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Zonas norte, sul e central terão 
abastecimento de água ampliado

‘Devaneios’ - Um livro da poetisa amapaense Maria Helena Amoras 
                                                                                                                                                      3º Caderno

SETAP ameaça extinguir a Tarifa Social em Macapá
                                                                                                          2º Caderno

Melhoria e expan-
são no fornecimento 
de água potável vai 

beneficiar 26 bairros 
de Macapá.
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Editorial Governo do Estado investe R$ 140 milhões no sistema de 
abastecimento de água do Amapá

A Companhia de Agua e Esgoto do 
Amapá (Caesa) está recuperando 
e ampliando sistemas de abaste-

cimentos de água em todo Estado do Amapá, 
principalmente em Macapá, onde se concen-
tra o maior número de usuários. Isso vem sen-
do conseguido como um dos grandes desafios 
do Governo do Estado que é garantir a presta-
ção do serviço de saneamento básico de quali-
dade em meio a este cenário de crise nacional.

Para tanto a Caesa buscou, através de ar-
ticulações políticas do governador Waldez 
Góes, em parceria com a bancada federal, 
dar início a um ousado projeto que pretende 
melhorar e expandir o fornecimento de água 
potável na cidade e no resto do Estado. Em 
agosto o Governo do Amapá conseguiu ob-
ter a liberação de recurso do Ministério das 
Cidades, na ordem de R$ 3,6 milhões, para 
a elaboração do projeto executivo da obra de 
ampliação da rede de abastecimento de água 

de Macapá. A notícia foi dada pelo ministro 
Bruno Araújo, durante a cerimônia de entre-
ga da segunda fase do Conjunto Habitacional 
Macapaba II.

A obra de ampliação da rede de forneci-
mento de água em Macapá visa beneficiar 
bairros da zona oeste da cidade (Marabaixo, 
Goiabal e Renascer, Pantanal), atualmente não 
assistidos pela Caesa.

A elaboração deste projeto faz parte da 
primeira fase do planejamento para a execu-
ção deste empreendimento, que está orçado 
em R$ 140 milhões. Este valor é oriundo de 
recursos da União, por meio do Ministério 
das Cidades (PAC 2) e com contrapartida do 
Governo do Estado.

A ampliação da rede se dará a partir da ex-
pansão da Estação de Tratamento de Água na 
zona sul e também no Reservatório da Zona 
Norte, que aumentará a capacidade de arma-
zenamento de água potável de 6 milhões para 

26 milhões de litros do produto. Este sistema 
será parte integrante da Estação de Trata-
mento de Água (ETA) na região.

Os serviços que tiveram início em janeiro 
deste ano receberam a primeira visita técnica 
em maio quando as autoridades constituídas 
foram verificar o andamento das obras. O 
governador do Amapá, Waldez Góes, desta-
cou na ocasião o trabalho da Companhia na 
elaboração do projeto e nas articulações para 
garantir o recurso para a obra. 

Esse projeto é grandioso no sentido de 
melhorar o fornecimento do produto. Essas 
obras não garantirão apenas a ampliação da 
rede de abastecimento na capital, mas tam-
bém uma melhoria na qualidade de vida da 
população macapaense.

Na última sexta-feira (15) aconteceu a 
segunda visita técnica as obras da Caesa. A 
visita foi realizada pelo vice-governador do 
Amapá, Papaléo Paes, nas obras de ampliação 

do sistema de abastecimento de água na zona 
norte e zona sul de Macapá.

A importância do abastecimento de água 
tratada para população é imensurável, pois 
além do benefício de ter diuturnamente água 
na torneira, dando dignidade as famílias, é 
questão de saúde pública, pois assim estará 
evitando os malefícios das doenças infeccio-
sas. Na relação água/saúde a agua entregue 
pela CAESA vem influenciar tanto a quali-
dade quanto a quantidade da água nas resi-
dências e é de uma importância imensa para 
a saúde pública, na medida que assegurará o 
abastecimento de água para cerca de 300 mil 
pessoas na cidade. 

A água na torneira para os todos os 
amapaenses e um antigo desejo da cidade 
que vai ter esse problema de água na área 
urbana de Macapá, quase resolvido com 
esta importante obra do Governo do Ama-
pá, através da Caesa.

Continuando... Hoje, conta com 
13(treze) Lojas e 300 (trezen-
tos) Obreiros Ativos, adotan-

do os Ritos: Escocês Antigo e Aceito; 
York; Schröder; Brasileiro; Adonhira-
mita; e Moderno, representado nos mu-
nicípios de Macapá, Santana, Mazagão, 
Tartarugalzinho, Ferreira Gomes e Oia-
poque. 

Em 29 de março de 2006 foi criada a 
Delegacia do Grande Oriente do Brasil 
no Estado do Amapá e tem como De-
legado Maçônico Estadual o Eminente 
Irmão VALDIM PEREIRA DE SOUZA. 

A Potência Maçônica caçula no Ama-
pá é o Grande Oriente Amapaense, filia-
da à Confederação Maçônica do Brasil 
– COMAB, Fundada em 21 de maio de 
2002, constituída por 06(três) Lojas Ma-
çônicas, todas atuando na capital. Conta 
com 150 (cento e cinquenta) Obreiros 
Ativos.

Além da Maçonaria Simbólica – 
Graus 1,2 e 3 – o Estado do Amapá ainda 
conta a valorosa participação da Maço-
naria Filosófica, responsável pelo estudo 
e concessão dos Graus Superiores. 

A Inspetoria Litúrgica da 1ª Região do 
Amapá do Supremo Conselho do Grau 
33 do Rito Escocês Antigo e Aceito para 
a República Federativa do Brasil, funda-
da em 15 de março de 1994, responsável 
pela concessão dos graus 4º ao 33º.

O Supremo Conselho de Maçons do 
Real Arco do Brasil, instalado no Ama-
pá desde abril de 2009, ministrando os 
Graus Filosóficos do Rito de York, cons-
tituído pelos: Maçons do Real Arco; Ma-
çons Crípticos; e Cavaleiros Templários.

O Supremo Conclave do Brasil do 
Rito Brasileiro, instalada nesta Unidade 
Federativa em 25 de setembro de 2015, 
com o objetivo de conceder os graus 4º 
ao 33º.

A Maçonaria no Amapá ainda possui 
em sua estrutura as Entidades Parama-
çônicas, responsáveis por ações literá-
rias, filantrópicas, sociais e orientação a 
jovens.

A Academia Amapaense Maçônica 
de Letras – AAML – fundada em 13 de 
setembro de 2008, formada por 33 (trin-
ta e três) cadeiras, cujos patronos foram 
selecionados por suas atuações no cam-

po da cultura maçônica e profana. Sua 
principal finalidade é a produção literá-
ria;

As esposas de maçons, denominadas 
de “cunhadas”, normalmente, integram 
entidades paramaçônicas, responsáveis 
pelas ações filantrópicas e sociais, vincu-
ladas às Potências Maçônicas.

Assim, a Grande Loja Maçônica do 
Amapá mantém a Associação Solidária 
das Acácias, fundada em 17 de dezem-
bro de 1967, está completando 50 ANOS 
de trabalho à Sociedade Amapaense; o 
Clube Maçônico do Amapá, bem como 
a Ordem “DeMolay”.

O Grande Oriente do Brasil mantém 
as seguintes entidades Paramaçônicas: 
Fraternidade Feminina Rosa Branca, 
Nova Luz e Arco-Íris, Academia Maçô-
nica de Letras, além do Betel Internacio-
nal das Filhas de Jó.

As Filhas de Jó surgiram em Macapá 
no ano de 2012, constituída por filhas de 
maçons, entre 10 e 20 anos Atualmente, 
conta com a participação de 70 (seten-
ta) jovens. É uma entidade que busca o 
aperfeiçoamento do caráter através do 

desenvolvimento moral, intelectual e es-
piritual. Seus princípios filosóficos são: 
a fraternidade, a lealdade, a bandeira do 
país, o amor filial, o respeito para com os 
idosos, reverência a Deus e as escrituras 
sagradas.

E, o Supremo Conselho da Ordem 
DeMolay para a República Federativa do 
Brasil – SCODBRFB, no Amapá, tem em 
seu Quadro um efetivo 150 (cento e cin-
quenta) jovens, entre 12 e 21 anos, filhos 
OU NÃO de maçons, contando com um 
PRIORADO e três CAPÍTULOS – Ma-
capá e Santana – além de um CASTELO 
Escudeiro, constituído por garotos, entre 
8 e 12 anos. Baseado nos exemplos de co-
ragem e fidelidade de seu herói Jacques 
DeMolay, o 23º e último Grão Mestre 
da Ordem dos Cavaleiros Templários 
na Idade Média. Estes jovens carregam 
sete virtudes cardeais: Amor Filial; Re-
verência pelas coisas Sagradas, Cortesia, 
Companheirismo, Fidelidade, Pureza e 
Patriotismo.

Era isso...!

Ouviu falar de Maçonaria, lembre: 
LIBERDADE, IGUALDADE e FRA-
TERNIDADE.

Desabafo!
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Da Redação

FEBRE AFTOSA 
GEA começa campanha de vacinação 2017

O Governo do Amapá 
lançou oficialmente na 
sexta-feira, 15, a Cam-

panha de Vacinação contra a Febre 
Aftosa 2017. O governador, Waldez 
Góes, aplicou a primeira vacina da 
campanha cuja ações serão coor-
denadas pela Agência de Defesa e 
Inspeção Agropecuária do Estado 
do Amapá (Diagro). A meta é ul-
trapassar o percentual de vacinação 
alcançado em 2016, quando foram 
vacinados 95,06%, ou seja, 326 mil 
animais entre bovinos e bubalinos. 

Agora, a expectativa da agência é 
que sejam vacinados 98% do reba-
nho do Estado, o que representa 334 
mil animais. Atualmente o rebanho 
amapaense é estimado em cerca 341 
mil cabeças entre bovinos e bubali-
nos.

A campanha de vacinação vai até 
o dia 15 de novembro. Após vacinar 
o rebanho, cada produtor necessita 
informar a Diagro, até o dia 25 de 
novembro, o quantitativo de ani-
mais vacinados, divididos por faixa 
etária e sexo, além de apresentar a 
nota fiscal da compra das vacinas.

Este ano, o status do Amapá pas-
sou de alto para médio risco de con-
taminação pela febre aftosa e, até o 
fim deste mês, será certificado como 
“livre de aftosa com vacinação”. Esse 
é um dos passos do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) para erradicar a do-
ença no rebanho bovino e bubalino 
em todo o Brasil. O país quer elimi-
nar a necessidade da aplicação da 
vacina contra a doença até 2020.

“Todo rebanho bovino e buba-
lino deve ser vacinado. Nossa meta 
é ultrapassar os 96% de animais va-

Agora, a expectativa da agência é que sejam vacinados 98% do rebanho do Estado, o que 
representa 334 mil animais. 

cinados no ano passado”, destacou 
o diretor-presidente da Diagro, José 
Renato Ribeiro.

O objetivo é acompanhar o 
cumprimento de condicionantes 
necessárias para garantir a mudança 
do status, que permitirá ao Amapá 
e ao Brasil, o reconhecimento inter-
nacional da qualidade de carne bo-
vina e bubalina brasileira. Além do 
estado, apenas o Amazonas não está 
livre da doença.

De acordo com a chefe da Uni-
dade de Saúde Animal, Gicelia Mi-
randa, responsável pelo Programa 
da Febre Aftosa no Amapá, nessa 
ação também haverá um trabalho 
educativo com os produtores no 
interior. “Estaremos nos interiores 
para levar até os produtores, através 
de palestras e outros serviços infor-
mativos, a importância de realizar a 
vacinação e a forma de identificar a 
doença”, explicou.

Após vacinar o rebanho, cada 
produtor necessita informar a Dia-
gro, até o dia 25 de novembro, o 
quantitativo de animais vacinados, 
divididos por faixa etária e sexo, 
além de apresentar a nota fiscal da 
compra das vacinas. Dessa maneira, 
a Diagro emite uma declaração de 
atualização vacinal, que serve para 
realizar os levantamentos sobre os 
rebanhos do Estado. O preço da va-
cina no comércio local varia de R$ 
1,60 a R$ 1,70, a 
unidade.

“Sem essa atu-
alização, as infor-
mações cadastrais 
que o produtor 
passa para nós, ele 
tem dificuldade de 
manejar animais 
para venda, abate e 
recria. Então trava 

o mercado se não houve o controle 
dessas informações”, explicou.

O criador deve observar alguns 
cuidados para garantir uma boa va-
cinação:

 - Adquirir vacina somente 
em estabelecimentos cadastrados 
pela Agência de Defesa e Inspeção 
Agropecuária do Estado do Ama-
pá (Diagro). A legislação proíbe o 
uso de vacinas contra a febre aftosa 
adquiridas em etapas de vacinações 
anteriores;

- A vacina deve ser mantida re-
frigerada, entre 2 e 8 graus Celsius, 
tanto no transporte como no arma-
zenamento, usando para isso uma 
caixa de isopor, com no mínimo 
dois terços de seu volume em gelo. 
A vacina não deve ser congelada;

- Escolher o horário mais fresco 
do dia para realizar a vacinação;

- Vacinar de preferência no terço 
médio do pescoço (tábua do pesco-
ço). Independente da idade, a dose é 
de 5 ml de vacina.

- Usar seringas e agulhas higieni-
zadas - sem o uso de produtos quí-
micos (nem álcool, nem cloro);

- Substituir a agulha com frequ-
ência, para evitar infecções;

- Manter os frascos da vacina 
resfriados durante a operação;

- Classificar os animais por ida-
de (era) e sexo, para evitar acidentes 
durante a vacinação;

Mais sóbrio
Senador Capiberibe após o arroubo de 
eco chato se posicionando contra a exploração 
da RENCA com o desbotado discurso de 
destruição da Amazônia, agora fez uma declaração 
bem mais sóbria. Sou a favor, desde que 
a exploração seja feita com responsabilidade. 
Senador, todo mundo que defendeu quer isso. Óbvio ululante.

Xô aftosa
O governo do Estado, sob a coordenação da DIAGRO iniciou 
campanha de vacinação contra a Febre Aftosa, uma doença 
que inviabilizava a exportação de carne verde do Amapá. Essa 
mancha que a pecuária amapaense tinha está eliminada e 
com essa campanha que iniciou dia 15 e vai até 20 de novem-
bro, vamos erradicar de vez essa mancha do Amapá.

Incêndio nas Pedrinhas (Araxá)
Na tarde da sexta-feira (15) quinze residências pegaram fogo 
no bairro do Araxá. O incêndio só não teve proporção maior 
graças à ação do Corpo de Bombeiros e da população. Para-
béns aos 40 soldados do fogo que foram diligentes sob o co-
mando do Ten. Cabral.

Guarda Municipal presente
Cel. Macedo comandante da Guarda Municipal falou na 
RDM afirmando que a SEMAST já estava cadastrando as 
famílias vítimas do sinistro para reconstrução das casas. Meu 
medo é que a construção desses lares dure o tempo da reforma 
do Mercado Central e das UBS.

Parece tocaia
A postura adotada pelos carros guinchos ao lado da Praça 
do Barão do Rio Branco fica parecendo tocaia aos motoris-
tas e motociclistas amapaense. Os carros ficam estacionados 
e o incauto que estaciona em local proibido tem seu veículo 
guinchado sem direito a conversar. Isso tudo numa cidade mal 
cuidada, mal sinalizada e suja.

Queda de braço
Uma verdadeira queda de braço está anunciada para domin-
go. Arthur Sotão, diretor de bilhetagem do SETAP diz que a 
tarifa social vai ser suspensa domingo por falta de indicação 
por parte da CTMAC da fonte que vai custear o benefício. O 
diretor da Companhia de Trânsito de Macapá diz que paga 
pra ver. “Vamos colocar nossas equipes nas ruas, se houver 
descumprimento multaremos as empresa infratoras (?).” No 
meio dessa pantomima está o povo, sempre o lascado.

Focado
Deputado Federal Marcos Reategui (PSD) está focado em con-
cluir o Hospital Universitário orçado em R$ 200 milhões. Com 
o contingenciamento de R$ 100 milhões Marcos volta a atuar 
junto a bancada para direcionar as emendas impositivas de 
seus pares. É sem dúvida a maior obra da saúde em execução 
no Estado. Precisamos muito.

Agora vai
No dia 24 haverá uma audiência com os órgãos do setor elétri-
co nacional responsável pela execução do Programa Luz Para 
Todos. A audiência com assentados e agricultores fundiários 
que não possuem energia em seus lotes irão testemunhar a 
assinatura do contrato para a execução da primeira etapa do 
Luz Para Todos. Esse João Bosco é macho.
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Janderson Cantanhede e
Reinaldo Coelho

Um dos grandes desafios do 
Governo do Estado atual-
mente é garantir a presta-

ção do serviço de saneamento básico 
de qualidade em meio a este cenário 
de crise nacional. Em Macapá, onde 
se concentra o maior número de usu-
ários, a Companhia de Água e Esgoto 
do Amapá (Caesa) buscou, através de 
articulações políticas do governo em 
parceria com a bancada federal, dar iní-
cio a um ousado projeto que pretende 
melhorar e expandir o fornecimento de 
água potável.

As obras foram oficialmente reto-
madas em janeiro deste ano e na última 
sexta-feira (15), o vice-governador do 
Amapá, Papaléo Paes, realizou uma vi-
sita técnica nas obras de ampliação do 

sistema de abastecimento de água na 
zona norte e zona sul de Macapá.  Esta-
vam presentes   o diretor presidente da 
Companhia de Água e Esgoto do Ama-
pá (Caesa), Valdinei Amanajás, o juiz 
federal João Bosco, além da comitiva 
da Justiça Federal, Ministério Público 
Federal (MPF) e Caixa Econômica.

Estas obras consistem na construção 
do módulo de tratamento nº3 na área 
da Estação de Tratamento Água Metro-
politana (ETAM) e do reservatório se-
mienterrado de 10.000 metros cúbicos, 
acoplados à Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) na zona sul e a conclu-
são da construção do Centro de Reser-
vação Felicidade, localizado na Zona 
Norte, incluindo EEAT e sub-adutora.

As obras
Com a conclusão da ampliação da 

ETA da Zona Sul e no reservatório da 
zona norte, a capacidade de armazena-

mento de líquido tratado será quatro 
vezes maior, passando de 6 milhões de 
litros para 26 milhões de litros de água 
potável. As obras permitirão melhorias 
na vazão da água para 26 bairros das 
zonas sul, central e norte de Macapá. 

Os recursos do empreendimento fo-
ram captados através do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC 1), 
por meio da Caixa Econômica Federal 
(CEF). Eles totalizam R$ 19,153 mi-
lhões, sendo que R$ 6 milhões são de 
contrapartida do Governo do Amapá.  
A previsão de finalização das obras dos 
reservatórios é para o primeiro semes-
tre do ano de 2018.

“A parte de construção civil desse 
espaço está avançando, mas ainda res-
ta um grande trabalho a ser feito com a 
instalação dos equipamentos que com-
põem essas estruturas que formarão 
este módulo”, informou o engenheiro 
responsável pela obra, Guilherme Lis-
boa Júnior.

No espaço da Caesa da Zona Norte, 
localizado na BR-210, a construção da 
estrutura de ampliação do atual reser-
vatório também está em andamento. 
Com a obra, a capacidade de armaze-
namento da água subirá de 500 metros 
cúbicos para 10 mil metros cúbicos. 
Este sistema será parte integrante da 
Estação de Tratamento de Água (ETA) 
na região.

O diretor-presidente da Caesa, Val-
dinei Amanajás, informou que o tra-
balho da companhia em monitorar a 
execução dos serviços é essencial para 
que a obra esteja dentro das normas de 
engenharia e de acordo com o crono-

grama do projeto.
“É uma obra grande, voltada para o 

abastecimento de água na capital, que 
tem muitas etapas em sua execução, 
pois são duas frentes de trabalho atu-
ando. Estamos fazendo esse acompa-
nhamento constante para que não haja 
nenhum empecilho no andamento dos 
serviços”, disse o gestor.

Maior fornecimento
As obras permitirão melhorias na 

vazão da água na capital. “A pressão e 
a quantidade irão aumentar, significa-
tivamente, em pontos em que ocorre 
baixa pressão, como a zona norte da 
cidade”, reforçou o diretor-presidente 
Valdinei Amanajás.

Parcerias
Além de investir na ampliação do 

fornecimento de água na capital, o Go-
verno tem buscado firmar parcerias 
com as prefeituras com foco no sanea-
mento básico.

Essa cooperação atende a uma 
orientação da Justiça Federal, que de-
terminou que a Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) liberasse recursos de 
convênios, firmados em 2012, para que 
as prefeituras de Laranjal do Jari e Oia-
poque possam contratar projetos exe-
cutivos de saneamento mais completos. 

Os valores são na ordem de R$ 30 
milhões para Laranjal do Jari e R$ 15,7 
milhões em Oiapoque. A equipe técni-
ca da Caesa vai orientar os municípios 
quanto ao trâmite para elaboração do 
projeto executivo.

Valdinei Amanajás disse que além 

Zonas norte, sul e central terão abastecimento de 
água ampliado

Melhoria e expansão no fornecimento de água potável vai beneficiar 26 bairros de Macapá

Sistema de distribuição de águas do interior teve visita da CAESA



mesma análise. Ao final do relatório, 
será possível percebermos as mudanças 
operacionais, técnicas e financeiras em 
cada localidade para, assim, trazermos 
benefícios mútuos à Caesa e à popula-
ção dos municípios visitados”, finalizou.

Os distritos receberam inspeção 
A equipe técnica da Companhia de 

Água e Esgoto do Amapá (Caesa) rea-
lizou em julho e agosto, uma inspeção 
nos sistemas de abastecimentos dos dis-
tritos localizados na região da Pedreira, 
em Macapá. O objetivo foi avaliar as 
condições estruturais para que sejam 
realizadas melhorias, como parte do 
plano de ação da instituição no interior 
do Estado.

A vila do distrito de Santo Antônio 
da Pedreira foi o primeiro local a ser 
visitado. A bomba que abastece a loca-
lidade passou por manutenção devido 
a uma pane causada por oscilações no 
fornecimento de energia elétrica, dei-
xando a comunidade sem água. O equi-
pamento foi encaminhado para manu-
tenção para normalizar a prestação do 
serviço.

Também foi feita a revitalização do 
espaço onde se localiza o sistema isola-
do, incluindo a torre da elevatória que 
abastece a comunidade. “Fizemos o le-
vantamento das informações sobre o 
sistema. A prioridade agora é garantir o 
retorno do fornecimento de água para 

a população e, posteriormente, cuida-
remos da revitalização e de alocar um 
servidor para que cuide da manutenção 
deste sistema”, explicou o diretor-presi-
dente da Caesa, Valdinei Amanajás.

A moradora do distrito, Raimun-
da Soares, disse que é importante que 
a equipe da companhia faça as visitas 
na comunidade para tratar do melho-
ramento do serviço prestado. “É bom 
ter esse momento para a gente expor 
os problemas que passamos com a falta 
d’água e saber o que será feito pela Ca-
esa. A gente espera que essa falta d’água 
aqui seja resolvida”, esperançou-se.

No distrito do Lontra da Pedreira, 
onde o sistema funciona através de uma 
estação de captação no Rio Pedreira, 
será feita a manutenção nos filtros de-
cantadores que compõem o sistema.

No Abacate da Pedreira, onde o mo-
delo de sistema é através de poço, tam-
bém está programada a revitalização do 
espaço onde se localiza o poço. Essas 
ações serão programas ainda para este 
segundo semestre.

que foi preciso estabelecer uma força-
-tarefa em parceria com a Caixa Econô-
mica e Justiça Federal para restabelecer 
o convênio e não perder os recursos 
por conta da paralização da obra (em 
agosto de 2014), por desistência da em-
presa responsável.

No início de 2015, a Caesa e a Caixa 
Econômica consultaram a empreiteira 
que não demonstrou interesse em re-
tomar os serviços. O governo, então, 
rescindiu o contrato e conseguiu no-
vamente reestabelecer o convênio, que 
garantiu os recursos.

“A garantia desses recursos foi fruto 
de um trabalho de mais de um ano jun-
to à Caixa, com a colaboração da Justi-
ça Federal, para que não perdêssemos o 
dinheiro. Agora, a obra é uma realida-
de”, avaliou Waldez Góes.

Governo investe em obras para me-
lhorar e ampliar o fornecimento de 
água em Macapá

Abastecimento de água no interior 
do Estado

No início de 2017 a diretoria da CA-
ESA estabeleceu um cronograma de vi-
sitas a todos os municípios, realizando 
inspeção nos sistemas de abastecimen-
tos que atendem os munícipes amapa-
enses.

O diretor-presidente da Caesa, Val-
dinei Amanajás, e o diretor técnico, 
João Batista Gomes, visitaram os mu-

nicípios de Tartarugalzinho, Calçoene, 
Amapá, Pracuúba e Oiapoque. “Estas 
visitas fazem parte da elaboração de 
relatórios para viabilizarmos as ade-
quações necessárias para os sistemas do 
interior. Fizemos questão de ir a cada 
município, assim, percebendo, in loco, a 
situação real e podendo conversar com 
a população sobre o abastecimento de 
água”, informou Amanajás.

Um dos pontos principais foi a visi-
ta no município de Oiapoque. “Visita-
mos algumas obras de abastecimento 
de água pertencentes à Prefeitura de 
Oiapoque e, em contato com a prefeita, 
Maria Orlanda, buscamos consolidar as 
informações técnicas para retomar estas 
obras pertencentes ao município”, infor-
mou o presidente da CAESA.

Amanajás esclareceu que outros 
sistemas de abastecimento de água do 
interior do Estado serão visitados para 
que todos passem pela mesma avalia-
ção. “No final do ano passado, visitamos 
os municípios de Porto Grande e Ferrei-
ra Gomes, que também passaram pela 
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da ampliação da rede de água, esse pro-
jeto precisa ter inclusos outros itens bá-
sicos de saneamento como esgotamen-
to sanitário, limpeza urbana, manejo de 
resíduos sólidos e drenagem de águas 
pluviais.

“Esses convênios previam, inicial-
mente, apenas o investimento em água 
tratada, mas a Justiça entendeu que é 
necessário implementar os outros itens. 
Dessa forma, estamos nos reunindo 
com as prefeituras para alinharmos esta 
cooperação”, informou o gestor.

A prefeita de Oiapoque, Maria Or-
landa, considera de extrema importân-
cia este trabalho conjunto. “A prefeitura 
precisa desse apoio da Caesa para avan-
çar nesse projeto para que a obra possa 
começar o quanto antes. Com certeza, 
isso vai melhorar o serviço de sanea-
mento na nossa cidade”, concluiu.

O município de Calçoene também 
será contemplado. O projeto de am-
pliação do sistema de abastecimento de 
água foi apresentado à presidência da 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 
na sede da instituição federal, em Bra-
sília.

O estudo foi elaborado pela direto-
ria técnica da Caesa e tem como obje-
tivo garantir o fornecimento de água 
tratada para toda a área urbana do mu-
nicípio. A obra consiste na mudança de 
local do sistema para a localidade co-
nhecida como Sete Ilhas, além da rees-
truturação do espaço.

A direção da Caesa avaliou de forma 
positiva o encontro entre os represen-
tantes e disse que a liberação do recur-
so, no valor de R$ 9 milhões, dependerá 
da análise técnica da Funasa.

“Esse projeto é um compromisso do 
governador Waldez Góes com os habi-
tantes de Calçoene. A Caesa não mediu 

esforços para apresentar esse projeto a 
fim de que o município possa buscar 
recursos junto à Funasa para a execu-
ção desse projeto que atenderá 100 % 
da população”, explicou.

De acordo com o gestor, a respos-
ta quanto à disponibilização do valor 
ocorrerá em até 90 dias. Na oportuni-
dade também foram realizadas trata-
tivas para a cooperação técnica entre 
Caesa e Funasa.

Com esta parceria, a Fundação pode 
disponibilizar à companhia um labora-
tório móvel para o controle da qualida-
de da água, que poderá ser usado nos 
estudos técnicos da água tratada nas 
estações e sistemas.

Em Itaubal, os moradores foram 
contemplados, também, com a obra 
de ampliação e melhoria do sistema de 
abastecimento de água. A obra melho-
rou a captação do sistema, que é forma-
do por três poços, através do aumento 
da rede de adutoras em mais 128 me-
tros, permitindo uma maior vazão da 
água.

Foi construído também um novo 
reservatório elevado com capacidade 
para armazenar 50 mil litros de água 
tratada. A estrutura substituiu a anti-
ga, que tinha capacidade de armazenar 
apenas 10 mil litros.

O investimento da obra é de R$ 455 
mil, com recurso oriundo do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC 
-1), através do convênio firmado en-
tre governo do Estado, Companhia de 
Água e Esgoto do Amapá (Caesa) e 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 
Deste valor, R$ 105 mil são de contra-
partida do tesouro estadual.

Compromisso
O governador Waldez Góes lembrou 

Sistema de abastecimento de água do AP será quadruplicado
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Besaliel Rodrigues

Na semana em que a Procuradoria 
Geral da República organizou mais 
uma denúncia contra o Presidente 

da República, por corrupção, continuamos aqui 
refletindo, discernindo nesta série de textos, so-
bre a influência do poder econômico na política 
brasileira.

Vamos agora nos debruçar na atuação sobre 
os candidatos.

2. Sobre os candidatos: Para decifrar as ra-
zões que compungiram o poder econômico a 
corromper os candidatos, examinemos como 
essa figura surgiu, como o poder econômico 
hoje o tem manipulado e como esse candidato, 
quando eleito, tem agido em proveito de sua 
manutenção no poder.

a) O surgimento das candidaturas: Após a 
implantação da democracia pelos gregos, a for-
ma inicial de investidura, nos cargos públicos, 
se dava pelo sorteio. A República romana não 
adotou o sorteio. É dessa época que vamos ter o 
surgimento das candidaturas e da própria pala-
vra candidato.

Diz Nelson de Sousa que, “Embora os can-
didatos já usassem cartazes de propaganda elei-
toral, o meio de melhor tornar-se conhecido era 
vestir a ‘toga cândida’ para chamar a atenção dos 
futuros eleitores que decidiriam sua sorte nas 
assembleias populares ou ‘comitia’. ‘Candidato’ 
era, originariamente, o homem que se vestia de 

branco. Assim trajado, o candidato perambula-
va pelas ruas de Roma. Ia e vinha de um lado 
para outro, ou seja, fazia a ‘ambitio’ – donde vem 
o termo ‘ambição’, que é própria de todo candi-
dato...” (Revista Paraná Eleitoral).

De Roma para cá as coisas mudaram radi-
calmente no que diz respeito aos candidatos. 
Hoje, quase não vemos os “vestes brancas”. São 
poucos os que conseguem exercer o sacerdócio 
público sem as máculas causadas pela influên-
cia do poder econômico.

b) Candidaturas e o abuso de poder eco-
nômico hoje: Quanto a essa influência, iremos 
verificar o que diz a legislação eleitoral recente 
sobre o assunto. 

A Justiça Eleitoral tem o dever legal de fisca-
lizar os candidatos. Veja o que dispõe o art. 23 
da Lei Eleitoral n. 9.504/97: “Art. 23. A partir do 
registro dos comitês financeiros, pessoas físicas 
poderão fazer doações em dinheiro ou estimá-
veis em dinheiro para campanhas eleitorais, 
obedecido o disposto nesta lei. §1º As doações 
e contribuições de que trata este artigo ficam li-
mitadas: I- no caso de pessoa física, a dez por 
cento dos rendimentos brutos auferidos no ano 
anterior à eleição; II- no caso em que o candida-
to utilize recursos próprios, ao valor máximo de 
gastos estabelecido pelo seu partido, na forma 
desta Lei.”.

As doações de pessoas jurídicas estão sus-

pensas por decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral.

Entretanto, enquanto não houve uma re-
forma séria na legislação, não haverá equidade, 
nem tampouco equilíbrio na campanha eleito-
ral. O candidato mais rico poderá gastar todo 
o seu dinheiro, se assim o desejar. Logo, quem 
tem pouco dinheiro terá menos chance de ser 
visto e conhecido.

Com todos esses favores legais, ressalte-se 
que ainda ocorre burla nas prestações de contas 
subsequentes, deixando transparecer um desca-
so do político com os seus eleitores. Por vezes, 
prestam conta tardia e incorretamente, caso em 
que a legislação não fornece sanção eficaz, visto 
que, quando muito, ocorre a suspensão de rece-
bimento da quota do fundo partidário.

c) Reeleição e candidaturas privilegiadas: 
Seguramente, com a inovação da reeleição, in-
troduzida na história do direito brasileiro, atra-
vés da Emenda Constitucional n. 16, de 4 de 
junho de 1997, agora para os titulares do Poder 
Executivo, nos três âmbitos, o uso da máquina 
estatal, por aqueles candidatos que tentarão a re-
eleição, deverá se constituir no caso mais difícil 
de ser apurado.

A Lei nº 9.504/97 trouxe, porém, um capítu-
lo inteiro cuidando “Das Condutas Vedadas aos 
Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais”, 
destacando, antes de elencá-las, o princípio bási-

co a nortear as proibições:“a igualdade de opor-
tunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais” 
(VerLuiz Ismaelino Valente, Das condutas ve-
dadas aos agentes públicos em campanhas elei-
torais, Belém: Ministério Público do Estado do 
Pará/Serviço de Artes Gráficas, 1998, passim.).

Neste mesmo capítulo, no entanto, esse 
princípio é ferido, logo em seu artigo 73, II, ao 
proibir “usar materiais ou serviços, custeados 
pelos Governos ou Casas Legislativas, que exce-
dam as prerrogativas consignadas nos regimen-
tos e normas dos órgãos que integram”. Não 
custa lembrar que os regimentos e normas dos 
órgãos dos Governos ou Casas Legislativas pre-
veem quantias generosas de impressos, uso de 
telefone, etc., concluindo-se que estas prerroga-
tivas serão utilizadas legalmente na campanha. 

Por sua vez, o § 2º do inciso VII vem per-
mitir aos candidatos à reeleição o uso “de suas 
residências oficiais para realização de contatos, 
encontros e reuniões pertinentes à própria cam-
panha”. Essa permissão contrapõe-se, aberta-
mente, ao preceito mais consciencioso contido 
no inciso I do art. 73 que proíbe ceder ou usar, 
em benefício de candidato, partido político ou 
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes 
à administração direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios, ressalvada a realização de Con-
venção partidária.

Tipos de atuação do poder econômico no processo eleitoral – IV

A tragédia vivenciada na re-
gião do município de Ma-
riana (MG), ainda ecoa em 

nossa memória e vem demonstrando 
que, além de não haver controle ade-
quado às atividades de mineração, no 
Brasil, a punição para crimes ambien-
tais dificilmente é efetivada e as ações 
das empresas multinacionais, pratica-
das por aqui, em geral diferem da for-
ma como as praticam em seu país de 
origem. 

A tragédia de Mariana, ocorrida em 
2015, deu-se devido ao rompimento da 
barragem de rejeitos de mineração, co-
nhecida como barragem do Fundão, da 
mineradora Samarco, de propriedade 
das Empresas Vale e da BHP Biliton e 
foi considerada o maior desastre am-
biental da história do país, cobrindo 
de lama o distrito de Bento Rodrigues 
e outros vilarejos, matando 19 pessoas, 
além de ter espalhado rejeitos ao lon-
go de 700 Km até atingir o Rio Doce, 
sendo carreada por ele mais de 800 Km 

até  chegar a sua foz, no estado do Es-
pirito Santo, poluindo e contaminando 
uma vasta área costeira. A tragédia de 
Mariana deixou prejuízos ambientais 
e econômicos incalculáveis, atingindo 
cerca de 500.000 pessoas, principal-
mente 3000 pescadores, que perderam 
seu sustento.

Após quase dois anos desde o aci-
dente, recentemente, o caso retomou 
espaço na mídia devido à suspensão da 
ação que investigava o rompimento da 
barragem da mineradora Samarco. O 
processo foi paralisado sob a acusação 
por parte da defesa de ilegalidade na 
quebra de sigilo telefônico. Até agora, 
somente 1% do total das multas fixa-
das para este gravíssimo desastre foram 
quitadas. Esse evento é exemplo do que 
é possível ocorrer quando falta a ade-
quada fiscalização, fixada nos textos 
legais e normas vigentes, para as ativi-
dades de altos riscos potenciais ao meio 
ambiente.

Por fim, outros eventos semelhantes 

ao de Mariana, hoje esquecidos pela 
mídia, ocorreram em várias regiões do 
país; somente no rio Paraíba do Sul, 
cujo curso se estende por áreas dos es-
tados de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
desde a década de 1980, já houve im-
portantes danos ambientais, ligados às 
atividades de mineração. Em maio de 
1982, a contaminação proveniente da 
Companhia Paraibuna de metais atin-
giu as águas do rio Paraibuna, em Juiz 
de Fora, afluente para do rio Paraíba 
do Sul, se estendendo até Campos - RJ, 
no Norte Fluminense e contaminando 
uma extensão de aproximadamente   
300 Km do rio. A água contaminada 
pelo carreamento, principalmente de 
cádmio e chumbo, expôs a população 
aos riscos de contaminação associada 
a esses metais, inclusive o de câncer; 
além de deixar sem água, para o con-
sumo, por vários dias, 250 mil pessoas, 
cerca de dez cidades, e contaminar 18 
milhões de litros de água. O governa-
dor de Minas Gerais fechou a Compa-

nhia Paraibuna de Metais por dez dias. 
Já em 2003, houve o vazamento de 

1,2 bilhão de litros de água com produ-
tos químicos represados em um antigo 
reservatório da indústria Cataguazes 
Papéis, em Minas Gerais, contaminan-
do o rio Pomba, que deságua no rio 
Paraíba do Sul e foi responsável pela 
suspensão do abastecimento de água 
na região e interdição das praias de São 
João da Barra - RJ, sendo considerado 
pelo vice-governador e secretário esta-
dual do Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento da época, Luiz Paulo Conde, o 
pior desastre ambiental do estado do 
Rio de Janeiro.  Em 2007, o rompimen-
to do dique de contenção da Minerado-
ra Rio Pomba, Cataguazes, que no ano 
anterior já havia estado envolvida em 
outro vazamento, em Miraí (MG), foi 
responsável pelo vazamento de dois bi-
lhões de litros de lama misturada com 
dois componentes tóxicos, a bauxita e 
o sulfato de alumínio, no rio Muriaé, 
afluente do rio Paraíba do Sul. 

RENCA E MARIANA, NOVAS TRAGÉDIAS ANUNCIADAS – PARTE II
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74 anos de criação do Território do Amapá 
e 29 anos como Unidade Federativa

Reinaldo Coelho

Em 13 de setembro de 1943, o presidente 
Getúlio Vargas cria o Território Federal 
do Amapá e em 5 de outubro, dia da 

promulgação da Constituição de 1988, também 
é celebrada a criação de três estados brasileiros: 
Amapá, Roraima e Tocantins. Os dois primeiros 
já eram territórios, criados em 1943 e em 1962, 
respectivamente, que foram elevados à categoria 
de Estado com a Constituição. Já Tocantins foi 
criado a partir da divisão do estado de Goiás. A 
emancipação representou o crescimento dessas 
regiões e também permitiu sua participação nas 
decisões políticas, o que ajudou a dar maior equi-
líbrio federativo ao país.

Após 74 anos da criação do Território Federal 
e 29 da transformação em Estado, o Amapá so-
freu diversas transformações políticas, econômi-
cas e sociais. Isso acontece desde o período colo-
nial quando as terras do atual Estado do Amapá, 
têm atraído interesses de estrangeiros pelos seus 
recursos naturais, principalmente minerais. 

Desmembrado do Pará, e criado o Território 
Federal do Amapá teve sua área organizada a par-
tir dos municípios de Almeirim, pelo seu distrito 
de Arumanduba, Mazagão (a união dessas duas 
áreas originaram o município de Mazagão), Ma-
capá e Amapá. A partir de então, passou por rees-
truturações territoriais municipais resultantes de: 
preocupações geopolíticas (Oiapoque), atuação 
de empresas nas suas áreas (Santana, Laranjal do 
Jari, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, 
Porto Grande e Vitória do Jari), pela exploração 
aurífera (Calçoene), pela construção da Usina 
Hidrelétrica de Coaracy Nunes (Ferreira Gomes) 
e de movimentos políticos locais (Tartarugalzi-
nho, Cutias, Itaubal, e Pracuúba).

Amapá vira território federal
A transformação do Amapá em território fe-

deral se deu devido os conflitos na era colonial 
pelos conflitos entre Portugal e outras nações 
europeias, na foz do Amazonas, visando a ocu-
pação, a defesa e a exploração das potencialida-
des das terras recém descobertas, chegando-se a 
construir fortes para garantir a defesa deste espa-
ço.

Como resposta, Portugal cria a Capitania do 
Cabo Norte. Dentre as potencialidades de maior 
destaque encontradas em terras corresponden-

tes ao atual Amapá, cita-se 
a aurífera, que serviu de 
justificativa para a intenção 
de expansão dos franceses 
no início do século XVIII 
e no final do século XIX, 
como também na tentativa 
de se criar uma república (o 
Cunani), em meados do sé-
culo XIX. Essa preocupação 
pela defesa da fronteira foi 
retomada na década de 1940 
sob a justificativa da “defesa 
nacional”.

A atividade aurífera 
ainda mostrava-se bastante 
atuante na economia local 
em 1939, contudo, a sua 
fiscalização apresentava-se 
igualmente deficiente e ha-
via um elevado índice de contrabando do miné-
rio para Caiena. 

Essa movimentação política se intensificou 
com a experiência positiva do Acre, transforma-
do em Território Federal em 1904, anexando as 
terras conflitadas. Macapá na década de 1920 já 
tinha movimentação para a criação desse modelo 
de Unidade Federativa na margem esquerda da 
foz do rio Amazonas.

O que ajudou a decisão na década de 40 na 
criação do Território Federal do Amapá foi a de-
sorganização que reinava no Norte do Pará tanto 
administrativa e  econômica; baixíssima densi-
dade demográfica; facilidade de ação de contra-
bandistas estrangeiros; não detinha uma atuação 
administrativa mais próxima do poder público 
estadual ou federal. 

Após a década de 1940, foram criadas diretri-
zes políticas e administrativas desses entes federa-
tivos, implantadas infra-estruturas e estimuladas 
atividades econômicas pelo Governo Federal, 
principalmente no setor do extrativismo mineral, 
que no caso amapaense ocorreu com o Grupo 
CAEMI   mediante investimentos da ICOMI, 
que em muito contribuíram para a estruturação 
econômica amapaense e para sua organização 
espacial e a consolidação da exploração mineral 
no Amapá.

Amapá transformado em Estado
Em 1988 o Amapá é transformado em Esta-

do. Com a estadualização, as expectativas criadas 
pelas novas relações deste novo Estado com o 

federalismo brasileiro 
estimularam reflexões 
sobre sua nova reali-
dade em um período 
de crise federativa, 
buscando ainda al-
ternativas econômi-
cas para seu sustento, 
preocupando-se com 
a proteção ao seu pa-
trimônio natural e 
com sua comunidade 
autóctone. Com isso, 

passaria a apresentar novas características e no-
vos debates sobre o desenvolvimento local.

Estas características acontecem pela diversifi-
cação das atividades econômicas além da extra-
ção mineral, tais como: ampliação do número de 
empresas no Distrito Industrial de Santana; bene-
ficiamento madeireiro; pesca industrial e artesa-
nal ; a expansão de gado (notadamente bubalino) 
e da área de pastagem da pecuária; implantação 
da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana 
(ALCMS), que atua na comercialização de bens 
importados. 

Com a transformação em Estado o Amapá 
passou a eleger seus governantes e estes a traça-
rem planos de governos, o primeiro foi o PDSA 
de João Alberto Capiberibe, prefeito e governa-
dor por dois mandatos.

O segundo foi a partir de 2003, quando bus-
ca-se o “desenvolvimento do Amapá com justiça 
social”, como Programa de Governo de Waldez 
Góes (PDT). Este texto foi elaborado passados 
22 meses de governo, e das propostas observadas, 
duas chamaram atenção: o “Projeto Luz para Vi-
ver Melhor” e a criação do Corredor da Biodiver-
sidade.

No plano das atividades econômicas, atual-
mente, há maior diversificação de atividades, não 
mais se baseando na mineração, notadamente a 
partir de 1997, quando a ICOMI retirou-se do 
Amapá, devido ao esgotamento da jazida man-
ganesífera que explorava, embora a atuação deste 
setor seja bastante forte no contexto local. Sob os 
pontos de vista político e administrativos, deve-se 
ressaltar que a própria transformação do Amapá 
em Estado implicou em nova relação dessa nova 
unidade autônoma com o federalismo brasileiro. 

No político, tem-se a mudança nas suas 
orientações legais, fundamentalmente após a pro-
mulgação de sua Constituição Estadual, em 1991. 
Quanto ao aspecto ambiental, embora houvesse 
áreas de proteção ambiental e áreas indígenas de-
marcadas desde a década de 1960 e 1980, houve 
reduzida fiscalização na exploração de seus recur-
sos, bem como sobre seu uso desenfreado. 

A diferença entre os períodos pré e pós-esta-
dualização do Amapá é que a partir da década de 

1990 há mais legislações ambientais e maior grau 
de fiscalização. Fraca, sem recursos humanos e 
logística para acesso as áreas mais difíceis. 

Embora o Amapá crescesse demografica-
mente; ampliasse sua infraestrutura; criasse con-
dições para a atuação de todos os níveis do execu-
tivo, legislativo e judiciário estadual e municipal, 
via sufrágio universal; O Amapá ainda mantém 
características de Território Federal, tais como: 
- Dependência econômica ao Governo Federal: 
No econômico, continua sendo dependente dos 
repasses federais pelo Fundo de Participação do 
Estado (FPE), como também os municípios pos-
suem como principal fonte de recursos o Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM).

Além de ostentar o título de estado mais 
preservado do país, o Amapá abriga recursos 
naturais importantes em seu subsolo: os bens 
minerais. Sob as densas coberturas vegetais que 
aqui ocorrem, escondem-se recursos minerais de 
grande importância econômica e, os quais foram 
os responsáveis pela ocupação e desenvolvimen-
to deste rincão que ainda é considerado uma das 
últimas fronteiras amazônicas. 

Pouco mais de 71 % do território amapaense 
está assentado em terrenos geológicos antigos de 
grande geodiversidade, onde aproximadamen-
te entre 7% a 21%3 são potenciais hospedeiros 
de depósitos minerais importantes, como o de 
manganês em Serra do Navio, ouro em Louren-
ço, ferro e ouro em Amapari, cromo, ferro e ouro 
no Vila Nova; além de outros menos conhecidos. 
Ciente desta potencialidade, o governo brasileiro 
desde 1972 tem financiado diversas campanhas 
de pesquisa e mapeamento geológico, ainda as-
sim, o nível de conhecimento é bastante incipien-
te, devido a escala dos mapeamentos realizados.

Uma das áreas mineradoras a RENCA está 
envolvida num enorme imbróglio federal e sob 
judice. Mas, ela já vem sendo explorada por pe-
quenos garimpeiros artesanais. A as grandes mi-
neradoras estão aguardando a liberação da área 
para colocar suas tecnologias para explorar o sub-
solo amapaense e concretizar o sonho de riqueza, 
emprego e desenvolvimento para as cidades e ha-
bitantes do entorno dessa nova fronteira mineral. 

Após 74 anos da criação do Território Federal e 29 da transformação em Estado, o Amapá sofreu diversas transformações políticas, econômicas e sociais. 
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O usuário macapaense aguarda até duas horas pelo seu transporte e paga um preço 
salgado. Ele tira de seu bolso R$ 330,00 reais/mês, 1/3 do salário mínimo por pessoas. 

Em uma família que tem 4 membros usuários do transporte público o resultado é catas-
trófico, R$ 1.320,00 precisaria ganhar dois salários mínimos para poder se locomover 

para ir e vir do trabalho e escola. E cortando lazer, pois a Taxa Social caiu e precisando 
de “carona” para o hospital. Quem perde é o contribuinte, a prefeitura e o SETAP nada.

SETAP ameaça extinguir a 
Tarifa Social em Macapá

Páginas  4  e  5.
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Amapá e o jeito de ser do povo daqui

Maiara Pires
Colaborou Ariane Lopes

Há quem diga que o Amapá era 
um, antes da criação do ex-
-Território Federal em 13 de 

setembro de 1943 – quando ele foi des-
membrado do Pará – e virou outro, após 
essa data. Mas, há quem também defenda a 
desconstrução dessa ideia ressaltando que, 
desde cedo, o amapaense veio construindo 
o seu próprio caminho.

É o caso da historiadora Maura Leal da 
Silva. “O Amapá não é uma terra sem his-
tória como é colocado por algumas pesso-
as, de que não existia nada antes da criação 
do ex-Território. Já existia uma população 
vivendo aqui, uma ocupação, uma história. 
E isso precisa ser levado em consideração”, 
defende ela, reforçando a importância de 
se conhecer o passado para compreender 
o presente.

O desmembramento do Pará se dese-
nha, então, como um capítulo da história 
republicana brasileira não apenas, para a 
formação do território nacional como, so-
bretudo, para dar visibilidade à criação da 
identidade de um povo que ficou conhe-
cido pela sua resistência, antes mesmo de 
1943. E com um jeito todo peculiar de ser 
amapaense.

Jeito esse cantado pelos compositores 
amazônidas Joãozinho Gomes e Val Milho-
mem que expressam o amor por essa terra 
em versos emocionados: “Quem nunca viu 
o Amazonas / Nunca irá entender a vida 
de um povo / De alma e cor brasileiras / 
Suas conquistas ribeiras / Seu ritmo novo / 
Não contará nossa história por não saber e 
por não fazer jus / Não curtirá nossas festas 
tucujus / Quem avistar o Amazonas, nesse 
momento, e souber transbordar de tanto 

amor / Este terá entendido o jeito de ser do 
povo daqui / Quem nunca viu o Amazonas 
/ Jamais irá compreender a crença de um 
povo / Sua ciência caseira, a reza das ben-
zedeiras, o dom milagroso”.

Identidade regional
Essa e outras canções de compositores 

locais surgiram entre as décadas de 1980 e 
90, conta a historiadora Maura Leal, quan-
do o Amapá estava prestes a se tornar Esta-

do, daí o surgimento do 
que hoje se conhece por 
MPA (Música Popular 
Amapaense). Pois, essas 
canções afloraram o sen-
timento de amapalidade, 
principalmente, na déca-
da de 1990.

“Em 1988, quando 
se lança a proposta de 
transformar o território 
em Estado, defendida 
por políticos locais, a 
justificativa que eles vão 
buscar é exatamente a 
de que a região já tinha 
a sua identidade regional 
fundamentada, de que 
ele já se diferenciava de 
outros estados. E essa de-
fesa era justificada com a ideia da integra-
ção. O Amapá é brasileiro como qualquer 
outro Estado. Então, enquanto qualquer 
outro Estado, ele também tem o mesmo di-
reito. Ele deve ganhar as mesmas condições 
dentro desse debate”, esclarece Maura Leal.

E um dos exemplos da característica de 
resistência é a cultura do marabaixo, que 
nasceu em Mazagão e ganhou grande re-
percussão em Macapá, através do mestre 
Julião Ramos e dona Gertrudes Saturnino. 
Juntos, nos bairros Laguinho e Favela, eles 
deram vida a essa manifestação e a cultiva-
ram com muita fé, amor e devoção. O rela-
to é de Danniela Ramos, bisneta de Julião 
Ramos, que ajuda a manter viva essa tradi-
ção no Amapá.

“Mesmo quando o marabaixo quis 
morrer, por conta de falta de incentivo, 
preconceito e discriminação que sofremos 
até hoje, o nosso povo sempre resistiu, lu-
tou pra que essa cultura se mantivesse viva 
através da fé e devoção aos santos home-

nageados e amor 
por essa cultura”, 
conta Danniela. É 
que, em todo o Es-
tado, o marabaixo 
é uma grande ho-
menagem aos san-
tos padroeiros das 
comunidades ne-
gras e se consagrou 
como a maior e 
mais autêntica ma-
nifestação cultural 
do Amapá.

Ex-Território
Ainda com relação à ideia de que tudo 

mudou no Amapá, após a criação do ex-
-Território Federal, Maura Leal conta que 
ela é sustentada porque, de fato, foi uma 
época efervescente, quando houve a aber-
tura de ruas, construção de hospitais e pré-
dios públicos que abrigariam a estrutura 
administrativa que se formava. “Dos gover-
nadores que passaram pelo Amapá, os que 

mais receberam recursos foram Janary Nu-
nes [1943-1955], Ivanhoé Martins [1967-
1972] e Annibal Barcellos [1979-1985]. Fo-
ram os períodos em que o Amapá mais se 
desenvolveu, principalmente, a cidade de 
Macapá”, ressalta a historiadora.

Ela conta ainda que, a ideia de criação 
dos territórios federais dentro da política 
brasileira sempre veio com a visão de que 
eram etapas preparatórias, transitórias. 
Não eram períodos permanentes, mas, 
sim, temporários até que estas regiões pu-
dessem se manter economicamente, uma 
vez que, manter estas regiões como terri-
tórios era muito dispendioso para a União, 
de onde vinham os recursos. O que não é 
muito diferente dos dias atuais, quando o 
Amapá, mesmo transformado em Estado 
em 1988, continua dependente de recursos 
do governo federal.

“A quantidade de pessoas que vieram 
para o Amapá atraídas pela promessa da 
criação dessa nova unidade política, por-
que aqui tinha emprego, é enorme. E o Ter-
ritório vai empregar muita gente deixando 
essa herança quando o Amapá vira Estado. 
Tanto que, até hoje, uma característica local 
muito forte é uma quantidade excessiva de 
funcionários públicos. Quase todo mundo 
depende do Estado”, compara Maura.

A historiadora também reforça que o 
projeto de Território Federal levou uma mi-
gração muito grande de pessoas pra dentro 
da capital, inchando a cidade, colocando 
Macapá entre as capitais com um número 
muito alto de habi-
tantes, comparada 
a outras capitais 
do país. “Mas, é 
uma cidade pouco 
desenvolvida, com 
pouca estrutura, 
muitas pontes, 
porque as pessoas 
encontraram nes-
ses espaços as pos-
sibilidades de mo-
radia, bairros com 

extrema dificuldade estrutural. Pode não 
parecer, mas são heranças deixadas pelo 
ex-Território”, lembra.

Cultura
O jeito de ser do povo daqui, às vezes, se 

confunde com o jeito de ser do povo de lá, 
do Pará. O desmembramento das terras do 
Estado paraense trouxe costumes, lingua-
gem, gastronomia, religiosidade e música 
que foram incorporados à cultura local.

É o caso do Círio de Nazaré, que se tor-
nou uma das mais importantes manifesta-
ções religiosas do Estado, sendo celebrado 
há 83 anos, quando o Amapá ainda era 
parte do Pará. E até hoje arrasta multidões 
pelas ruas e avenidas de Macapá.

Aqui também se encontram comidas 
típicas paraenses como o vatapá e o tacacá. 
Mas, sempre com um toque amapaense, 
como por exemplo, o famoso camarão no 
bafo, que ganhou até festival só pra ele no 
Amapá. Dizem que ele se popularizou a 
partir da praia de Fazendinha pela maneira 
como ele é servido: com pimenta ou tucupi 
e a farofa.

Outra influência dos paraenses é o rit-
mo melody que, inclusive, já tem represen-
tação do movimento com a Federação das 
Equipes e Fã-Clubes de Melody (Fefam). 
Estas e outras heranças como, até mesmo 
o jeito de falar, rememoram a história dos 
amapaenses.

Fotos: Maksuel Martins

Saiba como se formou a identidade regional e qual foi a influência da criação do ex-Território Federal neste processo.
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Caminho Empreendedor oportuniza 
mulheres em Pedra Branca

Reinaldo Coelho

“Muitas vezes o que pre-
cisamos é uma opor-
tunidade. Uma opor-

tunidade para iniciar um negócio, para 
crescer, mudar de vida, ser independente 
e essas pessoas tiveram uma oportunida-
de, aproveitaram e acreditaram. Esse é o 
sentimento que compartilhamos quando 
chegamos nos municípios com o Proje-
to Caminho Empreendedor. Oportuni-
zar pessoas a melhorarem de vida por 
meio do empreendedorismo é o nosso 
principal objetivo! E não para por aqui, 
logo chegaremos em outro município”, 
detalhou a deputada estadual Marilia 
Góes (PDT), ao partir para a realização 
de mais um evento do Projeto Caminho 
Empreendedor que é realizada pela Fren-
te Parlamentar em Defesa do Empreen-
dedorismo, Cooperativismo e Economia 
Solidária (Fecesap) com apoio da Agên-
cia de Fomento do Amapá e está percor-
rendo todos os municípios.

E chegou ao município de Pedra 
Branca do Amapari possibilitando que a  
semana começasse diferente para a Ana 
Célia. A vendedora de cosméticos ouviu 
falar do projeto Caminho Empreendedor 
e decidiu participar. 

O evento aconteceu na última segun-

da-feira, 11, na Escola Estadual Profª Ma-
ria Helena e a empreendedora foi mais 
uma das 137 que já empreendem tiveram 
a oportunidade de encontrar caminhos 
para ampliar o negócio. 

Casada e com três filhos, Ana encon-
trou no empreendedorismo um meio de 
ter o seu próprio dinheiro e agora busca 
crescimento profissional. “Eu fiquei sa-
bendo do projeto e decidi participar, pois 
quero aumentar meu estoque de produ-
tos para atender mais clientes. É com esse 
empreendimento que tenho minha pró-
pria renda, então quero continuar inves-
tindo e crescendo”, explicou. 

Para mostrar como a empreendedo-
ra pode ter acesso a financiamentos e 
aumentar as vendas, o projeto ofertou 

palestras e oficinas relacionadas ao em-
preendedorismo. Foram 224 participan-
tes, dessas 137 são empreendedoras e 87 
pretendem iniciar seu próprio negócio.  
Também participaram mulheres de Serra 
do Navio.

 A deputada estadual Marilia Góes 
(PDT) ficou feliz com a participação das 
empreendedoras. “Mulheres que saíram 
de casa para participar desse projeto com 

o objetivo de me-
lhorar a vida por 
meio do empre-
endedorismo. Nós 
acreditamos em 
vocês e é isso que 
nos motiva a rea-
lizar esse projeto. 
Obrigada a todos 
os parceiros, Fe-
cesap, Prefeitura 
de Pedra Branca, 
Afap e aos nos-
sos mobilizadores 

Chicão e Nancy e equipe. Com o apoio 
dessas pessoas conseguimos realizar mais 
uma etapa. Agora rumo ao próximo mu-
nicípio”. Declarou a deputada pedetista.

Para a deputada estadual Marilia Góes 
(PDT), que preside a Fecesap, esta é uma 
oportunidade de levar para as mulheres 
conhecimento e capacitações para que 
possam iniciar ou seguir no caminho do 
empreendedorismo. “O empreendedo-
rismo muda a realidade dessas mulheres 
e nós somos facilitadores desse processo 
auxiliando essas pessoas para que tenham 
informações de como iniciar ou melho-
rar um negócio e incentivando para que 
não desistam”, informou.

As deputadas estaduais Janete Tavares 
e Aparecida Salomão, membros da Fren-

te, também participaram da programa-
ção. 

Projeto Caminho Empreendedor
O projeto é realizado pela Frente Par-

lamentar em Defesa do Empreendedoris-
mo, Cooperativismo e Economia Solidá-
ria (Fecesap) em parceria com a Agência 
de Fomento do Amapá e percorrerá todo 
o Estado.

O município de Mazagão foi primeiro 
a receber o projeto durante os festejos de 
São Tiago, além dos cheques, os empre-
endedores receberam kit’s de boas práti-
cas do Projeto Caminho Empreendedor, 
realizado pela deputada estadual Marília 
Góes. O projeto disponibilizou avental, 
touca e uma ecobag (sacola sustentá-
vel) para quem participou do seminário, 
oficinas e palestras e que trabalhará no 
evento.

 Santana foi o segundo município a re-
ceber o Caminho Empreendedor,  onde 
200 mulheres foram capacitadas. Ofi-
cinas e palestras sobre coaching, linhas 
de financiamento e planejamento, fazem 
parte da programação. 

Cerca de 200 mulheres estiveram 
juntas em busca de conhecimento para 
iniciar ou ampliar um empreendimento, 
como a doceira 
Daleteh dos San-
tos, de 26 anos. A 
empreendedora 
começou a fazer 
brigadeiros por 
necessidade, após 
separar-se do ma-
rido.

“Eu dependia 
do meu ex-ma-
rido para tudo e 

quando me separei me vi cheia de dívidas 
e sem saber o que fazer, fiquei desespe-
rada”.

Com a ajuda de uma amiga que pas-
sou a receita do brigadeiro, Daleth utili-
zou R$ 25 para fazer os primeiros doces. 
Vendeu os produtos e conseguiu R$ 50, 
que posteriormente se transformaram 
em R$ 100, e assim ela expandiu as ven-
das e os sabores que atualmente são mais 
de 30.

“Estou conseguindo realizar o sonho 
de fazer uma faculdade e com esse pro-
jeto encontrei o caminho para ampliar 
meu negócio e melhorar a qualidade. Es-
pero ter um espaço e aumentar mais ain-
da as minhas vendas”, afirmou.

Fecesap 
A Frente Parlamentar em Defesa do 

Empreendedorismo, Cooperativismo e 
Economia Solidária (Fecesap), instalada 
pela Resolução nº 0018, objetiva atuar no 
fomento da economia e fortalecimento 
de projetos desses segmentos. A Fecesap é 
presidida pela deputada estadual Marilia 
Góes (PDT) e constituída pelas deputa-
das estaduais Aparecida Salomão (PSD), 
Edna Auzier (PSD), Janete Tavares (PSC) 
e o deputado Max da AABB (SDD).

Projeto é uma iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Solidária. 
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Reinaldo Coelho

Macapá pode amanhecer, neste 
domingo, sem a tarifa social 
do transporte coletivo, uma 

decisão unilateral das empresas de transpor-
te coletivo que operam em Macapá, através 
do Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Amapá (SETAP). Em revelia 
a Companhia de Trânsito de Macapá (CT-
Mac) declara que a suspensão de cobrança 
da tarifa social é ilegal. A companhia afir-
mou que vai fiscalizar o serviço neste do-
mingo.

A tarifa criada em 2008 que corresponde 
à metade de uma tarifa normal nos ônibus, 
hoje em R$ 2,75, deve ser cobrada R$ 1, 40 
por arredondamento, aos domingos e feria-
dos. 

O SETAP pediu que o valor devido de 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Na-

tureza (ISSQN) à PMM fosse compensado 
por meio da tarifa social o que segundo o 
presidente da CTMac, André Lima, não se-
ria possível.

“A tarifa social, criada pelo prefeito an-
terior, dizia que era pura e simplesmente 
tarifa social, não indicava fonte de custeio. 
Quando foi feita a indicação sob custeio foi 
feita por decreto, não por lei, ou seja, uma 
medida errada” explicou André Lima.

Ele garantiu que haverá fiscalização e 
caso as empresas desrespeitem a lei recebe-
rão notificação e serão multadas. Lima ga-
rantiu que a equipe de fiscalização estará aos 
domingos nas ruas realizando blitz.

O presidente pediu que os usuários de-
nunciem caso as empresas não cumpram 
a lei. Segundo o presidente, o SETAP pode 
tentar por meio da Justiça a revogação da lei.

Tarifa Social
A Tarifa Social foi criada em 2008 atra-

vés de lei, porém sem indicativo de sua fonte 

compensatória. Perdurou essa situação nas 
gestões do então prefeito João Henrique 
(PSB/PT), permanecendo nos governos de 
Roberto Góes (PDT) e Clécio Luís (PSol e 
Rede) que seria custeado pelo ISSQN, mas 
nunca houve regulamentação. Por decisão 
política, a diferença relativa ao benefício se-
ria compensada nos débitos referentes aos 
impostos devidos pelas empresas, especial-
mente o Imposto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN).

Agora o SETAP questiona sua validade e 
que a taxa social deveria ter uma legislação 
própria, que foi elaborada, aprovada, mas 
nunca sancionada. Esse reconhecimento da 
ilegalidade do decreto só aconteceu, porque 
houve uma decisão da secretaria de Fazen-
da do município de Macapá, com base nos 
pareceres fiscais de números 007, 008, 009, 
010 de 2017, da Coordenadoria de Arreca-
dação e Fiscalização, de não reconhecer a 
compensação da tarifa social com débitos 
de ISSQN, ao mesmo tempo em que não 

informou como será compensada ou paga 
a diferença relativa ao benefício. Enquanto 
era favorável as empresas o decreto era bom, 
mudou é ilegal.

Mas essa decisão pode ter outras moti-
vações, o aumento da tarifa que encontra-se 
justicializada. Essa majoração foi aprovada, 
em abril, por maioria no Conselho Munici-
pal de Transportes (com votos favoráveis da 
Procuradoria da Prefeitura de Macapá, Câ-
mara de Vereadores, CTMac e Movimento 
Estudantil), tendo sido encaminhado para a 
discussão na Câmara de Vereadores de Ma-
capá e de acordo com o SETAP, em Nota de 
Esclarecimento publicado em suas redes so-
ciais, onde esclarecem sobre a omissão dos 
vereadores macapaense sobre o aumento. 
“A Câmara Municipal se omitiu em não se 
manifestar sobre decisão tomada ainda em 
abril pelo Conselho Municipal de Transpor-
tes e permitir que mais uma vez a decisão 
sobre a tarifa fosse definida nos tribunais. 
Essa letargia dos vereadores se confunde 

SETAP ameaça extinguir a Tarifa Social em Macapá

O usuário macapaense aguarda até duas horas pelo seu transporte e paga um preço salgado. Ele tira de seu bolso R$ 330,00 reais/mês, 
1/3 do salário mínimo por pessoas. Em uma família que tem 4 membros usuários do transporte público o resultado é catastrófico, R$ 
1.320,00 precisaria ganhar dois salários mínimos para poder se locomover para ir e vir do trabalho e escola. E cortando lazer, pois a 

Taxa Social caiu e precisando de “carona” para o hospital. Quem perde é o contribuinte, a prefeitura e o SETAP nada.
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pela CTMac. De acordo com o site institu-
cional do governo municipal, “as atividades 
operacionais são terceirizadas e executadas 
por empresas que foram contratadas por 
licitações públicas”. O que nunca aconteceu 
em Macapá. Existe um compromisso para 
que isso aconteça de acordo com uma au-
diência na Justiça em 2014, que garantiu à 
prefeitura o direito à promoção de novas 
licitações para contratação de empresas de 
ônibus para Macapá. Mas, até agora nada foi 
feito, com transparência. 

Se não há concorrência enquanto se 
presta o serviço, é óbvio que a empresa ven-
cedora não terá estímulos para a melhoria 
de sua frota. Porém, devido ao fato de dividi-
rem a cidade em diversas regiões, e em cada 
uma dela haver mais de um empresa atuan-
do, a prefeitura não considera que exista um 
monopólio. Mas, ao analisarmos de perto, 
podemos perceber que não há concorrência 
entre empresas pois a origem e o destino é 
sempre diferenciado, mesmo que percor-
ram uma mesma parte do percurso.

A partir da crítica às licitações, dissemos 
que não há incentivo para a melhoria de um 
serviço se não há concorrência deste servi-
ço. É estranho que as empresas peçam o re-
embolso da Taxa Social.

É estranho pois estão transportando 
100 mil passageiros em média por dia, as 

empresas ainda precisem de auxílios para 
suas frotas. Com a passagem a R$ 2,75, as 
empresas faturam juntas algo em torno de 
R$ 2,750 milhões por dia e R$ 66 milhões/
mês (apenas contando os 6 dias úteis). É 
claro que apresentando estas cifras pode-se 
pensar que as manifestações estão certas em 
protestar contra um preço exorbitante.

E Macapá apresenta além do déficit de 
ônibus, a péssima qualidade dos veículos, 
a falta de treinamento de relacionamentos 
dos funcionários, as ruas e avenidas de 
Macapá em péssimas condições de trafe-
gabilidade, a falta de locais de parada de 
ônibus, devidamente padronizadas, com 
segurança e iluminação pública desses lo-
cais onde o usuário aguarda até duas ho-
ras pelo seu transporte e paga um preço 
salgado que tira de seu bolso R$ 330,00 
reais/mês, 1/3 do salário mínimo por pes-
soas. Em uma família que tem 4 membros 
usuários do transporte público o resulta-
do é catastrófico, R$ 1.320,00 precisaria 
ganhar dois salários mínimos para poder 
se locomover para ir vir do trabalho, esco-
la, cortando lazer, pois a Taxa Social caiu 
e precisando de “carona” para o hospital. 
Quem perde é o contribuinte.

festações não apontam uma solução para o 
problema.

As estimativas de 2016 do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
revelam que a população de Macapá é de 
465.495 habitantes, sendo o 51° município 
mais populoso do Brasil e o quinto da Re-
gião Norte. 

Além de capital é uma cidade-estado, 
pois concentra 70% da população e tem 
35 linhas de circulação de ônibus dividi-
das em cinco empresas responsáveis por 
175 ônibus. Os dados são do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Passageiros do 
Amapá (SETAP). Mais de 1,2 mil trabalha-
dores, entre motoristas, cobradores e des-
pachantes atuam no transporte público de 
Macapá. Pouco mais de 100 mil passagei-
ros dependem do transporte, ou seja ¼ da 
população utiliza o transporte público, os 
outros ¾ não usam por falta de mais ônibus 
e de mais linhas, pois a população cresceu, 
mas as empresas não ampliaram sua frota, 
fizeram as substituições dos velhos e a pre-
feitura de linhas.

Se a idade média geral dos veículos no 
Brasil é de 8 anos e 8 meses, a idade da fro-
ta de ônibus em Macapá, tanto rodoviários 
como urbanos, é de 9 anos e 2 meses, em 
média.

Se os 469 mil habitantes de Macapá re-

solvessem se locomover de ônibus pela ci-
dade, cada veículo teria que ter a capacidade 
de acomodar cerca de dois mil passageiros. 
A frota atual, de 175 veículos, é insuficiente 
para atender à população. Carros superlo-
tados, com passageiros ocupando todos os 
espaços possíveis são vistos com frequência 
nos horários de pico e indicam o déficit his-
tórico.

Os dados não são deficitários apenas em 
uma relação de possível adesão de todos os 
moradores ao transporte coletivo, mas a 
média atual também demonstra o que mi-
lhares de passageiros vivem no dia a dia. 
Segundo o SETAP, 100 mil pessoas, passam 
por dia pelas catracas dos ônibus locais. A 
média, considerada a frota atual, é de 60 
passageiros para cada veículo, o que ainda 
demonstra um déficit acima do comum.

É certo que ao analisar o problema do 
transporte público pode-se perceber que a 
culpa é da gestão pública dos transportes. 
Entretanto, os governantes não erram ape-
nas por tabelar o alto preço, em conluio 
com as empresas de transporte. Há diversas 
outras falhas no sistema de transportes pú-
blicos.  

Primeiramente, a rede de ônibus é gerida 

com prevaricação”.
Ao perceber essa “manobra” o SETAP te-

ria pedido a tutela antecipada a Justiça ama-
paense em julho o que foi atendido pelo juiz 
Mário Mazurek, da 2ª Vara Cível e de Fazen-
da Pública de Macapá, que concedeu   ante-
cipação de tutela ao SETAP e determinou o 
aumento da tarifa de ônibus de Macapá de 
R$ 2,75 para R$ 3,25.

Porém menos de 15 dias após a decisão 
judicial em primeira instancia de reajustar 
em R$ 0,50 a tarifa dos coletivos foi revo-
gado pelo TJAP após ação da prefeitura da 
capital. 

O presidente do SETAP, Décio Melo, 
disse que a queda na arrecadação pode im-
pactar diretamente no serviço oferecido à 
população. Ele informou não descartar a re-
dução de até 50% na frota para reduzir cus-
tos, além da suspensão de reajuste salarial 
dos rodoviários.

“A ordem tem que ser cumprida, mas o 
sistema ninguém sabe o que vai acontecer. 
Vamos ter que baixar salários de funcio-
nários, pode acontecer redução de frota. 
Como vamos manter? Se já estamos desde 
janeiro no prejuízo”, adiantou o presidente 
do sindicato das empresas.

Aliado a isso, houve as manifestações in-
dividuais de vereadores que tinham o único 
objetivo de se promover às custas do tema, 
sem nenhum conhecimento sobre o sistema 
nem intenção de melhorá-lo.

Ameaças do SETAP
Além da suspensão da tarifa social, sus-

peição do decreto executivo, o sindicato 
patronal ameaça na mesma Nota de Escla-
recimento que: “Caso essa decisão prospere, 
as empresas não terão outra solução senão 
rever o reajuste dado aos trabalhadores ro-
doviários (concedido a partir da decisão da 
tarifa) e nos investimentos na renovação da 
frota, assumidos junto à população. A carga 

tributária, os constantes reajustes de com-
bustíveis e de outros insumos e a necessida-
de de reajuste anual aos trabalhadores que 
atuam no sistema precisam ser equilibrados 
com uma política de reajuste tarifário que 
ao menos garanta anualmente a reposição 
das perdas da inflação”.

Ou seja, aponta para que os Sindicato 
dos Rodoviários acionem a greve da catego-
ria, para manter os salários de seus sindica-
lizados.

Posicionamento municipal
Na argumentação do pedido para re-

torno do valor, a Procuradoria-Geral do 
Município (PROGEM) defendeu uma dis-
cussão ampla em relação ao custo da tarifa, 
que beneficie tanto as empresas, que devem 
cumprir obrigações com renovação da fro-
ta, quanto aos passageiros.

“Queremos a partir dessa decisão sen-
tar com as empresas e fazer essa atuação 
conjunta para que possamos chegar num 
valor condizente com o serviço prestado. 
Também não podemos quebrar as empresas 
para poder prestar um serviço à população”, 
declarou Evandro Milhomem, titular da Se-
cretaria Municipal de Assuntos Extraordi-
nários.

Transporte público e o alto preço das 
passagens – prejuízo somente para o usu-
ário

Praticamente todos os grandes municí-
pios vivem sérios problemas de transporte 
público. A cidade de Macapá, em especial, 
tem vivenciado sérios problemas. No ano 
de 2015 a passagem dos ônibus atingiu o 
valor de R$ 2,25, por decisão judicial. Estu-
dantes, principalmente, tem se mobilizado 
em passeatas e manifestações contra o alto 
preço cobrado. Apesar das claras dispari-
dades entre o valor cobrado, o número de 
usuários e a qualidade do serviço, as mani-
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#oFutebolAmapaenseEstaDeLuto - Luiz Fernando MARECO Leal  - * 1953  -  + 2017
Reinaldo Coelho

O mundo do futebol perdeu um 
dos jogadores mais atuantes do 
futebol amapaense e paraen-

se, na década de 1970. Morreu na tarde de 
quarta-feira (13), Luiz Fernando Mareco 
Leal (64), popularmente conhecido pelo 
apelido de ‘Marreco’, que escreveu sua his-
tória em gramados dentro e fora do Amapá. 
No estado, o ex-jogador vestiu as camisas 
do Amapá Clube, Santana e no Pará, defen-
deu o Clube do Remo, ao lado de Bira, onde 
foi tricampeão.

Mareco foi treinador da equipe do São 
José em 2007 e da Seleção de Tartarugalzi-
nho para dirigir a seleção do município no 
Campeonato Intermunicipal.

O ex-Jogador de futebol era Comentaris-

ta Esportivo da Rádio Difusora de Macapá, 
se foi em pleno festejo dos 74 anos do Ama-
pá como Território Federal, que ele ajudou 
a construir. Nascido em 1953, em Vigia-PA, 
o jogador Luís Fernando Mareco Leal, foi 
filho de Pedro Souza Leal e Leonor Mareco 
de Queiróz.

Os colegas de bancada da Rádio Difuso-
ra de Macapá (RDM) que conviviam o dia a 
dia deste comentarista esportivo, admirado 
por todos os ouvintes, manifestaram seu pe-
sar pelo falecimento do colega e amigo.

A  RDM, através do jornalista Roberto 

Gato seu diretor e conterrâneo do jogador 
Mareco nos gramados amapaenses e admi-
rador do cidadão, manifestou sua tristeza 
com a perda do amigo e servidor. “A gente 
brincava muito com seu apelido. Mas em 
campo era só cruzar a bola na cabeça dele 

que ele marcava. Era não só um grande jo-
gador, como também um grande ser huma-
no”.

O diretor de Jornalismo, Janderson Can-
tanhede, disse que “o  esporte perde um 
grande jogador e nós perdemos um grande 
amigo. O Mareco representava muito para 
nós todos. Por onde passou ele deixou mui-
ta alegria e competência, era um grande 
exemplo. É hora de rezar por ele e dar con-

forto à família”.
Uma amiga de longa data, Rita Goebel, 

enviou mensagem:
 “Eu o reencontrei virtualmente após 40 

anos e ele me passou algumas fotos de sua 
carreira esportiva, ficou de me mandar um 
histórico e outro dia me disse que não tinha 
esquecido, estava escrevendo. O que sei é 

que jogou nos nossos clubes Amapaenses 
e era ex jogador do Clube do Remo, pelo 

qual foi Tri Campeão Paraense, atualmente 
residindo em Macapá onde trabalhava na 
Secretária do Estado do Desporto e Lazer e 
na Rádio Difusora de Macapá. Descanse em 
amigo querido”.

Ney Pantaleão, Jornalista e apresentador 
“Hoje é um dia de tristeza para a crôni-

ca esportiva do Amapá. Foi com pesar que 
recebo a notícia do falecimento do querido 
Fernando Mareco, ex-jogador de futebol e 

comentarista esportivo do rádio e TV. (Na 
foto ao meu lado). Tive o prazer de dividir 
momentos de Alegria com ele! Que o nos-
so Criador do Universo conforte os amigos 
e familiares neste momento de dor. Vá em 
paz, Marecão!”

A Associação dos Ex Jogadores de Fute-
bol do Amapá-EXCRETE, manifestou seu 
pesar pelo falecimento do associado e rela-
cionou os clubes que atuou:

Amapá Clube...campeão(1973/74)
Santana Clube (1975/1976)
Clube do Remo (tri campeão 77/78/79)

Desportiva do Espírito Santo (???)
*Atualmente era servidor da SEDEL a 

disposição da Rádio Difusora de Macapá, 
como comentarista esportivo.

Foi um dos meus ídolos do futebol no 
Santana Clube....que Jesus Cristo o receba 
em sua glória #oFutebolAmapaenseEstaDe-
Luto.

O SANTANA ESPORTE CLUBE vem, 
com profundo pesar, comunicar o faleci-
mento do ex-jogador FERNANDO MA-
RECO, ocorrido hoje, 13/09/2017, no HE, 
em Macapá-AP. Que Deus, na sua infinita 
bondade, o tenha no reino dos céus, e con-
forte a família enlutada neste momento de 
profunda dor.



O 15º Campeonato Brasileiro Femini-
no Elite, 2º Campeonato Brasileiro 
Feminino Juvenil e do 10º Campe-

onato Brasileiro Masculino Cadete serão realiza-
dos em Cuiabá, capital do Mato Grosso e acon-
tecerão a partir deste domingo (17) e encerra no 
dia 23 de setembro deste ano.

Atletas de todo o Brasil já podem iniciar a 
corrida final de preparação para estes que são 
alguns dos mais tradicionais torneios de Boxe 
do Brasil, palco de revelação dos nossos maiores 
talentos.

O Amapá estará sendo representado por cin-
co pugilistas do projeto “Formando Campeões” 
do Clube de Boxe Nelson dos Anjos. A academia 
ajudou ao longo dos anos mais de mil crianças a 
saírem da zona de risco e revelou grandes nomes 
para o Boxe amapaense, que representaram com 
sucesso o Amapá nas competições nacionais e 
internacionais.

Macapá-AP, 16 a 22 de setembro de 2017 ESPORTE - B7

Campeonato Brasileiro de Box
Cinco pugilistas amapaenses em Curitiba

Reinaldo Coelho A delegação amapaense é composta por qua-
tro boxeadores e uma pugilista. Os lutadores vão 
competir na categoria cadete, já a única mulher 
do grupo lutará no juvenil até 60 quilos.

As equipes de Boxe do Amapá, quando tem 
de participar de eventos fora do Estado, tem de 
treinar e lutar para conseguir o patrocínio para 
pagamentos de passagens e estadias nos locais de 
competições.

Os pugilistas David Souza (15 anos)  Otávio 
Augusto (15 anos), Gabriel Souza (16 anos), Da-
vid Amorim (15 anos), Ane Ramos (18 anos) es-
tarão pela primeira vez, representando o Amapá 
em evento do Box nacional. A meta estabelecida 
pelo técnico da equipe o ex-pugilista Nelson dos 
Anjos é de que tem de ter concentração e treina-
mentos intensivos para a luta que acontecerá em 
Curitiba.

Mesmo com o treino puxado os atletas reco-
nhecem que deve ser assim e que as exigências do 
mestre Nelson dos Anjos e para que eles tenham 
bom resultado na disputa, onde terão de enfren-
tar os melhores pugilistas do Brasil.

O quinteto está se preparan-
do para o brasileiro de Box desde 
2016, para eles o fato de saírem 
da sua comunidade e enfrentar 
uma longa viagem para outro 
Estado e outra cultura mexe com 
os nervos e pode desfocar da luta 
e é isso que Nelson dos Anjos 
vem procurando evitar.

“Faço treinos intensivos, para 
que eles foquem na luta e esque-

çam aonde irão estar.”
Porém, o mestre e seus discípu-

los têm outro problema para lhes ti-
rar a concentração, como conseguir 
recursos para a se manterem duran-
te uma semana em Cuiabá, além de 
conseguir equipamentos novos e 
uniforme para se apresentarem dig-
namente na competição.

A rapaziada é de menor, so-
mente a pugilista Ane Ramos tem 
18 anos e por isso eles precisam de um acompa-
nhante, e a maioria é de origem humilde e estão 
se virando para conseguir equipamentos a altura 
do evento.

O Gabriel Souza, conseguiu convencer sua 
mãe, após muita reclamação e comprou um kit 
que resultou em uma despesa de R$ 500,00 na 
renda da familia. “Essa despesa não estava previs-
ta e minha mãe “xiou” muito, mas me apoiou e 
compramos as luvas e outros componentes. Mas 
vou retribuir esse apoio, colocando uma medalha 
no peito e trazendo para todos os amapaenses”.

O que não aconteceu com David Amorim, 
que mora com a avó e não pode compara o mate-
rial do neto. “Consegui uma luva emprestado do 
meu amigo, pois não tenho condições de com-
prar. Minha avó não pode me ajudar”.

Porém, para esses jovens a vontade de subir 
em um ringue nacional e representando o Ama-
pá e seu Club lhes dão mais ânimo. Os lutadores 
vão competir na categoria cadete, já a única mu-
lher do grupo lutará no juvenil até 60 quilos.

Para a única mulher da delegação, Ane Ra-

Boxeadora da Academia Nelson dos Anjos, disputa Campeonaro Brasileiro de Boxe

mos, o trabalho do mestre Nelson dos Anjos, 
lhes ajuda, “pois ele transfere sua animação para 
nós e nos incentiva muito, deixando tudo mais 
leve, pois foi um ano de treinamento”.

Além da conquista dos títulos, a grande vi-
tória, será o acesso direto a Bolsa Atleta do Go-
verno Federal. “Eles têm mais incentivo para 
treinar, pois estão em busca dessa bolsa, que vai 
ajudar muito na vida deles”, ressalta Nelson dos 
Anjos.

Que destaca que dois desse quinteto já tem a 
Bolsa Atleta estadual. “Dois deles já receberam 
o benefício estadual e foi que esse dinheiro que 
conseguiram comprar suas passagens. Não po-
dia manda eles sem um acompanhante pois, são 
menores e precisava para de passagens para mais 
três e para mim”.

Mais, os recursos vieram através do   juiz 
da Vara de Execução de Penas e Medidas Al-
ternativas (VEPMA), Rogério Bueno da Costa 
Funfas, que doou as passagens que faltavam, 
possibilitando que a delegação chegasse a sede 
do evento nacional.
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‘Devaneios’ - Um livro da poetisa 
amapaense Maria Helena Amoras 

“Aos jovens e a todos os amapaenses que admiram nosso trabalho, principalmen-
te os poetas, que continuem valorizando o trabalho dos educadores e não se es-
queçam de que somente através do estudo, instrução e educação poderemos me-

lhorar o nosso estilo de vida, no mundo em que vivemos”.

Página  4.
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ALTAMIR GUIOMAR DOS SANTOS – TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – EX-FUNCIONÁRIO DA ICOMI
Reinaldo Coelho

A editoria do pioneirismo 
amapaense, traz essa sema-
na, a história de um santa-

nense que nasceu quando Santana era 
Distrito de Macapá e a primeira mi-
neradora se implantou no Amapá – A 
ICOMI, 5º filho de uma prole de 11 ir-
mãos e de um casal vindo das ilhas do 
Pará, para participar da implantação da 
mineradora em Serra do Navio.

Altamir Guiomar dos Santos, ma-
capaense (santanense) 05/09/1954, 63 
anos é filho de Eládio dos Santos e Co-
leta Guiomar dos Santos, dona de casa.

A implantação da ICOMI no Ama-
pá, que perdurou mais de meio século, 
modificou o relacionamento das em-
presas com os seus funcionários, antes 
da ICOMI funcionava os “barracões” e 
pagamento através de fornecimentos de 
gêneros alimentícios, a partir da ICO-
MI, passou seus funcionários terem o 
regime CLT, com direito a moradias 
digna, tratamento de saúde e forneci-
mento de educação aos seus dependen-
tes.

Isso moldou o sistema de família 
nortista, que adotou muito da cultura 
americanizada e a própria alimentação 
teve uma mudança radical. Além, de 
trazer mãos de obras das regiões ribei-
rinhas e de outros Estados para o Ama-
pá. E dando uma estruturação de cida-
de com arquitetura americana adaptada 
para o meio da floresta amazônica.

Essa situação foi vivenciada pelo 
nosso pioneiro, pois seus pais, são das 
ilhas do Pará e ao saberem da implan-
tação da mineradora no Amapá, vieram 
atrás de emprego e conseguiram. “Meu 
pai foi contratado como servente no 
escritório central da ICOMI, em Serra 
do Navio, e minha mãe, além da criação 
dos filhos contribuía como costureira 
dos uniformes dos funcionários, prin-
cipalmente dos Bombeiros Voluntários 

da empresa, aumentando assim a renda 
da família”, explicou.

Altamir Guiomar dos Santos, conta 
que os 12 anos que sua família passou 
em Serra do Navio foram os melhores 
de sua vida. “Tive uma infância agradá-
vel e segura, nossas brincadeiras eram 
sadias, peladas de futebol, empinar pa-
pagaios, jogar bola de gude. Além de 
frequentar uma escola, onde tínhamos 
os melhores professores do sul do país, 
contratados exclusivamente para nos 
educar. Além de um sistema de saúde, 
onde tinha o melhor hospital de refe-
rência na Região Norte”.

Esse sistema de saúde tinha uma 
preocupação principalmente com as 
doenças tropicais que minavam a vida 
dos amazônidas. “As doenças tropi-
cais, Malária, hepatite e a febre amarela 
eram combatidas com intensidade pelas 
equipes sanitárias, eles pernoitavam nos 
igarapés ao redor da vila, para combater 
os mosquitos, pois a ICOMI tinha essa 
preocupação de não ter uma epidemia 
que atingisse seus funcionários e mora-
dores de Serra do Navio. O Hospital era 
referência nacional”.

Quando da transferência de seu pai, 
para trabalhar no escritório da empresa 
em Santana, seu deu para a continui-
dade dos estudos dos filhos. “Meu pai 
foi transferido para Santana e fomos 
morar na Vila Amazonas, para que pu-

déssemos dar conti-
nuidade aos nossos 
estudos de segundo 
grau. Eu continuei 
os estudos na Escola 
da Vila Amazonas, 
depois fui para o Gi-
násio Augusto An-
tunes, também tinha 
patrocínio da ICO-
MI, conclui meu 
curso de Técnico em 
Administração de 

Empresa no Colé-
gio Comercial do 
Amapá”.

Altamir conta 
que sua juventu-
de obedecia o de 
melhor que tinha 
época. “Não ti-
nha maldades na 
juventude da mi-
nha época, os de-
sentendimentos 
eram resolvidos 
na hora e após 

tudo normalizava. Tínhamos o melhor 
Estádio de Futebol do Norte do Brasil 
o Augusto Antunes, onde assistíamos os 
embates do Campeonato Amapaense de 
Futebol”.

Quando completou a maioridade, 
Altamir Gouveia estagiou no Banco da 
Amazônia S/A, por dois anos, foi na 
época da implantação do Banco Brasi-
leiro de Descontos (Bradesco) no Terri-
tório do Amapá, fui contrato para atuar 
na agência central. Nesse período a Bru-
masa, que era do grupo Caemi, o mesmo 
da ICOMI foi constituída então fui con-
tratado e passei a trabalhar no setor de 
Recursos Humanos, mais precisamente 
no setor de Folha de Pagamento. Logo 
em seguida chegou no sul do Amapá a 
Jari Celulose, do Grupo Ludwig, voltei 
para Santana e fui para a Companhia de 
Dendê do Amapá (CODEPA), produto-
ra de Óleo de Dendê do mesmo grupo. 
Como todas essas empresas eram do 
mesmo grupo, ficamos sendo reversa-
dos entre elas. Passei muitas tempora-
das na Ancel, Codepa, Brumasa e ICO-
MI, foi um grande aprendizado, saímos 
melhor de que entravamos, passei 23 
anos no gripo CAEMI. Fui servidor em 
comissão da Prefeitura de Santana”.

Família
Altamir Guiomar dos Santos está 

completando 44 anos de casado, tem 
sete filhos, todos com curso superior, 
que vai do Magistério ao Direito. Ca-
sado desde 1973 com a Pedagoga e Fi-
losofa Raimunda Mendes dos Santos. 
“Casei com 18 anos de idade, estamos 
com 44 anos de casados. Minha esposa 
Raimunda Mendes, uma mulher guer-
reira, que me ajudou a criar sete filhos 
e temos três netos. Graças a Deus, os 
meus filhos estão todos formados, mi-
nha filha caçula e professora de Libras 
na UNIFAP”.

Morador após a aposentador de seu 

pai, Eládio dos Santos, da Avenida Cas-
telo Branco e após seu casamento ad-
quiriu sua residência na Avenida Prin-
cesa Isabel, onde reside até hoje. “Sou 
morador a décadas dessa avenida, aqui 
criei meus filhos e alguns ainda moram 
comigo”.

Altamir é administrador do Grupo 
público ICOMI, na rede social, 

https://www.facebook.com/groups/
icomi/?fref=ts, onde passa seu tempo 
atualizando imagens sobre a empresa 
mineradora e seus funcionários, tem 
2.491 membros e é bastante visitada.

Nestas seis décadas vividas ativa-
mente, em Santana, Altamir viu a his-
tória ser escrita e acompanhou como 
ator dessas mudanças sofridas pelos 
santanenses. De uma simples vila, San-
tana se tornou Distrito de Macapá, de-
pois se emancipou e hoje é o segundo 

maior município do Amapá. Viu deze-
nas de empresas se alternarem na ex-
ploração mineral de Serra do Navio e 
adjacências. Sofreu com a decadência 
das instalações administrativas e prin-
cipalmente das lindas Vilas de Serra do 
Navio e Vila Amazonas, que estão per-
dendo suas características e ele reclama 
mais da destruição da Estrada de Fer-
ro do Amapá, que tanto beneficiou os 
moradores rurais do entorno da EFA, 
que transportava suas produções agrí-
colas sem cobrar fretes. “Infelizmente, 
foi o descaso com o patrimônio públi-
co amapaense que estamos perdendo o 
que foi construindo em cinquenta anos, 
está se destruindo em cinco anos. É cul-
pa das mineradoras é sim, mais ainda 
de quem deverias fiscaliza-las e cobrar a 
manutenção desses empreendimentos. 
O Poder Público é o responsável pelo 
patrimônio do Amapá”, finalisa.

“Sou a favor de operações com Mineradoras trabalhando dentro da Lei em nosso 
Estado, visto que o Governo Federal não consegue administrar e fiscalizar, está dei-
xando que ONG’s estrangeiras dominem e Administrem a floresta Amazônica. E os 

nativos e cabocos da Amazônia não tem direito ao desenvolvimento?”
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Amapaense enfrenta três 
furacões nos EUA

Por Rita Goebel

Você que mora abaixo da li-
nha do Equador, não tem 
ideia das mudanças climáti-

cas que os Estados Unidos da América 
(EUA) passam, isso em função do vasto 
território e da diversidade de caracte-
rísticas geográficas, os Estados Unidos 
apresentam diversos tipos de climas. 
Grande parte do território norte-ame-
ricano encontra-se na Zona Climática 
Temperada.

Porém, acontecem os verões quentes 
com temperaturas elevadas (média de 
30ºC) nas regiões sul e sudeste do país e 
a ocorrência de furacões e tempestades 
tropicais nas costas sudeste e noroeste 
nas estações da primavera e outono.

Os Estados Unidos são o país com 
a maior comunidade brasileira no ex-
terior: A estimativa é de que quase 1,5 
milhão de brasileiros vivam no país. 

Esta semana conversando com a 
amiga Rita Goebel que é amapaen-
se, mora há muitos anos na cidade de 
Magnolia no  Texas (EUA), com o ma-
rido, o empresário Tom Goebel e o ca-
sal de filhos. Ela faz parte do Instituto 
Memorial Amapá e é uma das pessoas 
responsáveis pelo FaceMemorial que, 
através de fotos, resgata a memória de 

Macapá e seus pioneiros. Rita e profes-
sora na The Academy & Kids Club

Rita que está desde 1994 (23 anos), 
nos EUA e consultada como estava se 
saindo na passagem dos furacões que 
estavam assolando a costa americana 
ela foi rápida e decisiva “Já sobrevivi 
a dois furacões, inclusive um que era 
meu Xará”.

A amapaense que sobreviveu no Es-
tado do Texas, EUA, ao Furacão Rita 
que fez parte da temporada de furacões 
do Atlântico Norte em 2005. Foi a dé-
cima sétima tormenta, nono furacão, 
quinto maior furacão e o segundo fu-
racão de categoria 5 na temporada. O 
furacão impactou o Estado da Florida, 
nos Estados Unidos, Cuba, e em 21 de 

setembro de 2005 se converteu num fu-
racão de categoria 5 e passou a ameaçar 
Texas e Louisiana. Tocou na terra no 
dia 24 de setembro, entre Texas e Lou-
isiana. Ventos alcançaram 285 km/h e 
desde 1953 quando iniciou o sistema de 
nomeação dos furacões o único com a 
letra R era o furacão Roxanne em 1995. 

Rita Goebel conta que na época 
morava em The Woodlands, Texas, em 

uma casa de dois 
andares e resol-
veram ficar, caso 
chegassem inun-
dações poderiam 
subir para o se-
gundo andar. À 
tarde do mesmo 
dia resolveram 
juntamente com 
os vizinhos ir 
para estrada cha-
mada I-45 e ver 
se dava para sair 

da cidade. Porém, nos deparamos com 
milhões de pessoas evacuando a cidade 
com destino a Dallas que fica a 2 hrs 30 
mins de minha casa, era um dia quen-
te e nunca esqueci o olhar das pessoas 
dentro dos carros com seus animais, 
crianças c seus rostinhos assustados”. 

Com uma decisão corajosa a famí-
lia Goebel resolveu voltar para casa 
e enfrentar esse furacão. “Ele tinha o 
meu nome ‘Rita”. Voltaram mais não 
esquecerem os que fugiam para lon-
ge da catástrofe anunciada. “Pegamos 
galões de água para distribuir para as 
pessoas, eles nos agradeciam tanto, 
com lágrimas nos olhos, já estavam 7 
horas no carro e nem haviam saído da 
cidade. Voltamos com os corações an-

gustiados de ter visto aquela cena de 
guerra”.

De madrugada, o furacão passou 
uivando, quebrando árvores, telhados, 
cercas, casas pequenas, muita chuva e 
vento muito forte. “Nós ficamos no 
banheiro no centro da casa esperando 
passar, pela manhã fomos ver o estra-
go causado, árvores nas casas, falta de 
energia etc...., mais um sentimento de 
alegria nos contagiou por saber que 
estávamos salvos e nossa casa tam-
bém. Meu marido dizia eu sobrevivi a 
dois furacões ‘Rita’” 

O outro turbilhão veio acontecer 
112 anos depois do ‘Rita’, foi este ano, 
em agosto enfrentamos o Furacão 
Harvey que é um ciclone tropical tor-
nando-se um furacão de categoria 4 
atingiu o Texas em 24 de agosto e ficou 
até 25 com intensas chuvas aproxima-
damente 9 trilhões de agua da chuva 
ocorrendo uma enchente em lugares 
onde pessoas moravam a 30 anos e 
nunca tinham visto tanta água o pior 
desastre na história do Texas e a recu-
peração da cidade vai demorar anos. 

Mais uma vez a família Goebel re-
solveu enfrenta mais um furacão. “Nos 
também resolvemos ficar e enfrentar 
o Harvey, desta 
vez morando em 
Magnolia, Texas 
a alguns quilo-
metres da cidade 
de Houston, na 
sexta-feira co-
meçamos a sen-
tir que ia ser bra-
bo, estávamos 
com a visita do 
amigo Gilberto 

Pinheiro, ele é sua filha foram para o 
Canadá na manhã do sábado cedinho, 
meu esposo os deixou no aeroporto e 
voltou, nessa noite o furacão passou 
e veio com chuva daquelas ‘bagudas’, 
parecia um dilúvio com relâmpagos e 
trovões, por sorte não tinha vento for-
te.  

Rita Goebel, conta que ao amanhe-
cer foi olhar o estrago deixado pelo 
ciclone. “Pela manhã fui ver o estrago, 
me deparei com os córregos da minha 
rua como se fossem rios, os vizinhos 
não tinham eletricidade e algumas ár-
vores no chão, no quintal. Nossa casa 
estava tudo bem. A entrada do condo-
mínio só entrava de barco e no fim da 
rua algumas pessoas tinham água na 
garagem. Já em Houston e nos arredo-
res muitas casas tinham água na altura 
da cintura, uma tristeza de ver pessoas 
perderem suas fotografias, seus docu-
mentos e anos de histórias de suas vi-
das. Mais uma vez Deus nos poupou e 
só temos que agradecer”.

Destaque-se que o “Irma”, que as-
sombrou o EUA passou longe da fa-
mília Goebel, mas deixou muitas 
famílias de brasileiros e americanos 
destroçados. 

A amapaense que sobreviveu no Estado do Texas, EUA, ao Furacão Rita que fez parte da temporada de furacões do Atlântico Norte em 2005.
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‘Devaneios’ - Um livro da poetisa amapaense Maria Helena Amoras 
Reinaldo Coelho

Ela tem 87 anos de idade! Descul-
pa revelar sua idade, mas a poetisa 
tucuju Maria Helena Amoras, não 

tem nada a esconder, ao contrário, revela e 
oferece a todos seu amor ao saber, através de 
belas poesia que continua escrevendo com o 
mesmo fôlego da juventude.

Amapaense da gema, nasceu em maio 
de 1930, no município de Amapá. Aos 18 
anos transferiu-se para a capital Macapá para 
cursar a Escola Normal (antigo IETA, hoje 
UEAP) já trazendo na bagagem algumas poe-
sias. Marcou história como educadora da Lín-
gua Portuguesa na antiga Escola Industrial, 
hoje Escola Antônio Pontes.

Maria Helena Amoras, escritora, professo-
ra, poetisa. Lecionou em diversas escolas, foi 
vice-diretora em algumas, diretora da Asso-
ciação dos Professores do Amapá, professora 
de várias gerações.

No início de outubro, Maria Helena Amo-
ras, deverá lançar seu livro de poemas ‘De-
vaneios’, o evento   acontecerá na Biblioteca 
Pública “Elcy Lacerda”, com o apoio do poeta 
e escritor José Queiroz Pastana, gerente des-
ta instituição e também do escritor Ricardo 
Pontes. A poetisa consta da Coletânea Ama-

paense Poesia e Crônica, lançada em 1988 e 
foi uma das homenageadas pelo Memorial 
Amapá com a comenda de Notável. “Home-
nagem merecidíssima”.

Em entrevista a editoria do Tribuna Ama-
paense, a educadora e poetisa explicou por-
que a escolha do nome do seu primeiro livro 

de poesia. 
“O nome do livro lançado é “Devaneios”, 

pois li em certa ocasião que Albert Einstein, o 
grande físico, descobriu a teoria da relativida-

de através de devaneios 
o que me deu a inspira-
ção, para o meu livro de 
poesias”.

Os poemas esco-
lhidos para compo-
rem ‘Devaneios’, teve a 
sugestão dos filhos de 
Helena Amoras, com o 
apoio da poetisa. “São 
dezenas de poesias que 
já compus e apenas 72 
poemas constam nesta 
publicação. A escolha 
foi feita por sugestão 

dos filhos com o meu apoio incondicional. Es-
crevi usando as linhas romântica e saudosista”.

Mas destaque-se que este não é o primeiro 
livro de autoria da Maria Helena Amoras, o 
primeiro foi escrito em prosas ‘Macapá, um 
rastro de Pirilampos’. “Devido ter escrito meu 
primeiro livro em prosas: – Macapá, um ras-

tro de pirilampos”, e que 
gostei muito. Por isso 
resolvi lançar um outro 
livro, agora escrito em 
versos”.

Saudade!

Vai lá nos campos
onde nasci e me 

criei. Toca nas flores,
nas flores dos galhos 

do mato…
respira o vento dos 

cataventos
e dá o meu abraço…

Professora aposentada de Português, atu-
almente Maria Helena mora em Belém mas de 
vez em quando vem rever amigos, ex-alunos, 
poetas e parentes que moram em Macapá.

Voa saudade!
Nas asas do vento…
Embala a criança
que sonha e que ri…
No berço das mágoas
eu fico aqui

Helena escreve poemas, crônicas, contos. 
De vez em quando publica algumas de suas 
poesias na página que mantem nas redes so-
ciais, onde também presta homenagem aos 
poetas amapaenses.

VIDA
(Maria Helena Amoras dos Santos) 

O sol veio… Despertou, subiu,

esquentou
declinou
e morreu dentro de mim…

E a lua veio…
Acenou, riu
e falou pra mim 
palavras de amor:
– És fonte,
inspiração de vida.
Razão de harmonia.
Em cada lágrima ca-

ída
está a tua dita.
Não te queixes
porque tudo é fan-

tasia:
sonhos
ilusões

paixões
e melancolia…
Levanta,
anda, corre e ri.
A vida é o amor
que ainda brota em ti.

Finalizando pedimos a poetisa para pas-
sar uma mensagem aos seus fãs e leitores 
assíduos das postagens no seu perfil nas 
redes socais, quando somos brindados com 
perolas publicadas neste texto. “Aos jovens 
e a todos os amapaenses que admiram nos-
so trabalho, principalmente os poetas, que 
continuem valorizando o trabalho dos edu-
cadores e não se esqueçam de que somen-
te através do estudo, instrução e educação, 
poderemos melhorar o nosso estilo de vida 
no mundo em que vivemos. Tenho orgulho 
e consciência tranquila de ter trabalhado 
diuturnamente na educação, instrução de 
crianças, jovens e adultos”.

Familia profesora Maria Helena Amoras
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Mais um craque na seleção de Deus
O Ser Humano é dual. E 

sua dualidade é feita 
de matéria e espírito. 

Fenece a matéria, porém o espí-
rito volta para seu dono e viverá 
de forma eterna. Lá um dia reen-
carnará. Alguém aí crê em reen-
carnação? Eu creio.

Nós, amigos e admiradores de 
Luiz Fernando Mareco, um do 
mais habilidoso meio campista 
amapaense teremos que nos con-
formar com a lembrança. Mareco 
foi chamado pelo Pai no dia 13 
de setembro de 2017 para deso-
cupar a terra e ir para a morada 
eterna. Cumpriu sua missão por 
aqui. Uma vida cheia de glórias, 
e problemas. Mas quem não...

Por ironia ele se foi dois após a 
Rádio Difusora de Macapá com-
pletar 71 anos e o Território Fe-

deral do Amapá comemorava 74. 
Mareco ajudou a construir a his-
tória dessas duas autarquias. No 
Território como jogador de Cru-
zeiro, São Cristovam, Santana e 

Amapá Clube. Lógico. Envergou 
com destaque a camisa 10 do 
selecionado amapaense. Na Di-
fusora Mareco deixou ecoando 
pelas ondas médias e tropicais da 
Rádio do Povo sua voz, seus aba-
lizadíssimos comentários.

Mareco foi vítima da Hepatite 
“C” uma doença que inflama o fí-
gado em virtude de um vírus, que 
quando crônica,  pode conduzir 
a cirrose, insuficiência hepática 
e cranco. Essa perigosa doença 
é transmitida através do sangue 
contaminado. A famosa infecção 
silenciosa. Um individuo pode 
incubar essa doença sem sintoma 
algum por até 20 anos.

Na realidade o Mareco foi víti-
ma como muitos outros jogado-
res de sua geração na aplicação 
do famoso Glucornegam. Uma 

droga injetável que aumenta a re-
sistência do atleta. Só os jogado-
res sem nenhum controle médico 
se aplicavam a droga com a mes-
ma seringa, razão pela qual tan-
tos atletas dessa geração é porta-
dor dessa doença que precisa ser 
diagnosticado o quanto antes e 
imediatamente tratado.

Mareco um vitorioso no fu-
tebol foi driblado pelo descuido 
e deixou a doença dominar seu 
corpo. Vá em paz meu amigo 
Mareco o que vai ficar em nos-
sa memória é os seus belos gols, 
como o gol feito contra a forte 
equipe do Cruzeiro de Belo Ho-
rizonte em 1978, ou seus sinuo-
sos lançamentos. Perfeitos e ma-
gistrais.

Mareco iria completar no dia 
20 de setembro 61 anos.

Há muitos questionamentos 
na cabeça dos brasileiros em 
ser honesto ou participar da 

farra, aparentemente tão bem aproveita-
da pelos políticos atuais, onde não se fala 
mais em parcas quantias, mas em milhões 
e bilhões. Enormes quantidades de ma-
las e caixas atopetadas de cédulas, jamais 
vistas nas mãos da maioria do povo, são 
encontradas aparentemente “esquecidas” 
por eles em locais usados apenas para isso. 
Pergunta: Está valendo ser honesto nos 
dias de hoje?

Um famoso brasileiro citou está frase 
ao ganhar o seu terceiro campeonato na 
fórmula um: “Para ser honesto, não me 
sinto o maior ídolo brasileiro. Não me sin-
to uma pessoa tão importante assim para 
merecer uma festa durante uma noite 
toda no Brasil.” Bom, talvez não seja essa 
frase de Ayrton Senna que valesse para 
uma reflexão melhor, mas esta proferida 
por Bernardo, jogador de vôlei: “No Brasil 
existe dois tipos de políticos: Os corruptos 
declarados e os declarados corruptos.”

De qualquer maneira, se a pergunta 
cima paira sobre nossas cabeças, também 
se questiona a facilidade em ser desonesto 
pois, o que nos parece um conflito entre 
o nosso inconsciente e a realidade; entre 
tudo o que se aprende na escola, nas leis, 
em casa com os nossos pais, e a total e es-
cancarada possibilidade de agir inversa-

mente a tudo isso, traindo a todos, inclu-
sive a si mesmo, não é nenhuma barreira 
para muitos políticos, empresários, polí-
cias, de demais criminosos encontrados 
no dia a dia.

Os programas de televisão estão cheios 
de pessoas que reclamam da corrupção 
dos políticos que afanam o mísero dinhei-
ro dos medíocres brasileiros passivos. Se 
você não assiste TV não precisa ir muito 
longe; tenho absoluta certeza que existem 
muitos dos seus vizinhos, conhecidos, 
amigos e/ou colegas que vivem reclaman-
do dos crimes do colarinho branco, que 
não perdem tempo em apontar o dedo 
acusador e já ir dando o veredicto: são 
todos bandidos desonestos, que roubam 
o povo, que querem se dar bem às custas 
dos outros. Apontar o dedo todo mundo 
quer, mas ter o dedo apontado para si, 
quem se habilita?

O brasileiro é malandro, pensa que é 
esperto, quer sempre se dar bem, mas tam-
bém pode estar sendo de uma hipocrisia 
velada, e nunca admitida. Sempre acusan-
do, mas nunca gostando de ser acusado, 
o brasileiro é do tipo que acha que seus 
erros são extremamente justificáveis, que 
quando ele faz não é errado; no entanto, se 
outra pessoa faz exatamente o que ele fez 
aí não pode, isso é “desonestidade”. Com 
essa terrível mania de ser o esperto é que 
o brasileiro cunhou um tipo de compor-

tamento exclusivo da nação tupiniquim: o 
tal do jeitinho brasileiro.

Acaba que o tal jeito brasileiro vira si-
nônimo para métodos ilegais de obtenção 
de privilégios, ou seja, a famosa corrup-
ção. Alguns sentem uma espécie de or-
gulho por ser falcatrueiro, se acha melhor 
por ser desse jeito “articulador”. Contudo, 
pior do que ser assim é não se admitir de 
tal modo, quando o assunto é honestida-
de.

O mesmo brasileiro que chama os 
políticos de ladrões é o que fura uma fila 
quando encontra um conhecido numa 
espera quilométrica; o mesmo estudante 
que protesta de forma violenta e desor-
ganizada contra o aumento da tarifa do 
transporte público é o mesmo que não 
devolve o troco que recebeu a mais na 
padaria da esquina; a pessoa que reclama 
dos ladrões da sua cidade é a mesma que 
não avisa a alguém que a carteira dela caiu 
no chão e pega os trocados do pobre desa-
tento. Qual é a diferença entre esse tipo de 
pessoas e os de colarinho branco? Absolu-
tamente nenhuma. Ambos são corruptos 
e desonestos.

E ainda podemos sentir o desiquilíbrio 
mental da maioria quando alguns exem-
plos são apresentados por aqueles que se 
esforçam por ser honestos. Pastas, bolsas 
e embrulhos com centenas de dólares são 
devolvidos por pessoas que precisariam 

muito mais do que aquilo para arruma-
rem, não suas vidas, mas algumas situa-
ções desagradáveis de suas famílias. Mui-
tas vezes, são até tachados de otários.

Mas os políticos são corruptos porque 
o povo não presta? Esta é uma boa frase 
de efeito, mas a questão merece ser exa-
minada com calma. Há de se avaliar que 
o povo vive à mercê de que os governos 
lhes cumpram as demandas mais básicas. 
E, assim, sempre de pires na mão, tendem 
a ocultar algum naco maior que lhes cai à 
mão. Mas, daí a decidir que estas pesso-
as merecem ser governados por ladrões e 
criminosos, que mentem descaradamente 
enquanto sorriem para as câmaras com ar 
bondoso e sincero, e gestos fraternos, não 
é a saída.  

 A verdade é que o povo brasileiro está 
ganhando experiência com todos e cada 
um dos obstáculos que enfrenta. Uma 
das maiores cargas tributárias do mundo 
e, em troca, as estradas abandonadas, os 
hospitais cheios de gente morrendo nos 
corredores e sem atendimento, os aero-
portos desorganizados, o meio ambiente 
abandonado, a violência urbana descon-
trolada. Enquanto isso, o povo registra 
as lições, abre os olhos e compreende o 
processo histórico de afirmação gradual 
da democracia e da ética, aguardando um 
verdadeiro representante que lhes ofereça 
o mínimo.

HONESTO, SER OU NÃO SER?

Marco Antônio
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Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

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

ESTAMOS DE LUTO

O artigo desta semana está escrito nas páginas da vida do colega radialista da 
equipe de esportes desta Emissora – Luiz Fernando MARECO Leal.

A alma (espírito) desprendeu-se da carne e voltou a Deus que a deu.

Que descanse em paz na Eternidade.

Guardaremos sua lembrança, honraremos sua memória e sentiremos sauda-
des.

Um abraço fraterno dos colegas da Rádio Difusora de Macapá. 

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com

NÃO ADIANTA REPETIR

Continuam os problemas das 
obras paradas em todo o 
Estado do Amapá. Entre-

tanto não se vê a elaboração de um 
programa que, mesmo paulatinamen-
te, possa mudar esse quadro que além 
de deixar a cidade feia, a população 
sem o serviço, ainda facilita os mal-
feitos.

Durante todo esse tempo que te-
nho de vida no Amapá, tive oportuni-
dade de conhecer as necessidades de 
cada parte desse estado, não me recor-
do de um abandono tão grande pelo 
que está feito, pelo que está começado 
e não terminado, pelo que está proje-
tado e pelo que precisa ser planejado.

O orçamento anual do Estado do 
Amapá não diminui de valor, ao con-
trário todo ano experimenta um au-
mento e, por exemplo, o deste ano, 
tem um aumento significativo, muito 
embora pequeno no seu percentual, 
mas grande quando se trata do valor 

absoluto, isolado, com parcela que só 
não é maior do que o orçamento da 
capital.

Alguns costumes são adotados com 
facilidade pelo gestor. Um deles é o 
de que a administração enfrenta uma 
grande crise, “uma crise insuperável”.

Essa não pode ser a resposta para 
uma população que precisa ter con-
fiança em seus dirigentes, para uma 
população que acreditou nos planos 
apresentados durante a campanha 
eleitoral e que não foram correspon-
didos quando o gestor alcançou o 
cargo que pretendia.

Foi assim, para não retornar tanto, 
nas recentes administrações dos 10 
últimos anos quando os governado-
res e seus auxiliares se apoderaram 
da desculpa da crise para não fazer 
nada, inclusive qualquer análise do 
que ele mesmo estava fazendo.

O reflexo do mau uso do dinhei-
ro público é constatado no relatório 

(se é que existe!) de obras que foram 
iniciadas e que estão completamente 
paradas, quase abandonadas.

O grave é que até agora os que di-
zem que “estão à disposição para se-
rem candidatos a governador” já tive-
ram a oportunidade e o Amapá vem 
se ressentindo de lideranças que pos-
sa despertar confiança e esperança. 
Não adianta mais repetir. Não adian-
ta pretender tirar alguma coisa de 
políticos profissionais que, ao longo 
do tempo, já demonstraram que não 
têm nada para oferecer.

Tem também aqueles que estão 
na “onda” das celebridades, dos in-
teresses extra-Amapá. Esses também 
precisam ser observados. Se não têm 
coragem para buscar os nossos inte-
resses, então, provavelmente, estarão 
na linha do entreguismo, onde o se 
conforma em “deixar como está, para 
ver como é que fica”.

Os políticos estão entre os servi-

dores públicos que recebem os me-
lhores salários, que têm a completa 
mordomia e que, por isso, concor-
dam em “deixar como está”.

Você concorda?
Percebe que neste mandato até os 

funcionários públicos estaduais estão 
sendo punidos no que é mais sagra-
do, no que é motivo de sua sobrevi-
vência. Pois bem, a desculpa do pa-
gamento parcelado do salário é uma 
punição sem limite que avança sobre 
a família de cada qual e sobre todas 
as famílias que contribuem para o 
pagamento, não parcelado, do salário 
de cada um dos funcionários públi-
cos estaduais.

Os gestores têm agido assim. 
Acreditam que seus próprios co-

laboradores devem seguir a proposta 
irresponsável da má aplicação dos re-
cursos e do pouco zelo pelo que é de 
todos, inclusive as obras públicas que 
estão paradas.
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Jarbas de Ataíde
Médico

Nobilíssimos, certa vez 
um político disse: “O 
senado federal é um 

baile de debutantes e a câmara 
é um baile funk no morro” essa 
pérola jamais saiu da minha ca-
beça. É exatamente o que vemos 
diariamente nos debates da Câ-
mara e do Senado federal: de um 
lado a experiência, expertise e 
a tranquilidade para solucionar 
os problemas; do outro lado, a 
energia para mostrar trabalho, 
a inexperiência [de muitos] e as 
tentativas de ganhar, no grito.

O pior de tudo é que muitos 
deputados, na ausência de ter 
o que fazer, usam o microfone 
para ficarem atacando o grupo 
Globo. Sinceramente, não nutro 
sentimentos pela Rede Globo, 
tampouco pelo seu jornalismo. 
Todavia, façamos uma análise 
sobre o caso: Todo parlamentar 

to decente.

Vejamos bem, a teledramatur-
gia é uma forma de expressar os 
acontecimentos cotidianos, bem 
como, manifestar sua insatisfa-
ção com algo. Se a novela retrata 
isso, significa que algum agente 
público já agiu ou age dessa for-
ma e o autor chama a atenção e 
faz seu protesto a partir da sua 
arte. Ninguém pode cercear o 
direito de expressão do mesmo. 
Até mesmo porque as novelas 
têm nos trazido questões cada 
vez mais polêmicas e cada vez 
políticas, a fim de reduzir o pre-
conceito.

Penso que se o autor infringiu 
alguma lei, deve ele responder 
por tal. O problema é que temos 
parlamentares que nada fazem e 
usam o microfone apenas para 
fazer marketing pessoal, uns, 

Em minha experiência cli-
nica no IEPA e em con-
sultório uma regra geral 

em minhas prescrições era a cha-
mada “dieta da água”, que consiste 
em indicar 8 copos d’água, divi-
didos durante o dia. Outra  mo-
tivação para falar sobre os efeitos 
medicinais da água, foi a come-
moração em 5.9.2017, do Dia da 
Amazônia, que possui a maior ba-
cia de água fluvial do planeta. 

A água é parte do nosso am-
biente regional tanto pela umi-
dade do ar, quanto pelo imenso 
manancial dos rios. O Rio Ama-
zonas, com volume de água de 
130 m/segundos e seus  6.850 km 
de extensão, é o nosso referencial.  
Nosso corpo é iminentemente lí-
quido, constituindo o sangue, 
o plasma, a linfa, as secreções e 
no protoplasma celular. O corpo 
é uma verdadeira cidade, onde 
existe uma rede de distribuição de 
água e sangue para os órgãos. 

Assim como ela é ingerida, 
também eliminada pelos rins, 
pulmões, saliva e pelas glându-
las sudoríparas. A perda deve ser 

compensada e devolvida ao corpo.  
A quantidade de água para esse 
funcionamento é de 4 a 5 litros/
dia. Mas não é necessário tomar 
tudo isso. Basta tomar 8 copos por 
dia, que o resto é fornecido pelos 
alimentos. 

Muitas vezes não sentimos 
sede, pois ingerimos outros líqui-
dos, que não a água, em sucos, 
refrigerantes, cervejas e outros 
líquidos. O organismo também 
raciona água. Mas como? Para 
protege os órgãos vitais como cé-
rebro, rins e fígado. O corpo sofre 
e sente a falta através dos sinto-
mas, distúrbios, doenças e dores. 

A principal fonte são nossos 
rios, cujo maior é o Amazonas. 
Por isso, a nossa missão de man-
tê-lo limpo, evitando sua degra-
dação e acúmulo de lixo. A água 
potável e higiênica deve ter as se-
guintes  características:|

1) Não deve conter germes 
patogênicos; 2) Não conter sais 
metálicos tóxicos (chumbo, mer-
cúrio, alumínio); 3) Deve ser con-
servada em temperatura unifor-
me, não superior à 26o  C; 4) Deve 

ser incolor e inodora; 5) Não deve 
ser dura e conter pouquíssimo fer-
ro; 6) Deve ser filtrada; 8 ) Deve 
ser de composição alcalina (sais e 
minerais básicos).  

A falta de água ou a pouca in-
gestão pode provocar no corpo 
acúmulo de escórias e resíduos, 
que vão gerar distúrbios.

LOMBALGIAS: Dor nos discos 
intervertebrais, que são amortece-
dores (80%de água) entre as ver-
tebras. Ao se degenerar por falta 
de água e descalcificação,  gera 
artrose , hérnia e protrusão discal 
e dor lombar. 

ARTRALGIAS: As cartilagens 
que protegem as articulações e o 
liquido sinovial  é composto de 
80% de água. Se for insuficiente a 
junta vai doer, pois os ossos vão 
ranger e se degastar;

CEFALÉIA E ENXAQUECA: 
90% do volume do cérebro é com-
posto de água. Com menos de 2% 
de água o cérebro sofre e ai apa-
recerá dificuldades para racioci-
nar, enfrentar desafios e resolver 
problemas.  Surge dor de cabeça, 
enxaqueca, insônia, ansiedade e 

ate depressão.   
CANCER DE COLON: A in-

gestão de água pode prevenir os 
cânceres intestinais. A água e as 
fibras ajudam os intestinos a eli-
minar os agentes e toxinas que 
causam câncer..

CÁLCULO OU PEDRA NOS 
RINS:  A cólica nefrética ou dor 
renal é provocada por pedras ou 
microcalculos que se formam por 
falta de água nos rins.  A água di-
lui as excretas e impede as calci-
ficações;

MAU HUMOR: reflete a dor 
da alma e de uma mente pertur-
bada. Como falei do cérebro an-
tes, a falta d’água impede a libera-
ção dos hormônios que regulam 
a calma (endorfinas) e o domínio 
próprio, provocando ataques de 
raiva, tristeza , melancolia e mau 
humor. 

CARÊNCIA DE VITAMINAS: 
como as vitaminas A e C são hi-
drossolúveis, para serem absorvi-
das pelo corpo precisam de água. 
Você pode comer alimentos que 
as contem, mas se não tiver água 
serão eliminadas. 

que têm seu nome citado no Jor-
nal Nacional, JN, sobe a tribuna 
no dia posterior para dizer que 
“a mídia é golpista”, que “O pro-
blema da instabilidade política 
está na mídia” e por aí vai. O que 
é cômico é que os senhores par-
lamentares não procuram o SBT, 
a Band, a Gazeta, no momento 
em que precisam se defender de 
algo ou na hora que precisam se 
promover quando conseguem 
fazer algum relevante projeto, 
eles procuram quem? - A Globo. 
(Risos).

O nível de baboseira na câma-
ra está tão alto que, mesmo após 
passar tempos sobre aquele epi-
sódio da novela malhação que 
retratou o policial como corrup-
to, ainda têm deputado fazen-
do oba oba com isso. Deve ser a 
falta do que dizer ou a falta de 
ideias para apresentar um proje-

como esse senhor que me dou o 
direito de não citar o nome, além 
de falar asneira, fica incentivan-
do policiais militares a “baixa-
rem o pau em jornalista vaga-
bundo”. Se fossemos aplicar esse 
método, esse parlamentar estaria 
todo quebrado.

Causa uma revolta tremenda 
ver um país que ainda vive uma 
crise enorme, com problemas 
sociais gigantesco, ter esse tipo 
de legislador, que por fim ain-
da deseja segregar mais ainda o 
parlamento. Ora, logo mais sur-
girá um projeto de lei para que o 
brasil siga a ideia do filme con-
vergentes.

Uma reflexão para a semana: 
como pode o Brasil evoluir se 
estamos cheios de “colônias po-
liticas”, que vivem como povos 
tribais.

RIOS LIMPOS, ÁGUA SAUDÁVEL E CORPO SEM DOENÇAS

Bruno Belém | brunouuh@gmail.com

Coruja Retórica
O nível do parlamento brasileiro é baixíssimo
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A DJ Roberta Gato fez sucesso na abertura oficial 
da @Expoanaoficial em Anápolis.

Leonado Henrique, 10 meses de felicidade 
para a familia de Pedro Henrique e Keila 

Moreira.

Diretor de Jornalismo da RDM  Janderson Can-
tanhede comemorau sete anos de felicidade com  

Lene Cantanhede . Felicidades!!

 

A preparação de pele é um dos passos fun-
damentais para uma maquiagem per-

feita. O principal item para deixar a pele ho-
mogênea e esconder as imperfeições é a base. 
Hoje, o mercado oferece uma enorme varieda-
de de tipos e cores de base. 

 NUNCA compre uma base que você 
testou apenas no pulso ou no dorso da mão, 

é super importante testá-la no rosto, mesmo 
porque, nem sempre a cor da nossa mão é a 
mesma do rosto. 

Essa foi mais uma 

Instagram: 
98122-5436

Nesta segunda (18), comemora 
aniversário, o Jornalista e produtor 
da TV Amapá, Ângelo Fernandes. 

Um clic com a namorada jornalista 
Carlene Marques. Parabéns!

Parabéns a Goreth Sousa pela nova 
idade, felicidades e mais sucesso 

profissional.

Por Natalhy Almeida 

Sucesso da caravana Caminho do 
Empreendedor, que está percorrendo 

os municipios com a coordenação 
da deputada estadual Marília Góes 

(PDT).

#ficaadica


