentes e a prestação 
de contas de demais avanços já obti-
dos desde a implantação da Câmara, 
como a certificação dos produtos 
amapaenses; os Zoneamentos Agrí-
cola e Econômico Ecológico do Ama-
pá; e ainda uma proposta de lei para 
regulamentar e dar segurança jurídica 

à atividade de aquicultura no Amapá.
Certificação de produtos
Outro ponto abordado no encon-

tro foi a necessidade de, após a regu-
lamentação da lei, serem traçadas es-
tratégias para viabilizar a certificação 
da produção local, como soja, carne, 
açaí e outros, visto o potencial para 
exportação.

No caso da soja, o presidente da 
Associação dos Produtores de Soja e 
Milho do Estado do Amapá (Apro-
soja), Daniel Sebben, destacou que a 
certificação irá dentre outros benefí-
cios, facilitar o trabalho dos órgãos de 
controle, padronizar e agregar valor 
à produção. Ele exemplificou o “Soja 
Pus”, programa do governo federal 
que, após regularizados, os produtores 
poderão aderir. “O programa prepara 
o produtor para se adequar a qualquer 
certificação mundial também”, acres-
centou.

O governador Waldez Góes fri-
sou que a Câmara tem sido essencial 
no alcance desses resultados, pois 
agrega 35 representantes de entes pú-
blicos, privados e do setor produtivo 
envolvidos. “Estamos conduzindo os 
trabalhos com muita fluidez, respon-
sabilidade e empenho. Já há excelen-
tes resultados e outras iniciativas em 
andamento que certamente trarão 
grandes benefícios para o setor pro-
dutivo, irão gerar emprego e renda, 
e aquecerão a economia do Amapá”, 
frisou Góes.

Zoneamento Agrícola de Risco 
Climático

No fim do ano passado, o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) divulgou o Zone-
amento Agrícola de Risco Climático 
para o cultivo da soja e do milho no 
Amapá, que consiste no mapeamento 
do solo, ciclos e percentuais de risco 
do cultivo no Estado. O estudo esta-
belece o período inicial e final mais 
propício para o plantio. Teve colabo-
ração da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa Ama-

pá), produtores e técnicos de extensão 
rural do estado.

Agora a câmara deve trabalhar na 
divulgação desse calendário para que 
os produtores avancem cada vez mais.

Zoneamento Ecológico Econô-
mico

Outro ponto tratado na reunião 
desta quarta-feira foi a elaboração do 
Zoneamento Ecológico Econômico 
do Amapá. Trata-se do estudo da ve-
getação, solo, biodiversidade e outros, 
tornando-se instrumento ambiental e 
de planejamento, que proporcionará 
segurança jurídica aos investidores e 
estabelecerá regras para a ocupação e 
uso do solo e demais recursos naturais 
no Amapá por produtores, extrativis-
tas, indígenas e outros.

Já está sendo articulado um con-
vênio entre o governo do Estado e a 
Embrapa para o desenvolvimento 
deste zoneamento. Técnicos do Ins-
tituto de Pesquisas Científicas e Tec-
nológicas do Estado do Amapá (Iepa) 
farão parte do processo.

Aquicultura
A Associação dos Aquicultores 

do Amapá (Aquiap), representada 
na Câmara, desenvolveu a minuta 
de um projeto de lei sobre a criação 
de peixes e mariscos em tanques no 
Estado.

A proposta regulariza e organiza 
este tipo de produção, com o objetivo 
de corrigir injustiças, garantir direitos 
aos aquicultores, fomentar e valorizar 
a produção local.

O vice-presidente da Agência de 
Desenvolvimento Econômico do 
Amapá (Agência Amapá) – que ocu-
pa a secretaria executiva da Câmara -, 
Joselito Abranches, frisou que o pro-
jeto deve ser criado de forma colabo-
rativa entre os atores envolvidos.

“Vamos reunir com os órgãos en-
volvidos, e pretendemos, na próxima 
reunião, apresentar ao governador 
um texto fechado para que ele envie 
como projeto à Assembleia Legislati-
va”, garantiu Abrantes.
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Sem necessidade
João Capiberibe, o Capirotão, foi pra 
Porto Alegre empenhar solidariedade 
ao moribundo Luladrão. Parece castigo 
egípcio, dois mortos abraçados vociferando 
palavras de ódio contra o judiciário 
nacional.

PSB
Pela indecisão da Promotora Ivana Cei, que não 
ata nem desata, ou seja, se vai ou não colocar 
nome nas urnas, Capiberibe, juram os palpiteiros 
de plantão, vem pro sacrifício. Disputa o Seten-
trião. Isso tudo pra salvar pelo menos o mandato 
da deputada Janete Capiberibe. 2018 será a der-
rocada geral de um partido que definha a olhos 
vistos?

Encostando o peito
Deputado Roberto Góes inicia a semana encos-
tando o peito no balcão para prestar contas do 
mandato à sociedade amapaense. O evento acon-
tece no auditório do SEBRAE e inicia as 8h30. 
Tem muito pra falar, trabalhou.

Querendo mais
A Ministra de Políticas para as Mulheres, Fátima 
Pelaes (PMDB) confirma que se José Sarney não 
vier ao Senado quem vem é ela. Disse: trabalho 
em prol do Amapá, na condição de ministra, mas 
com mandato fica tudo mais fácil. Bom nome.

Prestígio
Deputado Federal Marcos Reategui juntamen-
te com a Ministra Fátima Pelaes mobilizaram o 
INSS em Brasília a fazer uma força tarefa a fim 
de analisar no prazo de 20 dias os cadastros dos 
pescadores que pleiteiam o Seguro Defeso. Assim 
tá certo.

Canalhice
Uma turma de gente canalha que chora cântaros 
de miséria por não ter onde morar; recebe benefí-
cios dos programas de casas populares e os caras 
vendem os imóveis. SIMS de olho e detectando a 
venda, que inclusive acontece pelas redes sociais. 
É muita cara de pau.

Rapadura é doce, mas não é mole
Fábio Renato da Você Telecom jogou a toalha. 
Desistiu da candidatura ao Senado, é que o ho-
mem gastou uma grana na construção de um 
nome e sua candidatura sequer decolou. Ele disse: 
fuuuuiiiiii. Menos um... disse o povo.



Janderson Cantanhede

Em 2012 o Amapá enfrentou 
uma grave crise gerada pelo 
desabastecimento de combus-

tíveis. Filas imensas se formavam nos 
postos e a venda do produto chegou a 
ser fracionada.

Contornado o problema, uma infor-
mação dada em uma emissora de rádio 
local levou, novamente, os motoristas a 
formarem ‘filas e filas’ afim de evitar fi-
carem sem o combustível. Desta vez o 
problema, que não existia de fato, pas-
sou a acontecer por conta de uma fake 
news, que no português significa notícia 
falsa.

Esta semana o papa Francisco conde-
nou o “mal” das fake news, dizendo que 
jornalistas e usuários de redes sociais 
devem rejeitar e desmascarar “táticas de 
serpente”, manipuladoras, que fomen-
tam a divisão para servir a interesses po-
líticos e econômicos.

O pontífice disse que a primeira fake 

news foi no início dos tempos bíblicos, 
quando Eva foi tentada a colher uma 
maçã do jardim do Éden, levada por 
informações falsas divulgadas pela ser-
pente.

“A estratégia desse inteligente ‘pai 
das mentiras’ é precisamente a imitação, 
essa forma de sedução traiçoeira e peri-
gosa que se insinua no coração com ar-
gumentos falsos e atrativos”, disse Fran-
cisco, referindo-se à serpente.

A declaração foi emitida após meses 
de debate sobre o quanto notícias falsas 
podem ter influenciado a campanha pre-
sidencial dos Estados Unidos em 2016 e 
a eleição do presidente norte-americano, 
Donald Trump.

“Notícias falsas são um sinal de atitu-
des intolerantes e hipersensíveis e levam 
apenas a difusão de arrogância e ódio. 
Esse é o resultado final da mentira”, disse 
Francisco, no primeiro documento do 
papa sobre o assunto, em que pede um 
retorno da “dignidade do jornalismo”.

Um documento chamado “A verdade 
irá libertá-lo – notícias falsas e jornalis-
mo para a paz”, foi emitido em anteci-

pação ao Dia Mundial das Comunica-
ções Sociais da Igreja Católica, em 13 de 
maio.

“Difundir notícias falsas pode ser-
vir para atingir objetivos específicos, 
influenciar decisões políticas e servir a 
interesses econômicos”, escreveu o papa, 
condenando o “uso manipulativo de re-
des sociais” e outras formas de comuni-
cação.

A criação e compartilhamento de 
fake news vem alarmando governos do 
mundo todo, mas poucos países expres-
saram tanta preocupação quanto o Bra-
sil. E com razão, já que vários relatórios 
concluíram que notícias falsas regular-
mente superaram notícias reais no país 
em 2016. O problema é tão grande que 
a polícia federal brasileira anunciou re-
centemente planos para encontrar e “pu-
nir autores de ‘fake news’” antes da elei-
ção presidencial que promete ser tensa 
neste ano.

Ameaça nas eleições de 2018
A nove meses das eleições gerais, 

agora é o Brasil que se vê diante do pro-

blema. Com um debate polarizado, o 
país corre contra o tempo. Diferentes 
instituições públicas convocam debates 
sobre medidas que podem ser adotadas 
para garantir um processo eleitoral de-
mocrático e transparente. Algumas pro-
postas preocupam movimentos sociais, 
que temem que o alarde em torno das 
notícias falsas leve ao controle dos con-
teúdos pelas plataformas digitais e, com 
isso, à censura na internet.

Atualmente, o Marco Civil da Inter-
net permite empresas como o Facebook 
a adotar políticas para manutenção ou 
remoção de determinado conteúdo, 
caso a informação ofenda os termos de 
uso. Além disso, estabelece que a plata-
forma remova os dados em caso de deci-
são judicial neste sentido.

Na Declaração Conjunta sobre Li-
berdade de Expressão e Notícias Falsas 
(Fake News), Desinformação e Propa-
ganda, órgãos das Nações Unidas tra-
taram da questão. Apontam que as fake 
news corroem a credibilidade da im-
prensa e interferem no direito das pes-
soas à informação.

a nova ameaça às eleições
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Na Câmara dos Deputados, o Projeto 
de Lei 7.604 de 2017, do deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR), prevê a res-
ponsabilização de provedores de conte-
údo nas redes sociais em casos de divul-
gação de informações falsas, ilegais ou 
prejudicialmente incompletas. A multa 
nesses casos seria de R$ 50 milhões no 
caso de a plataforma não retirar o con-
teúdo em até 24 horas. De acordo com o 
texto, os provedores de conteúdo devem 
criar filtros e regras para a publicação de 
conteúdos de modo a definir e restringir 
o que pode ser veiculado em suas pági-
nas, perfis e outros espaços virtuais.

Outro projeto do deputado, o de 
número 6.812 de 2017, transforma em 
crime “divulgar ou compartilhar, por 
qualquer meio, na rede mundial de com-
putadores, informação falsa ou prejudi-
cialmente incompleta em detrimento de 
pessoa física ou jurídica”. A pessoa que 
cometer o ilícito pode ser condenada a 
pena de dois a oito anos e pagar multa de 
R$ 1,5 mil a R$ 4 mil.

O PL 8.592 de 2017, do deputado Jor-
ge Corte Real (PTB-PE), vai na mesma 
linha ao incluir no Código Penal a prá-
tica de “divulgar ou compartilhar, por 
qualquer meio de comunicação social 
capaz de atingir um número indeter-
minado de pessoas, informação falsa ou 
prejudicialmente incompleta, sabendo 
ou devendo saber que o são”. O texto 
prevê penas menores, de um a dois anos.

Em uma campanha eleitoral de ape-
nas 45 dias, uma exposição negativa de-
corrente de notícia falsa pode significar 
o fracasso de um candidato, além de 
outros danos. “Não podemos nos ne-
gar a entender essa realidade”, ressaltou 
o presidente do TSE, ministro Gilmar 
Mendes. Ele ponderou que a tentativa 

de prejudicar adversários por meio de 
informações falaciosas sempre existiu, 
mas que o novo é a velocidade da disse-
minação desses conteúdos e sua abran-
gência, por meio da rede de computado-
res.

A pesquisa TIC Domicílios 2016, 
do Comitê Gestor da Internet no Bra-
sil, identificou que as atividades mais 
comuns executadas na rede são o envio 
de mensagens instantâneas (89%) e uso 
de redes sociais (78%). A maior parte 
desses fluxos se dá em plataformas de 
uma mesma empresa: o Facebook, que 
também controla o aplicativo para celu-
lares Whatsapp. Além da concentração 
econômica, há o desafio de efetivar re-
gras, pois as corporações que atuam na 
rede são, em geral, internacionais. “[No 
caso das fake news], muitos sites estão 
instalados em países longínquos e com 
a institucionalidade muito débil, o que 
dificulta a cooperação judicial”, ressalta 
Gilmar Mendes.

A empresa Google apontou que cerca 
de 0,25% do conjunto de pesquisas do 
tráfego diário que recebe contém con-
teúdo ofensivo ou claramente engano-
so. Para ajudar a prevenir que conteúdo 
desse tipo se espalhem, a Google disse 
que trabalha, desde 2016, em iniciati-
vas diversas para melhorar o serviço 
de buscas, esforço que inclui criação de 
um selo de verificação de fatos; medi-
das para impedir a monetização de fake 
news na plataforma de publicidade di-
gital AdSense e mudanças no algoritmo 
da busca para privilegiar “conteúdo de 
qualidade”.

Novas diretrizes de busca “vão ajudar 
nossos algoritmos a rebaixar esses con-
teúdos de má qualidade e nos ajudar a 
fazer outras melhorias com o tempo”, 

destaca a companhia em resposta. A em-
presa não comentou o questionamento 
sobre a subjetividade da descrição que 
pode ser feita baseada no conceito de 
“teorias da conspiração”. Citou, sobre 
isso, que pessoas foram contratadas para 
avaliar os novos mecanismos e sinalizar 
“melhor o que pode ser uma informação 
enganosa ou forjada, resultados ofensi-
vos inesperados e teorias da conspiração 
sem fundamento”.

Enquanto outros mecanismos não 
são definidos pelas instituições, cabe à 
população ficar alerta para não formar 
sua opinião sobre notícias falsas. Direto-
ra da Agência Lupa, Cristina Tardáguila 
apontou ações que devem ser adotadas 
pelos internautas, como manter uma 
postura de desconfiança em relação ao 
que acessa; verificar a data da publicação 
do conteúdo; questionar o interesse do 
autor e ver se a URL – o endereço virtual 
– é estranha. Consultar bases de dados 
confiáveis, como as do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IGBE) 
também é uma dica para confirmar o 
que consta nas informações que circu-
lam na rede.

Combate a Fake News no Brasil
Com as eleições gerais deste ano, a 

tendência é crescer esse crime ciber-
nético. Porém, as instituições federais 
e estaduais como PF, TSE, PGR, PRE, 
MPE e MPF Eleitoral iniciam ofensiva 
contra a disseminação de notícias falsas 
em aplicativos de mensagens e nas redes 
sociais.

As autoridades federais fecharam o 
cerco contra as “fake news” e têm ado-
tado mecanismo de punição para quem 
divulga as informações falsas. A atenção 
deverá ser redobrada, já que neste ano 
acontecem eleições gerais.

No início deste mês de janeiro, a PF 
anunciou em Brasília a formação de um 
grupo de trabalho para tentar frear a di-
vulgação de notícias falsas. O TSE em 
dezembro montou o Conselho Consul-
tivo sobre Internet e Eleições. A Cor-
te Eleitoral irá montar um esquema de 
combate ao fake News em todo Brasil 
em parceria com os Tribunais Regionais 
Eleitorais (TREs). A equipe será com-
posta também por técnicos do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e da Procura-
doria Geral da República (PGR). Já em 
fevereiro, uma equipe do FBI ajudará 
a PF na montagem de um modelo de 
combate às fake news, com um conjunto 
de normas com punições em relação à 
disseminação de informações falsas.

O conselho reuniu-se na sede da 
Corte na segunda-feira (15) para tratar 
do tema fake news e eleições 2018. No 
encontro, foram discutidas as medidas a 
serem tomadas para coibir o uso e a pro-
pagação das fake news nas eleições deste 
ano, bem como eventuais normas que 
serão propostas.

 
Ações no Amapá
O assessor da presidência do Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado do Amapá 
(TRE) em conversar com a reportagem 
explicou que o assunto foi pauta de um 

encontro que realizou-se na quinta-feira 
(25) entre o TRE/AP, Escola Judiciária 
Eleitoral, Secretaria Judiciária e Procu-
radoria Regional Eleitoral. Na pauta a 
minirreforma eleitoral e o fake News.

“Através dessa reunião, deveremos 
promover um encontro com a partici-
pação de especialista em Tecnologia da 
Informação e sobre o centro da pauta 
o ‘fake news’. Queremos a participação 
além dos especialistas, das autoridades, 
partidos, pretensos candidatos e advoga-
dos. Principalmente da OAB/AP. Visto 
que o assunto já foi e está sendo prepa-
rado uma resolução a nível de TSE, que 
deveremos nos basear para montarmos 
o sistema de recebimento de denúncia 
e investigação”, dissertou o assessor Sei-
xas.

Mesmo sem ainda ter uma legisla-
ção específica, alguns casos já começam 
a ser resolvidos. No Espírito Santo, por 
exemplo, um empresário foi indiciado 
por espalhar, em 2014, uma pesquisa 
eleitoral falsa na internet.  O inquérito 
foi fechado em 5 de julho de 2017. Ago-
ra, cabe ao Ministério Público Eleitoral 
(MPE) oferecer ou não denúncia contra 
o empresário.

Punições já estão acontecendo
As autoridades policiais explicam 

que dependendo do contexto da prática 
criminosa, a disseminação de notícias 
falsas pode ser qualificada como injú-
ria, calúnia, constrangimento ilegal ou 
até identidade falsa, quando uma pes-
soa cria um perfil falso para realizar as 
publicações. Conforme o Código Penal 
(CP), os infratores poderão ser submeti-
dos a penas de reclusão e multas.

MPF/Eleitoral preparado
Quanto as ações do MPE/AP a asses-

soria de comunicação do órgão explicou 
que cabe a Procuradoria Geral Eleito-
ral e ao Ministério Público Eleitoral as 
ações referentes ao pleito eleitoral que se 
aproxima.

O Ministério Público Eleitoral no 
Amapá vai acompanhar com atenção a 
ocorrência de fake news durante o perí-
odo de eleições. Denúncias sobre ilícitos 
eleitorais podem ser feitas utilizando os 
canais destinados a esse fim. Pela inter-
net, o usuário pode acessar a Sala de 
Atendimento ao Cidadão no endereço 
cidadao.mpf.mp.br ou utilizar o aplicati-
vo gratuito SAC MPF. Também é possí-
vel noticiar ilícitos pessoalmente na sede 
do Ministério Público Federal a Avenida 
Ernestino Borges, 535 – Centro.

Delegacia especializada
O Amapá, não possui delegacia es-

pecializada para o crime cibernético. O 
Delegado Alan Moutinho, da Inteligên-
cia da Policia Civil do Amapá, explicou 
que om referência aos crimes expostos 
na internet, através das redes sociais, 
deve ser feito os Boletim de Ocorrên-
cias em qualquer delegacia do Bairro 
ou através da Delegacia Virtual. E que já 
ocorreram diversas denúncias em Ma-
capá e que estão com a investigação em 
andamento.
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Em novembro 2008, a diretoria 
da empresa espanhola de pe-
tróleo REPSOL discutia a ven-

da de 20% de suas ações para o grupo 
russo LUKOIL. Quando esta discussão 
chegou ao parlamento espanhol, o en-
tão líder do Partido Popular, de direita, 
Mariano Rajoy (hoje Primeiro-Minis-
tro), se opôs firmemente à negociação, 
considerando o controle espanhol sobre 
a REPSOL uma questão de “segurança 
estratégica nacional”. Também qualifi-
cou a venda como “imoral e lamentá-
vel” e por fim afirmou que “a REPSOL 
em mão russas colocava a Espanha na 
quinta divisão mundial”.

Outro argumento proferido é o de 
que a Petrobrás está “quebrada”. Daí a 
atual gestão organizar uma privatiza-
ção velada, ao vender importantes ati-
vos da empresa a grupos estrangeiros, 
entre eles campos do Pré-Sal, para ar-
recadar dinheiro. Isto é uma meia ver-
dade. Houve uma crise momentânea 

Marcos Cordeiro Pires

PETROBRÁS: O BRASIL EM 
PRIMEIRO LUGAR – Parte II

por conta da forte queda no preço in-
ternacional do petróleo e também por 
conta dos impactos da operação lava 
jato. Em setembro de 2013, o preço do 
barril chegou a US$110,00. Mas por 
conta de uma manipulação política de 
seu preço, uma ação patrocinada pela 
Arábia Saudita e pelos Estados Unidos 
para quebrar a economia de seus ini-
migos (Irã, Rússia e Venezuela), o va-
lor do barril chegou a bater num piso 
de US$28,00, em janeiro de 2016. Com 
essa situação excepcional, ocorreu um 
forte aumento na relação dívida/ativos. 
Hoje, o preço do barril mais do que do-
brou, melhorando substancialmente o 
valor do patrimônio da Petrobrás. Em 
16 /01/2018, o preço do Brent estava 
próximo a US$70,00.

Para além da questão estratégica e 
da garantia da soberania nacional num 
setor essencial para a vida economia do 
país, a Petrobrás tem um importante pa-
pel em dinamizar a economia brasileira 
e gerar empregos e renda no território 
nacional. A atual política de beneficiar 
o acionista e o mercado financeiro, e 
não os interesses estratégicos do Brasil, 

está arruinando a indústria de bens de 
capital do país e comunidades inteiras 
que se organizaram para produzir equi-
pamentos, plataformas e navios, como 
é o caso de Suape, em Pernambuco, An-
gra dos Reis, Itaboraí e Niterói, no Rio 
de Janeiro, e Rio Grande, no Rio Gran-
de do Sul. Como o acionista exige lucro 
no curto prazo, é mais barato importar 
equipamentos de países com grande es-
pecialização produtiva (China, Coreia 
do Sul, Cingapura) do que desenvolver 
capacidades internas. Esta lógica de 
privilegiar o mercado financeiro tam-
bém está por detrás da destruição de 
iniciativas na área de energias alternati-
vas e dos aumen-
tos abusivos nos 
preços dos com-
bustíveis e do gás 
de cozinha. A 
atual administra-
ção da empresa 
tem uma visão 
míope e envie-
sada do negócio, 
buscando agra-
dar o “mercado” 

no curto prazo e alienar o interesse da 
população brasileira.

Concluindo este breve artigo, não se 
pode pensar num país próspero e com 
grande capacidade produtiva sem o 
controle nacional sobre os setores mais 
estratégicos da economia, como é o 
caso do petróleo. Defender a Petrobrás 
como empresa pública é defender o in-
teresse nacional. Enquanto governos 
no mundo inteiro estão defendendo 
os seus interesses nacionais, como por 
exemplo o “America First” de Donald 
Trump, devemos fazer o mesmo e co-
locar o Brasil em Primeiro Lugar. Não à 
privatização da Petrobrás!

Besaliel Rodrigues

Lula está juridicamente inele-
gível. O resto é eufemismo e a 
prisão é questão de tempo.

Por ter sido presidente do Brasil, 
por dois mandatos, as autoridades e 
a imprensa em geral estão cautelosos 
com a repercussão do desfecho final 
do processo, em vista de que Lula ain-
da tem grande popularidade entre as 
classes mais pobres do país, que ainda 
vivem dos favores estatais concedidos 
por ele – Lula – quando chegou ao topo 
do poder anos atrás.

Este cuidado também existiu em re-
lação a outro ex-presidente, Juscelino 
Kubstschek. O governo militar e a im-
prensa agiram sempre com cautela com 
ele, até sua drástica morte, pois, mes-
mo fora do poder, o povo ainda o tinha 
com muita estima.  

Lula será o 1º presidente da Repú-
blica Federativa do Brasil a ir para a 
cadeia depois do mandato, por ter se 
utilizado do cargo mais alto da Nação 
para se corromper. Os tempos estão 
mudando. O Poder Judiciário está con-
solidando cada vez mais sua indepen-
dência constitucional.

Somente uma reviravolta de nature-
za política, uma decisão monocrática, 
isolada, de algum ministro do STJ ou 
do STF poderá viabilizar uma eventual 
candidatura de Lula, que poderá con-
correr às eleições deste ano como can-
didato “sub judice”.

Mesmo que concorra “sub judice”, 
será uma campanha trágica. Concorre-
rá “sangrando” politicamente, sofrendo 
retaliações exatamente por aquilo que 
lutou a vida toda e que o levou à presi-
dência: o combate à corrupção!

Joaquim Falcão, professor da FGV 
Direito Rio, escreveu um artigo que jul-
go muito oportuno para este momento 
importantíssimo da História do Brasil:     

“A transmissão ao vivo do julgamen-
to do TRF4 permitiu ao público com-
pará-lo com os julgamentos que se tem 
visto no Supremo Tribunal Federal. A 
postura dos magistrados, raciocínio, 
método de análise, forma de se comu-
nicar, tudo é diferente.

Não há competição pessoal ou ideo-
lógica entre eles. Nem elogios recípro-
cos. Cada um é si próprio. Não há troca 
de críticas veladas, ou aplausos desne-

cessários. Ou insinuações jogadas no 
ar. Mais ainda: não há exibicionismo.

Não querem mostrar cultura. Não 
discutem com jargões jurídicos. Não se 
valem de doutrinas exóticas plantadas 
e nascidas no além mar. Não é preciso, 
embora seja legitimo e, às vezes, indis-
pensável buscar amparo em autores ou 
abstrações estrangeiras. Em geral ultra-
passados.

A argumentação é toda fundamen-
tada nos fatos. Vistos e provados. Não 
se baseia apenas em testemunhos ou 
denúncias. Fundamentam seu racio-
cínio no senso comum que emanam 
dos fatos. Provas materiais. Ou como 
diria Ulysses Guimaraes: com base em 
suas excelências, os fatos. Que de tão 
evidentes e intensamente descritos não 
deixam margem a qualquer dúvida ra-
zoável.

Não é preciso muita argumentação 
para dizer o que é simples. Ninguém 
manda mudar um apartamento, man-
da comprar utensílios, faz visitas com 
o construtor, não pergunta preço, e não 
paga – só o dono de um imóvel procede 
assim.

A prova da propriedade está no 
comportamento registrado ao vivo. E 
não no papel, na escritura A ou B. Sim-
ples assim. Os magistrados de maneira 
informal tentaram transmitir o que a 
linguagem jurídica, formal, muitas ve-
zes oculta.

A transmissão ao vivo permitiu a 
cada um de nós formar a própria opi-
nião. Escolher um lado. Quase pegar a 
justiça com as próprias mãos, com as 
mãos do seu próprio entendimento. 
Restou provado que o Tribunal Federal 
da 4ª Região pretendeu ir muito além 
de simplesmente julgar o ex-presiden-
te.

Apresentou ao Brasil uma nova ma-
neira de pensar, expressar e construir 
a justiça. Provavelmente a maneira de 
magistrados se comportarem na tele-
visão, na internet e até nos julgamen-
tos sem transmissão nunca mais será a 
mesma.

Uma nova geração pede passagem.”. 
Joaquim Falcão é professor da FGV 
Direito Rio. Seus artigos podem ser 
encontrados em www.joaquimfalcao.
com.br

Lula tornou-se inelegível, ao vivo, aos olhos da Nação
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Da Editoria

Segundo cientistas, jovens 
adiam planos de independên-
cia financeira e casamento, o 

que os torna ainda semidepentendes 
dos pais

Aquela fase odiada pela maioria 
das pessoas, a adolescência, ganhou 
uma sobrevida de cinco anos. Em vez 
de terminar aos 19, idade considerada 
na maioria dos países, um grupo de 
cientistas defende que a adolescência 
se estende dos 10 até os 24 anos.

O fato de jovens estarem optando 
por estudar por um período de tempo 
mais longo, não só até a faculdade, as-
sim como a decisão cada vez mais fre-
quente de adiar casamento e materni-
dade/paternidade, estariam mudando 
a percepção das pessoas de quando a 
vida adulta começa, dizem pesquisa-
dores australianos em um artigo publi-
cado nesta semana na revista científica 
Lancet Child & Adolescent Health.

Para eles a redefinição da duração 
da adolescência seria essencial para 
assegurar que as leis que dizem respei-
to a esses jovens continuassem sendo 
asseguradas.

Outros especialistas, no entanto, 
dizem que postergar o fim da adoles-
cência pode mais adiante infantilizar 
os jovens.

Puberdade
A duração da adolescência já che-

gou a ser alterada antes, quando se 
concluiu que, com os avanços da saú-
de e da nutrição, a puberdade iniciava 
antes do 14 anos, como se convencio-
nava.

Essa fase tem início quando uma 
parte do cérebro, o hipotálamo, ativa 
as glândulas hipófise e gônadas, que 
entre outras coisas liberam hormônios 
sexuais.

Ela costumava acontecer por volta 
dos 14 anos, mas caiu gradualmente 
no mundo desenvolvido nas últimas 
décadas até o patamar de 10 anos.

Como consequência em países in-

dustrializados como o Reino Unido a 
idade média para a primeira menstru-
ação de uma garota caiu quatro anos 
nos últimos 150 anos.

Metade das mulheres agora fica 
menstruada pela primeira vez entre 12 
e 13 anos.

A biologia também é usada como 
argumento por aqueles que defendem 
que a adolescência termina mais tar-
de – e que dizem, por exemplo, que o 
corpo continua a se desenvolver.

O cérebro continua se desenvolven-
do depois dos 20 anos, trabalhando de 
maneira mais rápida e eficiente. E para 
muitos os dentes do siso não nascem 
até que complete 25 anos.

Entre os argumentos biológicos 
para ampliar a duração da adolescên-
cia está o de que o corpo continua se 
desenvolvendo após os 20 anos.

Adiando planos familiares
Os mais jovens também estão 

adiando o casamento e a maternidade/
paternidade.

De acordo com o Escritório Nacio-
nal de Estatísticas do Reino Unidos, a 
idade média para o primeiro casamen-
to de um homem era 32,5 anos em 

2013 e de 30,6 para as mulheres na In-
glaterra e no País de Gales. Isso signifi-
ca um aumento de 8 anos, desde 1973.

No artigo que explica os motivos 
para o aumento da duração da ado-
lescência, Susan Sawyer, diretora do 
Centro para a Saúde do Adolescente 
do Hospital Royal Children’s em Mel-
bourne, na Austrália, escreve: “Apesar 
de muitos privilégios legais da vida 
adulta começarem aos 18 anos, a ado-
ção das responsabilidades e do papel 
de adulto geralmente acontece mais 
tarde”.

Ela diz que postergar o casamento, 
o momento de ter filhos e a indepen-
dência financeira significa “semide-
pendência”, o que caracteriza que a 
adolescência foi estendida.

No Brasil a permanência por cada 
vez mais tempo dos jovens na casa dos 
pais é uma marca da chamada “gera-
ção canguru”, nome dado pelo IBGE 
em 2013 ao fenômeno que engloba 
pessoas de 25 a 34 anos e que vem 
crescendo no país. Os dados foram 
divulgados na Síntese de Indicadores 
Sociais – Uma análise das condições 
de vida da população brasileira, com 
dados referentes ao intervalo entre 
2002 e 2012.

Mudança nas leis
Essa mudança, pondera Sawyer, 

precisa ser levada em consideração 
pelos políticos, para que as leis e be-
nefícios voltados a esse público sejam 
alterados.

“Definições de idade são sempre 
arbitrárias, mas nossa atual definição 
de adolescência está excessivamente 
restrita”, diz a cientista.

Russell Viner, presidente da asso-
ciação Royal College de pediatria e 
saúde infantil, diz que no Reino Uni-

do a idade média para um jovem sair 
de casa é 25 anos. Ele apoia a ideia de 
que a adolescência seja estendida até 
os 24 anos e diz que os serviços no 
Reino Unido já levam isso em conta.

Segundo ele, hoje as leis no Reino 
Unido consideram a idade de até 24 
anos para o governo garantir a provi-
são de serviços para crianças e adoles-
centes que precisam de atendimento 
especial (seja por abandono ou outro 
motivo) e que têm necessidades espe-
ciais em termos educacionais.

Infantilizar os adultos
A socióloga da Universidade de 

Kent Jan Macvarish, que estuda pater-
nidade, diz que há um perigo em es-
tender o conceito de adolescência.

“Crianças mais velhas e jovens são 
moldados de maneira mais significa-
tiva pelas expectativas da sociedade 
sobre eles com o seu intrínseco cres-
cimento biológico”, diz ela.

“Não há nada necessariamente in-
fantil em passar o início dos seus 20 
anos no ensino superior ou tendo ex-
periências no mundo do trabalho”. E 
não deveríamos arriscar transformar 
o desejo deles por independência em 
uma patologia. “A sociedade deveria 
manter as expectativas mais altas em 
relação à geração seguinte”, diz Mac-
varish.

Viner discorda dela e diz que am-
pliar a adolescência pode ser visto 
como dar poder aos jovens ao reco-
nhecer as diferenças deles.

“Contanto que isso seja feito de 
uma posição de reconhecimento dos 
pontos fortes dos jovens e do poten-
cial do desenvolvimento deles em vez 
de focar os problemas da adolescên-
cia”. *Com reportagem de Katie Silver, 
da BBC News.

Adolescência agora vai até os 24 anos de 
idade e não só até os 19, defendem cientistas
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Conforme o Governo do Estado, houve um gran-
de investimento em infraestrutura viária e 
obras civis, em todos os 16 municípios duran-
tes os três anos da administração Waldez Góes.

Página 12-13

INFRAESTRUTURA
GEA vem concluindo 
obras neste início de ano
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Da Editoria

O Amapá entrou no cenário 
da produção de energias re-
nováveis. Prédios públicos 

e uma residência já utilizam a energia 
solar no Estado e a tendência, com o in-
centivo do governo estadual, é que mais 
unidades consumidoras adotem o novo 
modelo de geração de energia. No ano 
passado, a Superintendência de Desen-
volvimento da Amazônia (SUDAM) 
aprovou a criação de linhas de crédito, 
pelo Banco da Amazônia, para sistemas 
fotovoltaicos residenciais. A proposta 
foi feita pelo governador Waldez Góes, 
em 2017, durante o Fórum dos Gover-
nadores em Porto Velho (AC).

Nos últimos anos o Governo do 
Amapá, por meio da Secretaria de Es-
tado da Ciência e Tecnologia (SETEC), 
trabalha para fomentar a produção de 
energias renováveis. A expansão da ati-
vidade abriu mercado para profissio-
nais formados em engenharia elétrica, 
na Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP), para atuarem no setor de 
geração distribuída com o uso de fontes 
renováveis, seja na forma de sistemas 
conectados à rede elétrica ou sistemas 
isolados.

Segundo o professor da UNIFAP, 
Alaan Ubaiara, o Estado tem avançado 
significativamente no aproveitamento 
das fontes de energias renováveis não 
convencionais, que, em grande parte, 
são impulsionadas por programas de 
governo para o atendimento energético 
de localidades sem acesso à rede elétri-
ca convencional.

“No que se refere à pesquisa, as ati-
vidades foram intensificadas a partir do 
ano de 2006 com a criação do Núcleo 
de Hidrometeorologia e Energias reno-
váveis do IEPA [Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Amapá] 
onde foram executados projetos com 
foco no aproveitamento de energia hi-

drocinética, energia eólica e energia 
solar fotovoltaica. Em 2009, com a cria-
ção do curso de engenharia elétrica da 
UNIFAP, também foram intensificadas 
as atividades no campo de formação de 
recursos humanos”, acrescentou o pes-
quisador.

Desde 2016 o prédio da 10ª Zona 
Eleitoral de Macapá possui um siste-
ma de energia solar implantado. 100% 
da energia consumida é gerada através 
da luz do sol, obtendo uma economia 
mensal de R$ 7 mil na conta de luz.

Em novembro de 2017 aconteceu a 
primeira implantação de uma residên-
cia com sistema fotovoltaico de produ-
ção de energia à rede da Companhia de 
Eletricidade do Amapá (CEA). Duas 
empresas já realizam o trabalho de im-
plantação do sistema no Estado: a “So-
larions” e a “Amazon Solar”.

A energia fotovoltaica, que é a trans-
formação da luz solar em eletricidade, 
é conhecida no meio científico como 
uma das mais limpas que existem no 
mundo. Porém, o custo alto da insta-
lação dos equipamentos necessários 

para a captação era, até certo tempo, o 
principal motivo de discussão, pois di-
ficultava a aquisição por boa parte da 
população. 

Financiamento 
Com o financiamento as empresas 

que atuam na área de energia solar se-
rão cadastradas pelo Banco da Amazô-

nia para elaborarem os projetos
Deve ser liberado, no próximo mês 

de março, o acesso de pessoas físicas 
à linha de crédito para a instalação de 
geradores de energia elétrica de fontes 
renováveis em residências do Estado do 
Amapá. Os recursos estão garantidos 
no Fundo Constitucional de Financia-
mento do Norte (FNO), que é gerencia-
do pelo Banco da Amazônia.

O financiamento é para pessoas fí-
sicas de toda a Amazônia Legal e vai 
desde os projetos, elaboração até a ins-
talação do dispositivo. O FNO vai dis-
ponibilizar R$ 120 milhões para essas 
operações de crédito, que deverão ter 
taxas de juros mais baixas do que as 
praticadas no mercado.

De acordo com o gerente regional 
do Banco da Amazônia no Amapá, 
Gleidson Guimarães Salles, atualmen-
te os técnicos da instituição analisam 
o risco de operação para estabelecer as 
garantias do crédito, bem como prazos, 
limites e taxas. Segundo Salles, apesar 
do financiamento para pessoas físicas 
ainda estar em construção, uma linha 

similar está em funcionamento para 
produtores rurais e empresas.

“Acreditamos que a linha para pes-
soa física estará em análise final pela 
diretoria do Banco da Amazônia no 
início de março. Até lá, provavelmente 
o Banco cadastrará algumas empresas 
do ramo de energia renovável, que se-
rão credenciadas a elaborar o projeto 
para as residências. Isso não impede 
que o cliente contrate outra empresa e 
submeta o projeto à analise”, explicou 
Salles. pelo Banco da Amazônia, mais 
famílias poderão adquirir seus equipa-
mentos. Atualmente, o Brasil apresenta 
17.408 conexões, segundo a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 
Do Portal do GEA

Produção de energia 
solar é realidade no Amapá
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Decisões da Avisa, STF e Congresso 
podem mudar a regulamentação 
de fumo no país. Novos empeci-

lhos como proibição de aditivos e aumento da 
tributação sobre o produto estão em debates 
e poderão ser regulamentados pela ANVISA, 
ainda este ano. Novas e mais rígidas regras de 
exposição do produto já foram estabelecidas 
pelo colegiado do órgão regulador e fiscaliza-
dor. 

A aprovação, pela diretoria colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), da proposta de resolução que traz 
novas regras de exposição e comercialização 
de cigarros e outros produtos derivados do 
tabaco, aconteceu na última terça-feira (16). 
Por unanimidade, os diretores da Agência 
acataram o voto do relator, Fernando Men-
des, pela regulamentação da forma como os 
maços de cigarros devem ser expostos nos 
locais de venda.

A resolução será publicada nos próximos 
dias e só então entrará em vigor. De acordo 
com a proposta aprovada, os locais de venda 
deverão seguir regras mais restritas de expo-
sição das embalagens de cigarros, como man-
ter a maior distância possível entre os maços 
de cigarro dos produtos destinados ao consu-
mo do público Infanto-juvenil, como balas e 
chocolates.

Os comerciantes também não poderão 
colocar nenhum recurso de marketing adi-
cional, como cores, sons, iluminação dire-
cionada, entre outros, aos mostruários ou vi-
trines que expõem as embalagens de cigarro. 
Segundo o relator da proposta, a resolução 
complementa outro ato normativo aprovado 
pela ANVISA no fim do ano passado (RDC 
195/2017), que veda a utilização de recursos 
de propaganda nas embalagens que possam 
induzir ao consumo do cigarro ou sugerir 
que o produto não é prejudicial à saúde.

Durante a reunião, o representante da 
Aliança para o Controle do Tabagismo e 
Promoção da Saúde (ACT), Rafael Arantes, 
explicou que a regulamentação da exposição 
é necessária para evitar abusos por parte da 
indústria. Arantes chamou a atenção para a 
obrigação do Brasil em seguir a Convenção 
Quadro para o Controle do Tabaco, acordo 

TABAGISMO - ANVISA aprova novas regras para 
exposição de cigarros em locais de venda
Reinaldo Coelho internacional rati-

ficado pelo país há 
mais de dez anos e 
que prevê no Artigo 
13º o banimento de 
qualquer forma de 
publicidade.

A pesquisadora 
Cristina Perez, do 
Projeto Internacio-
nal de Avaliação das 
Políticas de Contro-
le do Tabaco (ITC), 
apresentou pesquisa 
divulgada semana 
passada pela revista 
científica Tobacco 
Control, que mostra 
que nos 77 países 
onde atualmente 
as propagandas de cigarro já foram banidas 
nos pontos de venda, houve redução média 
de 7% na prevalência do tabagismo entre 
adultos. Outro estudo apresentado pela pes-
quisadora mostra que 71% dos jovens que já 
viram cigarros em supermercados, padarias, 
ou bancas de jornais se sentem influenciados 
a consumir o produto.

O representante da Associação Brasileira 
da Indústria do Fumo (ABIFUMO), Lauro 
Júnior, argumentou que é “operacionalmente 
inviável que os expositores fiquem foram da 
área do caixa” em supermercados, padarias 
ou outros estabelecimentos que comercia-
lizam cigarro. Os produtores alegam que o 
caixa é mais seguro para evitar o contato di-
reto dos jovens com os produtos. A resolução 
aprovada permite a exposição próxima à área 
dos caixas, desde que não tenha por perto ali-
mentos ou outros produtos destinados para 
crianças e adolescentes.

A indústria também solicitou ampliação 
do prazo para atender às novas regras, con-
forme a resolução da ANVISA, aprovada em 
dezembro. Para os produtores, o prazo esta-
belecido é curto e não garante “viabilidade 
logística” para que todos os mais de três mil 
pontos de venda de todo o país façam as al-
terações.

O pedido foi indeferido pelo relator, que 
manteve a data de 25 de maio deste ano para 
que todos os pontos só exponham e vendam 
maços que contenham as novas imagens e to-
das as advertências sanitárias. A partir desse 

prazo, todas embalagens que não seguirem as 
novas determinações deverão ser recolhidas 
do mercado.

Cigarros com aditivos no STF
A discussão sobre outras medidas de con-

trole do uso do tabaco também deve se des-
tacar na agenda do Judiciário e do Legislativo 
em 2018. Logo após o recesso, em fevereiro, o 
plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 
deve analisar a proibição dos aditivos de ci-
garro. O assunto foi colocado em pauta no 
ano passado pelo menos nove vezes, mas o 
julgamento foi adiado para o dia 1° de feve-
reiro.

“O Brasil foi um dos primeiros países que 
promulgaram uma legislação proibindo os 
aditivos no cigarro. A gente sabe que esses 
aditivos, como baunilha, chocolate, menta, 

são colocados nos produtos pra atrair crian-
ças e adolescentes para iniciação [do fumo]. É 
um assunto bem importante pra saúde públi-
ca”, destacou a consultora no Brasil da União 
Internacional contra a Tuberculose e Doenças 
Pulmonares (The Union), Cristiane Vianna.

Aumento da tributação
Na Câmara dos Deputados os ativistas 

pelo fim do tabagismo trabalham pela apro-
vação de projetos de lei que aumentam im-
postos sobre a produção de cigarros e outros 
produtos derivados do tabaco. Entre as pro-
postas em análise pelos parlamentares há me-
didas que visam criar tributos sobre o taba-

co para estimular a redução do consumo do 
produto e direcionar os recursos arrecadados 
para ações de prevenção e tratamento de do-
enças causados pelo fumo.

Um dos projetos em debate (PLP 4/2015) 
estabelece a criação da Contribuição de In-
tervenção no Domínio Econômico (CIDE) 
sobre a fabricação e importação do tabaco e 
seus derivados. A arrecadação da chamada 
Cide Tabaco deve ser destinada, segundo o 
projeto, ao financiamento do tratamento de 
doenças causadas pelo fumo em hospitais 
da rede pública. O valor destinado às vítimas 
seria calculado com base na alíquota de 2% 
sobre o lucro dos fabricantes ou importadores 
de tabaco.

Um dos objetivos é fazer com que o fumo 
se torne inviável economicamente para boa 
parte das pessoas, principalmente entre os 

adolescentes, fase na qual se inicia o consu-
mo de cigarro em 90% dos casos, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Dois 
em cada dez estudantes do ensino fundamen-
tal já experimentaram cigarro, segundo a úl-
tima Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 
(Pense), de 2015.

Um quarto dos estudantes compra o ci-
garro em loja ou botequim e quase 40% dos 
jovens compram escondido ou pedem para 
alguém comprar. Mais da metade dos estu-
dantes que participaram da pesquisa já pre-
senciou pessoas que faziam uso do cigarro 
e quase 30% deles tem pais ou responsáveis 
fumantes. Fonte: Agência Brasil
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Reinaldo Coelho

Em três anos de administra-
ção, o Governo do Estado 
vem entregando obras im-

portantíssimas para a o desenvolvi-
mento econômico e social do Amapá. 
O governador Waldez Góes, em seu 
terceiro mandato frente ao executivo 
amapaense, vem enfrentando a cri-
se econômica e investindo em obras 
estruturantes nas diversas frentes em 
todo o Estado. Essas execuções atin-
gem a casa de R$ 1 bilhão, oriundos de 
recursos repassados pela União, atra-
vés de convênios, assim como dos em-
préstimos juntos ao BNDES, emendas 
parlamentares e de recursos do pró-
prio tesouro estadual.

Conforme o Governo do Estado, 
houve um grande investimento em 
infraestrutura viária e obras civis, em 
todos os 16 municípios durantes os 
três anos da administração Waldez 
Góes.

Uma das obras muito aguardadas 
há mais de seis anos pelos moradores 
do Residencial Macapaba I e II está 
concluída. São as duas escolas que já 
funcionarão em 2018 com vagas para 
ensino médio e fundamental. 

As obras já foram vistoriadas e re-
cebidas pela Secretaria de Estado da 
Infraestrutura (Seinf) e devem ser 
inauguradas em fevereiro. Os pais que 
fizeram a Chamada Escolar em 2017 e 
quiserem matricular os filhos, podem 
acessar o site escolapublica.ap.gov.br 
de 29 a 31 de janeiro para fazer a pré-
-matrícula. Quem não fez a Chamada 
Escolar pode acessar este mesmo site 
no período de 6 a 8 de fevereiro, para 
o mesmo procedimento.

A pré-matrícula não garante a vaga. 
O aluno só será matriculado mediante 
a entrega dos documentos que aconte-
cerá até o dia 1º de fevereiro de 8h as 
11h30 e das 14h às 17h30 (para quem 
fez a Chamada Escolar) e no dia 9 de 
fevereiro de 8h as 11h30 e das 14h às 
17h30 (para quem não fez a Chama-
da Escolas). A Secretaria de Estado da 

Educação (Seed) vai informar o local 
para a entrega dos documentos para a 
efetivação da matrícula.

Os projetos arquitetônicos das 
escolas foram elaborados pelo Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e os dois prédios 
contam com 12 salas de aula, bloco 
administrativo e quadra poliesporti-
va. O recurso de 9,3 milhões para as 
obras é do próprio Estado.

O secretário de Estado da Infra-
estrutura (Seinf), João Henrique Pi-
mentel, mencionou que as escolas são 
parte do aparelhamento social que o 
governo está entregando aos morado-
res do Macapaba. “Além dessas esco-
las, já demos início à construção de 
uma creche para que os pais tenham 
onde deixar seus filhos quando forem 
estudar ou trabalhar”, complementou 
o secretário.

Obras de mobilidade urbana
Em Macapá e Santana, além de 

obras de mobilidade urbana vem 
acontecendo o asfaltamento de 60 

quilômetros de vias urbanas em Ma-
capá e 30 quilômetros em Santana, to-
dos com a drenagem e meio fio.

Uma das obras que vem avançando 
é o da Rodovia Duca Serra que interli-
ga a Região Metropolitana de Macapá, 
que chegou aos 80% das obras de du-
plicação concluídos. E os serviços de 
cobertura asfáltica foram intensifica-
dos, e já chegou na Linha Verde que 
recebeu serviços de limpeza e dre-
nagem, já foram concluídos 2.500m 
que estão sendo preparados para o 
asfaltamento com a aplicação do Con-
creto Betuminoso Usinado a Quente 
(Cbuq).

O serviço executado também já 
contemplou 1.000 metros de terrapla-
nagem, faltando a conclusão de mais 
1.000 metros para, posteriormente, 
receber a pavimentação. O trabalho 
deve ser concluído no mês que vem.

Com a interligação das zonas norte 
e oeste da capital, o percurso de quem 
precisa chegar ao bairro Infraero I, 
por exemplo, será encurtado de 16 km 
para 5 km, ao passar pela Rodovia AP-

INFRAESTRUTURA 
GEA vem concluindo obras neste início de ano

Conforme o Governo 
do Estado, houve um 
grande investimen-
to em infraestrutura 
viária e obras civis, 
em todos os 16 mu-
nicípios durantes os 
três anos da adminis-
tração Waldez Góes.
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440.
Com extensão de 4,5 km, a via con-

tará com asfalto do trecho que vai do 
bairro Parque dos Buritis até à rodo-
via Norte/Sul, no bairro Infraero I, na 
zona norte da cidade. Todo o serviço 
está sendo executado por administra-
ção direta da Secretaria de Estado de 
Transporte (Setrap).

A Linha Verde está situada bem 
no centro do km 9 dividindo as zonas 
norte e oeste de Macapá. “Ela fica a 4,5 
km da Rodovia Duca Serra e 4,5 km da 
BR-210. A conclusão da obra contem-
plará de 15 a 20 bairros de Macapá”, 
explicou o secretário de Transportes, 
Jorge Amanajás.

Bairro do Marabaixo
Ruas amplas, acessibilidade e ga-

rantia do direito de ir e vir para cen-
tenas de moradores, esta é a atual si-
tuação das principais vias de acesso 
dos bairros Marabaixo I, II, III e IV na 
zona oeste de Macapá que estão rece-
bendo investimentos do Governo do 
Amapá com obras de drenagem e pa-
vimentação proporcionando o bem-
-estar da população.

A fluidez no tráfego facilita o dia a 
dia dos usuários de ônibus, que ago-
ra podem chegar no seu destino com 
mais agilidade. Os carros, motos, ci-
clistas e pedestres também tiveram a 
rotina modificada, afinal, ruas pavi-
mentadas fazem toda diferença.

Asfalto na rua
A Secretaria de Transportes do Es-

tado do Amapá (Setrap) atua em duas 
frentes no bairro. O Plano de Mobili-
dade Urbana prevê a drenagem, pavi-

mentação e construção de calçadas e 
meio fio nas Avenidas 7ª, 15ª e 18ª, e 
nas ruas 9ª e Ranolfo Gato. Somando 
um total de 5km de vias pavimenta-
das.

Na frente por administração dire-
ta os trabalhos estão sendo realizados 
nas Ruas 8ª e Sol Nascente, e nas Ave-
nidas 2ª, Raimundo Coutinho, Lucio 
Clayton e Flores-
ta. Com aproxi-
madamente 3km 
de vias revitali-
zadas.

Infraestrutu-
ra

Mo bi l i d a d e 
urbana em Ma-
zagão 

O governa-
dor Waldez Góes 
vem investindo 
forte no municí-
pio de Mazagão, 
a construção da 
Ponte de Inter-
ligação Washin-
gton Elias dos 
Santos e do as-
faltamento da rodovia entre a sede do 
município e o Distrito de Mazagão 
Velho. E dentro da sede de Mazagão 
as obras de mobilidade urbana já está 
com 90% das obras concluídas

Durante o último fim de sema-
na (20) o governador observou que 
o morador ou o turista que vai até à 
cidade já percebe a mudança com 
as obras. O convênio assinado pelo 
Governo do Amapá e a Prefeitura de 
Mazagão prevê 15km de drenagem, 

terraplenagem, pavimentação asfál-
tica, construção de calçadas, meio-
-fio, sinalização horizontal e vertical 
nas ruas e avenidas da cidade. Estão 
sendo contempladas vias como a Rua 
Presidente Vargas, Avenida Antônio 
Carpina, Avenida Dias, Rua Barão 
do Rio Branco, Travessa Barão do 
Rio Branco, Rua da Feirinha, Aveni-
da Dona Valentina e Avenida Prefeito 
Osmundo Costa.

 “O município tem uma vocação 
enorme para o turismo. E depois do 
asfalto da rodovia AP-010 que liga 
Mazagão Novo à Vila de Mazagão 
Velho e da inauguração da ponte do 
Rio Matapi, esse fluxo só aumentou 
e os visitantes de outros municípios 
passaram a vir com mais frequência, 
principalmente nos eventos locais”, 
destacou Waldez Góes.

Acompanhando a comitiva gover-
namental, o prefeito de Mazagão, Du-
dão Costa, disse que o município vive 
um novo momento, com o projeto de 
mobilidade urbana. “A nossa cidade 

faz parte da região metropolitana do 
Estado e possui um grande potencial 
no turismo, extrativismo e agricultu-
ra. Com as vias em condições de trá-
fego, facilita o escoamento da produ-
ção dos nossos agricultores”, avaliou o 
prefeito.

Mais obras em 2018
GEA envia ao Dnit projeto de pa-

vimentação do trecho sul da BR-156. 
O Governo do Amapá encami-

nhou na última segunda-feira, 22, ao 
Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transporte (Dnit), o Pro-
jeto Executivo da pavimentação do 
trecho sul da Rodovia BR-156, lote 4, 
que liga a capital Macapá ao municí-
pio de Laranjal do Jari. Ele foi enviado 
para as considerações finais do Dnit. 
Além do projeto, serão encaminhados 
os documentos referentes à empresa 
que venceu a licitação para fazer a su-
pervisão ambiental do referido lote.

O Projeto Executivo passou por 
11 reanálises até estar em condições 
de ser aprovado, conforme explicou 
o diretor de Engenharia da Secretaria 
de Estado dos Transpores (Setrap), 

Albério Pantoja Marques. “A empresa 
Maia Melo Engenharia é a responsá-
vel pela supervisão da elaboração do 
projeto e a executora da obra é o Con-
sórcio BR.”, informou Marques.

O lote 4 contempla 61.1 km de 
construção e pavimentação do trecho 
sul da BR-156 que inicia no entronca-
mento do Km 21 da BR-210 até dois 
quilômetros após a ponte do Rio Vila 
Nova, em direção ao município de 
Laranjal do Jari.

Componentes ambientais
A Setrap já fez a licitação para con-

tratar a empresa que fará a supervisão 
ambiental do lote 4, bem como, o seu 
gerenciamento e serviços de implan-
tação dos componentes ambientais. 
Também já foram realizados estudos 
complementares sobre a elaboração 
de inventário florestal, execução de 
campanha de monitoramento de fau-
na e execução dos serviços de pros-
pecção, resgate arqueológico e educa-
ção patrimonial de todo o trecho sul 

da BR-156.
A supervisão ambiental abrange, 

ainda, os lotes 1, 2 e 3 de responsabi-
lidade do Dnit e o lote 4, de responsa-
bilidade da Secretaria de Estado dos 
Transportes, totalizando 244,28 km, 
conforme determinado pela Justiça 
Federal em audiências públicas em 
agosto de 2016.

A gerente-geral de Meio Ambiente 
da Setrap, Jannys Isacksson Walde-
ck, assegurou que já foram cumpri-
das 90% das medidas relacionadas 
ao cumprimento das condicionantes 
ambientais. “Os 10% que faltam se re-
ferem às licenças como o estudo am-
biental, Plano Básico Ambiental da 
Comunidade Quilombola do Rosa na 
área de influência indireta do trecho 
sul da BR 156-AP”, informou Jannys.

Existem outras condicionantes 
ambientais para serem cumpridas, 
como o Plano de Gerenciamento de 
Risco Ambiental e Plano de Ação 
Emergencial, que se encontram em 
fase final de elaboração. Antes do iní-
cio da obra, serão feitos a campanha 
da fauna e o levantamento atualizado 
de passivos ambientais.
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DANIELA BITTENCOURT

Estima-se que cerca de 70% 
da comida que chega às me-
sas das nossas casas é pro-

veniente da agricultura familiar. Essa 
modalidade de agricultura tem relação 
direta com a segurança alimentar e nu-
tricional da população brasileira. Além 
disso, impulsiona economias locais e 
contribui para o desenvolvimento ru-
ral sustentável ao estabelecer uma re-
lação íntima e vínculos duradouros da 
família com seu ambiente de moradia 
e produção. 

No Brasil, de acordo com o último 
Censo Agropecuário do IBGE, de 2006, 
84,4% dos estabelecimentos rurais 
são de base familiar e ocupam 74,4% 
da mão de obra que está no campo. 
Apesar disso, propriedades familiares 
compreendem apenas 24,3% de toda a 
área rural do país. O tamanho limitado 
compromete a viabilidade financeira 
desses estabelecimentos, uma vez que a 
escala de produção se torna um proble-
ma estrutural para esse agricultor. 

Estudos indicam que, em média, o 
valor bruto de produção mensal por 
propriedade familiar é de 0,46 salário 
mínimo, o que coloca grande parte dos 
produtores em situação de extrema po-
breza. No Nordeste, por exemplo, 72% 
dos produtores não geram lucro sufi-
ciente no estabelecimento para elevar 
a mão de obra familiar acima da linha 
de pobreza. Inevitavelmente, essa rea-
lidade tem reflexo danoso na susten-
tabilidade dos estabelecimentos rurais 
familiares. 

A inovação pode criar condições 
para a manutenção da viabilidade eco-
nômica das propriedades familiares e 
sua capacidade de se reproduzir como 
unidade social familiar, além de poder 
contribuir para a modernização do se-
tor,que passa pela capacitação, pelo uso 
de insumos adequados, de máquinas e 
equipamentos apropriados ao segmen-
to e às condições dos agricultores fa-
miliares, como forma de permitir sus-
tentabilidade e ganhos significativos de 
produtividade. 

É necessário desmistificar a crença 
de que o agricultor familiar busca, ba-
sicamente, a subsistência e, além disso, 
quebrar as barreiras que impactam sua 
transformação em empreendedor ru-
ral. Agricultores devem estar atentos 
ao modo como tomam suas decisões e 
devem identificar estratégias para or-
ganizar seu processo produtivo, com 
o intuito de agregar valor a seus pro-
dutos e maximizar a inserção nos mer-
cados. Sob essa ótica, torna-se também 
importante criar estratégias que viabi-
lizem diferentes formas de associação 
dos pequenos produtores, a fim de 
melhorar sua capacidade de negociar 
compras de insumos, bem como en-
contrar mercados mais estáveis para 
seus produtos. 

Na região sul do país, por exemplo, 
onde existe uma agricultura familiar 
mais organizada, o setor gasta muito 
mais em insumos comprados, dispõe 
de mais capital e produz mais. Nessa 
região, de acordo com dados do últi-
mo Censo (IBGE, 2006), a agricultura 
familiar consegue obter valor bruto da 
produção agrícola superior ao da agri-
cultura não familiar, R$ 1.613,94/ha 
contra R$ 792,78/ha, respectivamente. 

O agricultor encontra, cada vez 
mais, um consumidor mais exigente 
sobre a decisão de compra. Agora, em 

sua avaliação, esse 
consumidor con-
sidera um conjun-
to de fatores como 
preço e qualidade, 
origem, procedên-
cia, sustentabili-
dade, relação com 
o meio ambiente, 
com os colabora-
dores e comunida-
des participantes 

do processo. Assim, diferentes oportu-
nidades se apresentam para o pequeno 
produtor. Uma delas é a exploração da 
biodiversidade em associação com in-
dústrias. 

A biodiversidade é matéria-prima 
essencial para a bioindústria, e o Brasil 
conta com a maior diversidade bioló-
gica no planeta, com produtos e ativos 
potenciais que despertam interesse do 
mercado global, podendo-se citar a 
borracha, o ca-
cau, a castanha-
-do-brasil, e inú-
meros outros. Por 
isso, o país con-
centra possibili-
dades concretas 
para os agricul-
tores familiares 
que, ao mesmo 
tempo em que 
são produtores 
de alimentos e 
outros produtos 
agrícolas, desem-
penham a função de conservadores da 
biodiversidade. 

Outras possibilidades de acesso dos 
agricultores familiares a diferentes mer-
cados abrangem nichos alternativos de 
comercialização, que demandam pro-
dutos com maior valor agregado. Den-
tre elas estão os produtos tradicionais, 
que atendem crescente demanda por 
produtos artesanais (slow food) ou pe-
los aspectos éticos (fair trade), étnicos 
ou mesmo relacionados apenas com a 
sustentabilidade. A ampliação da pre-
sença da agricultura familiar fortalece 
movimentos vinculados à qualificação 
de produtos com indicação geográfica 
- aqueles com denominação de origem 
ou indicação de procedência -, contri-
buindo para o desenvolvimento do tu-

rismo rural relacionado à gastronomia. 
Muito comum na União Europeia, pro-
dutos com denominação de origem são 
alternativa para dinamizar atividades 
agrícolas tradicionais, principalmente 
as desenvolvidas em minifúndios ou 
regiões rurais fragilizadas economica-
mente.

Para viabilizar o aproveitamento 
dessas e de outras oportunidades, é 
necessário estimular a profissionaliza-

ção e o empreendedorismo do agricul-
tor familiar. Além disso, é importante 
garantir uma rede de suporte e de es-
tímulo aos agricultores para que pos-
sam se sentir confortáveis e seguros no 
tocante à adoção de novas tecnologias, 
bem como na adoção de processos de 
gerenciamento de sua propriedade. 
Agricultores familiares bem-sucedidos 
contribuem não apenas para o fortale-
cimento do desenvolvimento regional, 
mas também para a fixação do homem 
no campo, conferindo maior seguran-
ça, qualidade e oferta de alimentos, 
medidas que, em síntese, ampliam a 
sustentabilidade agrícola.

*DANIELA BITTENCOURT, Co-
ordenadora do Programa de Agricul-
tura Familiar da Embrapa.

Agricultura familiar, desafios e 
oportunidades rumo à inovação



O Campeonato Amapaense de 
Futebol Profissional “Amapa-
zão” reunirá seis clubes nesta 

temporada garante Diretor Técnico da 
Federação Amapaense de Futebol (FAF) 
Manoel Figueira. São Paulo, Trem, Ypi-
ranga, Macapá, Independente e o Santos 
atual campeão do certame.

Pelo calendário de competições da Fe-
deração Amapaense de Futebol (FAF), o 
início da competição tem confronto de-
finido: Santos-AP, atual campeão do tor-
neio, abrirá o estadual com o São Paulo-
-AP no dia 26 de março. O campeão do 
Campeonato Amapaense garante vaga na 
Copa Verde, Copa do Brasil e Série D do 
Brasileirão de 2019. Já o vice, disputará a 
quarta divisão da quarta divisão do fute-
bol brasileiro no próximo ano.

As partidas do “Amapazão,” serão to-
das realizadas no estádio Olímpico “Ze-
rão,” que passa por reformas em seu gra-
mado em razão do desgaste causado por 
300 partidas disputadas em 2017.

O Secretário Estadual do Desporto e 
Lazer Sedel Junior Maciel, garante que o 
estádio ficará pronto no início do mês de 
fevereiro para receber a primeira partida 
oficial do ano que será entre Santos-AP e 
Sport Recife marcada para o dia 7 de feve-
reiro pela Copa do Brasil.

Clubes com participação nacional
Macapá
Clube azulino além de disputar o 

Campeonato Amapaense de Futebol Pro-
fissional “Amapazão,” voltará a participar 
de uma competição em nível nacional 
após 25 anos, com o Campeonato Brasi-
leiro da Série D.

A diretoria do clube, apresentou Fran 
Costa para comandar a equipe nas referi-
das competições. O novo treinador já es-
teve por aqui treinando o Trem também 
pelo campeonato estadual.

O Macapá é o primeiro clube profis-
sional que iniciou os treinamentos da 

Amapazão terá seis clubes 
garante Diretor Técnico da FAF
Da Editoria

categoria de base visando o Campeonato 
Amapaense Sub-20. O Leão da FAB terá 
cerca de 20 dias para preparar o elenco 
azulino até o início da competição que 
acontecerá a partir do dia 15 de fevereiro.

Até o momento, quem está treinan-
do a categoria de base, formada por 26 
jogadores, é o técnico Fran Costa que 
vai assumir o cargo no time profissional, 
mas enquanto não inicia os trabalhos na 
equipe principal, o Fran vai observando 
a garotada azulina para saber se poderá 
aproveitar atletas sub-20 no estadual.

A competição está marcada para ini-
ciar a partir do dia 15 de fevereiro. Nesta 
edição, o torneio vai contar com os times 
não-profissionais do Penharol, Comba-
tente, Canário, Lagoa, Cruzeiro, Renova-
ção, Nacional, Mangueirão, Rio Norte e 
MV13, além das equipes profissionais do 
Santos-AP, Trem, São Paulo-AP, Ypiranga 
e Macapá.

A Federação Amapaense de Futebol 
(FAF) ainda não definiu a tabela e o re-
gulamento da competição. Além do tro-
féu e medalhas, o vencedor do estadual 

ganhará a vaga para representar o Amapá 
na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 
2019.

Santos
O “Peixe da Amazônia” pentacampeão 

amapaense, disputará este ano, quatro 
competições, Copa Verde, Copa do Bra-
sil, Amapazão e o Campeonato Brasileiro 
da Série D.

O alvinegro repatriou Edson Porto 
para voltar a comandar o time este ano. 
Porto que participou da brilhante cam-

panha do ano passado, tinha proposta de 
vários clubes do país, mas preferiu retor-
nar ao Santos aceitando convite do Presi-
dente do Honra do clube Luciano Marba. 

O primeiro desafio do ano, está mar-
cado, dia 31 de janeiro, quando o Peixe da 
Amazônia terá pela frente, o Atlético-AC 
em confronto de ida da primeira fase da 
Copa Verde na Arena da Floresta na capi-
tal Rio Branco.

Treinamento
A equipe amapaense segue em prepa-

ração intensa para o primeiro desafio da 

temporada. No dia 31 de janeiro, o San-
tos-AP enfrenta o Atlético-AC, no Acre, 
pelo jogo de ida da primeira fase da Copa 
Verde.

Contratação
O Peixe da Amazônia segue no mer-

cado contratando jogadores para fechar 
o elenco pelo menos para o primeiro se-
mestre. Recentemente chegaram o meia 
Thiago Marabá e o zagueiro Preto Bar-
carena. A dupla já está treinando com o 
restante do plantel alvinegro.

Marabá chegou ao Santos-AP com a 
aval do técnico Edson Porto. A dupla vai 
reeditar a parceria que deu certo no River 
do Piauí em 2013. Já o zagueiro Preto Bar-
carena volta ao Peixe da Amazônia após 
uma passagem pelo Independente no ano 
passado.

O meia e o defensor participaram do 
amistoso, no sábado (20), entre Santos-
-AP e o time sub-20 do São Paulo-AP que 
participou da Copinha no início do ano. 
Como era esperado, o Peixe venceu por 
7 a 0 com gols de Lesandro (2), Riquelme 
(2), Dedé, Dhonatan e Bruninho.
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SEMANA
DO JAPÃO

Diversidade e Cultura na Linha do Equador é um dos eventos que 
faz parte das comemorações dos laços entre o Brasil e o Japão.

Macapá-AP, 27/01 a 02/02 de 2018 17

Página 20



MARIA DA GLORIA MOTTA ARAÚJO – POETISA, ESCRITORA E PIANISTA.
Reinaldo Coelho

Gloria Araújo confidencia que 
na juventude frequentou o 
Conservatório Carlos Gomes, 

em Belém do Pará, onde estudou Piano. 
“Também sou acordeonista, trocamos 
de ensino eu e uma amiga Dorila. Ensi-
nei piano a ela e em troca ela me ensinou 
acordeom”.

Esta semana a editoria do Pioneirismo 
homenageia uma personagem feminina 
que esteve aqui no Amapá por um certo 
período de sua vida, dedicou-se ao lar e 
aos filhos, mantendo o estilo de vida di-
tado pela sociedade patriarcal a todos as 
mulheres nascidas nas primeiras décadas 
do século XX, com o ranço patriarcal do 
Século XIX. 

A figura feminina naquela época era 
considerada como algo frágil, que deveria, 
portanto, ser protegida pelo pai, marido 
ou irmão mais velho. De modo que o ca-
samento era um ritual que passaria a mão 
da filha para os cuidados, agora, do ma-
rido. E este mantinha os mesmos costu-
mes, procriar, cuidar da casa e dos filhos. 
Muitas não tinham acesso à escola e nem 
a emprego, mesmo quando alfabetizadas e 
amantes da leitura e grande tendência lite-
rária, não recebiam o apoio, ao contrário 
eram instigadas a se recolherem a cozinha.

Temos em Maria da Gloria Motta 
Araújo uma belenense que demorou, mas 
conseguiu quebrar esse elo de uma cor-
rente que ainda continua a maltratar mi-

lhares de mulheres 
pelo mundo afora. 
Mesmo com os 
movimentos femi-
nistas e de empo-
deramento da mu-
lher, ainda temos 
essa nódoa na so-
ciedade humana.

Gloria foi filha 
de um cearen-
se, Augusto Dias 
Motta, e de uma 
ribeirinha, Euge-
nia Alves Motta, 
das ilhas marajoa-
ras, Afuá, a Veneza 
Brasileira. Nascida 
em 07 de dezem-
bro de 1939, por-
tanto com 79 anos 
recém completa-
dos. “Meus pais estão falecidos. Papai nas-
ceu no Ceará, era sócio da Padaria Onça, 
em Belém (PA), onde viveu e casou. Ma-
mãe era filha de Afuá dona de casa”.

Como toda jovem paraense teve uma 
infância e juventude na grande metrópole 
da Amazônia, a Cidade das Mangueiras, 
onde conheceu seu esposo, o Chefe Osélio 
a quem apoiou e incentivou na arte mar-
cial do Judô, possibilitando a montagem 
de uma grande academia de sucesso no 
Bairro do Trem, onde residiam.

Desta união nasceu sete filhos. Hoje, 
Gloria Araújo é divorciada e reside em 
Fortaleza (CE). “Fui casada hoje sou divor-

ciada tive 7 filhos. A minha 
primeira filha faleceu antes 
de completar um ano Ma-
ria Yasodhara. Nasceram 
Osélio Hiawattwa, Onélio 
Augusto, Océlio Adonai 
que moram em Macapá. 
Obélio Howard reside na 
Alemanha e Oseliana e 
Oleriana que residem em 
Fortaleza (CE)”.

Sua vida em Macapá 
foi intensa, dedicada a fa-
mília e ao lar. Para Glória 
Araújo foram muitos anos 
e muito amigos. “Em Ma-
capá vivi muitos anos e tive 
muitos amigos. Ao me di-
vorciar vim para o Ceará 
pois meus pais ainda aqui 
residiam”.

A Literatura na sua 

vida
No Amapá, após muitos anos, Maria 

da Glória Motta, tornou Glória Araújo. 
Pois tinha latente em sua alma as linhas 
da poesia, que precisava passa-las para o 
papel. “Sou poetisa do Movimento Poéti-
co ‘Poesia na Boca da Noite’ em Macapá, 
narra com orgulho a nossa poetisa, que 
nasceu e viveu cercada pelos rios amazô-
nicos.

Glória Araújo, escritora e poeta, é uma 
amazônida, nascida no coração da Ama-
zônia, em Belém no Estado do Pará, reside 
no Estado do Ceará. Nos últimos anos a 
escritora tem se dedicado exclusivamente 
à literatura, com várias obras literárias ain-
da não publicadas, participa, como cola-
boradora, de vários movimentos culturais 
de incentivo à leitura

Ela conta que escrevia poemas desde 
criança mas nunca teve apoio. “Somente 
em 2011 foi que Alcinéa, Rostan e Oswal-
do leram alguns poemas e me oportuniza-
ram, apesar da minha idade, de ter sentido 
o amor de uma plateia, pois quando estu-
dava no Colégio Suíço brasileiro ganhei o 
concurso da melhor poesia com o poema 
“O Sacy Tricolor”. Tenho dois livros edi-
tado ‘Pelo Olhar da Gloria’ e a coletânea 
“Poesia na Boca da Noite que participei 
com vários poetas em 2012”.

Quero destacar os meus amigos e po-
etas que participaram do Poesia na Boca 
da noite: 

Alcinéa Cavalcante, Oswaldo Simões, 
Rostan Martins, Aline Monteiro, Andreza 
Costa, Astrid Cavalcante, Cesar Bernar-
do, Cléo Farias de Araújo, Deusa Ilario, 
Jhenni Quaresma, Pedro Henrique, Pedro 

Stkls, Raolê Assunção, Thiago Soeiro, Rui 
Do Carmo, e os poetas mirins, Aiury, Ali-
ce, Aquila Assunção, Asaf Assunção, João 
Vitor e Paulo Rostan.

“Esses participaram do livro, mas além 
deles haviam muitos poetas que não parti-
ciparam, tenho amor a todos que me aju-
daram de uma forma ou de outra. Meus 
amigos de Macapá até hoje continuam 
a me ajudar de uma forma ou de outra. 
Termino com o coração partido por não 
poder voltar pois minhas condições físi-
cas, não permitem, pois ando apoiada em 
uma bengala. E gostaria de ter mais al-
guns livros publicados, mas não consegui. 
E com alegria e saudades que agradeço a 
meus amigos que sempre me ajudaram 
que Deus os abençoe e proteja”.  

A coletânea, de 144 páginas, reúne po-
emas de 23 poetas amapaenses com idade 
entre 7 anos e 72 anos e traz textos contan-
do a história do Movimento que começou 
em janeiro do ano passado com apenas 
quatro poetas (Rostan Martins, Alcinéa 
Cavalcante, Osvaldo Simões e Glória 
Araújo) na calçada da casa de Alcinéa Ca-
valcante e tomou as ruas, escolas, hospi-
tais, praças e tantos logradouros públicos, 
chegando a reunir em várias ocasiões até 
mais de uma centena de poetas e amantes 
da poesia, como nas escolas Azevedo Cos-
ta e Santina Rioli.

Em agosto de 2012 a coletânea foi 
lançada na Bienal Internacional do Li-
vro, em São Paulo, e chamou atenção de 
professores, escritores, poetas e amantes 
da poesia de diversos Estados do país 
elevando o nome do Amapá no cenário 
cultural brasileiro.

“Aos meus amigos de Macapá, que até hoje continuam a me ajudar de uma forma ou de outra, termino 
com o coração partido por não poder voltar pois minhas condições físicas, não permitem, pois ando 

apoiada em uma bengala. E gostaria de ter mais alguns livros publicados, mas não consegui. E com ale-
gria e saudades que agradeço a meus amigos que sempre me ajudaram. Que Deus os abençoe e proteja”.  
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Psicologia e o Idoso
Maria Graciete Coelho Moreira – Psicóloga 
graci.unicoelho@live.com

DO ENVELHECIMENTO ATI-
VO PARA IDOSOS: CONTRI-
BUIÇÕES DA PSICOLOGIA – 
Parte IV

2 DISCUSSÃO

Diante do exposto, obser-
va-se que, quase metade 
dos idosos possui ren-

da de até dois salários mínimos e 
são aposentados. Isto se aproxima 
dos dados apresentados pelo Cen-
so 2010, no qual 43,2% dos idosos 
brasileiros possuem renda de até 
1 salário mínimo e os benefícios 
previdenciários contribuem direta-
mente para o sustento dos mesmos. 
A média de filhos apresentados pe-
las análises aponta para uma tran-
sição entre famílias extensas com 
grande número de filhos para famí-
lias menores com um ou dois filhos 
na atualidade (IBGE, 2010).

Nota-se que, todos os entrevis-
tados apresentam alguma doutrina 
religiosa. Segundo Nadaf (2013), a 
espiritualidade tem sido objeto de 
estudo por diversas ciências, inclu-
sive da psicologia, constituindo um 
poderoso fator de suporte para en-
frentar desafios, frustações e fator 
de grande relevância para melhorar 
a qualidade de vida e, consequente-
mente, para a satisfação com a vida.

Apesar dos entrevistados afir-
marem que o idoso seja percebido 
de maneira negativa pela sociedade 
e sentir-se percebido assim, nota-se 
que, os significados atribuídos para 
si não constituem nesta perspecti-
va. O conceito de idoso remete à 
experiência de vida, mantendo-
-se ativo na sociedade e satisfeito 
consigo mesmo. Ou seja, a pessoa 
idosa representa para a sociedade, 
ou pelo menos deveria representar 
um alicerce de saberes, valores e 
crenças, de modo a estabelecer-se 
com independência e autonomia. 
Estes dados contradiz os achados 
de Brunnet e seus colaboradores 
(2013), no qual o processo de enve-
lhecimento foi considerado a partir 
das falas em que as entrevistadas se 
colocavam como impossibilitadas 
de exercer alguma atividade me-
diante o envelhecimento do corpo 
e/ou da mente. 

De acordo com Caradec (2016) 
os indivíduos contemporâneos que 
chegam à idade avançada estão im-
pregnados do valor de autonomia. 
Por esse motivo, enquanto for pos-
sível, as pessoas que envelhecem 
preferem manter-se distantes de 
conceitos estigmatizados e desva-
lorizados. À esse respeito Motta 

(2013) esclarece que, o processo 
de envelhecimento é um fenômeno 
biossocial que não existe singular-
mente e nem de modo tão eviden-
te quanto se costuma enunciar. Ou 
seja, não existe a velhice, existem 
formas de se experimentar a idade 
avançada. Diante desta perspectiva, 
não existe a pessoa velha, existem 
idosos em pluralidade de imagens 
socialmente construídas e referidas 
a um determinado tempo do ciclo 
de vida.

A prática de atividade física está 
presente na rotina dos entrevista-
dos, auxiliando para manutenção 
da saúde dos mesmos. Este achado 
corrobora com os de Valer e seus 
colaboradores (2015) em que, prá-
ticas corporais estão associadas ao 
envelhecimento saudável, como 
uma forma de tratamento e de 
oportunidade de convívio social.

A Organização Mundial da Saú-
de (2012) ressalta que, a partici-
pação em atividades físicas pode 
retardar os declínios funcionais. 
Deste modo, uma vida ativa melho-
ra a saúde mental e contribui na ge-
rência de desordens como a depres-
são e a demência. Há evidências de 
que idosos fisicamente ativos apre-
sentam menor prevalência de do-
enças mentais do que os não-ativos. 
À esse respeito, dados da Pesquisa 
Nacional de Saúde de 2013 revelam 
que, somente 13,6% dos idosos pra-
ticam o nível recomendado de ativi-
dade física (IBGE, 2015). Portanto, 
a prática da atividade física consiste 
numa ferramenta de oportunidades 
de relacionamento e integração so-
cial, culminando para a promoção 
da saúde.

Observou-se uma diferença sig-
nificativa na classificação favorá-
vel para uma melhor de qualidade 
de vida dos entrevistados, sendo 
a educação um fator contribuinte 
para o mesmo. Segundo Monteiro 
e Monteiro (2013), durante o pro-
cesso de envelhecimento, o termo 
qualidade de vida é um elemento 
determinado por múltiplos fatores, 
tais como objetivos (condições de 
vida, relações sociais, grau de es-
colaridade) e subjetivos (bem-estar 
psicológico, experiências pessoais).

Neste sentido, é possível afirmar 
que, através das atividades educa-
cionais, os entrevistados podem 
estar sendo estimulados a diver-
sas circunstâncias, como as apre-
sentadas no conceito anterior das 
autoras, e que tem relação direta 
para suas perspectivas voltadas à 
qualidade de vida. Para Fernandes 
(2016), a aprendizagem ao longo da 

vida e, em especial durante o pro-
cesso de envelhecimento, também e 
de extrema importância neste con-
texto, com um especial enfoque nas 
competências digitais e nas políti-
cas ativas de inclusão, a fim de for-
necer oportunidades nas diferentes 
etapas da vida dos indivíduos, pro-
tegendo o risco de exclusão social.

Vicente e Santos (2013) afirmam 
que, os fatores psicológicos, que 
envolvem inteligência e capacidade 
cognitiva, são também indicadores 
de envelhecimento ativo e longevi-
dade. É importante a adaptação às 
mudanças advindas da velhice, fa-
zendo-se ajustes e mantendo a capa-
cidade de resolução dos problemas. 
É comum o declínio de algumas ca-
pacidades cognitivas ao envelhecer, 
o que pode ser compensado se o 
idoso se mantiver participativo na 
comunidade em que vive, criando 
laços e redes de apoio e suporte so-
cial. Assim, se compreende que os 
determinantes pessoais envolvem, 
além dos aspectos biológicos, tam-
bém as competências individuais 
de interação interpessoal e social, 
tão importantes para um envelheci-
mento ativo, saudável e com quali-
dade de vida.

Á esse respeito, Wichmann e 
seus colaboradores (2013) ressal-
tam que, no Brasil, tem crescido o 
número de universidades e grupos 
de convivência da terceira idade, de 
modo a promover a redefinição de 
valores, atitudes e comportamen-
tos. Assim como, a melhoria física e 
mental influenciando diretamente 
para a manutenção da capacidade 
funcional do indivíduo.

A preocupação em otimizar a 
saúde é a meta a ser seguida pela 
maioria dos entrevistados. Inde-
pendente das experiências já vivi-
das, traçar objetivos voltados ao 
lazer e trabalho foram pertinentes. 
Estes dados corroboram com as re-
flexões de Souza e Miranda-Rodri-
gues (2015), em que o idoso apre-
senta expectativas elevadas quanto 
ao próprio futuro, bem como o es-
tabelecimento claro de objetivos a 
atingir. Nos estudos realizados por 
Valer e seus colaboradores (2015) 
mostrou que, os participantes in-
vestigados atribuem significados 
ampliados ao tema, não restritos à 
ausência de doenças e incapacida-
des, abrangendo questões relevan-
tes para a atenção à saúde do idoso. 

Observou-se um nível elevado de 
satisfação com a vida independente 
dos gêneros da amostra, corrobo-
rando com os achados apresenta-
dos por Tinoco, Tinoco e Carvalho 

(2015). Já no estudo realizado por 
Nadaf (2013), os resultados apon-
tam que quem possui maior renda 
(até 6 ou mais de 7 salários míni-
mos) tem uma maior avaliação po-
sitiva da satisfação com a vida, o 
mesmo ocorreu com os idosos que 
realizavam atividades físicas. Ape-
sar de, este estudo não ter o obje-
tivo de avaliar a relação da renda 
familiar com o nível de satisfação 
com vida, nota-se que a baixa renda 
dos entrevistados não influenciou 
negativamente para sua satisfação 
com a vida.

Hutz e seus colaboradores (2014) 
esclarecem que, a satisfação com 
a vida pode ser entendida como o 
nível de entusiasmo e prazer (ou 
o descontentamento e sofrimen-
to) que uma pessoa percebe na sua 
vida, a partir do seu julgamento do 
que vem ser satisfatório ou insatis-
fatório. A Escala de Afetos Positi-
vos e Negativos condiz com a escala 
de Satisfação com a Vida, haja vista 
que os resultados apontam no sen-
tido de um bem-estar subjetivo po-
sitivo, já que se verificou a predo-
minância de aspectos positivos tais 
como, “muito atencioso” apresen-
tou maior média, “muito decidido” 
e “muito atento” apresentou a me-
nor média sobre os negativos como 
“muito” “aflito” ponto mais eviden-
ciado na escala e “muitíssimo” “agi-
tado” menos observado. Tais dados 
assemelham-se com os achados de 
Nunes (2009). 

No entanto, quando realizadas 
correlações com a variável Renda, 
observa-se influência significati-
va para o bem-estar subjetivo da 
amostra. Estes dados estão de acor-
do com os achados de Read e seus 
colaboradores (2016), onde a renda 
é fortemente associada com o bem-
-estar subjetivo dos indivíduos. O 
que contradiz os registros de Nunes 
(2009), tendo em vista que nenhu-
ma das variáveis sócio demográfi-
ca mostrou ter influência sobre o 
bem-estar de idosos. 

Os afetos positivos encontrados 
neste estudo podem ter relação 
direta sobre a maneira com que 
os investigados enfrentam as difi-
culdades e, consequentemente, as 
mudanças decorrentes do processo 
do envelhecimento. Ou seja, estes 
afetos realçam os planos e objeti-
vos ainda traçados por eles, além 
da autoestima em não sentirem-se 
desprovidos de autonomia diante 
a sociedade. Com isso, a contri-
buição da psicologia é indispensá-
vel na construção, manutenção na 
crescente expectativa de vida.



Reinaldo Coelho
SEMANA DO JAPÃO
A comunidade japonesa do 

Brasil comemora 122 anos 
de amizade entre a terra do 

Sol Nascente e o Brasil em 2018. Esta 
data é comemorada devido a assina-
tura do Tratado de Amizade e Rela-
ções Diplomáticas entre o Brasil e o 
Japão em 1895.

No dia 5 de novembro de 1895, 
com a assinatura do Tratado de Ami-
zade, Comércio e Navegação, o Brasil 
e o Japão iniciaram uma duradoura 
amizade, que é marca distintiva das 
relações entre os dois países.

Há 122 anos o Brasil estabeleceu 
relações diplomáticas com seu mais 
tradicional parceiro na Ásia e com 
ele desenvolveu vínculos humanos 
cada vez mais estreitos. Hoje, vive no 
Brasil a maior população de origem 
nipônica fora do Japão – mais de 1,5 
milhão de pessoas. O Japão, por sua 
vez, acolhe a 3ª maior comunidade de 
brasileiros no exterior (mais de 175 
mil).

Em Macapá, para comemorar a 
data, será realizada uma programa-
ção especial que acontece de 1º a 3 de 
fevereiro.

Chamada de “Semana do Japão no 
Amapá: Diversidade e Cultura na Li-
nha do Equador”, o evento vai ocorrer 
na sede do Sebrae Amapá, localizada 
na Zona Central da cidade, e faz parte 
das comemorações dos laços entre o 
Brasil e o Japão.

As celebrações iniciam no dia 1º 
de fevereiro, com uma palestra do 
cônsul do Japão, Keiji Hamada. Ele 
abordará sobre a história e a atual si-
tuação da relação entre os dois países. 
No mesmo dia haverá a apresentação 
sobre oportunidades de bolsas de es-

tudo oferecidas pelo governo japonês.
“Durante os dias de festa, have-

rá apresentações de artes marciais, 
danças e oficinas de atividades tra-
dicionais da cultura japonesa. É uma 
oportunidade para se aproximar do 
Japão, vivenciando uma verdadeira 
experiência cultural” contou sobre o 
evento Yumiko Ozaka, vice-presiden-
te da Associação Nipo-Brasileira do 
Estado.

Ainda estão programadas oficinas 
gratuitas de arte de fazer esculturas de 
papéis, mangás, caligrafia japonesa, 
vestimenta informal de verão, entre 
outras. As datas, locais e horários das 
oficinas ainda serão definidos pela or-
ganização.

A Semana do Japão no Amapá 
é uma promoção do Consulado do 
Japão de Belém, com o Instituto de 
Pesquisas do Amapá, Associação Ni-

po-Brasileira e parceiros da iniciativa 
privada.

65 anos de imigração no Amapá
Este ano além dos festejos dos 122 

anos do início da amizade Brasil/Ja-
pão, dos 110 anos da imigração japo-
nesa, comemora-se os 65 anos da imi-
gração japonesa para o Amapá que 
acontece em outubro de 2018.

Atualmente existem mais de 105 
famílias japonesas morando no Esta-
do. O começo da imigração aconteceu 
em 1953, quando 29 famílias vieram 
diretamente do Japão de um navio 
atraídas pela extração da borracha na 
Amazônia.  “Não deu certo. Mesmo 
assim, muitos daquela época ficaram 
e se tornaram agricultores”, disse.

Reiko Yokono conta que as primei-
ras famílias japonesas que chegaram 
ao Amapá foram Yoguro, Yoshidome, 

Yokino e Fugishima. Acrescenta que 
em 2013 os descendentes de japone-
ses no Amapá começaram a se encon-
trar e a realizar atividades culturais. 
“Uma vez por mês fazemos algum 
evento aqui em Macapá que divulgue 
a nossa cultura. Ele acontece na es-
quina da Ernestino Borges com a rua 
Jovino Dinoá, no bairro do Laguinho. 
A programação é aberta ao público e 
é gratuita. Quem quiser, pode partici-
par”, convidou.

Destaque-se que graças a esse laço 
de amizade e cooperação surgiram 
vários projetos, como o Programa de 
Cooperação Nipo-Brasileiro para o 
Desenvolvimento Agrícola dos Cer-
rados (PROCEDER), Projeto para 
Carajás, USIMINAS, Alumínio do 
Amazonas, e o intercâmbio parla-
mentar – Programa Juntos, dentre 
outros.

Comunidade nipônica do Amapá recebe homenagem
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Macapá
Por IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO – O Es-
tado de S.Paulo

Equilibro-me sobre fina barra de 
ferro, tentando manter-me em pé. 
Estou em uma situação curiosa. 

Não estou em lugar nenhum. Claro que é 
força de expressão, caminho na latitude 0º, 
é o que leio na placa aos meus pés. Se cair 
para a esquerda – meio da tarde, estou de 
costas para o sol -, penetro no Hemisfério 
Norte. Se cair para a direita, toco o Hemisfé-
rio Sul. Tênue linha divide o Brasil, a Terra. 
Subitamente, não estou aqui, equilibro-me 
sobre os trilhos de minha infância, quando 
o desafio era não cair, era manter-se de pé 
sobre estreita língua de aço.

Latitude 0°. Marco Zero da capital do 
Amapá, que indica a passagem da linha 
do Equador. Nos dias do equinócio, bia-
nual, março e setembro, o sol atravessa um 
círculo em um monumento de concreto e 
acompanha certeiro essa linha. Fronteira 
que atravessa igualmente o meio do estádio 
Zerão, levando os jogadores a atuarem um 
tempo no Hemisfério Sul, outro tempo no 
Norte. Situação insólita. Grande, diverso 
e curioso este Brasil. Faltava-me apenas o 
Amapá para concluir um périplo (epa!) por 
todos os Estados brasileiros, ao longo destes 

anos. Fechei o trajeto.
Durante cinco dias, mais de 70 escri-

tores (três internacionais) do Amapá e do 
Brasil, entre poetas, cronistas, dramaturgos, 
romancistas, ensaístas, contadores de his-
tórias, se encontraram, conversaram com 
o público, foram às escolas, autografaram 
livros, frequentaram oficinas e cafés literá-
rios, participaram de mesas-redondas, de 
rodas de conversas e do Rufar e do Corre-
dor literário. Houve a Tapaina das Palavras, 
com encontros e autógrafos. Tapaina é pala-
vra indígena, da tribo dos vajãpis, e significa 
habitação.

Cada começo de noite, num palco ao ar 
livre, havia poetas e cantadores. Qual o dife-
rencial da Flap? Ela é aberta, tudo é gratuito, 
a população participa. E como! Foi o maior 
ti-ti-ti. Era difícil circular pela feira de livros, 
sempre congestionada. Gente curiosa, gente 
feliz, gente a nos fotografar, a pedir autógra-
fos, a perguntar.

Macapá é cidade quente, arborizada, 
cheia de praças. O orgulho do povo é ser 
a única capital brasileira banhada pelo Rio 
Amazonas. Nem Manaus (Rio Negro) nem 
Belém (Rio Pará) podem ostentar o título. 
De margem a margem são 17 quilômetros, 
o que deixa embasbacado (epa!) um paulis-
ta como eu. As águas são pontilhadas por 

ilhas. Soube que são milhares! Imperdível – 
e necessário – é comer o camarão no bafo 
com açaí, mais farinha d’água e farofa, nos 
fins de tarde, à beira-rio. E deixar espaço 
para enfrentar o peixe ao molho de leite de 
coco, ou a maniçoba (a feijoada deles), o pi-
rarucu crocante, o tucunaré grelhado ao cre-
me e banana. Não esquecer de acrescentar 
pingos de tucupi com pimenta. Falando em 
tucupi, aqui também se come o pato nesse 
molho. Há ainda o charque, o tacacá, o tu-
cunaré na chapa com leite de castanha, o fi-
lhote, o tambaqui, o gurijuba, a dourada e o 
matrinchã. Uma semana para experimentar 
todos. Caminhando pela orla, deparamos 
com vendedores de roletes gelados de cana.

Cuidado com o que ouve e com o que 
fala. Algumas dicas são necessárias. Se al-
guém disser que você é panema, saiba logo 
que está dizendo que você é paradão, abes-
tado. Praticamente o mesmo que pomba-le-
sa. Se disserem fanchião, saiba que é vence-
dor, gabola, metido a besta. Fona quer dizer 
o último, insiguerado é viciado. Istórdio é 
ressaca, ficar doente. Jarana é o mão-de-va-
ca. Donzela é um tipo de bolacha, enquanto 
“dor de viado” é uma dor na altura do umbi-
go, por causa ao cansaço.

Capô de fusca é mulher que tem a geni-
tália avantajada. E quando alguém ao seu 

lado comentar xilis-zire, saiba que disse: 
deixe eles irem. Só tome cuidado com a pis-
sica, ou má sorte, mau agouro, azar. E olhe 
meu conselho: não saia de Macapá sem an-
tes tomar uma boa gengibirra gelada. Quan-
to mais toma, mais disposto fica.

Chamada capital do meio do mundo, 
Macapá tem uma estátua de São José, pa-
droeiro da cidade, colocada no alto da Pedra 
do Guindaste. Embaixo dessa pedra mora 
uma cobra grande que bebe a água do rio, 
de modo que as águas não sobem. Se a co-
bra for tirada dali, o Amazonas cresce, sobe 
e inunda a cidade.

(*) Aproveito para mostrar minha in-
dignação. Diante de gestos como esse, de 
alguém que entende o papel do livro e sua 
importância, lembro que na semana passa-
da fui a Itapeva, para a Feira de Livros, orga-
nizada com imenso sacrifício por um grupo 
e praticamente sem verbas. Procurada, a se-
cretária de Educação desdenhou oferecendo 
nada mais nada menos que mil reais. Uma 
esmola. Depois, ela foi à abertura e falou da 
necessidade de feiras e foi fotografada. Nas 
mãos de gente assim está a educação em 
muitos lugares do Brasil.

Fonte: http://www.estadao.com.br/noti-
cias/impresso,latitude-0%C2%B0-na-capi-
tal-do-meio-do-mundo-,960968,0.htm

Da Editoria

O advogado Cristiano Zanin 
Martins chegou às 10h25 desta 
sexta-feira (26) à Polícia Fede-

ral, em São Paulo, para entregar o passa-
porte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. A ordem para apreensão do docu-
mento é do juiz substituto da 10.ª Vara do 
Distrito Federal, Ricardo Leite e foi infor-
mada ao Sistema de Procurados e Impe-
didos da Polícia Federal. O ex-presidente 
está proibido de deixar o Brasil.

A decisão do magistrado impediu a 
ida do petista para a Etiópia na madruga-
da desta sexta. O Instituto Lula anunciou 
o cancelamento da viagem a seis horas do 
embarque para o país africano. Lula em-
barcaria às 2h30 para Adis Abeba, capital 
etíope, com a volta programada para o dia 
29.

O ex-presidente participaria de um en-
contro da Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação (FAO), 

a convite da União Africana, que reúne 54 
países.

Ao pedir o recolhimento do passaporte, 
os procuradores Anselmo Lopes e Hebert 
Mesquita afirmaram que a execução provi-
sória da pena do petista no caso do triplex 
“pode ocorrer em questão de semanas”. 
Eles escreveram também que “é possível 
afirmar que passou a existir risco concreto” 
de “possível fuga do país”.

A decisão de apreender o passaporte de 
Lula foi tomada no âmbito da Operação 
Zelotes, que apura tráfico de influência, 
lavagem de dinheiro e organização crimi-
nosa na compra dos caças suecos Gripen e 
na prorrogação de uma medida provisória.

Na quarta-feira (24), o Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto 
Alegre, confirmou a condenação imposta 
a Lula pelo juiz Sergio Moro, por corrup-
ção passiva e lavagem de dinheiro no caso 
do triplex no Guarujá (SP), no âmbito da 
Operação Lava Jato. A pena foi elevada de 
9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês de 
prisão e será cumprida após a análise dos 
embargos de declaração – único recurso 
cabível, mas que não altera a decisão.

Advogado entrega passaporte 
de Lula na PF em São Paulo

Macapá-AP, 27/01 a 02/02 de 2018 21OPINIÃO



Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

ESTATUTO DO IDOSO – Uma bela peça jurídica, esquecida da realidade (1).

Sobre o tema acima já escre-
vi muitas vezes sob ângu-
los diferentes e, também, 

focando órgãos públicos e priva-
dos que não obedecem a ordem 
constitucional, leis ordinárias e 
códigos do ordenamento jurídico 
deste País.

Pode parecer que ajo em causa 
própria, também o é, mas a am-
plitude das minhas reclamações 
estendem-se a todos os idosos 
brasileiros que sofrem penalida-
des de toda ordem, mesmo estan-
do sob o manto da Constituição 
Federal de 1988, intrinsicamente 
aventados no Título I – Dos Prin-
cípios Fundamentais onde, no art. 
1º, destacando na introdução - “A 
República Federativa do Brasil ....“, 
e na final : constitui-se em Estado 
democrático de direito e tem como 
FUNDAMENTOS ( destaquei ) ; II 
– a cidadania; III – a dignidade da 
pessoa humana. No art. 3º, destaca 
entre os OBJETIVOS ( destaquei 
): IV – promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, IDADE e quaisquer ou-
tras formas de discriminação.

Somente as citações retro se-
riam suficientes para um atendi-
mento digno à pessoa idosa, e nem 
precisariam mais leis que viessem 
estabelecer formas, critérios, de-
veres, obrigações, proteção, cuida-
dos, etc... Todos estes e mais outros 
já bastariam se os agentes públicos 
ou privados obedecessem ordena-
mento jurídico. As vezes dá a im-
pressão que o “ conhecimento das 
leis “ só deve ser da responsabilida-
de do cidadão comum, que não ga-
nha por mês $ 32.000 mais regalias 
financeiras; ou do gerente de ban-
co que não sabe onde é a porta de 
entrada dos clientes do banco, para 
verificar as filas duplas, formadas 
por idosos e não idosos, cujo aten-
dimento de senha e concomitante, 
um de lá, outro de cá . Pergunto. 
Isto é prioridade ? Ou, em haven-
do 10 ou mais caixas, somente UM 
é destinado ao atendimento do 

idoso. Isto é prioridade ? Por ou-
tro lado, é digno um idoso esperar 
mais de 40 dias para ter o crédito 
de sua minguada conta bancárias 
composta de “ aposentadoria, sa-
lários ou subsídios, honorários de 
sua profissão, aplicação em pou-
pança ( quando dá pra poupar ) ?  
Você pode ter os seus exemplos, 
portanto, para aqui.

Em 1º de outubro de 2003, o Bra-
sil edita a Lei nº 10.741, conhecida 
como Estatuto do Idoso. Ai pensei. 
Agora a coisa pega. Vamos ser res-
peitados. Ledo engano, só expecta-
tiva. Essa Lei, diz no art. 2º que ; 
- O idoso goza de todos os direitos 
fundamentais inerentes a pessoa 
humana, sem prejuízo da prote-
ção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por 
outros meios, todas as oportuni-
dades e  facilidades, para proteção 
de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectu-
al, espiritual e social, em condições 

de liberdade e dignidade. Mas que 
texto lindo, esperançoso, carismá-
tico e extremamente protetor dos 
que já vão além dos 60 anos, mas 
teimam diariamente, mesmo sem 
condições físicas as vezes, inse-
rirem-se na chamada  sociedade 
produtiva, na intensão de mostra-
rem ativos e, maldosamente, não 
serem chamados de VELHOS.

O mesmo diploma ( Estatuto ) 
acima, reafirma toda essa expecta-
tiva quando dita o procedimento 
legal e obrigatório

, no art. 10, dos que têm a obri-
gação de fazê-lo real : É obrigação 
do Estado e da sociedade, assegu-
rar á pessoa idosa a liberdade, o 
respeito, e  a dignidade, como pes-
soa humana e sujeito de DIREI-
TOS civis, políticos, individuais e 
sociais, garantido na Constituição 
e nas leis. Vejo que não é neces-
sário analisar frases ou palavras 
desta citação, pois mais clareza do 
que isso, só a luz do sol varando as 
nuvens.

lente remédio contra a solidão na velhice, 
nem que seja através de telefonemas diá-
rios. Quando um idoso se sente querido, 
ele certamente é menos teimoso, menos 
ranzinza e será mais cordial e compreen-
sivo.

“Quando um idoso se sente querido, 
ele certamente é menos teimoso, menos 
ranzinza e será mais cordial e compreen-
sivo.”

É fundamental ter em mente, especial-
mente se o idoso for lúcido e puder de-
cidir sobre sua vida, que a opinião dele a 
respeito de suas necessidades deve ser res-
peitada. Alguns preferem viver sozinhos, 
então é preciso dar condições para que 

CUIDADOS COM IDOSOS

Existe ainda a realidade de mui-
tos filhos que moram com os 
pais e cuidam de um ou ambos 

diariamente. Ainda que não morem na 
mesma casa, assumir sozinho a responsa-
bilidade de cuidar de pais idosos pode ser 
muito desgastante e exaustivo até, princi-
palmente para quem é filho único ou tem 
irmãos que moram longe.

Quem cuida não deve abdicar de sua 
vida pessoal. É preciso pedir ajuda, dis-
tribuir tarefas, compartilhar responsabi-
lidades. Quando for possível, contratar 
um profissional para acompanhar o pai 
idoso pode ser uma solução. Mas quan-
do essa possibilidade não é viável, conte 
com a ajuda de familiares e vizinhos, não 
apenas para os cuidados práticos, mas es-
pecialmente para cuidados afetivos: bater 
papo, assistir um programa de TV juntos, 
fofocar um pouco, ouvir as queixas, ser 
solidário.

Muitos familiares acreditam que bas-
ta colaborar com alguma quantia em di-
nheiro para pagar um cuidador, e terão 
feito sua parte. Isso é um engano, já que a 
presença de pessoas queridas é um exce-

isso ocorra, falando aberta-
mente sobre determinados 
itens que não podem faltar 
no que diz respeito à segu-
rança: ausência de tapetes 
na casa, barras no banhei-
ro, deixar comidas prontas 
para evitar ao máximo o 
uso do fogão. Antes de con-
siderar essa possibilidade 
como definitiva, é bom ve-
rificar junto à família quem 
pode acolher esse idoso e 

deixar que ele escolha em qual casa de-
seja morar. Passar o fim da vida de casa 
em casa por curtos períodos de tempo 
pode não ser uma boa opção para ele, que 
poderá se sentir um estorvo, dificilmente 
ficará à vontade e permanecerá sem refe-
rência de lar, a menos que ele mesmo ma-
nifeste o desejo de viver assim.

Todos vamos envelhecer e precisar de 
cuidados. Quanto mais saudável for a re-
lação entre pais e filhos ao longo da vida, 
quanto mais intimidade, cumplicidade, 
respeito e afeto houver, mais facilmente 
essa transição se dará e o relacionamento 
será mais amigável.

As grandes brigas e estresses aconte-

cem normalmente, porque quem cuida 
quer fazer valer sua opinião, seu jeito de 
arranjar as coisas, esquecendo que o ido-
so não é um incapaz a menos que tenha 
sido acometido por alguma doença que 
lhe tire o discernimento. Fundamental-
mente ele quer ser considerado, se sentir 
incluído, não ser ridicularizado pelas li-
mitações que a idade impõe. O idoso quer 
carinho, atenção, respeito e consideração. 
Isso é fundamental. Quando ele se sente 
suprido desse alimento emocional, tudo 
se torna mais fácil no trato. Mas quando 
não está emocionalmente nutrido, o lado 
difícil aparece com mais contundência e 
ele pode se tornar um ranzinza irrequieto 
ou entrar num estado depressivo.

Claro que existem situações mais ou 
menos delicadas ou difíceis, e certamente 
a tranquilidade dos relacionamentos de-
pende da boa vontade de todos. O que se 
deve ter em mente é o dia de hoje. E quan-
to mais cada um puder dar o melhor de 
si procurando cultivar a paciência, o bom 
humor e a atenção às necessidades emo-
cionais de nossos velhos, esse momento 
da vida não precisará parecer um fardo 
para quem cuida, nem um constrangi-
mento para quem é cuidado.

O IDOSO E A PACIÊNCIA – PARTE III
Reinaldo Coelho

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

Fiquei - e ainda estou - impressio-
nado com as repercussões havi-
das como consequência do artigo 

que escrevi, no inicio da semana, tratando 
da questão da responsabilidade civil de 
empresas, entidades, profissionais e pesso-
as que são responsáveis por garantir segu-
rança a cada membro da sociedade.

Naquele artigo me referia ao resultado 
morte, que abalou uma família inteira, e 
que poderia ter sido evitado bastando que 
tivessem sido observados detalhes que são 
de responsabilidades de pessoas, de em-
presas, de profissionais e de entidades pú-
blicas ou de fiscalização profissional.

Até hoje fatos são lembrados por mui-
tos e representam sofrimento para todos 
aqueles que viram seus familiares ou ami-
gos terem suas vidas encurtadas pela fal-
ta de observação das regras postas e das 
orientações técnicas necessárias. 

Ninguém esquece do naufrágio do 
Novo Amapá, do incêndio na Boate Kiss, 
e também das importantes perdas como a 
do último domingo, dia 21, em um giná-
sio localizado na orla do Bairro Santa Inês.

São perdas de vidas, momentos irrepa-

A estrutura legal nacional é verdadei-
ramente volumosa, mas não pode, por 
isso, ser ignorada por quem quer que seja: 
empresas, profissionais, entes públicos ou 
pessoas. As leis são resultados da observa-
ção das ocorrências sociais e construídas 
no sentido de dar a mínima garantia a 
cada um da sociedade.

O caso comentado no artigo do co-
meço da semana refere-se ao trabalhador 
que caiu de uma altura de oito metros e 
morreu em pleno labor. Estava sem os 
equipamentos de segurança exigidos para 
o exercício daquela atividade e naquelas 
condições. No artigo anterior apontamos 
o profissional que está habilitado, às cus-
tas da própria sociedade, para oferecer as 
orientações técnicas necessárias aos tra-
balhadores e também as entidades que te-
riam a obrigação de fiscalizar a operação 
que estava em desenvolvimento no mo-
mento da queda do trabalhador.

Lei sancionada no ano passado - e em 
vigor desde outubro de 2017 - define cla-
ramente qual a entidade que deve fiscali-
zar as etapas da execução de um projeto 
que exija conhecimentos de engenharia 

Na semana passada a TV 
Globo escancarou mais 
uma reportagem sobre o 

trabalho médico, citando uns pou-
cos profissionais que burlam os pon-
tos eletrônicos em hora de trabalho, 
indo para outras atividades não mé-
dicas ou consultórios particulares, 
exigindo meses de investigação, es-
cutas e filmagens.  Sabemos que por 
trás dessa questão, da pontualidade, 
da assiduidade e da jornada de tra-
balho, existe um cabedal de fatores 
que envolvem essa postura, que não 
deixa de ser condenável e deplorável. 

Quem estuda as questões da de-
mografia e do trabalho médico, do 
absenteísmo (excesso de falta ao tra-
balho), da precarização dos serviços 
em saúde, das relações profissionais 
com os gestores e da remuneração, 
sabe que esses fatores são abordados 
pela mídia superficialmente, sem 
análise profunda das causas, que vão 
além da falta ou atraso ao trabalho.

Ao tentar escamotear as carências 
crônicas dos serviços, tanto público, 
quanto privado e atribuindo única 

e exclusivamente ao ato dos Médi-
cos a culpa pelas deficiências, a re-
portagem não procurou saber quais 
as condições que esses profissionais 
trabalham. Ativeram-se em divulgar 
os nomes, as especialidades, os va-
lores das remunerações (que não é 
salário), jornada e hora de trabalho. 

Em 2017, o próprio Ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, também fez 
declarações improcedentes de que os 
“médicos deveriam deixar de brincar 
de trabalhar”, anunciando o controle 
biométrico de ponto como a resolu-
ção para a questão da carga horária, 
o que foi rebatido de imediato pelas 
entidades com documento de repú-
dio à sua postura inapropriada. 

Tentar atingir a classe médica 
com justificativas falaciosas e pon-
tuais tem sido a postura de alguns 
governos e gestores para encobrir 
as carências assistenciais na saúde. 
Falam que o médico “ganha muito” 
e “trabalha pouco”. Nos governos 
Dilma/ Temer, o malfadado progra-
ma “Mais Médicos”, pouco ou quase 
nada contribuiu para o aprimora-

mento da atenção básica, no entanto 
foram constatadas irregularidades 
educacionais, trabalhistas e desvio 
de divisas para Cuba.    

Faz anos que a mídia em geral, es-
crita, falada e televisada, não divulga 
as pesquisas feitas pelos órgãos de 
controle externo, sobre o funciona-
mento precário do SUS. Não divulga 
o trabalho dos Conselhos de Saúde, 
que não são ouvidos e nem consulta-
dos. A imprensa local não divulgou 
os motivos porque o MS negou o 
estado de emergência federal solici-
tado pelo governo Waldez, no início 
de 2014, atribuindo ao GEA má ges-
tão pública e não operacionalização 
dos recursos existentes. 

A mídia nacional também se es-
queceu de denunciar a não votação 
do PL 123/2013 ou “Saúde + 10”, 
que pedia 10% do PIB nacional em 
financiamento da saúde, solicitada 
por proposta popular, com milhões 
de assinaturas e envolvimento de 
entidades como CFM, OAB, CNNB 
e ABI, que não teve apoio do Par-
lamento e nem do governo federal. 

Mas votaram a PEC 358 do “Orça-
mento Impositivo”, que destina re-
cursos para emendas de bancada e a 
PEC 241 que impede investimentos 
e congela os recursos para a saúde 
por 20 anos.  

Os dados da pesquisa sobre o per-
fil dos médicos brasileiros, realiza-
da pelo CFM, em 2013, mostram os 
variados fatores para o declínio e a 
desvalorização do exercício da Me-
dicina. Os dados foram fornecidos 
por 14.405 profissionais de todas as 
regiões e amplamente divulgados. 
Em relação à remuneração a pesqui-
sa constatou evidente erosão salarial 
em relação à pesquisa feita em 1996. 
Só 8,6% dos entrevistados têm salá-
rios de R$ 12 mil por mês. Antes era 
20%. Metade dos médicos tem renda 
inferior à R$ 6 mil mensais. (artigo 
TA, 09.12.2015). 

A pesquisa constatou ainda que 
apesar da Medicina ser considerada 
desgastante, mal remunerada e des-
valorizada, 65% dos médicos afir-
mam estar satisfeitos com a profissão 
e apenas 2% não exercem a atividade.

ráveis, dores na alma que sangram o cora-
ção dos diretamente atingidos e daqueles 
que, à distância, procuram identificar nos 
pacientes responsabilidades que sabe que 
eles não têm, a não ser de buscar ganhar 
o pão de cada dia para aqueles pelos quais 
assumiu a responsabilidade da alimenta-
ção diária, da educação e de todas as de-
mais necessidades.

Toda e qualquer ação que exija conhe-
cimento especial, precisa que tenha os 
seus responsáveis ou idealizadores perfei-
tamente identificados. São eles que têm a 
responsabilidade de buscar cercar-se de 
medidas que garanta segurança para os 
trabalhadores e participantes e, assim, o 
sucesso no empreendimento.

O que parece banal aos olhos de um 
curioso é muito importante na percepção 
de um profissional habilitado. É por isso 
que todo e qualquer empreendimento 
precisa estar minuciosamente calculado 
no sentido de aproximar todos os riscos 
levantados do nível zero, ou seja, todos os 
espaços para acidentes devem estar perfei-
tamente ocupados com medidas preven-
tivas.

e de segurança no trabalho, como a des-
montagem de uma estrutura de aço com a 
que servira de palco no ginásio da orla do 
Bairro Santa Inês, em Macapá.

São claras as ordens legais para que 
o Conselho Regional de Engenharia e o 
Conselho Regional de Arquitetura, cada 
qual no seu estrito dever de fiscalizar os 
interesses da sociedade, no caso fisca-
lizando se o projeto, e identificando os 
profissionais responsáveis pela execução 
do projeto em todas as fases, inclusive na 
desmontagem da estrutura.

Se não fizer isso, não está cumprindo a 
finalidade para quais as entidades existem, 
ou seja, como taxativamente manda a or-
dem legal: fiscalizar o exercício das profis-
sões de engenheiro, no caso do CREA, e 
do arquiteto, no caso o CAU.

É preciso haver conscientização no 
sentido de que essas ações fiscalizadoras 
são indispensáveis para que aquelas enti-
dades cumpram o seu papel social e res-
pondam aos profissionais que pagam as 
suas anuidades e anotações de responsabi-
lidade, exatamente para que a ordem legal 
seja cumprida.

O TRABALHO MÉDICO ALÉM DO DENUNCISMO

FALTOU A FISCALIZAÇÃO DO CREA E DO CAU

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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O casal  Ma-
nuel Felipe 
e Lindaura 
Silva, re-
cebendo o 
carinho do 
filho Felipe 
Menezes, 
promotor 
de Justiça - 
MPE-AP.

A DJ Roberta Gato comemorou os 2 
aninhos da princesa NALU. 

Felicidades!

O decano do TJAP, desembargador 
Gilberto Pinheiro é o unico remascente 
da primeira turma de desembargado-
res empossados há 27 anos. Já ocupou 
todos os caros da administração judi-

cial do Amapá. Parabéns!
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Governador Waldez 
Góes,  deputada  Marília 

Góes, o secretário  da 
Saúde, Gastão Calan-

drini, membros da ONG 
Carlos Daniel, no Hospi-
tal Santa Marcelina-SP, 

referência no tratamento 
de câncer infantil.

Parabéns 
ao profes-
sor, músico, 
pesquisador 
cultural, 
instrumen-
tista Carlos 
Augusto 
Gomes, Car-
litão pela 
nova idade.


