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Professor transforma a vida de alunos
com deficiência através do esporte

Urbanamente falando...
Ano 1948 - Mendonca Furtado finalizada

Volta às aulas
O Governador Waldez Góes,  
recepcionou os alunos da 
E.E. Coelho Neto, dando as-
sim boas-vindas aos 130 
mil alunos das escolas es-
taduais que estão inician-
do o ano letivo de 2018 e 
apresentou uma novidade 
na gestão escolar: O Cartão 
Escola, uma ferramenta de 
controle financeiro de me-
renda e manutenção escolar.
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Editorial Controle e transparência dos recursos escolares

A merenda escolar, assim como 
o fornecimento de refeições 
em hospitais e presídios é uma 

atividade de grande escala que demanda 
um enorme investimento público. Muito 
se sabe que milhares de crianças só tem 
nas refeições oferecidas pela escola a sua 
única fonte de alimentação. Daí que a me-
renda escolar se tornou um item essencial 
de sobrevivência e de queda na evasão es-
colar. 

Pois bem, a falta de escrúpulos de al-
guns empresários gananciosos e perver-
sos e de servidores públicos descompro-
metidos com suas funções não impede 
que, mesmo diante desse quadro desalen-
tador de necessidades, a oferta de alimen-
tos às escolas fosse objeto de todo tipo de 
corrupção. 

Sem dúvida deve ser um grande negó-
cio. Tanto que sempre tem sido, ao longo 
da história brasileira, objeto de inúmeras 

‘complicações’, por assim dizer. Os recur-
sos, que são milhões, para os fornecedo-
res se tornaram uma fonte de renda, caso 
dos agricultores familiares e para os de 
caráter duvidoso, uma fonte de riqueza, 
com os desvios de recursos, e forneci-
mentos de alimentos superfaturados e de 
baixa qualidade, isso através da corrup-
ção de agentes públicos e o pior de ges-
tores educacionais que tem como missão 
cuidar das crianças das escolas onde são 
os administradores.

Os que hoje se espantam, ou fingem se 
espantar, com a corrupção no Brasil são 
desprovidos de memória. Jamais hou-
ve qualquer pudor de desviar o dinheiro 
destinado às crianças, aos doentes, aos ve-
lhos, aos deficientes. Nada explica melhor 
a indecente desigualdade que prevalece 
entre nós do que essa ganância despudo-
rada daqueles que se põem a surrupiar o 
bem público. É preciso combater e essa 
guerra tem que ser feita por todos.

Pelas instituições controladoras e fis-
calizadoras, pelas autoridades constituí-
das e pela sociedade de maneira em geral, 
pelos pais e pelos próprios alunos, que 
devem tomar pulso das atividades de suas 
escolas e começarem a usar a cidadania a 
que lhes é de direito e denunciar os des-
vios. 

Como explicou a titular da Educação 
amapaense, Goreth Sousa, na abertura do 
ano letivo escolar de 2018, que sem me-
renda adequada para oferecer às crian-
ças, as escolas simplesmente deixavam 
de funcionar, prejudicando-as não ape-
nas na alimentação propriamente dita, 
como também no aprendizado. E expli-
cou como foi que se chegou a tal situação 
calamitosa: no cerne da questão estava o 
modelo de compras das entidades do Es-
tado e o modelo de prestação de contas, 
que somente era feito um ano após os re-
cursos serem repassados e 83% das esco-
las amapaenses estavam desde 2011/2016 

inadimplentes. 
Com a determinação do governo esta-

dual, reuniu-se todos os órgãos controla-
dores e os gestores estaduais da educação 
e idealizaram uma ferramenta que trou-
xe a administração pública esse controle 
diário de onde, como e quando estava 
sendo utilizado os recursos destinados ao 
Caixa Escolar para a compra da merenda 
escolar e da manutenção das unidades de 
ensino. 

Enfim, está implantado o Cartão Esco-
la em parceria com o Banco do Brasil, que 
será gerenciado pela diretora adjunta da 
escola estadual, que recebeu treinamen-
to e deverá, manter a transparência das 
ações financeiras.

É mais um passo do governador Wal-
dez Góes para combater a corrupção e 
fazer com que os recursos estaduais se-
jam aplicados para o que se destina e com 
transparência. 

É assim que funciona.

A força interior que Deus con-
feriu a cada indivíduo, como 
dom natural, não deve ser 

menosprezada, pois se constitui em 
energias superiores que devem ser libe-
radas ao longo de cada existência.

Podemos tornar as coisas difíceis ou 
suaves a medida das tribulações, como a 
dor que será sanada, o conflito extirpado 
e a ansiedade apaziguada.

As soluções fluirão mais fáceis, se nos 
integrarmos nesta força íntima herdada 
de Deus.

O iluminado Hammed nos ensina 
que os caminhos inadequados que toma-
mos ao longo da vida são parte essencial 
de nossa educação, pois a cada tropeço 
é preciso aprender, levantar novamente e 
retornar à marcha. 

Alerta de que tudo o que sabemos 
hoje aprendemos com os acertos e erros 
do passado, e cada vez que desistimos de 
alguma coisa por medo de errar estamos 
nos privando da possibilidade de evoluir 
e viver. 

A estrada por onde transitamos hoje é 
via de crescimento espiritual e nos levará 
a entender melhor a vida, no contato com 
as múltiplas situações que contribuirão 

com o nosso potencial de progresso. 
Devemos, no entanto, indagar de nós 

mesmos: “Será este é realmente meu me-
lhor caminho?” “Porventura é correta a 
senda por onde transito?”. É justa a ob-
servação e têm propósito nossas dúvi-
das?

Raciocinemos juntos: 
• Se Deus, perfeição suprema, nos 

criou com a probabilidade do engano, 
modelando-nos de tal forma que pudés-
semos encontrar um dia a perfeição, é 
porque contava com os nossos encontros 
e desencontros na jornada existencial. 

• Se nos gerou falíveis, não poderá 
exigir-nos comportamentos sempre irre-
preensíveis, pois conhece nossas poten-
cialidades e limites. 

• Se criaturas como nós aceitamos as 
falhas dos outros, por que o Criador em 
sua infinita compreensão não nos aceita-
ria como somos?

• Pessoas não condenam seus bebês 
por não saberem comer, falar e andar 
corretamente – ora, por que espíritos 
ainda imaturos pagariam por atos e pen-
samentos que ainda não aprenderam a 
usar convenientemente, pela sua própria 
falta de madureza espiritual? 

O que pensar da Bondade Divina, que 
permite que almas escolham seu roteiro, 
de acordo com o livre-arbítrio, depois 
cobrasse aquilo que elas ainda não ad-
quiriram? 

A Divindade é “Puro Amor” e sabe 
muito bem de nossos mananciais espiri-
tuais, mentais, psicológicos e físicos, ou 
seja, de nossa idade evolutiva, pois habita 
em nosso interior e sempre suaviza nos-
sos caminhos. 

Na justa sucessão de espaço e tempo, 
condizente com nosso grau de visão es-
piritual, recebemos, por meio do fluxo 
divino, a onipresença, a onisciência e a 
onipotência do Criador em forma de 
“senso de rumo certo”, para trilharmos 
rotas necessárias à ampliação de nossos 
sentimentos e conhecimentos. 

Diz a máxima: “Não se colhem figos 
dos espinheiros”; ora, como impor metas 
sem levar em conta a capacidade de esco-
lha e de discernimento dos indivíduos? 

Efetivamente, nosso caminho é o me-
lhor que podíamos escolher, porque em 
verdade optamos por ele, na época, se-
gundo nosso nível de compreensão e de 
adiantamento. Se, porém, achamos hoje 
que ele não é o mais adequado, não nos 

culpemos, simplesmente mudemos de 
direção, selecionando novas veredas. 

A trilha que denominamos “errada” 
é aquela que nos possibilitou aprendiza-
gem e o sentido do nosso “melhor”, pois 
sem o erro provavelmente não aprende-
ríamos com segurança a lição. 

Nós mesmos é que nos provamos – a 
cada passo experimentamos situações e 
pessoas, e delas retiramos vantagens e 
ampliamos nosso modo de ver e sentir, a 
fim de crescermos naturalmente, desen-
volvendo nossa consciência. 

Ninguém nos condena, nós é que 
cremos no castigo e por isso nos autopu-
nimos, provocando padecimento com 
nossos gestos mentais. 

Aceitemos sem condenação todas as 
sendas que percorremos. Todas são vá-
lidas se lhes aproveitarmos os elementos 
educativos, porque, assim somadas, nos 
darão sabedoria para outras caminhadas 
mais felizes.

Por fim: – Cada um percorre a es-
trada certa no momento exato, de con-
formidade com seu estado de evolução. 
Tudo está certo, porque todos estamos 
nas mãos de Deus.

Boa semana!

Qual o caminho?
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Da Editoria

Estratégia de monitoramento reduz 100% os 
crimes contra o patrimônio escolar no carnaval

Os registros de crime 
contra o patrimônio 
da rede estadual de 

ensino de Macapá e Santana con-
tinuam reduzindo. É o que aponta 
o último levantamento divulgado 
pela Polícia Militar do Amapá 
(PM/AP), a partir de notifica-
ções e ocorrências registradas no 
Centro Integrado de Operações 
de Defesa Social (Ciodes), 
relatórios do Policiamen-
to Escolar e da empresa 
de vigilância monitorada, 
Ativa System Brasil.

Segundo o levanta-
mento, no período de 
carnaval deste ano – que 
trata-se de um feriado 
prolongado e sem ativida-
des nas escolas – nenhuma ocor-
rência de furto, roubo, invasões e 
outros, foi registrada nas escolas 
da área urbana de Macapá e San-
tana. Já em 2017, nesse mesmo 
período, foram contabilizadas 13 
ocorrências.

No ano passado, durante o 
mês de fevereiro, as escolas da 
rede pública estadual começavam 
a receber o sistema de monitora-
mento. Já neste ano, antes mesmo 
de encerrar o mês de fevereiro, 
as instalações nas escolas já estão 
concluídas e, atualmente, o sis-
tema está sendo implantado nos 
Centros e prédios administrativos 
da Secretaria de Estado da Educa-
ção (Seed).

A instalação do sistema de 
monitoramento eletrônico ocor-
reu de forma gradativa nas escolas 
e foram priorizadas as unidades 
com maior vulnerabilidade, con-
forme levantamento da polícia.

Dados do Boletim da Divisão 
de Estatística do Comando-Geral 

da PM/AP, divulgado no início 
deste mês, também apontaram 
uma queda nos furtos praticados 
nas escolas durante todo o ano 
de 2017. O índice de ocorrências 
baixou 77% em Santana e 34% 
em Macapá, no comparativo com 
2016.

Já os dados da empresa de 
monitoramento mostraram que, 
no ano passado, 80 tentativas de 
furtos e intrusões foram evitadas, 
após o disparo do alarme e acio-
namento imediato dos patrulhei-

ros da empresa e da Polícia Mili-
tar.

O Policiamento Escolar tam-
bém vem sendo reforçado, sobre-
tudo, no período noturno. O po-
liciamento, aliado às câmeras de 
vigilância, inibe as ações crimino-
sas. A Polícia Militar também re-
aliza visitas técnicas de segurança 
em toda a rede pública de ensino.

Investimento
O Governo do Amapá subs-

tituiu um contrato de R$ 62 mi-
lhões, ao ano, com vigilância físi-
ca presencial, por um contrato de 
vigilância eletrônica de R$ 12,3 
milhões/ano.

Em 2017, 
foram inves-
tidos R$ 9,5 
milhões no 
sistema de 
m o n i t o r a -
mento – uma 
economia de 
R$ 53 milhões. 

Já em 2018, o investimento totali-
zará o previsto em contrato, o to-
tal de R$ 12,3 milhões, com a am-
pliação da vigilância monitorada 
nas escolas da área urbana dos 
demais municípios do Estado.

A medida levou em conside-
ração experiências exitosas, ado-
tadas em outros estados, através 
de iniciativas do poder público 
estadual e municipal, que apre-
sentaram resultados significati-
vos, na redução do índice de cri-
minalidade dentro das escolas.

Cada instituição de ensino re-
cebe circuitos de câmeras, senso-
res de presença, alarmes, monito-
res, aparelho de armazenamento 
de imagens, além de cobertura de 
seguro patrimonial, manutenção, 
monitoramento e patrulhamento 
motorizado 24 horas.

A vigilância monitorada conta 
com patrulheiros treinados pelo 
Batalhão de Operações Especiais 
(Bope) da PM/AP, câmeras de 
longo alcance e cobertura, insta-
ladas em pontos estratégicos nas 
escolas de maior vulnerabilida-
de. O monitoramento acontece 
por uma central integrada que 
acompanha, em tempo real, os 
espaços interno e externo dos es-
tabelecimentos de ensino. Além 
da comunidade escolar, o entor-
no da escola também ganha, uma 
vez que a área ao redor do colégio 
que já possui o sistema, também 
conta com câmeras de vigilância.
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Lá vêm eles
O cidadão começa a perceber uma 
movimentação de vermelhinhos nas ruas 
da capital mexendo farofa asfáltica nos 
buracos das ruas, diga-se: não são poucos. É a 
velha prática de Clécio, Randolfe e Davi. 
É ano de eleição. Eles pensam que o povo 
não percebe a manobra eleitoreira.

Ralho
Reinaldo Azevedo, blogueiro e analista político da Rede Tv News 
publicou artigo detonando com Senador Randolfe Rodrigues. O 
conteúdo destacava a “fake Opinion”, ou seja, a falsa opinião dele 
sobre os fatos da política. Diz uma coisa e age de outra. Vide essa 
aliança incongruente com o Davi no Amapá. Felino aponta essa 
incoerência faz tempo, mas....

Até o tucupi
A prefeita de Pracuúba, Belisa Ribeiro está atolada até o “tucu-
pi” em denúncias de improbidade administrativa. Ao todo são 
16 tipificações delituosas. Isso dito e denunciado na mídia e nos 
Ministérios Públicos, Federal e Estadual e mais na PF pelos vere-
adores Roberto Teixeira e Darinto Costa Oliveira. Agora; o que 
ela tem a dizer?

Há 16 anos
Esse é o tempo exato em que a obra da ponte sobre o rio Jari 
iniciou. Parou em 2009 por denúncia de desvio de dinheiro. Uma 
luz no fim do Túnel. Dr. João Bosco está mexendo com o processo 
e vai realizar audiência pública para tentar reaver a obra, capital 
para a macroestrutura econômica do Amapá.

Na mosca
O governador Waldez acertou na mosca com a decisão de 
implantar a escola de gestão compartilhada Seed/PM e BM. As 
duas escolas da capital são modelos e em Santana as vagas foram 
100% preenchidas em 40 minutos. Égua! Fala alguma coisa aí!

Aí dói
Waldez Góes em maio embarga para Paris na comitiva do mi-
nistro da agricultura Blairo Magi. Motivo: receber a certificação 
de País livre da febre Aftosa sem vacinação. Mais um dedinho da 
competência em erradicar essa doença dos rebanhos amapaenses.

O velho é coerente
Todo mundo tem uma relação de amor e ódio com Capi. Mas 
uma coisa é inconteste. Ele é coerente com suas convicções ideoló-
gicas. Pelo menos tem sido ao dizer não para esse “balaio de gato” 
composto por Randolfe, Clécio e Davi. Se vier para o Senado, leva 
um voto meu.

Fake velho
Por muitos anos reproduzimos que Nova da Costa havia com-
prado a Rádio Difusora de Radiobrás, mas na verdade ele apenas 
adquiriu o direito de usar o sinal 630 KHz AM e 4915 KHz OT, 
quem vai definitivamente comprar a RDM para o Amapá é 
Waldez Góes. Agora sim a Rádio do Povo é de fato e de direito do 
governo do Estado do Amapá.



Reinaldo Coelho

O ano letivo de 2018 das escolas 
da rede estadual de ensino, 
iniciou na última segunda-

-feira (19), em 68% das escolas estaduais. 
E junto com o calendário escolar, o Go-
verno do Estado lançou uma nova ferra-
menta de gerenciamento dos investimen-
tos em educação. É o Cartão Escola que 
já foi entregue a 324 gestores para adqui-
rirem gêneros alimentícios para meren-
da, materiais didáticos e de consumo em 
geral, e manutenção das escolas.

O governador Waldez Góes e a secre-
tária estadual de educação, Goreth Sou-
sa, recepcionaram os 630 alunos da Es-
cola Estadual Coelho Neto, no Buritizal, 
dando assim a boas-vindas aos mais de 
130 mil alunos matriculados na rede de 
ensino do Amapá.

Pais, responsáveis, estudantes e toda a 
comunidade escolar marcaram presença 
na solenidade de abertura do ano letivo 

na quadra esportiva da escola. Eles rece-
beram palavras de incentivo para serem 
ainda mais participativos na formação 
dos estudantes e somar para uma educa-
ção de maior qualidade. 

A escola Coelho Neto atende pouco 
mais de 630 alunos do 1° ao 9° ano dos 
ensinos fundamental I e II. Sua estrutu-
ra conta com 15 salas de aula, refeitório, 
biblioteca, sala de atendimento especia-
lizado e quadra poliesportiva. A escola 
é pioneira em Macapá na utilização de 
Práticas Restaurativas, com formação de 
alunos e comunidade. 

O governador Waldez Góes reforçou 
o compromisso de melhorar a infraestru-
tura das escolas, para ajudar a melhorar 
os índices educacionais, e o engajamen-
to de toda sua equipe de trabalho no 
processo de ensino.  “Trabalhamos para 
melhorar toda a infraestrutura educacio-
nal do Estado, essa é a nossa prioridade. 
Também estamos trazendo inovações 
tecnológicas como o Cartão Escola, para 
garantir mais controle e transparência 
dos recursos da merenda e manutenção 

escolar”, anunciou. 
Para a secretária de educação, Goreth 

Sousa, o início do ano letivo 2018, com 
68% das escolas da rede estadual em fun-
cionamento, é um reflexo da boa gestão e 
do compromisso com a sociedade.  

“Estamos dando o pontapé inicial 
do ano letivo da Rede de Ensino Esta-
dual 2018. Temos aqui alunos, pais e 

familiares, além de 
representantes do 
Tribunal de Contas 
da União, Promotor 
de Educação, Con-
troladoria Geral do 
Estado, Banco do 
Brasil, com a equipe 
aguerrida da SEED 
e principalmente a 
presença do Gover-
nador do Estado. 
Ano passado ini-
ciamos o ano letivo 
com apenas 60 esco-
las, este ano temos 
266 iniciando suas 
aulas. Essas escolas 

estão organizadas e recebendo os recur-
sos da merenda escolar e da manutenção.

Ela também frisou que o Cartão Esco-
la permitirá transparência e o monitora-
mento dos recursos destinados à educa-
ção através do controle social.

“Essa nova ferramenta, que é o Car-
tão Escola, dará transparência as ações 
e é a SEED se aproximando das escolas. 
Pois desde que assumimos a educação 
amapaense sempre reforcei a necessidade 
de estarmos com o pé dentro da escola, 
conhecer sua realidade e essa foi uma 
orientação do governador Waldez, de 
não ficarmos nos gabinetes. Hoje é o dia 
de darmos as boas-vindas e dizermos a 
sociedade: ‘Estamos fazendo o dever de 
casa’, assim como os alunos tem de fazer 
seu dever de casa, nós também devemos 
fazê-lo”.

Goreth Sousa relembrou que não 
existia nenhum controle na questão de 
prestação de contas na escolas estaduais 
durante o ano letivo, o que existia era fei-
to um ano depois. “Quando assumimos 
a SEED em 2016, encontramos 93% das 
escolas inadimplentes, isso desde 2011 e 
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Volta às aulas O Governador Wal-
dez Góes,  recepcio-
nou os alunos da E.E. 
Coelho Neto, dando 
assim boas-vindas 
aos 130 mil alunos 
das escolas esta-
duais que estão ini-
ciando o ano letivo 
de 2018 e apresen-
tou uma novidade 
na gestão escolar: 
O Cartão Escola, 
uma ferramenta de 
controle financeiro 
de merenda e ma-
nutenção escolar.
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os Caixas Escolares estavam contratando 
pessoal e o resultado foi uma enxurrada 
de processos judiciais, o que inviabilizou 
o fornecimento da merenda escolar com 
tranquilidade. Mas não estou aqui para 
lamentar. Pois, quem é chamado para 
fazer gestão pública, tem que encontrar 
solução, porque a sociedade não aguenta 
mais desculpas. E foi isso que procura-
mos fazer, em parceria com os órgãos de 
controle. O gestor não tem de ter medo 
em que chamá-los para discutir quais são 
as melhores estratégias. E foi isso que fi-
zemos”. 

Essa parceria com os órgãos controla-
dores teve a finalidade de encontrar um 
meio de controlar a aplicação correta 
dos recursos destinados a Educação. “Foi 
assim que chegamos a este desenho do 
Cartão Escola em parceria com o Banco 
do Brasil que definitivamente deixa para 
trás todas essas dificuldades. A partir de 
agora o gestor escolar recebe o recurso da 
merenda escolar, todo o dia 10, e já está 
acertado com o titular da Fazenda que 
será feito o repasse para a conta específica 
da merenda e da manutenção. O Banco 
do Brasil tem um aplicativo que nos faci-
lita o acompanhamento de como e aon-
de os gestores estão comprando e o que. 
Esse aplicativo permite que seja feito o 
acompanhamento por amostragem, isso 
é responsabilidade”.

 
Tecnologia = Transparência
Sem dúvida, investir em infraestrutu-

ra tecnológica ajuda a aperfeiçoar os ser-
viços de uma instituição ou de uma rede 
de ensino. Essa ação dará um resultado 
expressivo, pois não serão utilizados ape-
nas para gerenciar os recursos materiais, 
humanos e financeiros, mas também 
para proporcionar uma maior interati-
vidade entre alunos, professores e pais, 
dando transparência as ações da escola. 

O lançamento da nova ferramenta 

ocorreu na Escola Estadual Coelho Neto, 
zona sul de Macapá, com a presença de 
membros da equipe de governo, de ór-
gãos de controle, comunidade escolar e 
civil. O governador Waldez Góes apro-
veitou o momento para enfatizar que o 
mecanismo preza pelo controle e trans-
parência nos investimentos em escolas 
estaduais. Cada instituição de ensino 
recebe dois cartões, um específico para a 
merenda e outro para a manutenção. 

Góes mencionou que foi um ano de 
diálogos com instituições parceiras, ór-
gãos de controle e equipe de governo, 
criando normativas através da Secreta-

ria de Estado da Educação (SEED) para 
se chegar à esta ferramenta. Frisou que a 
utilização de um cartão magnético espe-
cífico para a finalidade vem para solucio-
nar problemas como a falta de merenda 
escolar, inadimplência de caixas, estrutu-
ra e, consequentemente, a baixa no ren-
dimento educacional.

Mais transparência
Antes os gestores escolares compra-

vam a merenda e faziam a manutenção 
das escolas por meio de cheques e, apenas 
ao final do ano em exercício prestavam 

contas da aplicação de recursos de forma 
manual. Agora a prestação de contas é 
feita, inicialmente, no sistema do Banco 
do Brasil (BB) e está disponível para a Se-
cretaria de Educação. 

Mas o Centro de Gestão de Tecnolo-
gia da Informação (PRODAP) está finali-
zando as alterações no Caixa Net, que é o 
sistema de prestação de contas da SEED. 
Com isso, o que já foi prestado contas no 
sistema do BB será migrado para o Caixa 
Net e, tanto a sociedade quanto os órgãos 
de controle poderão acompanhar a mo-
vimentação dos recursos do Cartão Es-
cola, em tempo real, a cada dois meses. 

A previsão é de que a reformulação 
da plataforma esteja disponível em 60 
dias. O gestor adjunto terá 24 horas para 
digitalizar a nota e o cupom fiscal das 
aquisições feitas para a escola, e inseri-las 
no sistema. As senhas serão cedidas aos 
órgãos de controle para que, também, 
acompanhem a gestão dos recursos pelo 
Cartão Escola, como forma de reforçar o 
controle e a transparência na educação.  

“Com essa migração de dados, tere-
mos maior transparência quanto à uti-
lização dos recursos, e monitoramento, 
tanto pela SEED quanto pela comunida-
de escolar, sociedade em geral e órgãos 
de controle nas diversas esferas. Se acon-

tecer um erro na administração do re-
curso será possível identificar e intervir, 
imediatamente, para que não tenhamos 
problemas maiores. O grande beneficiá-
rio disso é o aluno. E também ganham a 
família, os profissionais da educação e o 
Estado”, salientou o governador, pontu-
ando que outros Estados do país, como o 
Maranhão, já manifestaram interesse em 
conhecer esse mecanismo de integração 
de dados de prestação de contas dos cai-
xas escolares. 

Repasse
O primeiro repasse do recurso para 

merenda (R$ 1,7 milhões) e manutenção 
(R$ 800 mil) já foi feito pelo governo, há 
dez dias, referente ao mês de fevereiro. 
Outros R$ 700 mil para serviços de pe-
quenos reparos deveriam ser repassados 
ainda na segunda-feira (19). O valor des-
tinado às escolas é calculado com base no 
censo escolar, ou seja, pela quantidade de 
alunos. No dia 10 de cada mês o Cartão 
Escola terá saldo disponível. 

Além dos 324 gestores adjuntos que já 
receberam o cartão, outros 72 deverão re-
ceber assim que forem nomeados. Nesses 

casos as escolas também já receberam o 
recurso, mas pelo tradicional Caixa Es-
colar.  

O diretor da Escola Estadual Coe-
lho Neto, Josimar Pinheiro, considerou 
o momento de comemoração e alívio. 
“Teremos recurso seguro todo mês na 
conta, poderemos comprar merenda de 
qualidade para nossos alunos a um cus-
to menor, por ser à vista, e a manutenção 
seguirá em dia. Todos saberão o trajeto 
financeiro da escola. É a segurança que 
almejávamos e a garantia de direitos dos 
estudantes e dos profissionais da escola”, 
declarou.

 
O que muda?
Antes o gestor titular de cada escola 

recebia o recurso através do Caixa Esco-
lar e, em muitos casos adquiria os gêne-
ros alimentícios através de cheque, o que 
possibilitava muitos problemas, como 
cheques furtados, adulterados e, até mes-
mo, aumento dos valores. Além disso, a 
prestação de contas ocorria apenas no 
ano subsequente. O gerenciamento des-
se recurso pelo gestor principal também 
impactava negativamente nas atividades 
pedagógicas da escola, resultando em 
baixos índices educacionais no Estado. 

Pensando nisso o governo criou este 
mecanismo para que o gestor titular 
se dedique exclusivamente ao trabalho 
pedagógico. Enquanto o gestor adjun-
to, agora, através de uma normativa da 
SEED, passa a administrar as finanças da 
instituição de ensino, onde o Cartão Es-
cola está inserido. 

A secretária de Estado da Educação, 
Goreth Sousa, pontuou que os gestores 
escolares foram devidamente orientados 
para manusear a ferramenta. “Antes de 
disponibilizar os cartões aos gestores ad-
juntos, nos preocupamos em capacitá-los 
para que não haja erro na administração 
da ferramenta, e seguiremos monito-
rando e orientando sobre o uso. É mais 
organização, credibilidade, celeridade e 
garantia de que não mais teremos alunos 
voltando para casa sem merenda escolar 
ou sem a condição estrutural a que tem 
direito para o bom desempenho educa-
cional”, considerou a secretária.

Caixa Escolar
As unidades escolares continuam re-

cebendo recursos do governo federal 
pelo Caixa Escolar. No entanto, a Procu-
radoria-Geral do Estado (PGE) já estuda 
meios para que esse recurso, futuramen-
te, também seja gerenciado via Cartão 
Escola.

 
Investimentos
E para isso o governo Waldez Góes es-

tará investindo, em 2018, R$ 74 milhões 
na rede estadual de ensino, o dobro de 
2017 quando foram aplicados R$ 30,7. Os 
recursos serão distribuídos em serviços 
de manutenção predial, reforma em par-
que elétrico, aquisição de equipamentos, 
ampliação do sistema de vigilância moni-
torada para o interior do Estado, clima-
tização (em 2017 foram climatizadas 50 
escolas, e para este ano a meta é alcançar 
100 escolas), entre outros.



Besaliel Rodrigues
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Sei que a festa nem acabou ain-
da em alguns lugares do Brasil 
enquanto a realidade retorna 

crua para a maioria sobrevivente nos 
caminhos da existência. Nesse cotidia-
no mais real eis que o pensamento é 
despertado para as belezas mais pro-
fundas da vida. 

Venho observando quaresmeiras 
floridas na cidade já há algum tempo. 
É um brilho surpreendente, todo espe-
cial.  Seus arbustos simples, até rústi-
cos, são acostumados às terras fracas, 
quais dos corações humanos engana-
dos ou desenganados com as ilusões 
do mundo. Suas flores buscam o bri-
lho da simplicidade. Esta lembrança 
me vem com uma história real.

Nunca mais me esqueci da cena 
alertada pela minha ilustre professo-
ra quando me deu carona de retorno 
para casa, após as tarefas hospitala-
res. Ao passar por rua pela qual eu 
trafegava diariamente, mostrou-me o 

Francisco Habermann

Q u a r e s m e i r a s

canteiro de flores que eu nunca havia 
reparado antes. Fiquei surpreso com 
minha cegueira ou desatenção diante 
daquelas belezas. O diagnóstico não 
era de visão defeituosa mas de sensibi-
lidade pobre, qual terra fraca. Isso me 
marcou para sempre. 

Hoje presto atenção no trajeto que 
faço, independente do destino. Che-
go a me perder, mas quero apreciar o 
caminho. E fico feliz com as sensações 
colhidas nessa jornada, qualquer que 
seja, podendo mesmo ser a da pró-

pria vida. Aliás, dizem os entendidos 
que felicidade não é mesmo o destino, 
é o próprio caminho. Acho que estou 
aprendendo, caminhando. Seguirei em 
frente.

As flores roxas do caminho já me 
levaram a confundi-las. Outro dia 
mesmo imaginei, ao longe, estar vendo 
uma daquelas conhecidas quaresmei-
ras, mas eis que estava diante de um 
manacá da serra. Para distingui-las é 
necessário observação de detalhes bo-
tânicos.

São duas belezas trazidas da Mata 
Atlântica para o nosso convívio. Leio 
que o manacá diferencia-se das qua-
resmeiras principalmente pela colora-
ção das flores, que ao se abrirem são 
brancas, no dia seguinte ficam de cor 
lilás e no terceiro dia tornam-se roxo-
-violáceas. Já as quaresmeiras têm o 
centro da flor branco e este fica aver-
melhado depois de visitada pelo inseto 
que a poliniza. A quaresmeira roxa é 
comum, a de coloração rosa foi con-
seguida através mutação gênica. Entre 
quaresmeiras e manacás, fico com to-
das as flores. 

O importante mesmo é que foram 
as pequeninas e multicoloridas maria-
-sem-vergonha ( beijinhos ) que des-
pertaram tudo isso em mim, aquelas 
do canteiro extenso que eu nunca re-
parara antes, mesmo passando tantas 
vezes naquela rua da vida. Agradeço à 
gentil e sábia professora.

E nem era tempo da quaresma. Bei-
jinhos florescem o ano todo!

Francisco Habermann é professor 
da Faculdade de Medicina da Unesp 
de Botucatu. Contato: fhaber@uol.
com.br

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

cipais resoluções eleitorais contendo o de-
talhamento normativo das eleições deste 
ano de 2018, aprovadas recentemente.

Dentre os temas regulamentados está 
o fake news, notícias falsas espalhadas cri-
minosamente nas redes sociais.

Tanto o ex-presidente do TSE, mi-
nistro Gilmar Mendes, quanto o recém 
empossado presidente da Corte ministro 
Luiz Fux ressaltaram a necessidade de a 
Justiça Eleitoral prevenir e punir as cha-
madas fake news nas Eleições de 2018.

“Abordamos a necessidade de a Justiça 
Eleitoral coibir comportamentos deleté-
rios, ilegítimos, de players que se valem 
da ambiência da Internet e de suas princi-
pais plataformas de acesso e de conteúdo 
para violentar a legitimidade das eleições 
e a higidez do prélio eleitoral, mediante a 
utilização de fake news, junkie news, etc”, 
disse o ministro Luiz Fux, que afirmou 
que a Corte poderá dar maior robustez 
ao tema ao examinar casos concretos de 
perfis falsos.

O ministro Gilmar Mendes assinalou 
que, atualmente, o tema fake news é de 
preocupação universal: “Estive nos Es-
tados Unidos, e lá só se fala no potencial 

que as tecnologias têm de desagregação, 
no que isso tem para prejudicar campa-
nhas”, disse.

Segundo o ministro Luiz Fux, a preo-
cupação da Corte será atuar preventiva-
mente contra as fake news e instrumen-
tos similares. “Tão logo saibamos que há 
empresas já preparando essas estratégias 
nocivas, vamos atuar através de medidas 
cautelares cabíveis e encartadas no nosso 
poder de polícia”, assinalou o ministro re-
lator das resoluções.

Confira a seguir outros pontos de des-
taque das resoluções aprovadas pelo TSE:

Gastos de campanha. A resolução que 
dispõe sobre arrecadação e gastos de re-
cursos por partidos políticos e candidatos, 
bem como prestação de contas, trata de 
tetos de gastos, estabelecendo os limites 
das despesas de campanha dos candida-
tos a presidente da República, governador 
de estado e do Distrito Federal, senador, 
deputado federal e deputado estadual ou 
distrital. São eles:

Presidente da República: teto de R$ 70 
milhões em despesas de campanha. Em 
caso de segundo turno, o limite será de 
R$ 35 milhões.

Governador: o limite de gastos vai va-
riar de R$ 2,8 milhões a R$ 21 milhões e 
será fixado de acordo com o número de 

eleitores de cada estado, apurado no dia 
31 de maio do ano da eleição.

Senador: o limite vai variar de R$ 2,5 
milhões a R$ 5,6 milhões e será fixado 
conforme o eleitorado de cada estado, 
também apurado na mesma data.

Deputado federal: teto de R$ 2,5 mi-
lhões. Deputado estadual ou deputado 
distrital: limite de gastos de R$ 1 milhão.

Nas Eleições de 2014, uma lei deveria 
fixar, até 10 de junho de 2014, os limites 
de gastos de campanha para os cargos em 
disputa. Como a lei não foi editada, coube 
aos partidos políticos informar os valores 
máximos de campanha, por cargo eletivo, 
no momento do registro das candidatu-
ras.

Arrecadação. A resolução que dispõe 
sobre arrecadação e gastos de recursos 
por partidos políticos e candidatos, bem 
como prestação de contas, fixa que so-
mente pessoas físicas poderão fazer do-
ações eleitorais até o limite de 10% dos 
seus rendimentos brutos verificados no 
ano anterior à eleição. As doações eleito-
rais de pessoas jurídicas foram proibidas 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 
2015.

A resolução permite aos candidatos o 
uso de financiamento coletivo (crowdfun-
ding), a chamada “vaquinha”, para arreca-

dar recursos de campanha. As instituições 
que trabalham com esse financiamento 
coletivo poderão arrecadar previamente, 
a partir de 15 de maio do ano eleitoral, re-
cursos para os pré-candidatos que as con-
tratar. As entidades arrecadadoras terão 
de fazer cadastro na Justiça Eleitoral.

Na fase de arrecadação, as instituições 
arrecadadoras devem divulgar lista de do-
adores e quantias doadas e encaminhar 
essas informações à Justiça Eleitoral. A 
liberação dos recursos pelas entidades 
arrecadadoras fica condicionada à apre-
sentação do registro de candidatura. Caso 
não sejam apresentados, os recursos ar-
recadados devem ser devolvidos aos seus 
respectivos doadores.

Além da arrecadação por financia-
mento coletivo, a resolução permite que 
partidos vendam bens e serviços e pro-
movam eventos para arrecadar recursos 
para as campanhas eleitorais.

O texto proíbe o uso das chamadas 
‘moedas virtuais’, como a bitcoin, na ar-
recadação e gastos de campanha. O TSE 
levou em conta pareceres recentes do 
Banco Central e da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), que apontaram para 
os riscos de transação com esse tipo de 
ativo, que não oferece garantia de qual-
quer país. Fonte: www.tse.jus.br.

O fake news, o TSE e as resoluções das Eleições 2018
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Isaías Albertin de Moraes

A CEPAL nasceu de uma iniciativa 
latino-americana de reação ao 
avanço do liberalismo econômi-

co apregoado pelos EUA no pós-Segunda 
Guerra Mundial.  O governo estadunidense 
tinha a difícil tarefa de isolar das influências 
soviéticas a América Latina. Desse modo, 
em 1945, na conferência interamericana de 
Chapultepec, realizada no México, os EUA 
tentaram estruturar o Conselho Interame-
ricano Econômico e Social (CIES).  Esse 
defendia a redução das barreiras aduanei-
ras, as quais, segundo os EUA, dificultavam 
o comércio entre as nações das repúblicas 
americanas e o desenvolvimento.

No entanto, em julho de 1947, o em-
baixador do Chile na ONU, Hernán Santa 
Cruz, propôs ao Secretário-Geral da ONU a 
criação de uma Comissão Econômica para 
América Latina ligada ao Conselho Econô-
mico e Social (ECOSOC), A iniciativa de 
Santa Cruz foi sem o consentimento de seu 
governo, que somente o apoiou dias depois.

Muitos mandatários latino-americanos, 
naquele período, estavam seduzidos pelo 
avanço econômico e técnico dos EUA e 
acreditavam que o liberalismo era o respon-
sável por esse padrão de vida. Santa Cruz, 
ao perceber do risco da utopia liberal pro-
fessada pelo CIES, resolveu, portanto, agir 
de forma unilateral e propor uma comissão 
no âmbito da ONU com objetivo de refle-
tir sobre o processo de industrialização e o 
desenvolvimento econômico da América 
Latina (GONÇALVES, 2011).

Em 25 de fevereiro de 1948, o ECOSOC 
, após votação dos países envolvidos, e com 
a abstenção dos EUA (que defendia o CIES), 
aprovou a Resolução 106, que declarava ofi-
cialmente estabelecida a CEPAL. Em março 
de 1948, foi decido que a CEPAL teria sua 
sede em Santiago do Chile. Desde então, a 
organização tem por objetivo fomentar a 
cooperação econômica de seus membros e 
promover o desenvolvimento econômico 
dos países da região.

O seu primeiro presidente foi o eco-
nomista mexicano Gustavo Martínez Ca-
bañas. Neste período, o ex-diretor do Ban-
co Central da Argentina, Raúl Prebisch, foi 
convidado para atuar como consultor na 
CEPAL. Em 1949, Prebisch apresentou o 

estudo: O Desenvolvimento Econômico da 
América Latina e Alguns de seus Principais 
Problemas (texto que ficou conhecido como 
Manifesto da CEPAL). Com ele, Prebisch 
faz uma reavaliação sobre a transferência de 
diretrizes da econômica clássica para o con-
tinente latino-americano. 

A CEPAL contou com o auxílio de vários 
economistas, entre eles o brasileiro Celso 
Furtado. A Comissão, nessa fase, estabele-
ceu um modelo analítico até então inédito 
para o exame dos problemas econômicos e 
sociais de países subdesenvolvidos: o mode-
lo histórico-estruturalista. Esse afirma que o 
livre comércio e a especialização produtiva 
levam a uma deterioração dos termos de 
troca entre os países periféricos, agrícolas e 
atrasados, e os do centro, industrializados e 
desenvolvidos. Isto é, uma piora da balança 
dos preços de exportação vis-à-vis os pre-
ços de importação de produtos internacio-
nais. O diagnóstico apontado explicita que 
os preços dos produtos primários – usual-
mente exportados pelos países latino-ame-
ricanos – tenderiam a cair em relação aos 
industrializados, fazendo com que as expor-
tações de bens primários tivessem que ser 
aumentadas constantemente para suprir as 
necessidades de bens industriais nos países 
periféricos. 

O modelo histórico-estruturalista ques-
tiona a teoria das vantagens comparativas 
desenvolvida pelo economista David Ri-
cardo e propagada pela escola liberal clássi-
ca.  Raúl Prebisch, Celso Furtado e outros 
pensadores cepalinos vão entender que o 
progresso nos países latino-americanos e 
o rompimento com o subdesenvolvimento 
deveriam ser pautados normativamente por 
uma política de industrialização baseada no 
modelo de substituição de importações para 
quebrar um padrão de centro-periferia. 

Nesse modelo, o Estado seria o principal 
agente econômico. Para os cepalinos, a bur-
guesia nacional não era detentora de um ca-
pital forte capaz de fomentar o desenvolvi-
mento por si só. O Estado deveria, portanto, 
alterar o padrão de políticas públicas, orien-
tando-as para a composição de polos indus-
triais e investimentos na infraestrutura. As 
exportações de matérias-primas deveriam 
ser uma extensão do mercado interno, pro-
vendo ao mercado internacional somente 
seu excedente produtivo. 

O pensamento da CEPAL, na vida po-
lítica e econômica dos países latino-ameri-
canos, teve papel significativo durante boa 
parte do século XX. Principalmente nas dé-
cadas de 1950 e de 1960, suas colaborações 
na formulação de políticas econômicas en-
contrava uma grande reverberação entre os 
policy makers dos vários países membros.

Contudo, essa visão teórica não adquiriu 
amplo lastro na realidade prática do mode-
lo, enfrentando expressivas resistências de 
lobbies nacionais e de um protecionismo 
não justificado pela teoria cepalina. O mo-
delo conseguiu, assim, um sucesso parcial, 
sobretudo no México, na Argentina e no 
Brasil.

Além disso, com a disseminação dos 
regimes ditatoriais na América Latina nas 
décadas de 1960 e 1970, o discurso de trans-
formação produtiva encontrou-se abafado 
por uma necessidade de se rediscutir os 

próprios termos políticos, econômicos e so-
ciais da região.  Além do que, na academia, 
os estudos da Teoria da Dependência enfa-
tizaram como alguns processos de desen-
volvimento econômico, preconizado pela 
CEPAL, não encontraram  raízes em uma 
verdadeira melhora da qualidade de vida 
das pessoas – como verificado, por exem-
plo, no milagre econômico brasileiro (1968-
1973). O modelo cepalino entrou em crise.

Posteriormente, os debates realizados 
pela CEPAL foram se reinventando. A Co-
missão procurou adaptar a realidade do mé-
todo histórico-estruturalista às novas con-
junturas estabelecidas: década de 1980 e o 
debate de conjuntura das hiperinflações, dé-
cada de 1990 com as transformações produ-
tivas em um cenário de maior liberalização 
econômica pós-consenso de Washington e 
década de 2000 com o boom das commodi-
ties e as oportunidades de redistribuição de 
renda e de crescimento econômico.

Embora sem a mesma importância no 
debate de conjuntura latino-americano, a 
CEPAL chega, aos seus 70 anos, consagrada 
como uma organização referência para re-
fletir as economias da América Latina.  Os 
cepalinos, dessa nova geração, vêm procu-
rando combinar uma atualização teórica 
diante dos desafios que o mundo globaliza-
do apresenta, porém mantendo-se, em cer-
ta medida, fiel aos seus métodos e aos seus 
princípios. Se tal modernização será exitosa, 
já é outro debate.   

Para saber mais da História da Cepal: 
https://www.cepal.org/pt-br/historia-

-de-la-cepal 

Isaías Albertin de Moraes. Economista. 
Doutorando em Ciências Sociais pela Uni-
versidade Estadual Paulista Júlio de Mes-
quita Filho – Unesp/Araraquara. Bolsista da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior – CAPES

70 anos da Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe – CEPAL
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Professor transforma a vida de alunos 
com deficiência através do esporte
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Reinaldo Coelho

A nova categorização das 
cidades brasileiras, no 
Mapa do Turismo Bra-

sileiro, publicada no dia 8 de feve-
reiro, pelo Ministério do Turismo, é 
uma importante ferramenta para ór-
gãos e entidades da Administração 
Pública Federal, Estadual, Munici-
pal ou Distrital que pleiteiam apoio 
financeiro da Pasta para promoção 
de eventos geradores de fluxo turís-
tico. Poderão inscrever projetos os 
municípios das categorias A, B, C e 
D. A página do SICONV esteve dis-
ponível até o dia 22 de fevereiro.

A nova atualização do Mapa do 
Turismo Brasileiro, produzido pelo 
Governo Federal, incluiu 10 muni-
cípios do Amapá distribuídos nas 
categorias de “A” a “D”, e com essa 
classificação as cidades podem soli-
citar recursos da União para eventos 
e estruturas que possam atrair turis-
tas.

A quantidade de cidades é o dobro 
da última atualização, onde cinco ci-
dades estavam na lista. Para figurar 
no Mapa, o Ministério do Turismo 
avaliou critérios como fluxo de vi-
sitantes, dotação orçamentária para 
eventos, além de políticas públicas 
estabelecidas para o setor.

Apenas a capital está na classifi-
cação máxima “A”, enquanto Oiapo-
que ficou na “C”. Os oito municípios 
restantes ficaram na categoria “D”. A 
delimitação define o valor financei-
ro a que as prefeituras podem solici-
tar para eventos. Ao todo, o Estado 
pode receber R$ 2,4 milhões. Para a 
nova categorização são considera-
dos fatores como aumento no nú-
mero de empregos através do turis-
mo, ampliação de estabelecimentos 
formais de hospedagem, além do 
fluxo de turistas domésticos e inter-
nacionais. 

“A manutenção de Macapá no 
topo do turismo e a melhoria na 
classificação de 358 destinos pelo 
país mostram que nossos municí-

pios têm trabalhado cada vez mais 
para fortalecer a atividade turística. 
No que diz respeito ao Ministério do 
Turismo estamos atentos às deman-
das do setor como melhoria de in-
fraestrutura, legalização e qualifica-
ção dos serviços”, avaliou o ministro 
do Turismo, Marx Beltrão. 

Importante ressaltar que a cate-
gorização é um processo dinâmico e 
perene que, assim como o Mapa do 
Turismo Brasileiro deverá ser atu-
alizado e aperfeiçoado periodica-
mente. Assim, se um município teve 
seu fluxo turístico e seus estabeleci-
mentos formais de hospedagem am-
pliados, provavelmente, na próxima 

edição da ca-
tegorização, 
quando os 
dados dele 
serão nova-
mente consi-
derados, ele 
poderá mu-
dar de cate-
goria. 

Os recur-
sos serão 

provenientes da programação or-
çamentária do Ministério do Turis-
mo. Os detalhes para a obtenção do 
apoio do MTur estão disponíveis na 
portaria nº 39/2017. Para acessar o 
passo a passo para preenchimento 
das propostas.

Cidades do Amapá no Mapa do 
Turismo

Categoria A (aporte de até R$ 800 
mil): Macapá

Categoria C (aporte de até R$ 400 
mil): Oiapoque

Categoria D (aporte de até R$ 
150 mil): Amapá, Calçoene, Ferreira 
Gomes, Laranjal do Jari, Mazagão, 
Porto Grande, Serra do Navio e Tar-
tarugalzinho

Eventos
Para inscrever o projeto os órgãos 

públicos devem comprovar o caráter 
tradicional e de notório conhecimen-
to popular e gratuito do evento. Serão 
considerados eventos de abrangência 
municipal, estadual ou regional, for-
malmente reconhecidos pelo órgão 

oficial de turismo do estado e que se-
jam realizados exclusivamente por ór-
gão públicos há pelo menos três edi-
ções. 

O Ministério do Turismo apoia ca-
chês de artistas e bandas musicais pre-
viamente cadastrados no ministério; a 
divulgação do evento em rádio, televi-
são, jornal e revista; e a locação de ge-
rador, banheiro químico, tenda e palco. 

O turismólogo Sandro Bello, da As-
sociação Brasileira de Profissionais do 
Turismo (ABBTur), explicou que as ci-
dades amapaenses são caracterizadas 
por eventos tradicionais anuais, como 
o Festival do Abacaxi em Porto Gran-
de, o Festival da Banana em Tartaru-
galzinho, e o Festival Brasil Sabor em 
Macapá. 

“As cidades têm eventos consolida-
dos e precisam justamente desse aporte 
financeiro. A categorização vem norte-
ar os municípios que se adequam ao 
planejamento nacional e criam meca-
nismos de gestão para não só acessar, 
mas também executar o recurso de for-
ma efetiva”, diz. 

Para 2018, as cidades devem estar 
atentas para solicitar as verbas para as 
programações até o fim do 1º semestre 
em função do início do período eleito-
ral. Qualquer evento que pleiteie apor-
te do Governo Federal deverá ter, no 
mínimo, já ter realizado três edições 
em anos anteriores. 

O Amapá ainda teve as cidades de 
Cutias e Pracuúba citadas no Mapa, 
mas elas ficaram na categoria “E”, que 
não recebe recursos do Governo Fede-
ral para eventos. 

Porém, todas as cidades do levan-
tamento podem captar valores para 
obras de infraestrutura para constru-
ção de rodovias, portos e reformas de 
terminais com viés turístico.

MAPA DO TURISMO BRASILEIRO 
10 cidades amapaenses podem captar mais de R$ 2 milhões
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Em reunião realizada na última 
segunda-feira (19), no Com-
plexo Cidadão da Zona Nor-

te, a Promotoria de Defesa da Saúde, 
recebeu relatórios da Vigilância Sanitá-
ria e do Instituto de Defesa do Consu-
midor (Procon). Com os levantamen-
tos, foi constado que as cooperativas 
médicas Unimed Macapá e Federação 
das Sociedades Cooperativas de Traba-
lho Médico do Acre, Amapá, Amazo-
na, Pará, Roraima e Rondônia - FAMA 
descumpriram praticamente todos 
os itens do Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), firmado pelas institui-
ções, visando a adequação do hospital 
Unimed - Marco Zero.

No TAC, assinado em 17 de novem-
bro de 2017, foi pactuado que a coo-
perativa deveria apresentar, em prazos 
distintos, de no máximo 90 dias, uma 
série de providências para sanar proble-
mas que vão desde a ausência de certi-
ficação dos profissionais que trabalham 
no hospital até reparos na estrutura fí-
sica, incluindo adequações no Centro 
Cirúrgico, área de escovação, Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) Neo-
natal, Central de Esterilização, dentre 
outros.

Segundo a Vigilância Sanitária, as 
cooperativas não apresentaram cópia 
do contrato e registro da manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamen-
tos, o que deveria ter sido feito em 30 
dias, tampouco a documentação do 
responsável técnico pelo serviço de 
Radiação. O Sistema de Chamada de 
Enfermagem de Internação Adulta te-
ria que ser consertado, em 60 dias, mas 
segue com defeito.

O relatório aponta, ainda, que não 
foram apresentados os documentos 
atualizados de certificação do Corpo de 
Bombeiros; os comprobatórios dos ser-
viços de atendimentos e diagnósticos à 
beira do leito; da escala dos plantonis-
tas e do programa de educação conti-
nuada. Não houve adequações na área 
física da UTI adulto e nos serviços de 
rouparia e nutrição. As luminárias com 
defeito no ambiente hospitalar também 
não foram substituídas.

“Todas as inconformidades relata-

Promotoria da Saúde constata que as cooperativas Unimed Macapá 
e FAMA descumprem TAC e seguem funcionando precariamente
Da Editoria

das até aqui são extremamente graves, 
mas o pior ainda está por vir. Há indí-
cios de que a lavagem e a esterilização 
dos instrumentais do hospital estavam 
sendo realizados no serviço de Esteri-
lização da Unimed, que fora interdita-
do pela própria Vigilância Sanitária”, 
informou o promotor de Justiça André 
Araújo, coordenador da Promotoria de 
Defesa da Saúde.

Questionada sobre o fato, a supervi-
sora Administrativa da Unimed, Luci-
neide Silveira, disse que a esterilização 
vem sendo realizada no Hospital de 
Santana, embora não tenha apresenta-
do qualquer documentação.

“Mais grave ainda é que o próprio 
hospital de Santana nega essa infor-
mação, assim como o hospital da Vila 
Amazonas. Infelizmente, como vimos, 
há um completo descaso com os usu-
ários do plano de saúde e as coopera-
tivas seguem prestando um serviço de 
baixíssima qualidade para a comuni-
dade. Não temos outra alternativa que 
não seja a aplicação das multas previs-
tas no TAC, além das demais medidas 
cabíveis”, acrescentou a promotora de 
Justiça Fábia Nilci, titular da 2ª Promo-
toria da Saúde.

Para cada item não executado, as co-
operativas deverão pagar multa no va-
lor de R$ 100 por dia.

 
Entenda o caso 
Em novembro de 2017 a Promoto-

ria de Defesa da Saúde do Ministério 
Público do Amapá 
(MP-AP), o Go-
verno do Estado 
(GEA), por meio 
do Instituto de De-
fesa do Consumi-
dor (Procon) e da 
Superintendência 
de Vigilância, além 
das cooperativas 
Unimed Macapá e 
a Federação das So-

ciedades Cooperativas de Trabalho Mé-
dico do Acre, Amapá, Amazona, Pará, 
Roraima e Rondônia - FAMA assina-
ram, no Complexo Cidadão da Zona 
Norte, um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) visando a adequação 
do hospital Unimed - Marco Zero.

O hospital da Unimed Macapá, ar-
rendado pela FAMA, atualmente fun-
ciona precariamente em razão das 
inúmeras inconformidades com a le-
gislação sanitária. Para sanar os proble-
mas, foi pactuado no TAC que a coo-
perativa deverá apresentar, em prazos 
distintos, de no máximo 90 dias, todas 
as documentos e certificações de 
profissionais que atuam em seto-
res como Radiologia, Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI), La-
boratório, Administração, além de 
registro de manutenção corretiva 
e preventivas dos equipamentos e 
aparelhos de ar condicionado. 

Ficou estabelecido ainda, que 
a Unimed Macapá/ FAMA deverá 
providenciar reparos na estrutura 
física, a identificação de setores 
com placas de acrílico, elaboração/
operacionalização de manuais de 
condutas para médicos e enfermei-
ros, iniciando pela UTI de adultos 
e cronograma de reposição de insumos 
para higienização das mãos, de manei-
ra que os mesmos sejam repostos antes 
de acabarem nos pontos existentes no 
estabelecimento. 

Em até 150 dias, obras, como a 
construção de banheiros para usuários 
e trabalhadores (conforme regras de 
acessibilidade), adequações no Cen-
tro Cirúrgico, incluindo a área de es-
covação, UTI Neonatal e Central de 
Esterilização e adequações em setores 
de rouparia e de armazenamento dos 
medicamentos também estão previstas, 
bem como medidas de controle de in-
fecção hospitalar. 

Como são inúmeras medidas a se-
rem adotadas, caberá a Vigilância Sa-

nitária, respeitados os prazos fixados, 
e ao Procon realizarem nova inspeção 
no hospital, comunicando ao Ministé-
rio Público sobre eventuais descumpri-
mentos das condutas ajustadas, o que 
poderá resultar em responsabilização 
das cooperativas e pagamento de multa 
no valor de R$ 100 por dia para cada 
item não executado. 

“Colocamos o TAC a disposição da 
sociedade para que acompanhe a exe-
cução e auxilie na fiscalização. O hos-
pital funciona atualmente com enorme 
deficiência, colocando em risco a saúde 
de milhares de usuários que, sem op-

ção, continuam buscando atendimento, 
apesar de tantos problemas”, manifes-
tou o promotor de Justiça André Araú-
jo. “Esperamos que os dirigentes da 
Unimed Macapá e FAMA cumpram, 
dentro do prazo, com tudo o que foi 
pactuado. Vamos acompanhar a exe-
cução e, se for necessário, adotaremos 
todas as medidas cabíveis”, acrescentou 
a promotora Fábia Nilci, titular da 2a 
Promotoria da Saúde. 

Além dos titulares da Promotoria da 
Saúde, assinaram o TAC o diretor do 
Procon, Eliton Franco, a representante 
da Vigilância Sanitária, Talita Flexa, a 
diretora da Unimed Macapá, médica 
Rosália Maria de Freitas e o conselheiro 
da Unimed FAMA, Wilson Yoshimitsu. 
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Reinaldo Coelho

Um dos principais objetivos do 
atleta é se tornar campeão. 
Algo errado nisso? Não. Mas 

nem sempre ser campeão significa subir 
no lugar mais alto do pódio. Se tornar um 
vencedor ultrapassa aquele momento em 
que se recebe uma medalha de ouro. Ser 
campeão, neste caso, não é ser o melhor 
atleta. Não é exibir inúmeros troféus e 
medalhas. Às vezes, para ser um campeão 
basta ser alguém que se preocupe pelo 
bem do outro, que esteja sempre dispos-
to a ajudar, mesmo que não haja remu-
neração financeira. Talvez ser campeão é 
ser como o professor de educação física, 
técnico e atleta Cássio Bruno Nascimento 
Mesquita. Por quê? Porque ele se dedica a 
transformar as vidas de pessoas com defi-
ciência por meio do esporte. 

Bruno Mesquita, como é mais conheci-
do no meio desportivo, além de professor 
de Educação Física, com especialização 
em esporte adaptado, vem dedicando-se 

a ajudar a superação de portadores de 
deficiência através do esporte. Nascido 
em Belém (Pa), 28 de janeiro de 1988, 30 
anos, reside em Macapá desde os cinco 
anos de idade.

Filho de pai maranhense (o motorista 
José Ribamar de Oliveira Mesquita) e de 
mãe paraense (professora estadual Simara 
do Socorro Freitas do Nascimento Mes-
quita). “Meus pais vieram para Macapá 
com uma expectativa de melhorar a vida e 
logo após mandaram me buscar, pois resi-
dia com minha avó. E aqui fiz meus estu-
dos e estou desenvolvendo meus projetos 
profissionais e de vida. Minha família é 
composta de três irmãos. Meus pais se di-
vorciaram e minha mãe assumiu a chefia 
da família”.

A família fixou residência no Bairro 
dos Congós e passou a residir no Bairro 
Pacoval. “Ficamos pouco tempo nos Con-
gós, depois residimos nas ruas Maranhão, 
Pará e fixamos na Avenida Piauí. Estudei 
na Escola Estadual Tiradentes, sempre 
estudei em escola pública, ao concluir o 
Ensino Médio, fiz Faculdade de Educação 
Física (FAMA)”. 

O esporte teve influência na vida de 
Bruno Mesquita por incentivo dos pais. 
“Meus pais sempre viram o esporte como 
importante para termos uma vida saudá-
vel. Minha mãe me colocou sempre para 
praticar artes marciais, tais como: caratê, 
judô e baquete, uma infinidade de espor-
tes que passou a preencher a minha infân-
cia e influenciam a minha vida até hoje”.

Porém, no apogeu da adolescência, aos 
14 anos, Bruno se identificou com o Atle-
tismo, que lhe trouxe resultados anima-
dores através de uma seleção realizada na 
EE Tiradentes para competir pelos Jogos 
Escolares. “A partir daí cresci no atletismo, 
onde consegui excelentes resultados, via-
jei para fora do Estado e paralelo jogava 
basquete e praticava ciclismo”.

Para quem não conhece Bruno Mes-
quita, ele ganhou destaque nas provas de 
atletismo ainda na adolescência. Conquis-
tou títulos e mais títulos. Mas ser campeão 
na pista não se compara com o trabalho 
que o e atleta realiza fora dela. Bruno Mes-
quita é professor e trabalha com pessoas 
com necessidades especiais.

“O esporte com pessoas portadoras de 

deficiência surgiu quando fiz um estágio 
na área de Educação Física, na Escola Es-
tadual Edgard Lino, no Laguinho. Foi o 
meu primeiro contato com uma pessoa 
com deficiência”.

Bruno Mesquita narra que na época 
era monitor do Projeto Federal “Segundo 
Tempo”, e percebeu que tinha a ausência 
de um aluno, justamente o que me inco-
modava, por não assistir as aulas. “Foi 
quando descobri que ele era deficiente au-
ditivo, passei a procurar o CAS, que é um 
centro de Treinamento ao Surdo no Esta-
do e a partir daí fui me interessando pela 
especialidade. E comecei a ser convidado, 
pois já sabiam do profissional que estava 
me tornando”. 

Essa evolução e dedicação de Bruno 
Mesquita levou-o a atuar dentro da Se-
cretaria de Estado do Desporto e Lazer 
(SEDEL), na Equipe Paraolímpica. “Eu 
ainda não tinha concluído minha facul-
dade e nem sonhava em fazer especializa-
ção. Essa ações, que aconteceram na mi-
nha vida profissional, foram primordiais 
para direcioná-la. Ao concluir a faculdade 
viajei para fazer especialização no Rio de 

DEDICAÇÃO & SUPERAÇÃO

Professor transforma a vida de alunos com deficiência através do esporte
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Janeiro, foram dois anos e lá foi uma re-
alidade incomparável. Pois trabalhamos 
desde a base ao alto rendimento, exclusi-
vamente com pessoas com deficiência”.

Mesquita explica que o Curso Espor-
te Adaptado era para ser Esporte Parao-
límpico, mas devido a grade curricular da 
Faculdade Gama Filho sua especialização 
é para Esporte Adaptado. “Meu objetivo 
sempre foi esse há cinco anos. Trabalho 
com Atletismo e Judô, e estou implemen-
tando o Ciclismo para poder engrandecer 
esse quadro de pessoas deficiências prati-
cando esporte”.

Um dos orgulhos de Bruno Mesquita é 
de ter conseguido colocar sempre um de 
seus pupilos no mais alto local do pódio. 
“Muitos dos meus alunos costumam re-
presentar o Amapá em competições na-
cionais, regionais e locais, sempre trazen-
do bons resultados.”

“O trabalho que eu comecei foi despre-
tensioso porque quando a gente começa a 
trabalhar com esporte, a gente não vê a di-
mensão, o fenômeno que é o esporte. Não 
pensei em formar campeões, a princípio. 
Como atleta ganhei vários títulos, mas as 
minhas maiores conquistas foram minhas 
amizades, o respeito que as pessoas tem 
por mim. Isso me marca muito”, disse. 

Mas o professor não se limita ao traba-
lho de professor e técnico. Sabe aquele su-
jeito que parece um “paizão”? Pois é, Bru-
no é tipo assim. Ele desenvolve, por conta 
própria, um trabalho voluntário junto a 
uma associação que fundou, dando aulas 
gratuitas de atletismo para pessoas com 
deficiências visuais e físicas. 

“A pessoa com deficiência é uma pes-
soa como qualquer outra. E pessoas têm 
dificuldades e habilidades. Nós, como 
professor, instrutor, como alguém mais 

experiente, temos que aprender a lidar e 
fazer com que as pessoas lidem com as 
suas dificuldades e habilidades. Ninguém 
é vazio de habilidades físicas, intelectuais 
e sociais. Falta o estímulo, e a gente saber 
aproveitar o melhor de cada pessoa”, ex-
plicou.

O exemplo do Seu Xará 
É claro que ninguém se propõe a de-

senvolver um trabalho sem querer algo 
em troca. Para alguns, dinheiro, bens, sta-
tus são fundamentais. Para outros, basta 
que seus “pupilos” se tornem cidadãos que 
se superem a cada dia. 

“Não tem nada que pague. Nada paga 
a superação de uma pessoa. O sentimen-
to do professor é o dever cumprido. Se 
você conseguir melhorar, você já está me 
pagando. Por isso estamos de portas aber-
tas para quem quiser treinar com ou sem 
deficiência. A gente tem que dar oportu-
nidade. O esporte te direciona para um 
lugar bom, agrega valores”, revela Bruno. 

E uma das maiores recompensas do 
professor Bruno Mesquita no ciclismo foi 
ver que por meio do esporte a vida de uma 
família pôde ser mudada para melhor. Um 
exemplo é Cleison Afonso, 20 anos, um de 
seus atletas deficiente visual, que em 2015 
foi Campeão Brasileiro em três modali-
dades. “O paraolímpico é assim você vai 
competir em três modalidades que você 
pode escolher e o Cleison Afonso foi cam-
peão nas três modalidades. Ele foi Cam-
peão Escolar e agora o estou treinando 
para o ciclismo e ter ótimos resultados nas 
competições fora do Estado, levantando a 
bandeira do Amapá”. 

A expectativa da Bruno Mesquita é a 
de abrir um leque para os pais que fazem 
uma superproteção dentro de casa para os 

filhos deficientes. “Os pais tem um cuida-
do e receio com os filhos deficientes que 
surpreende os profissionais que atuam na 
área de saúde de modo geral. Então isso é 
um marco para que eles possam descobrir 
que temos muito a oferecer para a pessoa 
com deficiência independente da defici-
ência. Que eles os incluam no desporto, 
pois lhes será muito gratificante”.

Projeto Social
Bruno não está mais dentro da SEDEL. 

“Hoje estou atuando somente na Associa-
ção Esportiva Bruno Mesquita (AEBM). 
Trabalho de maneira filantrópica. Essa en-
tidade foi criada para implementar os pro-
jetos e ideias que aprendemos e representa 
nosso trabalho”.

A AEBM é uma empresa legalizada, 
com registro fiscal, e possui um quadro 
de cadastral de 85 alunos, com 55 alunos 
participando efetivamente. “Esses 55 alu-
nos ativos recebem as instruções especifi-
cas para suas deficiências e modalidades 
adaptadas, e já competem em eventos. As 
25 medalhas nos Jogos Escolares Brasilei-
ro eram de atletas treinados pela AEBM, 
mas que estavam representando suas es-
colas. Nossos alunos estão sendo treinados 
desde cedo e nosso intuito é oportunizar, 
mas se tivermos um destaque começamos 
a lapidar aquele atleta de alto rendimento”.

Inovação no ciclismo
Bruno Mesquita está treinando o pa-

ratleta deficiente visual Cleison Afonso 
no Ciclismo, com inovações pioneiras no 
Estado do Amapá, a começar pela bicicle-
ta usada que foi montada exclusivamen-
te para que o mesmo possa competir em 
igual condições com os demais.

“Aqui no Amapá nunca tivemos obs-
táculos para treinarmos atletas deficien-
tes, em qualquer modalidade. O único 
problema aqui é os equipamentos a se-
rem utilizados são de difícil acesso. Mas 
a ideia surgiu quando fui visitar meu pai, 
que faleceu. Fui até a loja onde ele morava 
em São Luís (MA) e vi uma bicicleta para 
duas pessoas pedalarem, comum em todo 
o Brasil. Comprei a bike e tive resistência 
da família pois ela é cara, R$ 3.200,00, 
simples para passeio. Como tive de adap-
tá-la para o ciclismo esportivo e competi-
tivo ela chegou a custar R$ 8.000,00”.

Como Bruno já foi atleta de ciclismo 
e aprendeu a lidar com as bicicletas não 
foi problema técnico adaptar à nova ferra-
menta de inclusão. 

Com a bicicleta montada e adaptada 
veio a necessidade de adaptar um atleta a 
nova empreitada e o escolhido foi Cleison 
Afonso. “Deu certo, o Cleison é esforçado 
e interessado, e se adaptou a nova moda-
lidade esportiva e já está competindo e já 
temos convite para participar fora do Es-
tado, pois temos de entrar para o Ranking 
Nacional. Se pontuarmos no ranking 
nacional através das provas do Estado é 
melhor até para ele poder pegar ritmo de 
competição”.

Juntos eles já conquistaram diversos 
títulos locais, como a Corrida Cidade de 
Macapá e os Jogos Escolares Paralímpicos 
de 2015. Além de parceiros de bicicleta a 
dupla também compete em provas de cor-

rida de rua.

Uma novidade  
No entanto o trabalho do professor, 

aliado ao esforço do jovem Cleison Afon-
so, e ao apoio de sua família, o transfor-
maram em um campeão no esporte e na 
vida. Aos poucos a mãe, o pai e o irmão de 
Cleison foram cativados pelos resultados 
do filho e se dizem orgulhosos.

Macapaense, da Zona Norte, mais 
precisamente do Bairro Novo Horizonte. 
Nascido entre seis irmãos e portador de 
Glaucoma Congênito, ainda nenê. “Aos 
quatro anos fiz transplante de córnea, e 
passei a enxergar até os 10 anos de idade 
do lado esquerdo. Porém perdi totalmente 
a visão”. 

Aos 14 anos começou a participar do 
desporto adaptado, pelo golbol em 2012. 
“Minha primeira competição foi em São 
Paulo pelos Jogos Escolares, onde os re-
sultados não foram bons para nossa equi-
pe. Na segunda vez disputei em 2014, foi 
quando conheci o professor Bruno Mes-
quita, e onde treinou para os 400 metros 
na pista, arremesso de dardos e de peso. 
Onde medalhei no arremesso de peso e 
em 2015 medalhei nas três provas”.

Cleison Afonso se considera incluso e 
oportunizado com sua participação nas 
competições esportivas. “Apesar da minha 
deficiência essas oportunidades que estão 
acontecendo, através do esporte, tem me 
oportunizado mais vivencia na minha 
vida. Perdi a minha visão, mas em com-
pensação me sinto ativo pelo esporte”.

Sobre o novo desafio na sua vida, lan-
çado pelo seu técnico Bruno Mesquita, o 
Ciclismo adaptado. “Estou muito feliz em 
fazer parte desse novo desafio e de entrar 
para a história o ciclismo amapaense, pois 
isso é pioneirismo e eu estou ajudando a 
escrever essa história esportiva. Serei o 
primeiro deficiente visual a pedalar em 
uma bicicleta adaptada. 

E, hoje, aos 20 anos, aquele garoto que 
mal conseguia dar uma volta na pista cor-
re 21 km e já contabiliza muitos títulos em 
meias-maratonas e agora enfrenta mais 
um desafio, o ciclismo adaptado.

O pai de Cleison Afonso, Antônio Cel-
so Sousa Almeida, se declara orgulhoso 
e não mede esforços para apoiar o filho. 
“Pelo que passamos com ele no começo 
da sua vida, que foi muito difícil, hoje é 
só alegria, pois ele está feliz e automatica-
mente nós estamos juntos e unidos para 
que ele continue nessa carreira que esco-
lheu”.

Bruno Mesquita encerra declarando 
seu amor ao esporte e ao trabalho junto 
aos portadores de deficiência, e pede que 
seja olhado com carinho esses jovens que 
necessitam do apoio social para poderem 
se conduzir com sucesso e alta estima ele-
vada. 

“Fico feliz ao ver que o esporte e uma 
pessoa com deficiência conseguiram mu-
dar a história de toda uma família. Isso é 
uma coisa que me marca. O esporte mu-
dou a vida de uma pessoa com deficiên-
cia e conseguiu direcionar a família para 
um caminho bom. O campeão é para uma 
equipe. Já o cidadão é para toda a socieda-
de”, concluiu Bruno Mesquita.



Da Editoria
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Mas uma vez no Amapá, 
a justiça decide sobre as 
tarifas do transporte co-

letivo. No fim de 2017 foi o aumento 
da tarifa de coletivo do Macapá, e o 
sindicato patronal deu logo entrada 
no pedido de aumento para o inter-
municipal Macapá/Santana, pedindo 
um aumento de R$ 3,75. Infelizmente, 
a discussão sobre o aumento das pas-
sagens no Amapá não passam pelas 
Câmaras de Vereadores, que é consi-
derada a Casa do Povo, onde deve ser 
debatido e decidido as decisões que 
lhes atingem, não passa pelo prefeito, 
pois nunca se manifesta sobre assun-
to, ficando para o presidente da CT-
Mac. Infelizmente, essas discussões 
estão judicializada.

O pedido judicial leva para a Jus-
tiça o impasse na negociação dos re-
ajustes com a Prefeitura ou com a Se-
trap, que negam a revisão dos valores 
com argumento de que o transporte 
não atende as necessidades do mu-
nicípio. E o usuário é que sofre com 
essas decisões, pois a majoração limi-
nar de tarifa no valor de R$ 3,25 (Ma-
capá) ou R$ 3,60 (Macapá/Santana) 
pois drástica e irreversível, o impacto 
nos orçamentos familiares de toda a 
coletividade de usuários dos serviços 
públicos de transporte prestados pe-
las empresas prestadoras de um servi-
ço ineficiente, de acordo com os usu-
ários, que reclamam da qualidade dos 
ônibus e da impontualidade.

E nesta semana a justiça decidiu, 
de novo, estabelecer ‘provisoriamen-
te’ até a decisão final da questão, o va-
lor de R$ 3,60, que atende pedido do 
Sindicato das Empresas que alegaram 
prejuízos financeiros.  Em decisão pu-
blicada nesta segunda-feira (19), a 3ª 
Vara Cível e de Fazenda Pública de 
Macapá atendeu pedido das empresas 
e concedeu tutela de urgência aumen-

tando para R$ 3,60 o valor da tarifa 
do transporte público entre Macapá e 
Santana.

O valor, atualmente fixado em R$ 
3, sofre um reajuste de 20%. O novo 
preço passará a vigorar partir deste 
sábado, 24, quando começa a valer 
a liminar deferida pelo juiz Ernesto 
Collares, da 3ª Vara Cível da Capital. 
O último aumento concedido na pas-
sagem aconteceu no fim de 2015.

O pedido de elevação partiu do 
Sindicato das Empresas de Transpor-
tes de Passageiros do Amapá (Setap), 
que alegou prejuízos financeiros com 
o valor atual pago pelo serviço. E que 
a tarifa não acompanhou os aumen-
tos da gasolina e os reajustes salariais 
concedidos aos rodoviários.

A regulação do valor da viagem 
intermunicipal é feita pela Secretaria 
de Estado dos Transportes (Setrap). 
O juiz Ernesto Collares, que assinou 
a decisão, destacou que o valor é pro-
visório até que as duas partes apre-
sentem valores definitivos atendendo 
critérios financeiros.

O preço definido pela Justiça é me-
nor que os pleiteados pelo Setap, que 
através de planilha de custos apontou 
as tarifas de R$ 3,75 em maio de 2017, 
e R$ 3,92 em agosto de 2017.

Através de nota, a Setrap esclare-
ceu que o valor aumentado foi defini-
do pela Justiça, e que é contra o valor 
proposto pelo Sindicato das Empre-
sas. Apontou ainda que vai propor 
um valor acessível na audiência de 

conciliação marcada entre as duas 
partes para o dia 5 de março.

Entenda o caso

Logo após reajuste da passagem de 
ônibus em Macapá, o Sindicato das 
Empresas de Transportes de Passa-
geiros do Amapá (Setap) agora quer 
o aumento da tarifa da linha inter-
municipal que atende a capital e San-
tana. O pedido de R$ 3 para R$ 3,75 
foi protocolado na Justiça, no dia 13 
de novembro de 2017, e aguardava a 
aprovação pela justiça, o que ocorreu 
nesta última semana de fevereiro de 
2018.

A Secretaria de Estado de Trans-
portes (Setrap) informou na ocasião 
que não tinha sido notificada oficial-
mente sobre a judicialização. Mas, 
caso o reajuste seja efetuado, a pasta 
destacou que vai contrapor ao pedido 
do sindicato.

De acordo com o presidente do Se-
tap, Décio Santos, a tarifa está defasa-
da. Ele ressalta que o último reajuste 
ocorreu há quase dois anos, em feve-

reiro de 2016, e o valor atual não su-
pre com as necessidades dos coletivos 
para a circulação.

“O motivo do pedido de reajuste da 
passagem é em relação aos insumos. 
Isso é resultado de outros aumentos, 
como óleo diesel, pneus, salários de 
funcionários e outros custos para as 
empresas de transportes”, disse.

Esse valor foi pleiteado pelas em-
presas responsáveis pelo âmbito in-
termunicipal, apesar do último cálcu-
lo, baseado nos recentes reajustes de 
combustíveis, apontar tarifa R$ 3,97. 
Atualmente, 36 veículos operam na 
linha Macapá/Santana.

JUDICIALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE COLETIVO
Aumenta a tarifa intermunicipal Macapá/Santana - R$ 3,60, e começa a valer neste sábado.



As modalidades de artes 
marciais são as preferidas 
pelos jovens amapaenses 

devido a transmissão da formação 
de caráter, disciplina e respeito ao 
adversário. Uma das pioneiras no 
Estado do Amapá, o Judô, é con-
siderado o maior colecionador de 
medalhas e logo em seguida vem o 
Taekwondo, que supera por ter co-
locado nas listas da Seleção Nacio-
nal da modalidade representantes 
amapaenses tanto feminino quando 
masculino. E conseguiu colocar dois 
atletas na seleção brasileira. 

Ultimamente no Taekwondo do 
Amapá vem se tornando rotineiro 
ter um amapaense defendendo uma 
categoria e o que mais tem brilhado 
nessa constelação de atletas amapa-
enses é o Venilton Teixeira. O mestre 
Junior Maciel fez parte da Comis-
são Técnica da Seleção Juvenil e do 
Grand Prix Mundial da modalidade, 
que acontecerá no Cazaquistão, no 
dia 5 de setembro 2014. E por anos se 
manteve no ranking nacional a bele-
za e competência de Lohanne Pris-
cila Maciel Tavares que junto com 
Venilton Teixeira levaram o nome o 
Amapá para lugares longínquos nas 
competições internacionais. 

Este ano o Grande Slam do Rio do 
Janeiro será nos dias 22 e 25 de feve-
reiro, no Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes – CE-
FAN –, na cidade carioca. A compe-
tição que irá definir a Seleção Brasi-
leiro de 2018 contará com três dias 
de combates, entre os atletas de elite.

O Amapá vem treinando inten-
sivamente seus representantes e a 
briga pela vaga que ocorrerá nos ta-
tames cariocas no CEFAN poderá 
acontecer entre os próprios amapa-
enses. De acordo com o mestre e téc-
nico da seleção amapaense, Bruno 

Grand Slam de Taekwondo no RJ
Onze atletas amapaenses brigam por oito vagas
Da Editoria

Igreja, serão 11 atletas, Campeões 
e Vice campeões, com condições de 
garantirem a vaga da seleção nacio-
nal.

Nos anos anteriores Venilton 
Teixeira estava na zona de confor-
to, pois era o único atleta ranquea-
do a disputar uma vaga na seletiva. 
Porém, este ano com o crescimento 
da qualidade dos atletas tem que in-
tensificar para continuar na Seleção 
Brasileira e para isso vem procuran-
do perder o peso e garantir o direito 
de disputar a vaga. Os treinamentos 
coletivos miram conseguir o passa-
porte para Seleção Brasileira em ca-
tegorias diferentes. A briga é conse-
guir oito titularidades. 

Essa será a maior delegação ama-
paense nessa competição que reúne 
os melhores de todo o Brasil.

A equipe amapaense tem atletas 
máster, como Gustavo Queiroz, que 
foi Campeão Brasileiro em 2011, 
e ainda não tinha o Grande Slam e 

agora aos 30 anos irá brigar por uma 
vaga contra adversários mais jovens. 

A mais jovem da equipe tem 15 
anos, Cintia Cardoso. O mais expe-
riente é o Anaice, que virou Faixa 
Preta aos 59 anos e hoje aos 62 anos 
vai à luta por uma vaga em seu se-
gundo Slam. 

Victor Sandim já tem experiên-
cia nas seletivas do Grand Slam. O 
detalhe dessa seletiva de 2018 é que 
Victor Sandim subiu para a catego-
ria de 58kg a mesma do seu amigo 
Venilton Teixeira. 

Será essa a grande expectativa 
desse Grand Slam, o Amapá cresceu 
com seus atletas e o duelo entre par-
ceiros, será inevitável. “No Grand 
Slam, podemos se bater na primeira 
fase ou quem sabe na final, somos 
três na mesma categoria, e que vença 
o melhor”, finaliza Victor Sandim.

Tênis de Mesa

Campeonato Amapaense e Cir-

cuito de Tênis de Mesa serão realiza-
dos neste sábado e domingo

Neste fim de semana (24 e 25) 
acontecerá a primeira etapa do 
Campeonato Amapaense e do Cir-
cuito de Tênis de Mesa no Centro de 
Educação Especial Raimundo Nona-
to Dias, no bairro Buritizal, na Zona 
Sul de Macapá. As duas competições 
vão abrir o calendário de disputas da 
federação da modalidade. 

As competições serão realizadas 
em diversas categorias desde a mi-
rim até a master. O Circuito de Tênis 
de Mesa terá três etapas, finalizando 
no mês de junho. Já o Campeonato 
Amapaense terá quatro etapas com o 
encerramento em setembro, quando 
serão conhecidos os grandes campe-
ões do torneio. 

Além das duas competições a Fe-
deração de Tênis de Mesa do Amapá 
também realizará os jogos escolares, 
universitários, torneio entre equi-
pes e um desafio entre mesatenistas 
amapaenses e da Guiana Francesa.
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Urbanamente falando...

Avenida Cora de Carvalho no Bairro Alto, hoje bairro Central
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HOMENAGEM PÓSTUMAS   *1938 +2015 - Professor Pereira
Reinaldo Coelho

A EDITORIA de Pioneirismo do 
Jornal Tribuna Amapaense, re-
pública uma entrevista com o 

Professor Manoel Pereira da Silva, realiza-
da em sua residência e publicada em mar-
ço de 2012 na Edição 298. Infelizmente, na 
noite de 18 de fevereiro de 2015, perdemos 
nosso querido Professor Pereira. Três anos 
se passaram e os familiares e amigos não 
esqueceram este pioneiro do magistério, da 
segurança pública, do desportista e do chefe 
de família.

“Nós adorávamos jogar bola na chuva. 
Brincávamos na lama dando aquele “carri-
nho” deslizando pelo chão”, lembra, com ter-
nura de sua infância, o Pioneiro desta edição: 
Manoel Pereira da Silva. Com 76 anos, nas-
cido no distrito do Maruanum e com apenas 
cinco anos de idade, mudou-se para Ma-
capá junto com sua mãe e seus irmãos logo 
após seu pai, Prudêncio Rodrigues da Silva, 
falecer. Sua família sempre foi grande (sete 
irmãos: quatro mulheres e três homens) e, 
como sua mãe era a única para sustentá-los, 
resolveu trabalhar cedo para poder ajudá-la 
financeiramente.

Aos sete anos de idade, algumas pensões 
próximas à sua casa o contrataram para en-
tregar marmita. Junto com seu irmão, eles 
entregavam as marmitas depois que volta-
vam da Escola Barão do Rio Branco. Fazia 
entrega de qualquer mercadoria, o famoso 
“mandado”, que a pessoa te paga para você ir 
pegar ou deixar alguma coisa em determina-
do lugar. “Depois que saíamos do Barão, no 
horário de 11h a 11h30, íamos correndo para 
pensão que ficava no bairro Jesus de Nazaré. 
De lá, entregávamos a marmita e depois fazí-
amos “mandado” para quem precisasse. Na-
quela época tinha muito emprego na cidade, 
mas era somente para pessoas que já tinham 
uma determinada idade. Nós éramos muito 
novos, ainda”, diz Manoel Pereira.

Apesar de trabalhar muito cedo, ele afir-
ma que sua infância foi muito feliz. Soltava 
pipa, brincava de bola na rua, fazia compe-
tição de pião – quem conseguia fazer o pião 
rodar por mais tempo, ganhava – e muitas 
brincadeiras saudáveis, não ocasionando 
mal a ninguém. Apenas não podia comprar 
algumas coisas, e as mordomias eram um 
tanto limitadas. Foi esportista, também. E 
foi através do esporte que ingressou num dos 
locais o qual iria trabalhar por muito tempo 
de sua vida, na antiga  Divisão de Segurança 
Pública. Conseguiu esse emprego porque era 
nadador, e seu técnico, Capitão Euclides da 

Cunha, tinha um projeto de inclusão social 
que fornecia ajuda para os atletas que fossem 
de famílias carentes. No início, com apenas 
nove anos, realizava serviços de Office boy. 
Com o passar do tempo, tornou-se diarista, 
já recebia um salário no final do mês. Como 
precisava trabalhar, resolveu largar os estu-
dos na quinta série, para poder ter mais tem-
po para se dedicar ao trabalho.

Depois que se inseriu no serviço público 
os cargos só foram crescendo. Foi se estabili-
zando e, já rapaz, casou-se pela primeira vez 
com 24 anos, e começou a construir sua pró-
pria família. Sempre foi um filho muito ape-
gado a sua mãe, Apolônia Pereira da Silva, 
e resolveu trazer sua esposa para morarem 
junto a ela. Moraram com dona Apolônia 
por um ano, e depois começaram a construir 
sua própria casa, que ficava num terreno a 
três casas de sua amada mãezinha. ”Quan-
do me casei trouxe minha esposa para mo-
rar com a gente. Dividimos a casa durante 
um ano, e depois soube que minha irmã não 
estava utilizando a casa dela que ficava bem 
pertinho da nossa, pois o marido dela traba-
lhava na ICOMI e eles viviam no interior. A 
casa estava um pouco abandonada, então, 
conversei com ela para alugá-la, enquanto 
eu construía a minha no terreno que ficava 
bem em frente à casa da nossa mãe. Naquele 
tempo, era fácil comprar terreno, tinha mui-
tos para vender, a cidade era pequena, com 
poucos bairros”, conta professor Pereira.

Em 1962, com 26 anos, resolveu voltar a 
estudar. Fez um exame de admissão muito 
rigoroso e, após sua aprovação, começou a 
estudar no Colégio Comercial do Amapá 
(CCA), atual Escola Estadual Gabriel de Al-
meida Café. No CCA, conclui o ginasial e 
fez um curso técnico de contabilidade. Não 
satisfeito ainda, fez faculdade de Pedagogia 
e Administração no Núcleo de Educação da 
Universidade Federal do Pará (hoje é a Uni-
versidade Federal do Amapá). E ainda mais, 
fez um curso de especialização em Educação 
Física. Formou-se em todos esses cursos. E a 
partir daí, surgiram mais profissões que en-
chem seu currículo de vida.

Manoel Pereira iniciou sua carreira na 
área de Segurança Pública, local em que foi 
subindo de cargo com o passar dos anos. Foi 
Office boy; Policial Civil; Escrivão; Chefe 
geral da Economia Popular; Chefe de trans-
porte e, mesmo assim, não estava satisfeito. 
Com todas suas graduações, através de con-
curso público, conseguiu lecionar nas esco-
las mais reconhecidas da cidade: Lecionou 
Educação Física no Alexandre Vaz Tavares 
(AVT); História e Educação Fís. no Castelo 
Branco; e ensinou na escola que tinha rei-
niciado os estudos, Colégio Comércio do 
Amapá. Decidiu pedir exoneração da Secre-
taria de Segurança para se dedicar apenas a 
educação. Em seguida, passou sete anos sen-
do diretor do Escola José de Anchieta. Foi 
uma presença muito forte na educação e, em 

1989, resolveu se aposentar desta profissão. 
Além disso, teve outras profissões de praxes, 
como presidente de clube de futebol. “Joguei 
futebol pelo são José. Depois nós fundamos 
um clube com o nome Santa Cruz (os co-
-fundadores foram: Armando Leite; Vagalu-
me; Marajó; Doutor). Joguei futebol no San-
ta Cruz, e fui presidente do clube, também. 
Fui convidado e eleito para ser presidente do 
Cristal, fiquei durante um ano e pouco. Ah, 
corri na São Silvestre! Sempre fui esportista, 
mas não levava isso como profissão, era bom 
porque conhecíamos muitas pessoas impor-
tantes”, relembra Pereira. Sem dúvida é um 
homem com vários predicados! Ufa!

Sempre foi acostumado com família 
grande, e sua vida foi marcada por três ca-
samentos. Dentro dessas uniões, obteve no 
total doze filhos, que são seus orgulhos, pois 
exclama: “Todos meus filhos são muito ho-
nestos. Estudaram e conseguiram sucesso 
em suas profissões. Tenho orgulho em saber 
o caminho que escolheram e seguiram”. E, 
deixa sua mensagem para seu estado que-
rido: “Quero ver esse Amapá desenvolvido 
com muitas indústrias se instalando aqui, 
dando emprego para essa juventude que ter-
mina seus cursos técnicos, universitários; os 
que têm profissões como pedreiro, carpintei-
ro, encanador. Tudo que tenha campo para 
trabalhar e sustentar suas famílias. Quanto a 
minha vida... Ah, quero viver mais um pou-
quinho!”, finaliza, dando risadas.

“Quero ver esse Amapá desenvolvido com muitas indústrias se insta-
lando aqui, dando emprego para essa juventude...” 

Professor Pereira.

Macapá-AP, 24/02 a 02/03 de 201818 PIONEIRISMO



Macapá-AP, 24/02 a 02/03 de 2018 19OPINIÃO

Valdemir Pires
Que tiros serão esses?

O Brasil nunca viveu uma 
guerra civil. Mas já amargou 
momentos em que os mi-

litares oprimiram o povo, suprimindo 
garantias individuais, suspendendo a 
democracia, desrespeitando as institui-
ções do Estado de Direito, torturando e 
matando opositores e suspeitos de o se-
rem. De modo que a sombra da ditadu-
ra militar sempre paira sobre a Nação, 
alimentada pelo imaginário pobre de 
indivíduos e grupos de índole autoritá-
ria em defesa de seus privilégios, gran-
des ou pequenos, reais ou fantasiosos.

A intervenção federal no Rio de Ja-
neiro, colocando a gestão da segurança 
pública nas mãos de um general, é um 
acontecimento que se reveste de tama-
nha gravidade que, em tempos outros, 
provocaria posicionamentos e mani-
festações imediatos e contundentes de 
numerosas entidades e organizações da 
sociedade civil. Talvez isso não esteja 
acontecendo por causa do torpor em 
que estamos todos mergulhados, assis-
tindo, diariamente, a escalada de um 
golpe midiático-parlamentar-jurídico 
que pode descambar para um governo 
senão militar, pelo menos militariza-
do, porque a panela de pressão do des-
contentamento pode estar a caminho 
da explosão,  por conta da precariza-

ção das condições de vida e trabalho e 
também em decorrência das sucessivas 
afrontas diretas aos mais pobres,  da 
parte de autoridades governamentais, 
dos meios de comunicação de massas 
hegemônicos e de indivíduos e peque-
nos grupos dos andares médio e supe-
rior da estrutura social injusta.

Caso se materialize essa hipótese, 
de um governo militar ou militarizado, 
será bastante diferente do que aconte-
ceu em 1964/1968-1985, pelas seguin-
tes razões: o país, hoje, é urbano e não 
rural, o que modifica substancialmente 
o “terreno” dos confrontos; os meios de 
comunicação de massas, apesar da sua 
condição monopólica, não dominam 
sozinhos a opinião pública, formada 
também via redes sociais; a sociedade 
está literalmente dividida ao meio, tor-
nando difícil  uma hegemonia  a favor 
do golpe em andamento; o apoio de 
potências estrangeiras pode até existir, 
às escondidas, mas não é semelhante 
àquele que foi dado no contexto bipo-
lar da Guerra Fria; a caserna não está 
tão assanhada, como em 1964 e, além 
disso, tem mais a perder, na atual con-
juntura.

Que confrontos de rua possam vir a 
ocorrer, como estopim  para uma qua-
se-guerra civil é uma possibilidade que 
pode, rapidamente, se tornar probabili-
dade. Caso isso se materialize, as forças 
de segurança pública se revelarão insu-
ficientes e incapazes de lidar com o pro-
blema. No Rio de Janeiro essas forças já 

faliram há muito tempo, daí não haver 
fato novo que justifique o decreto presi-
dencial de intervenção federal.

Esta intervenção é equivocada e ino-
portuna.

É equivocada porque não é papel 
das forças armadas atuar na seguran-
ça pública, resolver conflitos internos. 
Elas destinam-se à defesa nacional e 
seu preparo é para conter ou eliminar 
o inimigo externo ou para atacar além-
-fronteiras. Tanto assim que no golpe 
militar de 1964 o alvo era a “ameaça co-
munista”, parafraseando os americanos. 
As forças armadas são preparadas para 
matar e as forças de segurança pública 
não devem ser: seu papel é garantir a lei 
e a ordem, respeitando a vida até o pon-
to em que matar seja inevitável. Con-
cepção, aliás, afastada quando a polícia 
é, erroneamente, militar.

É equivocada porque coloca um mi-
litar no comando de uma política pú-
blica estadual, coisa que a Constituição 
não permite: o governo, no Brasil, é 
civil. Não só isso: Exército, Marinha e 
Aeronáutica hoje respondem ao Minis-
tério da Defesa, sempre ocupado por 
um civil, a fim de assegurar que a Polí-
tica comanda a Força, não o contrário, 
em sintonia com a concepção estratégi-
ca tão bem defendida por Liddel Hart, 
inspiradora dessa configuração.

É inoportuna essa intervenção, por 
vários motivos: “joga” o exército no 
meio de uma guerra civil já em anda-
mento, abrindo a porta para o risco de 

desmoralização do último recurso con-
tra a desordem; reveste-se de um opor-
tunismo político-partidário evidente: 
levanta uma cortina de fumaça sobre o 
confronto institucional que está levan-
do o governo ilegítimo para o muro, 
acuando-o diante da opinião pública 
que começa a se reverter; declara guer-
ra aberta e concreta contra áreas de po-
breza crônicas, num momento em que 
está evidente a postura antipobres das 
reformas e políticas encetadas pelo go-
verno.

Parece, entretanto, que o governo 
está perdendo a confiança no poder do 
engodo. Ele tem funcionado até aqui, 
mas começa a dar sinais de esgotamen-
to. Nesse caso, o próximo recurso é a 
força. Será ela, entretanto, tão eficaz 
quanto o engodo até agora praticado?

Será que os estrategistas do governo, 
perceberam que o golpe está perden-
do força e devem, por isso, aparentar 
o contrário? Talvez tenham lido muito 
amadoristicamente a máxima de Sun-
t-Tzu (A arte da guerra) que indica 
como bom procedimento iludir o ini-
migo: parecer forte quando fraco, pare-
cer fraco quando forte.

Mas não se esqueçam: “Toda ação 
militar é permeável às forças da inte-
ligência e a seus efeitos” (Clausewitz), 
especialmente se essa ação militar não 
se originou de raciocínios formulados 
com um mínimo de Inteligência.

Valdemir Pires é economista, pro-
fessor e pesquisador da Unesp.



Reinaldo Coelho
Urbanamente falando...

Baixa da Mucura, Vacaria, Morro do 
Sapo, Poço do Mato, Chapéu de 
Palha, Largo dos Inocentes e Fave-
la. Difícil de reconhecer? Mas, esses 

são os nomes populares guardados na memória 
de muitos moradores, com forte apelo senti-
mental.

Bairro Central
O bairro Central é o berço da cidade, funda-

da em 4 de fevereiro de 1758. É a “cidade velha” 
de Macapá. O bairro encampou os primeiros 
bairros de Macapá, como o da Fortaleza, onde 
ficava a antiga doca; do Cemitério; do Alto; do 
Formigueiro, onde vivera a Mãe Luzia (Fran-
cisca Luzia da Silva) e da Favela onde viveram 
grandes figuras da nossa cultura popular, entre 
eles Benedito Lino do Carmo, o velho Congós, e 
D. Gertrudes. Ali se fixaram as primeiras famí-
lias e a cidade cresceu.

Bairro do Laguinho
Segundo a tradição, o local era conhecido 

como “Poço da Boa Hora”, onde morava um 
senhor descendente de escravos. Nas horas do 
meio-dia e das seis da tarde ninguém se atrevia 
a passar pelo local, pois esse senhor fazia malva-
dezas. A referência do nome do morador (Pre-
tinho) está na obra de Fernando Canto: “Telas e 
Quintais”. Não foi encontrado ainda o local exa-
to onde ficaria localizado o “Poço da Boa Hora”. 
Maioria dos moradores diz que recebeu a estória 
de seus pais, e que estes receberam de seus avós.

O primeiro governador do então Território 
do Amapá, capitão Janary Nunes, depois de ins-
talar seu governo, desejando a expansão urbana 
de Macapá e de áreas nobres para construir pré-
dios públicos e residências para o funcionalismo 
e para a construção da própria residência gover-
namental, entrou em contato com os moradores 
da praça Barão do Rio Branco, a fim de conven-
cê-los a aceitar uma transferência de local.

Com a ajuda do líder, Mestre Julião (Julião 
Tomás Ramos), os moradores da praça forma-
vam uma comunidade negra chamada vila San-
ta Engrácia. Esta vila era o local onde se manifes-
tavam as tradições folclóricas amapaenses.

Os membros da comunidade aceitaram a 
proposta de Janary Nunes e tiveram suas resi-
dências transferidas para os campos do Lagui-

nho, onde o governo 
havia construído uma 
série de casas. O local 
se chamava campo 
dos Laguinhos por-
que tinha suas terras 
cercadas por peque-
nos lagos.

O Laguinho era 
limitado, ao norte, 
pelo antigo campo de 
aviação onde o can-
tador de Marabaixo, 
Raimundo Ladislau, 
escreveu estes belos 
versos, daquele que 
pode ser considera-
do o Hino da Nação 
Negra do bairro do 
Laguinho:

“Aonde tu vai, ra-
paz

Por estes campos 
sozinho? 

Vou fazer minha morada
Lá nos campos do Laguinho...”
Mais tarde o Laguinho mudou de nome, 

passando a se chamar Julião Ramos. Após um 
plebiscito realizado entre a população do bairro, 
o local voltou a ser chamado de Laguinho. Lá 
se encontra a Escola Estadual General Azevedo 
Costa, a União dos Negros do Amapá, além da 
Praça Julião Ramos.

Bairro do Trem
Logo após a instalação do governo territorial, 

foram encontrados no começo da avenida Feli-
ciano Coelho de Carvalho, vestígios de alguns 
trilhos de trem, que possivelmente serviram 
às carretas que transportavam material para a 
construção da Fortaleza de São José de Macapá, 
no século XVIII. Este achado é a fonte do nome 
do bairro do Trem.

Ali foram construídas as primeiras casas para 
abrigar os operários que chegavam ao Amapá, 
para construir os prédios públicos do Território. 
Por este motivo o local ficou conhecido como 
Bairro Proletário.

Bairro tradicional de Macapá, ali surgiu o 
Trem Desportivo Clube, tendo como funda-
dores Bellarmino Paraense de Barros, Benedito 
Malcher, os irmãos Osmar e Arthur Marinho, 
Walter e José Banhos, além de outros.

Em 1º de maio de 1950 foi 
fundada a primeira escola do 
bairro, conhecida atualmente 
como Escola Estadual Alexan-
dre Vaz Tavares, em homena-
gem ao poeta e político maca-
paense.

Nessa mesma data, em 
uma cerimônia que contou 
com a presença do então mon-
senhor Aristides Piróvano, do 
padre Antônio Cocco, do go-
vernador Janary Nunes e seu 

secretariado, foi lançada a pedra fundamental da 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição.

O bairro do Trem viu surgir, ainda, o Ypiran-
ga Clube, atual campeão amapaense de futebol 
profissional. Outras fontes de atração do Trem 
são a escola Santina Riolli, a Praça da Conceição, 
padroeira do bairro, cuja data é comemorada 
em 8 de dezembro; o antes Museu de Plantas 
Medicinais Waldemiro Gomes, que teve seu 
nome trocado para Museu do Desenvolvimento 
Sustentável, e a sede do SESI.

O Trem é um dos bairros mais tradicionais 
de Macapá. Lá existiu, na década de 50, o Bar do 
Barrigudo, na esquina da rua Leopoldo Macha-
do com a avenida Feliciano Coelho, onde eram 
realizadas saudosas batalhas de confetes, resquí-
cios dos velhos carnavais.

Beirol
A denominação deste bairro origina-se de 

um antigo paredão existente ali, no final do sé-
culo passado. O paredão servia de referência 
para que os artilheiros da Fortaleza de São José 
praticassem o tiro-ao-alvo, usando os centená-
rios canhões da fortificação. A crônica da época 
conta que o padre Gregório Álvares da Costa, 
terceiro vigário de Macapá, destacava-se como 
exímio artilheiro nestes exercícios. A ele compe-
tia dar lições de tiro e de arte militar aos soldados 
da fortaleza. Os exercícios de tiro-ao-alvo eram 
praticados nos dias santificados e nas datas cívi-
cas.

Logo após a instalação do governo territorial, 
foi construído no local, que ainda não se chama-
va Beirol, o primeiro presídio de Macapá, mas 
também ficou conhecido com o nome do bairro. 
Assim desfaz-se o comentário tradicional de que 
o bairro tivesse se originado do presídio.

No bairro encontram-se a maioria das esta-
ções transmissoras das emissoras de rádio e tele-
visão do Amapá; as antenas da EMBRATEL; o 
balneário do Araxá; a sede campestre do SESC; 
a estação de tratamento de água da CAESA; o 
Ginásio Castelo Branco e a Igreja de São Pedro, 

entre outros locais de destaque.
Pacoval
O topônimo é derivado de Pacobal, que sig-

nifica “bananal”, referindo-se a um tipo de ba-
nana, chamada de pacova (ou pacovã). Os pri-
meiros moradores deste bairro populoso foram 
os nordestinos, que localizaram-se às margens 
do Lago do Pacoval, onde passaram a praticar a 
agricultura rudimentar, sendo que alguns tenta-
ram trabalhar com a pecuária.

No século XVIII, Mendonça Furtado man-
dou abrir um canal no Lago do Pacoval, para o 
escoamento de suas águas, pois o canal era foco 
de mosquitos transmissores da malária, que 
atingia os moradores da então vila de São José de 
Macapá. As principais vítimas da malária eram 
os índios. Por sinal existem no bairro duas áre-
as que forram usadas como cemitérios. Um está 
situado no começo da avenida Piauí e outros às 
margens do lago.

Tudo indica que o pacoval encontrado pelos 
colonos nordestinos tenha sido plantado pelos 
indígenas. O bairro possui várias escolas e igre-
jas, destacando-se a de Nossa Senhora Apareci-
da. Ali estão localizados o Terminal de Abasteci-
mento e o Centro Social Asa Aberta.

Perpétuo Socorro
Era o bairro do antigo Igarapé das Mulheres, 

onde as mulheres lavavam as roupas de suas pa-
troas e tomavam confortáveis banhos, ficando de 
guarda uma mulher com uma espingarda, cha-
mada de Lazarina, para o caso da aproximação 
de alguém do “sexo feio” (nome que, no século 
passado, eram tratados os nomes nos festejos do 
Marabaixo) para espiá-las na hora do banho.

Hoje o bairro está totalmente saneado, com 
vilas e casas populares. Ali existe também a Igre-
ja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pa-
droeira do bairro, além de um centro social, um 
destacamento de polícia e um centro de saúde.

(Reportagem de EDGAR RODRIGUES)

Ano 1948 - Mendonca Furtado finalizada
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Intervenção militar, pra quê?
Sabe, tenho me confrontado 

com esse debate insano sobre a 
necessidade da intervenção mi-

litar no Estado do Rio de Janeiro. Pri-
meiro começo questionando: pra que 
intervenção militar no Rio de Janeiro? 
O Rio de Janeiro continua lindo. Lá te-
nho uma nega chamada Tereza, sou fla-
mengo e temos carnaval. Cacildes, diria 
o carioca Mussun, só por que a Escola 
de Samba de Tuiuti fez uma crítica ao 
presidente fake Temer, chamando de 
Vampiro que suga o sangue da Nação?

Diante dos discursos confusos, os 
malandros se arvoram a emitir a opi-
nião deles também:

É... Pensando bem essa porra é pura 
retaliação desse presidente ilegítimo. 
Ficou putinho o Temeroso e mandou 
os soldadinhos desse Exército escroto 
invadir o Rio de Janeiro, terra da ma-
landragem. Qualé cumpadi? Aí mer-
mão tem entrar no Bonde tá ligado.

Essa porra de intervenção vem que-
rer botar ordem onde tá tudo domina-
do, devidamente organizado. Quer mais 
ordem que tem o CV? Porra caralho 
tudo não sabe o que é CV? Comando 
Vermelho mermão. Lá o papo é: vaci-
lou, morre. O que é que esses soldados 
têm que se intrometer, os manos estão 
lançando só Funk da hora, tipo “Só Su-
rubinha de Leve” que poesia mano, te 
liga: “Só surubinha de leve com essas fi-
lhas da puta, taca a bebida, depois taca 

a pica e abandona na rua”. Porra mano, 
esses periquitos de merda querem em-
basar a parada do MC Diguinho, vem 
com esse papo de intervenção!

Já perceberam quantos intelectuais 
ou “aus”, como diz o laguinense esper-
to defendem a liberdade dos bandidos 
fazermos o corri de boa. Sem embasa-
mento. Eles afirmam sem cerimônia ou 
pudor: “a gente ostenta mesno as má-
quinas, estamos dragados e aqui quem 
manda é nós. Tá ligado? Esses burgue-
ses, que é burguês. Foda-se! Esse facis-
tas? Quem tá preocupado em saber o 
que facista mano? É e pronto. Vem com 
esse mi mi mi. Cabral roubou mano, 
cara sangue bom era dos nossos, Tinha 
acordo e tudo, cada um atuava no seu 
território, sem intromissão, tá ligado”.

- Agora esses caras querem botar 

ordi. Te liga no 
que disse a so-
cióloga Már-
cia Tiburi, essa 
cachorra é da 
hora: “Eu sou a 
favor do assalto. 
Tem uma lógica 
no assalto. Eu 
não tenho uma 
coisa que eu 
preciso, eu fui 
c ont am i n a d a 
pelo capitalis-
mo eu estou..., 

começa pensar do ponto de vista da in-
versão...” Esqueça o resto, porque é sul 
real que alguém pregue o estado de na-
tureza do qual saímos há séculos, quan-
do o homem entendeu ser necessário o 
estabelecimento de um Contrato Social 
com regras de conduta mediando uma 
convivência pacifica em sociedade. 
Com cada um respeitando o direito do 
outro e aí vai a propriedade, a vida etc. 
Márcia Tiburi, pasmem, diz que não. 
“Eu preciso eu pego e se necessário me-
diante violência e a violência está cada 
dia mais banalizada”. Vivemos sim, em 
muitos lugares do Brasil um Estado 
Anárquico, mas a situação se agrava 
muito mais no Rio de Janeiro.

Os intelectuais de esquerda fazem 
todos os tipos de ensaios filosóficos, 
sociológicos, antropológicos, mas nada 

dizem, absolutamente nada, do gover-
no sanguinário, repressor e covarde do 
assassino Nicolás Maduro. Da mesma 
forma como hipocritamente posam de 
articulados com a camisa de Guevara, 
um dos mais covardes assassinos da 
Revolução Castrista.

Amor por princípio, Ordem por 
base e Progresso por fim essa tríade 
de palavras é essência do Positivismo 
Contiano. Esse estado de degradação 
da política brasileira, os saques pratica-
dos nos cofres da Nação e a condução 
pelos caminhos do colapso financeiro 
não pode ser depositado na Conta das 
Forças Armadas que adota como lema 
de conduta a Ordem e o Progresso. Os 
Militares em nada contribuíram para 
os desmandos praticados pelos suces-
sivos governos do período da redemo-
cratização. Não democratizaram a vida 
do cidadão, a única coisa realmente de-
mocratizada nesse País foi a corrupção. 
Augusto Conte num dos pressupostos 
do Positivismo afirma que o princípio 
da utilidade dispensa as especulações 
ociosas, vazias e estéreis, pois devemos 
buscar conhecimento destinado ao 
aperfeiçoamento individual e coletivo 
do homem, viu Márcia Tiburi?

Quem critica a intervenção num Es-
tado em situação de calamidade social, 
agravada pela corrupção o que propi-
ciou a ascensão do crime como prática 
natural, é bandido tanto quanto.

Oscar D’Ambrosio

Todos temos pelo menos um 
professor que nos levou a 
escolher a profissão que 

temos. Lembramos dele porque ti-
nham, em alguns aspectos, o mesmo 
comportamento das crianças, pois, 
assim como elas veem o mesmo fil-
me como se fosse sempre um novo, 
os docentes dos quais recordamos 
davam um aula, que seguramente já 
haviam ministrado, como se fosse a 
primeira e única, com todo frescor. 
 
     ‘Entusiasmo’ é uma palavra funda-
mental. Sua origem etimológica de-
riva de “estar possuído por um deus”, 
o que podemos entender como estar 
movido por uma força interior que 
leva a uma renovação permanente, 
por mais difícil que possa ser ou pa-
recer. Assim, cada aula torna-se má-
gica e cada estudante especial. Cada 
momento deixa de ser um ato didático 

para se tornar um instante de entrega. 
    Há professores que cativam pelo 
conhecimento que tem de um assun-
to; outros pela convicção demonstra-
da nas suas atitudes didáticas. Há os 
que fascinam pela oratória, e os que 
deliciam pelo carisma, que indepen-

de da matéria selecionada. Acima de 
tudo, porém, está a capacidade de ver 
os alunos como pessoas e de respeitá-
-los em suas diferenças, ciente de que 
é na diversidade que a criatividade 
se realiza rumo a um futuro melhor. 
 Professoras e Professo-

res, Feliz Dia e Feliz Vida! 
 
Oscar D’Ambrosio é doutor em Educa-
ção, Arte e História da Cultura e mes-
tre em Artes Visuais pela Unesp, onde 
atua na Assessoria de Comunicação e 
Imprensa.

‘A arte de ser Professor’
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Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

NUNCA DESITA DE VIVER

O ano de 2018 não está  co-
meçando como   ansiosa-
mente esperado. Ano ím-

par ( soma de seus números = 11), que 
representa o meio, o presente, número 
que somente é dividido por ele mesmo 
e, portanto, indivisível. 

Mas como a vida é um emaranhado 
de caminhos, necessário faz-se que re-
flitamos sobre os acontecimentos que 
nos afligem no dia-a-dia e quais solu-
ções poderemos aplicar em cada situ-
ação, visto que, para cada dificuldade 
existe sempre uma solução. Portanto, 
nunca desista de buscar soluções para 
seus problemas ou dificuldades.

Nestes dias de atribulações físicas, 
as quais denominamos “ doença “, 
sempre haverá uma ponte para atraves-
sarmos ou uma porta para abrirmos. 
Esses dois elementos nos conduzem a 
outro lugar, basta que tenhamos cora-
gem de ultrapassar a ponte ou abrir a 
porta. O que encontraremos ao final, 
não sabemos. Mas se tivermos cora-
gem de realizar esses eventos, então, 
saberemos.

Assim é que, mesmo com o sofri-
mento físico, não deixei que meu espí-
rito se afastasse de mim. Ele é a força 
espiritual que nos unge ao Criador. A 
vida nos foi concedida por Deus para 
que, por ela, lutássemos para consagrar 
Seu nome, através de Jesus, Seu Filho e 
nosso Irmão, pois está consagrado que 
“ só chegareis ao Pai, por Meu intermé-

dio“.
Nos momen-

tos de aflição 
busquei leituras 
que aliviassem 
a dor física, mas 
ao mesmo tem-
po servissem 
de reflexão para 
o Espírito. Eis 
que encontro 
no livro “  Você 
é Insubstituível 
“ ,  da lavra de 
Augusto Cury, 
os trechos que 
abaixo divido 
com Você : (1) 

“ Talvez você não saiba, mas você foi 
profundamente apaixonado pela vida 
desde que o relógio biológico do tempo 
começou a registrar as fagulhas de sua 
existência. Não é tão simples viver avi-
da. As vezes, ela contém capítulos im-
previsíveis e inevitáveis. Mas é possível 
escrever os primeiros textos de nossa 
vida nos momentos mais difíceis de 

nossa existência “; (2) Todo ser huma-
no passa por turbulências em sua vida. 
A alguns falta o pão na mesa; a outros, 
a alegria na alma. Uns lutam para so-
breviver. Outros são ricos e abastados, 
mas mendigam o pão da tranquilidade 
e da felicidade “.

Reserve um pouco de tempo de 
sua vida diária para refletir sobre essas 
duas passagens, pois elas estão dire-
tamente ligadas ao nosso viver. Pense 
assim : se todos fossemos felizes para 
sempre, não haveria necessidade de 
obstáculos em nossas vidas. Eles são 
necessários para que, ao acontecerem, 
estejamos preparados para contorna-
-los. Sejamos, mesmo que um pouqui-
nho só, como a água :  parece frágil, e 
o é, se olharmos somente sua aparência 
física, mas torna-se poderosa quando 
em forma de rio ou oceano. Se algum 
obstáculo aparece no seu trajeto, ela 
procura contorna-lo, mesmo que leve 
um século.

Haja sempre assim : seja como a 
água – contorne seus obstáculos.   

Boa semana a todos.

gatos. E isso são números referentes a 
2014, é muito provável que a situação 
esteja até pior. 

Cachorros e gatos em sua maioria 
abandonados pelos donos, peram-
bulam pelas ruas da cidade de Ma-
capá, nas feiras, praças, mercados, e 
sofrem com a hostilidade de algumas 
pessoas que por vezes os agridem 
sem motivo algum. Embora não te-
nhamos um número exato, sabe-se 
que são muitos.

Porém, grupos de voluntários ou 
individuais procuram realizar ações 
para amenizar a situações desses ani-
mais. Uma das ações foi a instalação 
de comedouros públicos e foi reali-
zada por um político que é ativista 
na causa da proteção animal. Dar ali-
mento aos que foram abandonados 
na rua é uma das ações, que também 
inclui castração gratuita de cães e ga-
tos.

Muitos animais morrem de fome, 
acabam rasgando sacos de lixo, es-
palhando lixo, atrás de comida. Isso 
é até uma questão de saúde pública, 
porque reviram lixo, atraindo a po-
pulação de roedores.  

Cães e gatos abandonados, 
maltratados, sujos e do-
entes. Esta é uma cena 

comum em vários pontos da capi-
tal amapaense, incluindo feiras e 
açougues. Não existem estatísticas 
oficiais a respeito do assunto, pois 
contabilizar a população de animais 
desamparados configura tarefa bas-
tante difícil. Eles costumam se con-
centrar em áreas de limpeza escassa 
e com abrigo, como terrenos baldios 
e construções. 

Além disso, alguns têm endereço 
fixo, mas contam com acesso à rua, 
outros estão perdidos e há os cha-
mados “cães comunitários”, cuidados 
por diversas pessoas. Em Macapá, 
atualmente existe uma grande quan-
tidade de animais em situação de 
abandono nas ruas. Sim, abandona-
do, seja por uma família, que adqui-
riu o animal, mas desistiu de cuidar 
dele, ou pelo próprio poder público. 

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, há cerca de 30 
milhões de animais abandonados 
no Brasil. Destes, 20 milhões são 
cachorros, enquanto 10 milhões são 

Mas temos também a nossas 
ONGs, como a Anjos Protetores que 
dão uma segunda chance de recome-
çar uma vida longe das agressões. Os 
voluntários atuam tentando chamar 
a atenção para a violência praticada 
contra animais e os custos com o tra-
tamento deles. A instituição também 
busca novos lares temporários e pes-
soas para fazerem doações financei-
ras e para adotarem animais vítimas 
de maus tratos.

Ao contrário do que a maioria 
pensa em Macapá temos mais gatos 
do que cachorros e o número é de 6 
gatos para cada um cachorro. E eles 
são também os mais descartados pe-
los ‘donos’. E os “bichanos”, quando 
não são tratados corretamente por 
um dono com vacinas e medicamen-
tos, podem transmitir doenças para o 
homem como a toxoplasmose, infec-
ção grave que pode atingir o cérebro, 
pulmões e outros órgãos da pessoa.

Um fato curioso: a Unidade de 
Proteção Animal Costelinha, ONG 
criada por Victor Hugo, resgatou 
uma gata que estava sendo estuprada 
por presos no Instituto de Adminis-

tração Penitenciária do Amapá (IA-
PEN).  

O presídio tem uma superpopu-
lação de gatos. A estimativa da en-
tidade é de que existem mais de 200 
felinos sendo criados pelos detentos, 
com permissão da direção do insti-
tuto. O objetivo era controlar a infes-
tação de ratos, mas os gatos se repro-
duziram acima do esperado.

Crime 
O abandono e maus tratos à ani-

mais é crime, conforme o artigo 32, 
da Lei Federal nº. 9.605 de 1998 (Lei 
de Crimes Ambientais). O artigo 
164 do Código Penal prevê o crime 
de abandono de animais para aque-
les que introduzirem ou deixarem 
animais em propriedade alheia, sem 
consentimento de quem de direito, 
desde que o fato resulte prejuízo. A 
pena prevista pelo artigo 32 da Lei 
de Crime Ambientais é de detenção 
de 3 meses a 1 ano e multa. A pena 
é aumentada de 1/3 a 1/6 caso haja 
morte do animal. Já o artigo 164 do 
Código Penal prevê detenção, de 15 
dias a seis meses, ou multa.

Macapá não cuida de seus animais
Reinaldo Coelho

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

O jornalismo de qualidade deverá 
criar e praticar os instrumentos 
para coibir as fakenews, lem-

brando que boa parte dessas anti-notícias 
tem origem nos próprios veículos de infor-
mação. Cabem uma reflexão e uma análi-
se profunda em relação à decisão da Folha 
de S. Paulo de não mais publicar conteúdo 
no Facebook. A rede social, conhecida por 
“fakebook” e que tem o F de fofoca, perpe-
tuará ainda mais a mentira e o boato. In-
formação jornalística de qualidade tem um 
custo e as pessoas estão fazendo a opção 
pela omissão. Uma vez que a crença em um 
fato já está estabelecida, não é necessária sua 
confirmação. Espero que a estratégia leve à 
maior busca pelo conteúdo, mas o real não 
é o ideal. A ciência tem introduzido as boas 
práticas de conduta e muitos artigos têm 
sido retirados – ou despublicados – em fun-
ção de fraudes. Causa mal-estar e alvoroço, 
mas é melhor cortar na própria carne do 
que ter suas vísceras abertas por terceiros.

Como exemplo de que nem sempre o 
que é público é publicado, CartaCapital fez 
denúncia sobre o envolvimento de integran-
tes do governo federal – presidente à frente 
– em desvios no porto de Santos, questão 
que já se arrasta há um bom tempo. A enor-

de Brasília é apenas indicação de que não vai 
dar em nada. A regra, nestes sombrios dias 

Perguntas que indagam até 
hoje a Medicina. Que dife-
rença existe entre as pessoas 

para adoecerem e outras não? Duas 
pessoas numa mesma condição social 
e de trabalho, uma delas cai doente 
e a outra não. Com espírito inquie-
tante, inovador e científico, o médico 
canadense  Daniel Davi Palmer, em 
1890, já fazia essas indagações. 

Embora praticada, há séculos, nas 
medicinas antigas, como a arte ja-
ponesa do Seitai, a manipulação da 
coluna e articulações foi sistemati-
zada por D. Palmer, que em 1895 re-
cuperou a surdez de um faxineiro ao 
pressionar uma vertebra desalinhada. 
Após mais de uma década de estudos 
formulou um conjunto de técnicas, 
diversa da medicina convencional, 
que chamou de Quiropatia.  

A escola de D. Palmer além dos 
assuntos convencionais (anatomia, 
fisiologia, patologia, etc), em 1906, 
introduziu conceitos filosóficos e 
treinamentos para “recuperar a saúde 
do corpo humano, quando isso ainda 
fosse possível, única e exclusivamen-
te com as mãos, sem uso de drogas, 
cirurgias, ou de qualquer aparato or-
topédico externo” (Souza, MM apud 

Gonçalves, PE, 1996). Chamou essa 
energia natural, em se manter sau-
dável, de “inata”, se manifestando no 
corpo principalmente através dos im-
pulsos nervosos recebidos e emitidos 
pelo sistema nervoso. 

Assim, a Quiropatia, teria inter-
ferência e atuação nas mais variadas 
reações, desde atos vegetativos (res-
piração, contração cardíaca, digestão, 
temperatura, estimulação nervosa), 
voluntários (fala, contração e movi-
mento muscular) até sensações sub-
jetivas e emocionais (tristeza, alegria, 
angustia, raiva, prazer, reações ao es-
tresse).  Atuaria nas ações e reações 
voluntárias do SNC (encéfalo, tronco 
cerebral e medula espinhal) e invo-

luntárias do siste-
ma nervoso autô-
nomo (simpático 
e parassimpático).

A terapia qui-
roprática susten-
ta-se em “restituir 
o adequado equi-
líbrio e estrutura 
à coluna vertebral 
e articulações e, 
desse modo, recu-
perar as funções 

normais do sistema nervoso que, a 
partir da medula espinhal, irradia-se 
para os órgãos e tecidos do corpo” 
(Rothfeld GS; LeVert S, 1997).  Di-
ferencia-se dos demais tratamentos 
físicos ( Fisiatria, Ortopedia, Fisio-
terapia, Massoterapia e demais mas-
sagens convencionais) e das técnicas 
orientais como Shiatsu, Do-In, Shan-
tala e Tui-na.

Era executada na Grécia antiga, 
onde se recomendava:

“... procurem bem na coluna qual a 
causa da doença...” (Hipócrates);

“... várias deformações espinhais 
ou diversos deslocamentos verte-
brais, grandes ou pequenos, não fos-
sem corrigidos convenientemente e 

em tempo, várias complicações daí 
adviriam deteriorando a saúde indi-
vidual”  (Esculápio). 

Tendo o diagnóstico definido de 
algum desvio, desalinhamento ou 
sub-luxação da coluna ou outra ar-
ticulação, o quiroprático pode optar 
pela  manipulação ativa, no qual o 
próprio paciente vai esticar o corpo, 
ou a manipulação passiva, em que 
ele manipula e executa o movimento, 
ajudando-o a esticar a coluna. Quan-
do se ouve um estalo significa que os 
ossos se moveram e o gás contido na 
junta esta sendo liberado. 

As aplicações da Quiropatia des-
tinam-se ao tratamento e prevenção 
de: aliviar inflamações ou a sensibi-
lidade nas articulações afetadas por 
doença; proteger todas as articula-
ções de uma lesão futura; manter o 
sistema nervoso em boa ordem, per-
mitindo ao corpo um melhor equi-
líbrio para curar-se da maioria das 
doenças. Como muitos quiropráticos 
não são médicos é necessário o diag-
nóstico médico, para diferenciar se a 
alteração é por desgaste (osteoartrite, 
artrose) ou por outra doença (gota, 
artrite reumatoide, lúpus, doença 
congênita, etc).

me lista dos envolvidos em mais uma falca-
trua e patacoada do governo que se apossou 

correntes, é tornar tudo tão podre que o roto 
se torna muito bom. Que se consiga manter 
a energia para continuar a apurar situações 
como essa. Ao mesmo o registro histórico 
estaria garantido, já que democracia e ges-
tão pública foram às favas.

Em outro aspecto corrente, Veja fez uma 
edição sobre o convívio entre homens e mu-
lheres. A reportagem foi feliz desde a capa, 
pois se tratam de regras a serem estabeleci-
das – e seguidas –, e não necessariamente de 
determinismo biológico. Da mesma forma 
que misturamos inadequadamente outras 
questões pessoais no âmbito público e pro-
fissional (religião é uma delas), a abordagem 
amorosa e sexual precisa ter seus limites.

A revista aproveitou a efeméride de seus 
50 anos de existência. Assim, 1968 é o ano 
que não terminou. Das transformações 
mundiais restou-nos o AI-5, com ares de 
ressurreição nestes tempos incertos. Que 
aprendamos também com nossa história, 
iniciando pela consulta ao acervo da sema-
nal – plasmada nesse mesmo ano – para não 
repetir os erros.

Adilson Roberto Gonçalves, pesquisa-
dor no IPBEN – Unesp de Rio Claro, mem-
bro da Academia Campineira de Letras e 
Artes e da Academia de Letras de Lorena.

QUIROPATIA: CURA PELAS MÃOS.     

Convívio e falcatruas
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Parabéns a  Antonia Maria da Costa 
Bezerra que recebeu, da CMM o Título 
Honorífico de CIDADÃ DE MACAPÁ,. 
Ladeada pelo filho Yuri e a nora Ales-

sandra Penafort Bezerra.

Deputado Roberto Góes recebe visita  espe-
cial da irmã Joelma, do cunhado Jorge Ma-
ciel e dos sobrinhos Maria de Lourdes e Flá-
vio Allejandro, em Brasília. Com a presença 

da sua noiva Glacia Oliveira.
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Juiz Luciano Assis posa com o filho, Vitor 
Assis, recém formando em Engenharia 

Civil, parabéns e sucesso!

Presidente da Federação Amapaense 
de Judô, Antônio Viana, festejando 
o sucesso do esporte amapaense a 

nivel nacional.

O  diretor  da FAF, Neto Goés, conversa  
com o representante da Liga Francesa de 
Futebol, Lagohy Jocelyn, sobre a compe-

tição internacional em 2018 e o Congres-
so Técnico.

Parabéns ao lindo casal Maria José e 
João Guilherme pelo aniversário. Felici-

dades!


