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MACAPABA II
O sonho da casa própria vira realidade

Biblioteca Elcy Lacerda - ‘Arte Roda Viva’ abre espaço para exposi-
ções de artistas locais                                                                                        3º Caderno

Gestão Clécio Luís coloca Macapá em ranking negativo entre 
as capitais                                                                                  2º Caderno

“A inauguração do Conjunto Macapaba II proporciona moradia para 2.218 famílias. Isso tem um im-
pacto social altamente positivo não somente para Macapá, mas para o Estado inteiro”, destacou o go-

vernador Waldez Góes.
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Editorial

Da Redação

Centro Comercial de Macapá
Órgãos de segurança discutem ações de proteção

A falta de uma boa ilu-
minação pública e se-
gurança têm deixado 

lojistas e moradores do Centro de 
Macapá com medo. Alguns rela-
tam já terem sido vítimas de as-
saltos a mão armada e outros de 
furtos na área comercial, que fica 
cheia durante o dia, mas tem o flu-
xo menor de pessoas à noite.

As ações de marginais vem au-
mentando mesmo com a constan-
te presença da Polícia 
Militar (PM) com 
rondas na região, com 
policiamento a pé e 
em viaturas. A insti-
tuição militar pede 
que as vítimas façam 
mais denúncias ao 
número de emergên-
cia 190, para que as 
estatísticas ajudem a 
melhorar a atuação 
dos policiais na área 
comercial.

Por conta dessas inúmeras 
ocorrências de assaltos e roubos 
às lojas comerciais registradas no 
Centro Comercial de Macapá e 
nos bairros que possuem gran-
des numero de lojas, fez com que 
a Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL), solicitasse da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) uma ação 
mais enérgica frente aos assaltos, 
roubos e violações das áreas de co-
mércio. 

Com o propósito de discutir 
sobre alternativas para intensificar 
ações preventivas e ostensivas de 
segurança pública no centro co-
mercial os representantes do Go-
verno do Estado reuniram-se com 
empresários, na última quinta-fei-
ra,(17), na Associação Comercial 
e Industrial do Amapá (Acia). 
Participaram do evento membros 
da Polícia Militar do Estado do 

Esses casos não estão relacionados apenas à segurança, mas também envolvem as questões 
sociais e de saúde pública.

Amapá (PM/AP); da Secretaria 
de Estado de Inclusão e Mobiliza-
ção Social (Sims); além da Guarda 
Municipal de Macapá.

O comandante do 6º Batalhão 
da PM, coronel Carlos Braga, ex-
plicou que a necessidade de inten-
sificar o policiamento no centro 
comercial aumentou a partir de ca-
sos de furtos em lojas do local nos 
últimos dias. Desde o último do-
mingo, 13, a Polícia Militar dispõe 
de uma equipe de motocicletas e 
de uma viatura que, entre 23h e 2h, 
realizam patrulhas desde o centro 

comercial até a orla do bairro Per-
pétuo Socorro. Nesta segunda-fei-
ra, (21), o efetivo ganhará apoio de 
um ônibus de monitoramento.  

O coronel ressaltou que as 
medidas são permanentes e in-
tensificarão a segurança da área 
comercial, contudo, explica que a 
criminalidade na região é conse-
quência do alto número de usu-

ários de drogas que frequentam 
o local, por esse motivo, frisou o 
comprometimento do Governo 
do Amapá em empreender esfor-
ços para combater o consumo de 
entorpecentes, uma questão de 
segurança e, também, de saúde 
pública.

“Esses casos não estão relacio-
nados apenas à segurança, mas 
também envolvem as questões 
sociais e de saúde pública. Por esse 
motivo, é necessária uma gran-
de força-tarefa para garantir esse 
combate às drogas, especialmente 

ao crack”, destacou 
Braga.

O presidente da 
Acia, Altair Pereira, 
reconheceu o esfor-
ço da Polícia Militar, 
especialmente do 6º 
Batalhão, responsá-
vel pela segurança da 
região. “Com esse en-
contro, estamos ven-
do a resposta efetiva 
da Polícia Militar em 

relação às questões da segurança 
no centro comercial”, frisou.

A reunião foi um primeiro pas-
so no sentido de buscar alternati-
vas para intensificar a segurança 
do centro comercial. Em breve, 
haverá outro encontro com par-
ticipação de um número maior 
de instituições para avaliar outras 
possibilidades.

‘Esperei anos, mas consegui!’

A frase de felicidade de uma aposentada 
sorteada pela Caixa Econômica Federal 
para conseguir uma casa/apartamento 

no Conjunto Residencial Macapaba II é a mesma 
de outras 2.049 famílias que descobriram que vão 
passar a morar no conjunto, entre eles os contem-
plados, entre pessoas carentes, os moradores de áre-
as de risco e vítimas do incêndio ocorrido em 2013 
no bairro Perpétuo Socorro, na capital e que foram 
também beneficiados com a gratuidade dos aparta-
mentos.

O Conjunto Residencial Macapaba foi constru-
ído com base no programa “Minha Casa, Minha 
Vida”, do Governo Federal, com contrapartida do 
governo do Amapá, e teve sua segunda fase entre-
gue neste sábado pelo governador Waldez Góes e o 
ministro das Cidades, Bruno Araújo.

O sonho da casa própria é comum a uma grande 
parte dos brasileiros que passa muitos anos juntan-
do dinheiro para conseguir realizá-lo ou construin-
do passo a passo. Atualmente, os imóveis atingiram 
preços tão elevados que ficou quase impossível fazer 

o financiamento, geralmente feito por meio de um 
empréstimo, que depois será devolvido ao banco. 

Para a camada social carente, a saída e aguardar 
os projetos habitacionais dos governos federais, esta-
duais e municipais. E quando isso acontece, devem 
se enquadrar nas exigências estabelecidos nesses 
projetos sociais.

O Amapá tem sido favorecido por diversos pro-
jetos habitacionais financiados pelo programa “Mi-
nha Casa Minha Vida”, que foi lançado em 2009 e 
graças a ousadia dos então  prefeito João Henrique 
e Roberto Góes e do governador Waldez Góes em 
aderirem ao programa  federal, sendo beneficiado 
com a construção dos Conjuntos  Mucajá, iniciado 
no mandato de João Henrique e entregue por Ro-
berto Góes que deixou o Conjunto Oscar Santos, 
com 90% das obras prontas e os projetos e o finan-
ciamento aprovados dos Conjuntos São José e Açu-
cena.

No segundo mandato frente ao poder executi-
vo amapaense o governador Waldez Góes deixou 
pronto com responsabilidade de execução e contra-
partida estadual, os projetos de construção do Con-
junto Macapaba que teria a capacidade de ter uma 

população maior que 13 dos 16 municípios, inferior 
apenas ao número de moradores de Macapá, San-
tana e Laranjal do Jari. Tratava-se do maior investi-
mento já realizado em habitação no Estado, um in-
vestimento da ordem de R$ 264 milhões mudando 
significativamente a vida de milhares de pessoas que 
moram em áreas de baixadas ou pagam alugueis em 
Macapá.

Além do Macapaba o governo estadual tem em 
parceria com o Governo federal mais dois conjuntos 
nos bairros Aturiá e Congós, onde estão paralisados 
e a equipe do atual governo estão tentando reverter 
a situação e terminar essas obras abandonadas pelo 
governo anterior. Seria no total, mais 909 novas uni-
dades habitacionais, as quais deveriam abrigar mais 
de 3.800 pessoas que hoje vivem em áreas precárias, 
sem saneamento básico, casos dos moradores da 
orla do Aturiá que sofrem com a invasão das águas 
do Rio Amazonas.

A mesma situação dos moradores do bairro do 
Perpetuo Socorro que sofrem perdas total de suas 
residências com o incêndio de 2013. E que neste 
sábado, graças a intensa articulação do governa-
dor amapaense junto ao Ministério da Integração 

Nacional, foram beneficiadas com doação de seus 
apartamentos no Macapaba II.

 Waldez Góes ainda afirmou que estão sendo 
construída duas escolas para o Ensino Fundamental 
e vai iniciar a construção de uma unidade de saúde, 
um quartel do Corpo de Bombeiros e Polícia Mi-
litar, além de um Centro Integrado de Operações 
em Segurança Pública (Ciosp) dentro do conjunto, 
que atenderá as duas fases do residencial, que não 
foi executado devido a pressa eleitoreira da entrega 
da primeira fase. E essas obras serão realizadas com 
recursos próprios do governo estadual.

Valorizar e acreditar nas instituições, neste 
momento de mudanças significativas e de grande 
efervescência política, é muito importante para os 
brasileiros. Sob essa premissa é preciso empreender 
muitas melhorias no nosso Estado.

O importante é consertar os erros do passado, 
preservar o que deu certo, cuidar bem do presente e 
vislumbrar o futuro. Parabéns aos novos agraciados 
com suas casas próprias e aos que ainda esperam, 
não perder a esperança, pois é promessa de Waldez 
Góes lutar pelos direitos de todos os amapaenses em 
ter sua habitação digna.

Como todo mês de agosto, que 
marca o aniversário de minha 
amada mãe, estou no Sul, cur-

tindo essa confraternização abençoada e 
aquele friozinho minuano, lembrei de um 
artigo que escrevi a alguns anos e que fala 
das inquietações da sociedade, num mun-
do de atrocidades, covardia e ingratas sur-
presas.

Já faz tempo que venho percebendo o 
‘Meio do Mundo’ agitado, afeito a malva-
dezas e atos violentos, como a chacina cruel 
contra uma mãe e seus filhos, ocorrida em 
2015. Logo num lugar abençoado, que me 
acolheu e, onde tenho agradecido, por não 
ter que viver aos sobressaltos, com receio 
do meu próximo e da própria sombra, 
como tem se notado em outros lugares.

O Mundo está cheio de turbulências, 
que estimula o homem a progredir. O hoje 
nos parece ruim, amanhã veremos que foi 
a nossa salvação. Dor e sofrimento é parte 
da vida de cada um. Na dor se conhece o 
amor, no sofrimento a compaixão. Porém, 
são mais fáceis de vencer, com a ajuda de 
Deus.

O que está nos faltando? Porque esse 
desprezo a vida?

Se nos foi dada a oportunidade de 

aprender a ler, porque esquecemos de am-
parar o que ainda não se alfabetizou. Se 
nos é peculiar a palavra esclarecida, porque 
não ajudar ao companheiro, ensinando-lhe 
a ciência da frase correta e expressiva. 

Não é justo desfrutarmos do equilíbrio 
orgânico, desprezando a possibilidade de 
auxiliar o doente. Porque não suportar 
com paciência o infeliz que ainda não se 
abriu a mínima noção de responsabilidade 
perante o Criador, se tivemos a chance de 
acender uma luz de fé no nosso próprio es-
pírito?

Se possuímos recursos para trabalhar, 
tentemos conduzir o irmão menos ajus-
tado ao serviço. Mesmo que já tenhamos 
conseguido cultivar a humildade não nos 
afastemos do orgulhoso, induzindo-o ao 
reajuste. 

A vida não nos reclama sacrifício inte-
gral, em favor dos outros, mas em nosso 
próprio benefício, portanto não desdenhe-
mos fazer alguma coisa na extensão da feli-
cidade comum.

Na verdade, a Terra, mãe de todos os 
homens, está necessitando ser acariciada 
pelos filhos que, até o presente momento, 
somente a têm tratado com desdém e in-
gratidão, em tremendo processo de ‘vam-

pirismo’ que a esgota nas energias que lhe 
são vitais. E, o individualismo, a cobiça 
desenfreada, o orgulho e a inveja tem pro-
movido a desunião geral entre os Homens.

Não nos esqueçamos de que a tolerân-
cia é uma virtude preciosa em um mun-
do cheio de facetas e que a consciência 
tranquila constitui o maior tesouro que se 
pode possuir.

Tentemos um basta a violência, come-
çando em casa com os mais próximos.

Fez-me lembrar de uma sugestão de 
Emmanuel, via Chico Xavier...

“Incompreensivelmente, muitas esco-
las religiosas, através de seus expositores, 
relegam o homem à esfera de miserabili-
dade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, 
livros e jornais estão repletos de tremendas 
acusações. Os filhos da Terra são categori-
zados à conta de réus da pena última.

Ninguém contesta que o homem, na 
condição de aluno em crescimento na Sa-
bedoria Universal, tem errado em todos 
os tempos; ninguém ignora que o crime 
ainda obceca, muitas vezes, o pensamento 
das criaturas terrestres; entretanto, é indis-
pensável restabelecer a verdade essencial. 

Se muitas almas permanecem caídas, 
Deus lhes renova, diariamente, 

a oportunidade de reerguimento. Além 
disso, o Evangelho é o roteiro do otimis-
mo divino. Paulo, em sua epístola aos ro-
manos, confere aos homens, com justiça, 
o título de herdeiros do Pai e coerdeiros de 
Jesus.

Por que razão se dilataria a paciência 
do Céu para conosco, se nós, trabalhado-
res encarnados e desencarnados da Terra, 
não passássemos de seres desventurados e 
inúteis? Seria justa a renovação do ensejo 
de aprimoramento a criaturas irremedia-
velmente malditas?

É necessário fortalecer a fé sublime que 
elevamos ao Alto, sem nos esquecermos 
de que o Alto deposita santificada fé em 
nós. Que a Humanidade não menospreze 
a esperança.

Não somos fantasmas de penas eternas 
e sim herdeiros da Glória 

Celestial, não obstante nossas antigas 
imperfeições. O imperativo de felicidade, 
porém, exige que nos eduquemos, con-
venientemente, habilitando-nos à posse 
morredoura da herança divina.

Olvidemos o desperdício da energia, os 
caprichos da infância espiritual e cresça-
mos, para ser, com o Pai, os tutores de nós 
mesmos”.

Descuidos

Ih, perderam o discurso
Os ministros do STJ por unanimidade 
inocentaram o governador da denúncia 
do MPF que incriminava Waldez na 
Operação Mãos Limpas. Agora será que os 
detratadores de Waldez terão a hombridade 
de reconhecer que erraram. E a pergunta 
que não quer calar é: e agora “esquerda caviar”, dizer 
o que do homem. OMO nele. Limpo, limpíssimo. Ficha 
limpa total. Refaçam os programas, esse papo michou.

Jacamim
A turma do Davi e do Clécio foram tomados pela síndro-
me do Jacamim. Após mais uma conquista do governador 
Waldez Góes, Macapaba II, eles se apressaram em reunir 
com a comunidade e aplicaram nos beneficiários do in-
cêndio do Perpétuo Socorro que foram eles que consegui-
ram a gratuidade das casas. Tá Jabá! Aplica outra.

É assim que se faz
Waldez Góes e o Ministro das Cidades, Bruno Araújo, 
entregam o Macapaba II aos beneficiários do programa. 
Detalhe: com todas as obras complementares concluídas. 
É assim que se faz Camilo, nada de entregar as coisas pela 
metade. Serviço Porco meu.

Estadista
Waldez Góes a cada ação do governo demonstra que está 
muito distante dos seus adversários quando o assunto é 
POLÍTCA. Sem olhar cor partidária e apoiamento de 
prefeito tem visitado os municípios e feito as entregas de 
serviços e obras para a população e de quebra garante 
as contrapartidas aos municípios que tenham emendas 
federais para receber. É ou não diferente?

Na contra mão
Superintendência do IBAMA no Amapá está fazendo gol 
contra o desenvolvimento do Amapá. Saíram multando 
todos os agricultores que receberam licença do IMAP para 
plantar. Mas essa não é função do IMAP? São as forças 
ocultas agindo contra o desenvolvimento.

Sacanagem
Os ônibus da empresa Expresso Marco Zero param para 
os idosos, mas eles têm de entrar pela porta da frente e 
como as catracas ficam na parte da frente do ônibus, os 
velhinhos são obrigados a fazerem o trajeto em pé. Os mo-
toristas dizem que apenas cumprem ordem dos patrões. E 
aí CTMAC, como fica isso?

Longa espera
Quer saber o que é paciência de Jó. Estude na faculdade 
FAMA. O sinal que regula o fluxo de veículos em frente 
a Instituição nunca funciona aí os alunos passam horas 
para sair do pátio da Facu. Simbora SETRAP resolver o 
problema.

Novo petista
Vi e ouvi um dos mais belos e emocionados discurso sobre 
injustiça social e política dos últimos anos. Verdade. Carlos 
Lobato emocionou os presentes no Congresso da CUT. 
Vixe! Lamentou que Lula estivesse no banco dos réus, 
então tá.



médio. Construídas pelo Gover-
no do Estado, elas atenderão es-
tudantes moradores da primeira 
e segunda etapas do Conjunto 
Macapaba. Cada estabelecimen-
to de ensino contemplará 12 sa-
las de aula e a previsão de entre-
ga é para o segundo semestre, 
conforme a Secretaria de Estado 
da Infraestrutura (Seinf ).

O Estado também já possui re-
cursos próprios para a constru-
ção de duas creches, um termi-
nal de ônibus, seis abrigos para 
passageiros e uma Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) tipo 4, que 
será administrada pelo muni-
cípio depois de concluída. Uma 
feira também será construída.

Waldez Góes destacou que o 
Estado estará fazendo investi-
mentos no Conjunto Macapaba I 
e II. “Estamos construindo duas 
escolas do Ensino Fundamental 
uma delas estaremos inaugu-
rando  ainda este ano. Estare-
mos lançando um processo lici-
tatório para  construção de um 
Complexo de Segurança Pública, 

onde teremos Policia Comuni-
tária, Ciosp, Unidade do Corpo 
de Bombeiros, Unidade de Saúde 
tudo isso com recursos próprios 
do estado”.

O governador frisou que é o 
compromisso de criar para mais 
de 20 mil pessoas as condições 
necessárias para uma moradia 
digna. “Não basta só a casa ou o 
apartamento. É preciso que esses 
moradores tenham serviço de 
água e esgoto, educação e segu-
rança. O Macapaba I era para ter 
sido inaugurado com toda essa 
estrutura, mas não foi. Quan-
do assumimos o governo tive-
mos que corrigir essa ausência 
de infraestrutura. Agora, é hora 
de comemorar e confraternizar 
com as famílias beneficiadas, di-
zendo que aqueles não tiveram 
seus problemas resolvidos não 
podem perder as esperanças, 
pois vou me manter firme nos 
ministérios da Integração e das 
Cidades lutando pelos direitos 
de todos”, finalizou.

juros. O conjunto Macapaba é 
um empreendimento do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida, 
com execução e contrapartida do 
governo do Estado.

As parcelas das unidades des-
ta segunda fase, chamada de 
Macapaba II, foram fixadas pela 
CEF entre R$ 80 e R$ 270. De 
acordo com a gerente executiva 
de Habitação no Amapá, Silmara 
Castillo, esses valores foram cal-
culados tendo como base a renda 
bruta familiar de cada contem-
plado, como determinam as no-
vas regras do Minha Casa Minha 
Vida.

Desde 2016, o programa tra-
balha duas faixas de renda para 
definir o valor da parcela. Na 
primeira, que varia entre R$ 800 
e R$ 1.200, o valor mensal a ser 
pago pelo morador é fixado em 
10% da sua renda bruta familiar. 
Já na segunda, que fica entre R$ 
1.200,01 e R$ 1.800, a parcela da 
casa própria é calculada em 25% 
da renda bruta familiar menos 
R$ 180.

Os futuros moradores assina-
ram contrato de financiamento 
em julho, após um longo proces-
so de seleção feito pelo governo 
do Estado para a CEF. No entan-
to, a data de entrega dos imóveis 
ficou bem próxima da data de 
vencimento da primeira parce-
la. “Por isto, o governo e a Caixa 
entenderam que não seria justo 
o morador pagar de imediato 
por um bem que ainda não es-
tava usufruindo. Então, a Caixa 
concordou em adiar a data de 
vencimento da primeira parcela”, 
explicou Silmara Castillo.

A gerente também lembrou 
que os juros do Minha Casa Mi-
nha Vida são abaixo dos valores 
praticados no mercado imobiliá-
rio convencional.

Estrutura
O Macapaba II terá duas esco-

las nos moldes do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), uma para ensino 
fundamental e outra de ensino 
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Reinaldo Coelho

Um dos sonhos indis-
pensáveis nessa cami-
nhada, que chamamos 

de vida, é o de ter a nossa própria 
casa!  Um lugar nosso, conquis-
tado com o suor do nosso rosto, 
com o fruto do trabalho, que re-
afirma nossa dignidade, amparo 
e respeito perante a família e o 
círculo de amizade.

Como a maioria da popula-
ção brasileira não tem acesso aos 
financiamentos para aquisição 
da casa própria, a saída é parti-
cipar dos programas sociais ha-
bitacionais realizados pelos três 
segmentos do poder executivo 
(União, Estado e municípios). O 

Amapá tem sido completado por 
projetos habitacionais do gover-
no federal financiados pela Cai-
xa Federal, o programa Minha 
Casa Minha Gente, tanto a nível 
municipal quanto estadual.

Dentre as diversas obras exe-
cutadas no Amapá, a construção 
do Conjunto Macapaba desta-
ca-se pela qualidade das casas e 
por estar resgatando a esperança 
de muitas famílias na concreti-
zação do sonho da casa própria.

O governador Waldez Góes e 
o ministro das Cidades, Bruno 
Araújo, responsável direto pelo 
programa “Minha Casa Minha 
Vida”, foram os anfitriões dos 
mais de dois mil beneficiados 
que receberam as chaves de seus 
sonhados apartamentos. Neste 
grupo estão as 300 vítimas do 

incêndio ocorrido no bairro do 
Perpetuo Socorro, em 2013.

Isack da Costa Uchoa Junior, 
35 anos, auxiliar de escritório e 
um dos atingidos pelo incêndio, 
receber um apartamento no Ma-
capaba II é a realização do sonho 
de ter a casa própria em um lo-
cal digno. “Foi um dos melhores 
presentes que recebi. Já estou 
com as chaves da minha casa. 
Elas foram entregues pelo go-
vernador Waldez Góes, que nos 
isentou do pagamento dos apar-
tamentos. Isso para nós é muito 
importante. Agradeço a todos os 
funcionários da Sims. Agora vou 
morar em uma casa que é mi-
nha”, disse.

De acordo com a Secretaria 
de Inclusão e Mobilização So-
cial (SIMS), 1689 famílias estão 
com contratos de financiamento 
e doação assinados para ocupar 
o Macapaba II, que possui 2.218 
unidades habitacionais – dividi-
das entre apartamentos e casas.

O governador Waldez Góes 
falou da satisfação em entregar a 
segunda etapa desse empreendi-
mento social que é o Macapaba 
II. “Foram superação de muitas 
dificuldades, de idas e vindas 
à Brasília e solucionamos dois 
problemas que é a entrega defini-
tiva de 2.218 apartamentos nes-
ta segunda etapa do Macapaba. 
Conseguimos resolver o grande 

problema das famílias atingidas 
pelo sinistro do Perpetuo socor-
ro. Muitas dessas famílias esta-
vam vivendo do aluguel social, 
morando com parentes além das 
perdas de 100% de seus objetos 
domésticos. Conseguimos com 
auxilio de nossa secretária Naza-
ré Farias, com a defesa civil do 
Estado, dar uma nova esperança 
para essas pessoas”, ressaltou.

Ele destacou que o governo 
estadual está atendendo 300 fa-
mílias que foram atingidas pelo 
incêndio. “Tem casos oriundos 
do Perpetuo Socorro que já fo-
ram alocados no Conjunto Oscar 
Santos pela prefeitura de Ma-
capá. E os outros 300 moradores 
receberão gratuitamente os seus 
apartamentos no Macapá II. Isso 
foi uma conquista muito grande 
e quero agradecer o ministro He-
lio Barbalho e toda sua equipe, o 
coordenador nacional da Defesa 
Civil, ao ministro Bruno Araujo, 
das Cidades, pois a ajuda deles 
foi essencial a essa solução”, des-
tacou. 

Isenção
As vítimas do incêndio estão 

isentas de pagar a mensalidade 
no Macapaba II, graças ao empe-
nho de Waldez junto à União. 

Sobre isso o governador Wal-
dez Góes afirmou que a própria 
Caixa Econômica que ainda não 

tinha autorização para assinar os 
contratos de gratuidades. “De-
pois de nossas ações políticas 
conseguimos que acontecesse a 
gratuidade para os beneficiados 
que foram sinistrados em 2014. 
Agradecemos ao deputado Ro-
berto Góes e outros parlamenta-
res que nos ajudaram na solução 
desses problemas”.

Os demais beneficiários te-
rão as moradias financiadas pela 
CEF, com parcelas populares, na 
faixa de R$ 80,00 a R$ 270,00.

Novo sorteio
A ocupação do restante dos 

apartamentos será definida em 
outro sorteio eletrônico, do qual 
participarão os nomes conside-
rados deferidos após a análise 
recursal e outros concorrentes 
oriundos de demanda de deci-
sões judiciais, que terão dossiês 
analisados pela Caixa Econômi-
ca Federal (CEF), agente finan-
ciador do Minha Casa Minha 
Vida.

A alegria de ser dono da pró-
pria residência 

Os 2.049 novos moradores do 
Conjunto Residencial Macapaba 
II, ao fazerem as vistorias de 
suas casas e apartamentos, tive-
ram a certeza de que podia agora 
dizer que tinham uma residência 
própria. 

A empregada doméstica Ro-
sinete Rocha, 44, não disfarçou 
a emoção em conhecer seu pró-
prio apartamento. “Eu sempre 

quis ter o meu cantinho, minha 
casa própria, mas nunca ima-
ginei que poderia realizar esse 
sonho. Não consigo expressar o 
quanto estou feliz”, frisou Rosi-
nete, que vive em uma área de 
invasão do Canal do Jandiá, zona 
norte de Macapá, e é mãe de três 
adolescentes de 11, 15 e 17 anos.

O vendedor Robson Oliveira, 
29, é outro beneficiário e reali-
zou a vistoria de seu apartamen-
to acompanhado da mulher, Ja-
naína Silva, 28, e do filho, Davi 
Lucas, de 1 ano. A família vive de 
aluguel em uma área de ressaca 
no bairro dos Congós, zona sul 
de Macapá, e acredita que o novo 
lar lhes trará maior qualidade de 
vida. “Estamos enfrentando mui-
ta dificuldade pagando aluguel, 
agora vamos economizar e nossa 
perspectiva é melhorar cada vez 
mais. Nos sentimos abençoados 
em poder criar nosso filho em 
um lugar seguro”, afirmou Rob-
son.

Prorrogação
O Governo do Estado conse-

guiu, junto à Caixa Econômica 
Federal (CEF) – agente finan-
ciador do Programa Minha Casa 
Minha Vida – adiar o início do 
pagamento, pelos moradores, 
das unidades habitacionais do 
Macapaba II.

Com a medida, a primeira 
parcela, que venceria no próxi-
mo dia 21, poderá ser paga pelos 
moradores até o dia 20 de setem-
bro, sem a aplicação de multa e 

MACAPABA II
O sonho da casa própria vira realidade

“A inauguração do Conjunto Macapaba II proporciona moradia para 2.218 famílias. Isso tem um impacto social altamente positivo não somente 
para Macapá, mas para o Estado inteiro”, destacou o governador Waldez Góes.



Macapá-AP, 19 a 25 de agosto de 2017 Macapá-AP, 19 a 25 de agosto de 2017A6 - OPINIÃO LEGISLAÇÃO - A7

Besaliel Rodrigues

São muitos os fatores que levam 
o poder econômico a atuar no 
processo eleitoral. Veremos, a 

seguir, os mais relevantes, aqueles que 
têm impingido as mais fortes nódoas, 
que descaracterizam a democracia de 
nosso Brasil. É estudando os fatores 
de atuação que conseguimos entender 
melhor esse assunto tão complexo.

Os fatores que contribuíram para 
o crescimento desordenado do abuso 
do poder econômico nos processos em 
estudo foram:

a) Mudança dos tempos: Todos sa-
bem que houve época em que o co-
ronelismo, e outros tipos de chefes 
políticos locais, influenciavam dire-
tamente no processo eleitoral. Na re-
alidade, eles se confundiam com os 
partidos políticos de então, tanto era a 
influência. No caso brasileiro, tivemos 
ainda um período em que os militares, 
com seus rigores, determinavam o de-
senho eleitoral e partidário da nação.

Devido o coronelismo ter sido, no 
passado próximo, importante mani-
pulador eleitoral em nosso País, infor-
mamos, em rápidas linhas, sua origem 
e atuação: “A origem desses coronéis 
vem do Segundo Reinado, especifica-
mente do Período Regencial, quando 
Feijó cria a Guarda Nacional; porém, 
é na República Velha que alcançam 
grande significado político e social... 
Todos os chefes políticos têm o ape-
lido de ‘coronel’, que nada tem a ver 

com a hierarquia militar, nem são ne-
cessariamente possuidores de terras. 
O coronel tem íntima ligação com as 
oligarquias estaduais... o coronel era 
temido e respeitado. Tinha uma ínti-
ma relação com seus eleitores. Geral-
mente era padrinho e compadre de 
todos...”. (Heródoto Barbeiro e Bruna 
Renata Can tele, p. 156-7).

Estes fatores que determinavam a 
atuação eleitoral e partidária do pas-
sado, tornaram-se incompatíveis com 
a mudança da estrutura econômica do 
país e a recente volta deste à democra-
cia.

b) Migração campo-cidade (êxodo 
rural): O processo de industrialização 
que ocorreu após a Segunda Guerra 
Mundial gerou crescentes migrações 
de pessoas que moravam no campo 
em direção às cidades grandes. Por 
um lado, porque o setor agrário e rural 
passou por uma decadência; por outro 
lado, atraídos pela movimentação das 
cidades grandes e a esperança de obte-
rem um emprego melhor.

Octavio Ianni diz que esse fator 
tem contribuído para que o eleitor do 
campo, que veio para cidade à procu-
ra de uma vida melhor, seja subjugado 
eleitoralmente a certos políticos, na 
expectativa de alcançar a sonhada mu-
dança de vida (A formação do estado 
populista na América latina, São Pau-
lo: Ática, p. 72 ss. Ver, ainda, Fávila Ri-
beiro, Direito Eleitoral, Rio de Janeiro: 

Forense, p. 168).
c) Pobreza generalizada: Este fator 

está ligado com o anterior. Ainda Ota-
vio Ianni diz que essa migração desor-
denada campo-cidade aumentou a po-
breza na periferia das grandes cidades, 
deixando estas enormes populações 
carentes e a mercê do abuso do poder 
econômico nos períodos eleitorais.

“Imagine-se um país no qual, em 
cada 100 pessoas, as oito mais ricas 
comprassem mais coisas do que todas 
as outras 92 juntas. Imagine-se, de-
pois que uma única dessas oito pes-
soas de vida boa gastasse num ano, 
sozinha, o que gastam 1.300 pessoas 
que estão no outro extremo da linha, 
o que reúne as mais pobres. Imagine-
-se, enfim, que um dos integrantes da 
classe mais rica gaste também num 
ano, apenas com seu automóvel, 60% 
a mais do que alguém colocado bem 
no meio da escala consome durante 
o mesmo período com toda a sua ali-
mentação. Esse país é o Brasil...”. (Re-
vista Veja/1996 apud Redação, Emília 
Amaral, Severino Antônio e Mauro 
Ferreira do Patrocínio, São Paulo: 
Nova Cultural, p. 94).

d) Analfabetismo: No Brasil, du-
rante 357 anos, o analfabeto teve o di-
reito de votar. Desde a primeira elei-
ção democrática, realizada por João 
Ramalho, em São Vicente, em 1532, 
até 15 de novembro de 1789, o anal-
fabeto sempre pôde votar. Com a ins-

tauração da República, foi abolido o 
voto do analfabeto, até que, em 1988, 
a Constituição brasileira permitiu, 
novamente, a participação dos mes-
mos.

Este fato irá nos fazer compreender 
melhor o alto grau de abuso do poder 
econômico no processo eleitoral e sis-
tema partidário do Brasil e de países 
com altos índices de analfabetismo, 
por exemplo, como ocorre na Améri-
ca Latina.

Povo que não sabe ler e nem escre-
ver é povo destinado a ser manipula-
do pelas forças econômicas e seus ma-
léficos interesses.

e) Nova conjuntura mundial: Fa-
tor interligado com o primeiro supra 
citado, pois, agora não são mais líde-
res políticos locais que determinam 
as questões políticas internas de uma 
nação. Há uma interligação de fatores 
entre países. Interesses econômicos 
transitam entre as nações. Isto tor-
nou as oligarquias agrárias e rurais do 
passado inoperantes, mas, por outro 
lado, o poder econômico veio ocupar 
este espaço, utilizando-se de todos os 
meios para se manter no poder.

O governo Temer é uma demons-
tração explícita da prevalência do po-
der econômico mundial sobre os inte-
resses de um país de maioria pobre e 
analfabeta e desprovido de consciên-
cia política. Isso determina a vigência 
de nova conjuntura.

Fatores de atuação do poder econômico no processo eleitoral brasileiro

Salvatore D’ Onofrio  (*)

Se sua mulher o decepcionasse 
profundamente, você iria  casar 
com ela outra vez? Por que, en-

tão, os 94% dos eleitores brasileiros que 
se sentem traídos pelos políticos corrup-
tos, continuariam a votar nos mesmos? 
É masoquismo crônico ou estupidez 
atávica reconduzir ao poder gente como 
Sarney, Maluf, Collor, Temer e caterva, 
cujos governos aumentaram o déficit 
fiscal e a desigualdade social, enrique-
cendo as classes privilegiadas dos três 
poderes, em lugar de realizar as refor-
mas básicas de cidadania? Votei no Lula 
na primeira vez e se ainda estou vivo é 

porque o arrependimento não mata.

O governo atual tenta iludir a boa fé 
da massa popular prometendo uma re-
forma política que, se aprovada no Con-
gresso, irá piorar mais ainda nossa pobre 
democracia. Deputados e Senadores, 
para compensar a recente proibição do 
financiamento de campanhas eleitorais 
pelas empresas, estão aumentando o já 
milionário fundo partidário custeado 
pelo dinheiro de nossos impostos. Quer 
dizer, pedindo perdão pela linguagem 
chula, o povo tem que pagar ainda mais 
para ser enrabado! Nunca consegui en-
tender para que serve uma campanha 
eleitoral, visto que os partidos não têm 
ideologia nenhuma, prometendo o que 

jamais cumprem. E o propalado “distri-
tão”, então? Só serviria para garantir a 
permanência no poder dos chefões dos 
principais partidos.

A luz no fim do túnel, a meu ver, só 
poderá aparecer com as eleições de 2018 
se, até lá, as forças vivas da Nação conse-
guissem realizar uma intensa campanha 
de esclarecimento popular, focando a 
necessidade de uma renovação comple-
ta da classe política. Não canso de dizer 
que, na atual conjuntura, não há político 
inocente: quem não é pessoalmente cor-
rupto é cúmplice ou omisso. Os eleitores 
deveriam tomar consciência de que ven-
der seu voto em troca de um favor qual-
quer é um péssimo negócio. O político 

corruptor usará o dinheiro de nossos 
impostos para se enriquecer, desviando 
os recursos que deveriam ser destina-
dos  às necessidades básicas da socieda-
de. Somente colocando no poder gente 
nova, honesta e competente, poderemos 
realizar as reformas necessárias: políti-
ca, tributária, previdenciária, trabalhis-
ta, educacional. As eleições diretas de 
2018 nos fornecerão esta oportunidade. 
Dois grandes gênios da humanidade, 
Albert Einstein e Martin Luther King, já 
nos alertaram: pior de quem faz o mal é 
quem silencia, não tomando providên-
cias!

Salvatore D’ Onofrio  é  Professor Ti-
tular pela Unesp.

NÃO REELEGER, SIMPLESMENTE!

INFLAÇÃO
Em Macapá cai em julho acumulando 

taxa de 3,54% no ano
Editoria

Considerado um dos perí-
odos mais caros do ano, o 
mês das férias apresentou 

um recuo na inflação na capital ama-
paense em relação a junho. O Índice 
de Preço ao Consumidor (IPC), que 
mede o poder de compra dos maca-
paenses, marcou, no mês de julho, 
uma variação de 0,21%, 0,18 pontos 
percentuais (pp) a menos que no mês 
anterior, quando o indicador foi de 
0,39%.

Os dados são da Secretaria de Es-
tado do Planejamento (SEPLAN), que 
pesquisou preços de 650 produtos em 
297 estabelecimentos comerciais no 
período. A amplitude do estudo che-
gou a 14 mil preços coletados.

A pesquisa também estabeleceu em 
3,54% a taxa de variação acumulada 
no ano, 2,30% nos últimos seis meses, 
e 6,01% em doze meses. No mesmo 
período do ano passado, a inflação 
acumulava 7,11%.

A pesquisa aponta que a desacele-
ração no mês de julho se deve às bai-
xas do indicador em quatro dos sete 
grupos de consumo: alimentação, mo-
veis e equipamentos, vestuário e habi-
tação. Em relação ao mês anterior, eles 
tiveram, respectivamente, quedas de 
-0,70% (-1,65 pp), -2,37% (-4,03 pp), 
-0,27 (-1,25 pp) e -1,23%.

Os destaques do grupo alimentação 
foram o pão, 7,69% mais barato, e o 
café, que também baixou 4,80%. Cer-
vejas também entraram em promoção 
e ficaram 2,77% mais em conta. Tam-
bém influenciaram: o queijo (-9,43%), 
o leite condensado (-8,13%), a carne 
de hambúrguer (-6,49%), o fígado 
(-6,29%), açúcar (-5,66%) e o feijão 
preto (-5,59%), entre outros.

O grupo de consumo que mais pisou 
no freio foi o de móveis e equipamen-

tos. Máquinas fotográficas (-6,53%), 
brinquedos e celulares (-9,09) e apa-
relho telefônico fixo (-5,54%) foram 
responsáveis pela queda. Eletrodo-
mésticos também contribuíram com 
-4,81%. Aparelhos televisores esti-
veram no centro das promoções: em 
média, 13,24% mais baratos.

Vilões
Os grupos de Saúde, Transporte 

e Despesas Pessoais caminharam na 
contramão e tiveram saltos de 0,58%, 
6,01% e 1,13%, respectivamente, em 
relação ao mês de junho. Destaque 
para as consultas médicas que fizeram 
os consumidores desembolsar valores 
7,24% mais altos e os remédios para 
diabetes, que dispararam 11,16%.

Enquanto que no mês anterior 
houve queda de -0,04%, no mês de ju-
lho os gastos com transporte ficaram 

mais elevados. O 
aumento foi de 
5,97(pp) entre os 
meses. A pesquisa 
aponta os reajustes 
de 18,18% na pas-
sagem de ônibus e 
de 5,98% na gaso-
lina comum como 
os principais vi-
lões.

Já o grupo de 
Despesas e Ser-
viços Pessoais apresentou a segunda 
maior variação positiva do mês, com 
1,13%. Os aumentos ficaram nas des-
pesas com Comunicação (8,29%) – 
com destaque para os gastos com te-
lefone celular (18,18%) – e fotografia 
profissional (10%).

A coordenadora de pesquisas e 
estratégias socioeconômicas e fiscais 
da SEPLAN, Oneide Oliveira, lembra 
que a pesquisa do IPC afere a variação 
mensal de preços ocorrida na cesta 
de consumo das famílias assalariadas 
com renda de 1 a 6 salários mínimos.

“Como instrumento de política 
econômica, o IPC da Cidade de Ma-
capá serve para calcular correções e 
reajustes de salários e de contratos fi-
nanceiros, avaliar o poder de compra 
da população, e ajudar no cálculo da 
correção das perdas de renda dos ma-
capaenses no decorrer do tempo”, ex-
plicou a coordenadora.

A SEPLAN mede, ainda, outros três 
indicadores econômicos, o Índice de 
Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), 
a Cesta Básica Oficial e a Cesta Básica 

Regional.

Cesta básica
Para levar para casa os 12 itens ali-

mentícios da Cesta Básica Oficial de 
Macapá, o consumidor teve que pu-
xar da carteira R$ 412,00 no mês das 
férias, de acordo com a pesquisa da 
SEPLAN. Isto representou uma va-
riação de -2,46 %, em relação ao mês 
anterior. Como já apontava o IPC do 
mês, comer foi mais barato durante as 
férias.

A coordenadora do estudo explica 
que a Cesta Básica Oficial equivale à 
ração mínima essencial para alimen-
tar mensalmente uma pessoa adulta. 
Considerando o valor do salário mí-
nimo de R$ 937,00, a cesta consumi-
da comprometeu a renda pessoal em 
43,97%.

Os produtos que influenciaram 
para queda da cesta foram o feijão 
(-5,90%) e o açúcar (-5,66%). Ainda 
assim, a farinha de mandioca e o ar-
roz tiveram aumento: 4,31% e 1,55%. 
(Por: Elder de Abreu).
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Reeleito para um segundo mandato, o prefeito Clécio Luís apresenta sete me-
ses depois um balanço decepcionante de sua administração incipiente e com 
agregação de situações que pioram sua imagem de administrador público e 

prejudica mais ainda seus planos políticos e do seu grupo.

Gestão Clécio Luís coloca Macapá em 
ranking negativo entre as capitais

Páginas  2  e  3.

Macapá-AP, 19 a 25 de agosto de 2017
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além do medo de encontrar uma cobra ou ou-
tro bicho enquanto procura.

Segundo Silvio Rodrigues, responsável pela 
administração do cemitério, a limpeza ainda 
não tinha sido concluída devido o pequeno 
quadro de empregados e que estes já estavam 
escalados para as limpezas dos balneários da 
cidade, o que atrasou o serviço nos cemitérios.

Investindo em proveito próprio 
Em meio a falta de investimentos como 

asfaltamento da cidade, construção de escolas, 
creches e passarelas nas áreas de ressacas, salta 
aos olhos os dados do portal da Transparência 
da prefeitura de Macapá onde aponta que em 
2016 os gastos da prefeitura em segmentos que 
não são importantes para o contribuinte maca-
paense ou quando são os valores são absurda-
mente altos.

Se as prioridades do prefeito Clécio Luís 
(Rede) foram medidas através de números, en-
tre a publicidade e a manutenção e revitalização 
das feiras, a primeira lidera. É o que mostra le-
vantamento feito junto ao Portal de Transparên-
cia da prefeitura Municipal de Macapá.

De acordo com os dados, Clécio vai gastar 
R$ 5 milhões com publicidade. Destes, pouco 
mais de R$ 3 milhões já foram empenhados. 
Ainda segundo o Portal da Transparência, os 
recursos para manutenção e revitalização das 
feiras de Macapá, somam pouco mais de R$ 3 

milhões. Que o diga a Feira Municipal da 1º de 
Maio.

Comparando a publicidade de Clécio e os 
investimentos na drenagem de águas pluviais 
nas áreas urbanas e rurais do município deve ter 
aporte financeiro de R$ 500.000,00 neste ano, 
em um total de R$ 1 milhão, valor muito baixo 
para uma cidade que   é a 3º pior cidade do Bra-
sil entre as 100 maiores no quesito saneamento 
básico.   

Outro gasto da PMM que chamou a atenção 
é com a locação de carros. Em 2016 o gasto com 
locação de bens móveis de outras naturezas e in-
tangíveis chegou ao valor de R$ 21.170.870,82. 
Os recursos foram pagos a diversas empresas e 
cooperativas que locam veículos leves e pesados 
a PMM. Entre 2015 e 2016 o aumento foi de 
30%. Em 2013 o custo foi de R$ 4.056.476,28, 
um salto de 421%.

Confrontado com a secretaria de Estado dos 
Transportes (Setrap) que faz a conservação de 
inúmeros ramais e acessos nos 16 municípios 
e tinha os maiores contratos para locações de 
veículos, junto com a secretaria de Agricultu-
ra, mostra que em 2016, os valores gastos com 
alugueis de veículos somaram pouco mais de 
R$ 4,5 milhões.  Essa é a gestão Clécio Luís, de-
cepcionante!

que administra o dia a dia”, disse um morador da 
Zona Leste, acrescentando que as ruas da capital 
estão “abaixo de cidades do interior”.

“Não tapar os buracos, não consertar o asfal-
to, não limpar os espaços verdes, não podar as ár-
vores: ele escolheu não fazer nada neste primeiro 
semestre”

“Os transportes públicos funcionam muito 
mal, tudo está muito ruim. Nada mudou. Só o 
preço das passagens que mudou, para mais cara”, 
garante Domingas Vilhena, dona de casa.

Vamos aos fatos, com referência a queixa de 
Dona Domingas Vilhena, realmente o aumento 
da tarifa de ônibus de Macapá de R$ 2,75 para R$ 
3,25, em julho, foi determinado pela justiça, mas 
convenhamos já era previsível este aumento, pois 
em 11 de abril o Conselho Municipal de Trans-
porte de Macapá, formado pela Companhia de 
Trânsito e Transporte (CTMac), empresas, além 
de entidades estudantis e sociais tinha aprovado 
o aumento da tarifa cobrada na passagem de ôni-
bus em Macapá, no mesmo molde determinado 
pela justiça. 

O que perguntamos é o porquê da decisão do 
conselho que foi encaminhada para a Câmara de 
Vereadores de Macapá, responsável por debater e 
aprovar, ou não, o valor. Não foi debatida, não foi 
aprovada, não foi rejeitada e somente após o juiz 
Mário Mazurek, da 2ª Vara Cível e de Fazenda 
Pública de Macapá, determinar o aumento da 
tarifa de ônibus de Macapá que os senhores ve-

readores despertaram e começaram a ser contra?
No último aumento da passagem, em 2015, 

o pedido não foi analisado pelo Município e pro-
vocou o SETAP a fazer a solicitação à Justiça, que, 
após contratar um perito, determinou em setem-
bro do mesmo ano o aumento para R$ 2,75. Isso 
é bom politicamente, pois o prefeito e os vereado-
res “lavam as mãos” e a justiça é a “culpada”.

Cemitérios “assombrados”
Você que foi ao cemitério São Francisco, 

Zona Norte, no Dia dos Pais, teve que levar guia, 
senão ia se perder no matagal, e ter cuidado com 
as cobras, este foi a postagem de Jose Barbosa To-
mahawh em sua rede social “...vejam como esta 
de tanto mato...inclusive nesta foto tem uma cria-
tura ao lado desta sepultura, claro que não che-
guei perto para perguntar se era alguém vivo, ou 
o próprio defunto fazendo limpeza de sua sepul-
tura... do jeito que a coisa não é de duvidar que o 
próprio defunto roçando”. 

Outra que reclamou foi a dona de casa Ma-
ria Divina Diniz (58) reservou uma tarde para 
cuidar da limpeza dos túmulos de seus entes 
queridos enterrados no cemitério São Francisco 
de Assis e encontrou dois túmulos, pois um já 
está perdido no meio do matagal e já até perdeu 
as esperanças de encontrar a sepultura da irmã, 

Reinaldo Coelho

Macapá, infelizmente tem sido im-
pactada com notícias negativas 
sobre a atual administração mu-

nicipal no cenário nacional. Segundo a pesquisa 
encomendada pela Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro (FIRJAN), em todo o país, a res-
peito do equilíbrio das contas públicas nas pre-
feituras municipais, Macapá figura na penúltima 
posição, de acordo com o Índice FIRJAN de Ges-
tão Fiscal (IFGF). 

A pesquisa que foi divulgada em 11 de agos-
to, mostrou que a capital do Amapá ficou com 
0,4769 de média nos cinco quesitos, que dão nota 
final entre 0 e 1. Macapá teve avaliação crítica nas 
áreas – “gastos com pessoal”, “receita própria”, e 
investimentos”, ficando na 26º colocação entre as 
capitais e na 2132º posição entre todos os muni-
cípios brasileiros.

Um levantamento recentemente produzido 

pelo Instituto Trata Brasil, mostrou a vulnerabili-
dade da cidade de Macapá. O estudo analisou as 
condições de saneamento básico das 100 maiores 
cidades brasileiras. A capital do Amapá sempre 
ocupa os últimos lugares nas pesquisas sobre sa-
neamento básico feitas no país, dessa vez esteve 
colocada entre as três piores do Brasil, estando 
em 98º lugar. E sabe quanto o prefeito Clécio Luís 
alocou no orçamento para investir no saneamen-
to básico de Macapá? R$ 1 milhão.

Na segunda-feira (14), Macapá apareceu em 
mais uma matéria vinculada pela TV Globo, 
através do Bom Dia Brasil, como uma das cida-
des que receberam recursos da União para cons-
trução de creches e não foram construídas. 

A reportagem global foi baseada nos estudos 
da ONG Transparência Brasil que foi a campo 
analisar os dados fornecidos pelo Ministério da 
Educação e a conclusão foi de que das 7.453 em 
andamento, 2.142 estão paradas e 1.255 atrasa-
das, são mais de R$ 1 bilhão e meio em obras de 
creches paradas em todo o Brasil. Estes recursos 
são do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação que paga pela construção de creches 
e escolas nos municípios brasileiros. De acordo 
com a ONG somente 37% das obras foram fisca-
lizadas pelo MEC.

No mesmo estudo da Transparência Brasil, 
na capital amapaense, não existe uma creche 
pública para atender quase 29 mil crianças que 
aguardam a construção de creches para estu-
darem. E segundo o IBGE somente 9% dessas 
crianças são atendidas por creches em Macapá 
através de redes privadas ou de atendimentos 
sociais. 

Entre essas mais de duas mil obras paradas, 
Macapá colabora com duas, sendo uma no Dis-
trito de Fazendinhas, somente os alicerces e outra 
no Bairro Novo Buritizal com mais de 50% pron-
tas e paralisada desde setembro de 2016.

Muitas promessas
Neste segundo mandato o prefeito reiterada-

mente vem prometendo o retorno das obras e re-
solveu cortar 50% da promessa e agora promete a 
entrega de cinco até o final de 2017. Mas, como as 

previsões da atual gestão não se cumprem, tendo 
vista outras datas remarcadas, dificilmente isso 
vai acontecer. Pois, somente 120 dias nos sepa-
ram do fim do ano e a Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED) informou que captou recur-
sos federais para o início das obras, isso em julho. 
Ou seja, ainda não houve licitação.

A única creche que teve sua construção ini-
ciada no primeiro mandato de Clécio Luís, a cre-
che Tia Chiquinha, no bairro Novo Buritizal, na 
Zona Sul de Macapá, está sem data definida para 
ser entregue. A previsão de entrega era novem-
bro de 2016. A construção iniciou em março de 
2015 com orçamento de R$ 1.835.374, ou seja, a 
dois anos. 

O titular da SEMED, Moisés Rivaldo, expli-
cou que todo o processo das dez creches foi ini-
ciado em 2013, e que em função da defasagem de 
preços, uma nova proposta foi feita ao Ministério 
da Educação, que liberou verba para cinco.

“Reduzimos esse projeto de dez, porque até 
mesmo esses recursos já estão defasados. Então 
conversamos e reduzimos para cinco e em cada 

creche dessas vamos ter um atendimento para 
240 crianças no nosso município”, explicou Moi-
sés.

Na mesma reportagem, do ‘Bom Dia Brasil’, 
foi vinculada a inconstâncias de repasse dos re-
cursos e de fiscalização das obras pela União. Po-
rém, podemos reforçar que se a atual gestão prio-
rizasse o que determina a Constituição Federal, 
alocaria recursos e executaria essas obras que são 
essências para a educação de crianças e ajudaria a 
maioria dos pais a conseguirem empregos.

Esses recursos existem nos cofres municipais, 
o prefeito vai gastar este ano R$ 5 milhões em 
publicidade e de acordo com o projeto da Cre-
che Tia Chiquinha de R$ 1.835.374, daria para 
construir no mínimo duas creches. Acompanhe 
os supérfluos gastos pela atual gestão.

Um segundo mandato cheio de engodo 
A vitória de Clécio no segundo turno para 

prefeitura de Macapá marcou como a primeira 
eleição vencida pela Rede em uma capital de es-
tado após ter sido recentemente criada pela ex-
-senadora Marina Silva. 

Clécio que já passeou pelo PT, PSol e hoje na 
Rede mostra que está entre os políticos que vão 
para novas legendas por ideologia à fisiologia. 
Antes de ocupar a prefeitura, ele foi vereador da 
capital por dois mandatos consecutivos, o pri-
meiro pelo PT e o segundo pelo PSOL, mesmo 
partido em que se elegeu para o executivo. A mu-
dança para a Rede ocorreu em 2016, as vésperas 
das eleições municipais.

O atual prefeito obteve mais de 60,50% dos 
votos no segundo turno das eleições municipais 
de 2016, e era a bandeira política da esquerda e 
da direita (DEM), e a demonstração da capacida-
de para dirigir a capital do Estado.

Essa inconstância política vem se refletindo 
nas ações administravas de suas gestões. No pri-
meiro mandato, Clécio não cumpriu suas pro-
messas políticas e alegou a crise, falta de recur-
sos, dividas etc..., voltou aos palanques e pediu 
mais uma oportunidade para cumpri-las e lhe foi 

dado. 
Porém, o que se vê são as continuidades das 

promessas descumpridas, nada nestes sete pri-
meiros meses da segunda administração foi feita, 
além das rotinas do município. 

“Nada mudou. Os defeitos de Macapá conti-
nuam sendo os mesmos, e com o tempo pioram”, 
declara um gerente de restaurante da orla de Ma-
capá, que não quis se identificar, pelo óbvio.

No primeiro mandato, Clécio Luís era o ga-
roto propaganda de seu mandato, os holofotes 
sempre miravam sua figura política e a habilida-
de de mestre de sala de aula, era visível em suas 
entrevistas, sempre decoradas e pontuadas nos 
grandes feitos, que infelizmente os seus eleitores 
descobriram que era “propaganda enganosa” e 
hoje reclamam no “PROCON” por terem com-
prado a mercadoria errada.

Agora “Clécio fala pouco, aparece pouco, o 
seu partido a REDE não fala de Macapá, melhor 
não chamar a atenção, só quem está aparecendo 
é o senador Randolfe Rodrigues”, acredita um co-
lega de magistério do prefeito.

“Votei nele no segundo turno, sem grande 
convicção, mas com um pouco de esperança 
pensava que algo seria feito e seis meses mais 
tarde, nada. Infelizmente uma grande decepção 
e tenho de esperar três anos ainda”, desabafa Ma-
noel Diego Santos, habitante da Zona Norte de 
Macapá. “Nunca vi uma Macapá como neste 
momento, os bairros da periferia estão totalmen-
te abandonados e agora chegou o verão e com 
ele a poeira. Será que o prefeito vai trabalhar por 
aqui ou só nos bairros da elite?”.

Nada, nada, nada mesmo...
A situação é triste. Faltam remédios nos pos-

tos de saúde, as ruas estão em situação pior do 
que nunca. Tudo andava sendo colocado na con-
ta da pindaíba municipal. 

“Podemos dizer que o balanço é catastrófico 
de todos os pontos de vista (...). Clécio não soube 
criar uma equipe dirigente. Não há nenhuma ati-
vidade da administração. É um prefeito interino 

GESTÃO CLÉCIO LUÍS COLOCA MACAPÁ EM RANKING 
NEGATIVO ENTRE AS CAPITAIS

Reeleito para um segundo mandato, o prefeito Clécio Luís apresenta sete meses depois um balanço decepcionante de sua 
administração incipiente e com agregação de situações que pioram sua imagem de administrador público e prejudica 

mais ainda seus planos políticos e do seu grupo.
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MAIS EDUCAÇÃO
COM AS ESCOLAS
MILITARES DA
POLÍCIA E DOS
BOMBEIROS E AS
8 ESCOLAS DE
TEMPO INTEGRAL
 - NOVO SABER

A GENTE
ENCARA A CRISE
TRABALHANDO
PARA O AMAPÁ
SEGUIR EM
FRENTE

27 MILHÕES DE
REAIS INVESTIDOS
PELA AGÊNCIA
DE FOMENTO
DO ESTADO
NOS ÚLTIMOS DOIS
ANOS E MEIO

MAIS EMPREGO
E RENDA COM
A ZONA FRANCA
VERDE

160 NOVAS
VIATURAS E O
HELICÓPTERO
DO GTA ESTÃO
SALVANDO VIDAS
E OFERECENDO
MAIS SEGURANÇA
PARA A NOSSA 
GENTE 

CUIDANDO 
DA NOSSA
GENTE

MAIS TECNOLOGIA
E MELHORES
RESULTADOS COM
OS SISTEMAS
SIG-RH E SIGA

7,5 MILHÕES DE
REAIS INVESTIDOS
PARA OFERECER
MAIS QUALIDADE
NO ATENDIMENTO
COM A NOVA
SEDE DO DETRAN Cuidando da nossa Gente

O governo do Amapá realizou uma intensa campanha de prestação de contas para que a 

população conheça os avanços do estado e os resultados de um trabalho que supera a 

crise e caminha de mãos dadas com o desenvolvimento. Os números da nossa conquista 

estão ao alcance de todos.

Acesse amapadagente.ap.gov.br e saiba como o governo do Amapá está mudando a 

vida dos amapaenses.

AS RODOVIAS
AP-010, AP-070,
AP-110 E AP-340
ESTÃO PRONTAS
PARA VOCÊ
ALCANÇAR NOVOS
HORIZONTES

AS PONTES
INTEGRAÇÃO
E BI-NACIONAL
FORAM
CONCLUÍDAS E
NOVOS POTENCIAIS
ECONÔMICOS
ESTÃO ABERTOS



Na última terça-feira (15), o Ora-
tório Recreativo Clube comple-
tou 48 anos de fundação, mas a 

festa foi adiada para este domingo – 20 de 
agosto, quando será inaugurada a primeira 
etapa do patrimônio do clube, chamado de 
“Eco Clube Recanto da Orca”. O complexo 
esportivo será utilizado por sócios e funcio-
nará também como uma espécie de Centro 
de Treinamento (CT) do time amapaense.

A primeira fase custou cerca de R$ 1 mi-
lhão aos cofres do clube. Foram construídos 
um parque aquático, restaurantes e campos 
de futebol. A inauguração vai contar com 
parte da diretoria, conselheiros e fundadores 
do Oratório. Já a partir do dia 27 de agosto, 
o Recanto da Orca estará aberto à comuni-

Macapá-AP, 19 a 25 de agosto de 2017 Macapá-AP, 19 a 25 de agosto de 2017B6 - ESPORTE ESPORTE - B7

‘Eco Clube Recanto da Orca’
Presente dos 48 anos do Oratório Recreativo Clube

Da Editoria dade.
“Neste primeiro momento resolvemos 

fazer essa comemoração restrita a direto-
ria e fundadores do clube até para avaliar as 
dependências do eco clube para que assim a 
gente possa abrir para a população amapa-
ense”, disse o presidente do Oratório, Arlindo 
Moreira.

Tradição e pioneirismo
Fundado em 15 de agosto de 1969 por 

um grupo de jovens comandados por Odo-
val Moraes, da comunidade religiosa da Igre-
ja de Nossa Senhora de Fátima, no antigo 
bairro da CEA (hoje Santa Rita). O unifor-
me azul e branco é a marca de um dos times 
de maior tradição do futebol amapaense, o 
Oratório Recreativo Clube, conhecido pela 
torcida como a “Orca Demolidora”. Em mais 
de 40 anos de história, não quer esquecer o 

passado e mira no 
futuro para garan-
tir de volta o brilho 
dentro e fora de 
campo.

No futebol ama-
dor, o tricampeona-
to estadual foi uma 
das conquistas que 
ficará para sempre 
na memória do 
torcedor. Além dis-
so, foi responsável 
em revelar grandes 

nomes do esporte 
amapaense, entre 
eles Roberto Gato, 
Camecran, Paulo 
Rener e Carlinhos 
Moreira. Atletas 
que certamente 
não esqueceram 
dos momentos 
vestindo a camisa 
da “Orca”.

Em tantos anos 
de existência, o 
Oratório paralisou 
as atividades por mais de dez anos em todas 
as modalidades esportivas. Uma fase con-
turbada e que deixou centenas de torcedores 
sem identidade. Mas a paixão pelo clube não 
sumiu e aos poucos, sob nova administração 
em 2009, a reestruturação do clube voltou 
com força total. A ideia inicial era projetar o 
futuro e nesse sentido, o desejo de construir 
um Centro de Treinamento (CT) e da possí-
vel reforma da sede, veio com força total.

“Desde que assumimos o clube, tínhamos 
como prioridade a construção do CT. Priori-
zamos ainda  a participação em competições 
em diversas modalidades e conseguimos re-
ativar nossas atividades. Tentarmos fazer um 
plano para atrair associados, mas como não 
tínhamos o que oferecer, os associados pa-
raram de pagar”, diz Arlindo Moreira, atual 
presidente do Oratório.

Em meio às dificuldades, o Oratório 

Primeira etapa, destinada a área de lazer, será inaugurada neste domingo ( 20). Construção já custou R$ 1 milhão, 
do valor total de cerca de R$ 5 milhões que o Eco Clube custará.

conseguiu feitos que colocaram o clube no-
vamente nos holofotes. Em 2012, a Orca 
faturou o título de campeão amapaense de 
futebol profissional, formando um elenco 
forte e atraindo novamente os torcedores 
ao estádio – essa aliás, foi a última conquista 
do clube. Mas, alegando não concordar com 
termos e o andamento do futebol do Amapá, 
deixou de participar de competições desde 
2013 e em 2015, começou o projeto da cons-
trução do CT e da Sede campestre, visto com 
muita desconfiança pelos torcedores orato-
rianos.

“Hoje, começamos a entregar o prometi-
do. A primeira fase custou cerca de R$ 1 mi-
lhão aos cofres do clube. Foram construídos 
um parque aquático, restaurantes e campos 
de futebol. A segunda parte em breve estará 
sendo usada pelos nossos atletas”. Finalizou 
Arlindo Oliveira.

MMA na Ásia
Oberdan Pezão terá seu primeiro desafio internacional 

Reinaldo Coelho
 

Após anos lutando em diver-
sos eventos nacionais, Ober-
dan Pezão vai pisar pela pri-

meira vez em um cage fora do Brasil. 
No dia 26 de agosto, o amapaense vai 
enfrentar o russo Magomed Sulumov 
pelo Absolut Championship Berkut 
(ACB). Evento acontecerá na Ásia, po-
rém o local ainda não foi divulgado.

Mesmo voltando de lesão e com 
pouco tempo para treinar, pois o even-
to é daqui seis dias, Pezão resolveu 
aceitar o desafio. O lutador acredita que 
este pode ser o ponto de partida para a 
carreira internacional no MMA.

“Há vários anos que eu estava espe-
rando uma luta assim, de ser a minha 
vez de representar o Brasil no exterior. 
Essa luta veio em boa hora, pois só es-
tava treinando após ter me recuperado 
de lesão que me tirou de um evento na 
Bahia. Este é o primeiro passo, se Deus 
quiser, de uma carreira brilhante no ex-
terior”, disse Pezão.

Oberdan Pezan, de 29 anos, treina 
na Academia Ronildo Nobre, no muni-
cípio de Santana, distante cerca de 17 
quilômetros de Macapá. A última vez 
que o amapaense entrou no cage foi no 
mês de maio quando nocauteou o ex-
-UFC Tiago Trator no 1º round, no Eco 
Fight Championship.

Essa luta entre os dois amapaenses 
é inesquecível pelos fãs dos lutadores 
e adeptos do MMA do Amapá. Ober-
dan Pezão, no cage do Eco Fight Cham-
pionship, na madrugada do domingo 
(7/5/17) só precisou de alguns minutos 
para nocautear o ex-UFC Tiago Trator, 

no primeiro round, e colocar de vez por 
todas o seu nome como um dos melho-
res atletas de MMA do Amapá.

O confronto entre Pezão e Trator era 
um dos mais aguardados do ano no Es-
tado e por isso levou quase mil pessoas 
ao Ginásio Avertino Ramos, em Ma-
capá. Quando Oberdan Pezão entrou 
no cage, ficou claro que a torcida estava 
praticamente toda para o santanense 
que continua treinando no Amapá, di-

ferente de Trator que treina na acade-
mia Team Nogueira, no Rio de Janeiro.

“O Tiago é um grande lutador, um 
atleta humilde, mas hoje o meu sonho 
é maior que tudo e eu preciso chegar 
lá. Quero estar nos maiores eventos do 
mundo para representar o Amapá in-
ternacionalmente”, disse Pezão após a 
luta.

Oberdan Vieira Tenório, Pezão, 
permanece em Macapá, realizando 
seus treinamentos na Academia Ronil-
do Nobre em Santana. Emoção, força, 
garra e determinação são adjetivos in-
dispensáveis quando se fala nas lutas 
do amapaense Oberdan Pezão, e agora 

ele está se preparando 
para enfrentar o seu 
maior desafio na car-
reira uma luta inter-
nacional e seus treina-
mentos estão cada vez 
mais intensos.

“Estou treinando 
muito, nós três perí-
odos, manhã, tarde e 
noite, a galera da aca-
demia está me ajudan-
do muito, temos atletas 

de ponta com a supervisão do sensei 
Ronildo Nobre, sempre, vou buscar 
meu objetivo que é sempre buscar a 
vitória, e com fé em Deus vou fazer 
uma ótima luta” comentou pelas redes 
sociais o atleta da academia Ronildo 
Nobre.

O amapaense Oberdan Pezão nas-
ceu em Santana (AP) em 17/08/1987, 
trabalhou com o pai como auxiliar de 
pedreiro, tem 30 anos, 170,18 m, pesa 

65,77 kg e é consi-
derado o melhor O 
lutador do Amapá 
, treina em uma 
das melhores aca-
demias do Estado, 
a Ronildo Nobre e 
tem um cartel de 
24 vitórias,1 Em-
pate,10 Derrotas. 
Suas 24 vitórias fo-
ram de 12 Nocau-
tes (50%), 7 Fina-
lizações (29%) e 5 Decisões dos juízes 
(21%). Suas derrotas foram Derrotas 
por 2 Nocautes (20%), 5 Finalizações 
(50%), 3 Decisões dos juízes (30%).

MMA do Amapá
No Amapá são aproximadamente 

800 adeptos da modalidade, ambos os 
sexos, seguindo a tendência nacional 
e mundial. A maioria desses jovens 
pertencem à casta da Academia Santa-
nense “Clube de Judô Ronildo Nobre”, 
e não é exagero afirmar que Santana é 
o maior celeiro do Judô amapaense e 
agora do MMA  no Amapá. De acordo 
com o Mestre Ronildo Nobre, proprie-
tário da academia é mais de 200 atletas 
do MMA treinando.  

Oberdan “Pezão” também  do Clube 
de Judô Ronildo Nobre, vem de gran-
des confrontos e conseguindo cada 
vez mais fãs, já conquistou o cinturão 
do K1 Iron Man. “Eu comecei a minha 
vida desportiva aos 9 anos de idade fa-
zendo roda de Capoeira até os 17 anos, 
nesse ínterim acompanhei a realização 
de algumas lutas de Vale-tudo, hoje 

MMA e gostei”, explica Pezão.
Prosseguindo o lutador diz: “Fui um 

garoto que sempre gostei de esporte de 
contato e da adrenalina. Decidi partici-
par e logo sem seguida comecei a com-
petir. Fiz a minha primeira luta, onde 
não consegui êxito, porém na segunda 
veio a vitória. A partir da terceira luta 
me firmei que era isso o que eu que-
ria fazer e é o que vou fazer. Através 
do MMA já dei uma casa para minha 
mãe e quero conquistar agora a minha 
casa própria, e conquistar muitas coi-
sas com a pratica desta luta”.

Absolute Championship Berkut 
(ACB)

É uma organização russa de artes 
marciais mistas, kickboxing e jiu-jitsu, 
brasileira, e uma das principais promo-
ções na Europa. A maioria dos eventos 
foram hospedados em Grozny, na Rús-
sia. Eles também realizaram eventos 
nos Estados Unidos, Polônia, Romê-
nia, Escócia, Geórgia, Países Baixos, 
Bélgica, Tajiquistão, Áustria, França, 
Bielorrússia, Inglaterra e na Ásia.
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BIBLIOTECA ELCY LACERDA

‘Arte Roda Viva’ abre espaço para 
exposições de artistas locais

Página  4.
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Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com

ELIEZER MOISÉS LEVY
Reinaldo Coelho

Mark W. Datysgeld (*)

Aconteceu em 14 de agosto um 
movimento atípico no anda-
mento normal das ativida-

des na rede mundial de computadores, 
quando a maior companhia revendedo-
ra de domínios de Internet, a GoDad-
dy, notificou ao website neonazista The 
Daily Stormer que não proveria mais 
serviços a ele devido a uma violação de 
termos de uso. A GoDaddy operava o 
domínio “.com” do website desde 2013, 
em despeito de seu conteúdo extrema-
mente agressivo, antisemita, e por vezes 
criminoso.

Isso se deve ao fato de que existe 
uma expectativa na rede de manuten-
ção da liberdade de expressão, e empre-
sas como a GoDaddy normalmente só 
encerram contratos mediante ordens 
judiciais. No entanto, o ponto de vira-
da nesse relacionamento ocorreu após 
a marcha denominada Unite the Right, 
inicialmente planejado para os dias 11 
e 12 do mesmo mês, em Charlottesvil-
le, no estado da Virginia. O objetivo da 
agregação era de demonstrar a força de 
movimentos nacionalistas, supremacis-
tas, e neonazistas.

Fortemente promovida pelo The 
Daily Stormer, a marcha sofreu forte 

oposição por parte de variados grupos 
e indivíduos que se reuniram em Char-
lottesville para protestar contra ela. Em 
meio a um estado de emergência decla-
rado pelo governador, foi ordenado o 
cancelamento da marcha, sob a alega-
ção de que a polícia não possuía força 
o suficiente para lidar com confrontos 
que poderiam ali emergir. Durante a 
tarde, um carro foi arremessado contra 
uma aglomeração de pessoas que pro-
testavam contra a marcha, causando 
uma morte e 19 ferimentos. 

No dia seguinte, o dono do websi-
te publicou uma matéria a respeito da 
mulher assassinada de 32 anos, Heather 
Heyer, afirmando que apesar da aparen-
te comoção social em torno de sua mor-
te, na verdade as pessoas estariam gratas 
que uma mulher de sua idade gorda e 
sem filhos não estivesse mais viva, pois 
isso provava sua inutilidade perante a 
sociedade. Isso gerou tamanho ultraje 
que a GoDaddy finalmente decidiu que 
não estava mais disposta aceitar o con-
trato do The Daily Stormer, depois de 
meses sendo pressionada por ativistas a 
abandoná-los.

O website tentou levar seu domínio 
para o serviço equivalente da Google, 
mas em poucas horas também foram 
banidos pela empresa. Criou-se um 

ambiente no qual ficou aparente que 
nenhum serviço estava disposto a tra-
balhar com eles, pois na sequência o Fa-
cebook começou a deletar links para o 
artigo a respeito de Heyer, e outras pla-
taformas sociais diversas vinculadas ao 
website foram tiradas do ar. Isso com-
plementa ainda o movimento em que 
a Airbnb havia impedido pessoas que 
planejavam comparecer à marcha de 
usarem seus serviços para se hospedar 
na cidade.

Restou então ao The Daily Stormer 
se mudar para a chamada darknet, utili-
zando o serviço de anonimato Tor para 
hospedar seu website em uma rede pa-
ralela à que usamos em nosso dia-a-dia. 
Se por um lado ele continua em existên-
cia, seu público potencial é muito me-
nor, pois para acessar websites na rede 
Tor é necessário fazer uso de um aplica-
tivo específico e tomar passos adicionais 
podem ser complexos para usuários lei-
gos. Além disso, seu conteúdo não fica-
rá mais facilmente acessível por meio de 
sistemas de busca, pois esses não inde-
xam a rede Tor.

Podemos dizer que em termos de 
equilíbrio social, essa foi uma vitória. 
É incontestável que o conteúdo sen-
do apresentado passava dos limites do 
aceitável e transgredia o direito de ex-

pressão, podendo ser categorizado sim-
plesmente como criminoso. Dito isso, 
é importante também pensarmos no 
precedente que isso estabelece para a 
continuidade da chamada governança 
da Internet.

O que ocorreu nesse caso foi que a 
decisão tomada por uma empresa pri-
vada desencadeou uma reação dentre 
outras de seu meio, criando um consen-
so geral que, mesmo sem se sustentar 
em nenhum acordo formal, teve efeito 
equivalente a uma lei (ou norma). Isso 
demonstra o potencial para uma gover-
nança privada da rede mundial de com-
putadores, que mesmo que nesse caso 
tenha sido usada para o bem geral, po-
deria facilmente ser usada para o efeito 
contrário. É necessário manter atenção 
ao tema e manter seu debate contínuo.

Mark W. Datysgeld é bacharel e mes-
tre em Relações Internacionais pelo 
Programa de Pós-Graduação San Tiago 
Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP), 
especialista nos temas da Governança 
da Internet e formação de políticas pú-
blicas. É membro do Núcleo de Estudos 
e Análises Internacionais do IPPRI/
UNESP (NEAI) e criador do curso Go-
vernance Primer, iniciativa gratuita de 
ensino de Governança da Internet na 
América Latina.

SANTANA ENFRENTA CAOS VIÁRIO

As condições das vias da 
sede do município de 
Santana estão desafiando 

o prefeito Ofirney Sadala e os seus 
auxiliares e funcionários municipais 
a dar explicações que possam con-
vencer a população de que não tem 
como enfrentar e resolver os proble-
mas mais urgentes.

A situação atual é de um cantei-
ro de obras mal cuidado e que não 
atende nem o morador com níveis 
altos de compreensão ou desfocado 
das exigências que pode fazer, con-
siderando os tributos que paga e as 
promessas que foram feitas, não só 
agora, mas de muito tempo.

As ruas que foram selecionadas 
para receber as obras de mobilida-
de urbana que estavam inseridas no 
Plano de Desenvolvimento Regional 
Integrado, programados para serem 
realizados com recurso dos emprés-
timos que o Estado fez junto ao BN-

DES e que está sendo pago por toda 
a população, são, hoje, obstáculos de 
toda ordem. 

Agora mesmo, quando abriu o sol 
do verão amazônico, a poeira toma 
conta das vias e as residências são 
invadidas deixando tudo completa-
mente sujo e os moradores comple-
tamente irritados.

As explicações que são dadas pe-
las autoridades do órgão gestor do 
projeto acabam não convencendo 
nenhum morador, principalmente 
porque a maioria das ruas quebradas 
estava em melhores condições antes 
das obras.

A população da sede do municí-
pio de Santana já percebeu que o pla-
no de execução de obra não existiu e 
se existiu foi completamente contra-
riado pelos executores ou mal elabo-
rado pelos autores.

Essa situação está deixando o atual 
prefeito completamente fora do eixo, 

tendo que acreditar nas promessas 
que nunca são cumpridas e enfren-
tar, todos os dias as reclamações da 
população e ainda ter que explicar o 
inexplicável aos vereadores que são 
cobrados, pela população, todos os 
dias.

Sem recurso suficiente para aten-
der às necessidades financeiras da 
administração, o prefeito elabora 
projetos parciais no sentido de cap-
tar recursos de emendas parlamen-
tares, mesmo sabendo que não conta 
com caixa (ou orçamento) suficiente 
para bancar a contrapartida do mu-
nicípio, uma comum exigências para 
que haja a consolidação das transfe-
rências voluntárias, pela estrada das 
emendas parlamentares.

Com a atividade econômica ca-
penga devido problemas havidos no 
porto e na ferrovia, que implicaram 
na falência de mais de trinta empre-
sas de pequeno porte que emprega-

vam, apenas em Santana, três mil 
trabalhadores, o baque na arrecada-
ção estimada de tributos foi decisivo 
para o aperto ainda maior, além do 
que ainda tem a administração atual 
de se ajustar às medidas eleitoreiras 
da gestão anterior que fez aprovar 
planos de cargos e salários da Câma-
ra Municipal de Santana que, na atu-
al situação orçamentária e financeira 
da Prefeitura tornou-se impossível 
cumprir.

Mas o que parece ser mais grave é 
o pouco caso, por tudo isso, daque-
les que prometem executar serviços e 
prestar apoio financeiro que acabam 
não se confirmando e, enquanto o 
tempo passa, a população acaba so-
mando mais problemas e tendo que 
ouvir justificativas de todos os lados.

A estrutura urbana de Santana 
precisa de atenção e a população não 
merece ser enganada por ninguém. 
Quer apenas a verdade!

Esta semana vamos destacar um 
personagem da história do Bra-
sil e da Região Norte, princi-

palmente do Grã Pará, com influência na 
história do Amapá, onde foi Intendente 
de Macapá.  Este personagem é Eliezer 
Moisés Levy, mas conhecido como Major 
Eliezer Levy.

Eliezer Levy, nasceu em 29 de novem-
bro de 1877, e descendia de uma tradicio-
nal família sefaradita, que por parte da 
mãe incluía a dinastia rabínica dos Dabe-
la (D’avila) entre eles o Rabi Eliezer Dabe-
la, cognominado a Luz do Ocidente (Ner 
ha-Maarabí). Viveram em Casablanca e 
em Rabat, Marrocos, antes de emigrarem 
para Belém do Pará, em 1870.

Eliezer Levy fez seus primeiros es-
tudos em Gurupá, onde seu pai Moisés 
Isaac Levy, atuava no comércio. Em 21 
de março de 1900, casou-se em Cametá, 
com Esther Levy Benoliel, filha de David 
e Belizia Benoliel, de família ilustre do 
Marrocos. Ainda muito jovem, estabele-
ceu-se no comércio participando como 
titular da firma E. Levy & Cia. – Comis-
sões e Consignações e, a partir de 1910, 
fez parte da diretoria da Maju Ruber 
Company, presidida pelo Comodoro Be-
nedit. Gerenciou ainda a firma italiana de 
navegação C. B. Merlin. 

Eliezer Levy ingressou na Guarda 
Nacional e chegou ao posto de coronel, 
ainda que fosse sempre conhecido como 
major Levy. Advogado, foi ativo na po-
lítica local, sendo prefeito três vezes: do 
município de Macapá, Afuá (no Pará) e 
novamente de Macapá.

Entre 1918 e 1926, Eliezer Levy atuou 
como advogado no escritório de Fran-
cisco Jucá Filho, Procurador Geral da 
República e Álvaro Adolfo de Silveira, 

deputado estadual e chefe do Partido 
Conservador. Ainda que ele mesmo per-
tencesse ao Partido Republicano Federal 
desde a sua fundação. Apesar das diver-
gências políticas, sua amizade com os 
colegas de trabalho teria futuramente im-
portância decisiva na posição brasileira 
durante a votação na ONU para a criação 
do Estado de Israel. Foi ainda membro da 
Maçonaria, onde alcançou o grau 33 e foi 
elevado a Grande Benemérito da sua Or-
dem.

Segundo a sua filha, a escritora Sultu-
na Levy Rosenblatt, o jornal sionista que 
Levy fundou em 1918, o “Kol Israel” (A 
Voz de Israel), assim como os serviços de 
dagtilografia das instituições da comuni-
dade judaica, eram realizados sempre na-
quele movimentado escritório de advo-
cacia, colocando, portanto, os problemas 
do nacionalismo judaico e do movimento 
sionista na pauta das discussões daqueles 
advogados.

Politico
Foi um político e ativista comunitário 

judeu da região amazônica. Filho de imi-
grantes de Casablanca, Marrocos, sua in-

fância foi passada em Gurupá, PA, onde 
seu pai, Moysés Isaac Levy, atuava no co-
mércio. O casal teve 13 filhos, dos quais a 
mais nova morreu ainda na infância (Fal-
bel, N: Judeus no Brasil: estudos e notas, 
Editora Humanitas). 

Intendente de Macapá
Politicamente, o Major Eliezer Levy 

tornou-se amigo e correligionário de Ma-
galhães Barata, que por décadas dominou 
a política paraense. Por conta desta ami-
zade, Eliezer Levy foi nomeado intenden-
te de Macapá (então ainda parte do estado 
do Pará), onde governou até 1936, quando 
tomou posse o primeiro prefeito eleito da 
cidade, Francisco Alves Soares. 

Um segundo mandato de Prefeito de 
Macapá ocorreu entre 1942 e 1944. Du-
rante sua gestão foi o responsável por 
obras de saneamento da febre amarela, 
pela reforma do antigo prédio da Inten-
dência de Macapá, pela construção do 
trapiche que recebeu seu nome e que foi 
essencial para facilitar o acesso fluvial à 
cidade, e da capela do cemitério central. 

Também teve início, em sua adminis-
tração, a construção da Rodovia BR-156 
(Macapá-Clevelândia). O Major Eliezer 
Levy foi ainda importante membro da 
Grande Loja Maçônica do Pará, chegando 
ao grau 33 e sendo nomeado Grande Be-
nemérito da Ordem.

Apesar de pertencer ao Partido Repu-
blicano, o Major Eliezer Levy desenvolveu 
grande amizade com seus colegas de tra-
balho, tendo instruindo-os sobre os prin-
cípios do Sionismo, causa que advogava 
a volta dos judeus às terras da Palestina 
e a fundação de um lar nacional judaico. 
Anos depois, Álvaro Adolfo da Silveira 
fez parte da delegação brasileira junto à 
ONU, dirigida por Oswaldo Aranha. 

Conta-se que foi Álvaro Adolfo, in-
fluenciado pelo Major Eliezer Levy, quem 

manobrou para que a votação sobre a par-
tilha da Palestina em 1948 fosse atrasada 
por uns dias, a fim de que se conseguisse 
um número suficiente de votos que garan-
tisse sua aprovação. Em sua atuação co-
munitária judaica paraense, o Major Elie-
zer Levy desenvolveu grande atividade 
pró-sionismo. Fundou o jornal Kol Israel, 
em 1918, destinado a divulgar o ideal do 
estabelecimento do lar nacional judaico 
nas terras da Palestina e a divulgar infor-
mativos da comunidade judaica, como ca-
samentos, nascimentos, aniversários, etc.

O Kol Israel foi aparentemente edita-
do até 1926 (Falbel, N) Em dezembro de 
1918, em comemoração ao fim da Primei-
ra Grande Guerra e à fundação da Liga 
das Nações, o major Eliezer Levy fez par-
ticipar do desfile nas ruas de Belém um 
carro alegórico intitulado “Viva a Pales-
tina Livre”, em cima do qual sentava em 
um majestoso trono sua filha mais velha, 
Halia, empunhando em sua mão direita 
uma bandeira azul e branca com a Estrela 
de David e portando em seus punhos al-
gemas rompidas, representando a liberta-
ção final do povo judeu. (Falbel, N) O Ma-

jor Eliezer Levy fundou ainda o Comitê 
“Ahavat Sion” (Amor a Sião) coincidindo 
com o armistício que pôs fim à Primeira 
Guerra, em 11 de Novembro de 1918; o 
Comitê foi a primeira associação sionista 
no norte do Brasil.

Fundou ainda em 1919 o Externato 
Misto Chaim Weitzmann e o Grêmio 
Literário e Recreativo Theodoro Herzl. 
Em 1923 fundou a biblioteca Max Nor-
dau, “lugar onde a mocidade poderá 
obter conhecimentos sobre sua origem 
e orgulhar-se de pertencer a uma raça 
altiva e tenaz, que tem dado ao mundo 
uma prova de civismo e que, com seu 
profundo conhecimento nas ciências, 
artes e letras, tem concorrido para o 
progresso da civilização”, segundo seu 
discurso de inauguração. 

Em 1923 fundou a biblioteca Max Nordau, “lugar onde a mocidade poderá obter conhecimentos 
sobre sua origem e orgulhar-se de pertencer a uma raça altiva e tenaz, que tem dado ao mundo 

uma prova de civismo e que, com seu profundo conhecimento nas ciências, artes e letras, tem con-
corrido para o progresso da civilização”.

A NOVA BATALHA CONTRA O EXTREMISMO IDEOLÓGICO ONLINE
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Assunto velho
Olá, é um prazer mais uma vez 

está a trocar com os senhores 
e senhoras minhas ideias sobre 

fatos do cotidiano. E nessa edição vou abor-
dar um assunto velho, muito velho. Mile-
nar pra ser exato. A Política. É isso de fato 
é verdade, mas é verdade também que aos 
longos dos anos nossos filósofos, os mais 
importantes debateram exaustivamente 
sobre o assunto e muitos conceitos foram 
construídos e as gerações foram seguindo 
esse ou aquele teórico. Logo percebesse que 
a política é um assunto importante, porém 
bastante controverso. Platão em sua obra a 
República entende que a política pode che-
gar a um nível ideal. Maquiavel diverge de 
Platão e afirma que a política utópica de 
Platão é inútil. Que política nada tem haver 
com a justiça e muito menos com a moral.

Vejam a confusão que Russeau, o filóso-
fo francês, criou na cabeça do povo com seu 
conceito de que o Estado de Direito é que 

norteia as relações política.
“Rousseau impôs uma “terceira via” 

através do conceito de Estado de Direito 
(que já vinha, de uma forma incipiente, de 
Hobbes, através do “Leviatão”), no sentido 
de restringir as duas concepções anteriores 
que são, de certa forma, antagónicas. Po-
rém, 1) o Estado de Direito apenas criou 
uma Classe Política que está na base das 
religiões políticas modernas; 2) o Estado 
de Direito excluiu, da política, a religião na 
verdadeira acepção do termo, que é trans-
cendental e pré-política; 3) e o Estado de 
Direito contrariou a opinião de Aristóteles 
que concebia o ser humano como um “ani-
mal politico”; o Estado de Direito afastou o 
Estado e a política em relação aos cidadãos.

Portanto, Rousseau apenas acrescentou 
à política mais confusão e recrudesceu os 
antagonismos das concepções platónica 
e maquiavélica, no sentido em que as ten-
tou reprimir — como se alguém pudesse 

tapar o sol com uma peneira. O resultado 
da concepção política de Rousseau foi a de 
que a classe política, surgida do movimen-
to revolucionário de 1789, passou a utilizar, 
em tempos diferentes mas dentro de uma 
mesma estratégia, tanto o platonismo como 
o maquiavelismo políticos. A política, que já 
de si era um conceito complicado, piorou e 
multiplicou as suas contradições.”

Então meus amigos. Vamos ficar com o 
conceito mais simples da política. A do bem 
comum. A arte da política tem e deve ser 
usada para transformar a vida das pessoas 
pra melhor. Não é política e nem político 
aquele que olha só pra si e pro seus. Aquele 
que se utiliza do discurso falacioso, enga-
nador, promesseiro com o propósito de ga-
nhar sua confiança e se perpetuar no poder.

Quer ver um exemplo. O governo do Es-
tado em função da obrigação de fazer cons-
truiu em parceria com o governo federal o 
Macapaba II. Waldez Góes e sua equipe de 

técnicos tiveram todo um trabalho junto às 
vítimas do Perpétuo Socorro, fazendo ca-
dastro, relatórios a Defesa Civil Nacional e 
cuidou com todo zelo e compromisso para 
que a obra fosse concluída plenamente e 
junto às autoridades federais a gratuidade 
para trezentas famílias que foram vítimas 
de um incêndio ocorrido no Perpétuo So-
corro em 2013. E na véspera da entrega um 
grupo de políticos, Senador Davi Alcolum-
bre e o prefeito Clécio foram dizer ao povo 
que foram eles que conseguiram o benefí-
cio. Num clara tentativa de tirar dividen-
dos com o feito alheio. Essa forma rasteira 
de fazer política tem de acabar e isso não 
é nem de longe política. É sacanagem, fal-
ta de respeito e de compromisso com suas 
obrigações. Nesse caso a forma de fazer po-
lítica do Senador Davi e do Prefeito Clécio 
esteja mais próxima da teoria maquiavélica. 
Política nada tem haver com senso de justi-
ça e de moral.

Macapá-AP, 19 a 25 de agosto de 2017

Biblioteca Elcy Lacerda - ‘Arte Roda Viva’ abre espaço para exposições de artistas locais
Reinaldo Coelho

O Amapá tem um acer-
vo cultural imensurável, 
tem grandes nomes nos 

diversos segmentos culturais, artes 
plásticas, musical, teatral, dramatur-
gia, composições, escritores, poetas, 
enfim... Porém, o que falta são locais 
para que esses atores culturais exer-
çam com plenitude sua arte.

Temos um único palco público, o 
Teatro das Bacabeiras e a Arena da 
Fortaleza de São José de Macapá. O 
Sesc tem seu teatro e diversas salas 
de exposições, porém a maioria dos 
artistas não tem acesso a esses am-
bientes propicio a execução de suas 
criatividades.

Com referência a galeria de artes, 
temos a Galeria de Artes Samaumei-
ra localizada no Complexo do Ara-
xá, inaugurada em 2013 que se tor-
nou vitrine de exposições de artistas 
plásticos do Amapá. O diferencial 
do local é que é a primeira vez que 
o Estado conta com um espaço fixo 
para exposição e comercialização de 
artes plásticas e esculturas. 

E sentido esse empecilho para 
os artistas, a diretoria da Biblioteca 
Pública Elcy Lacerda, resolveu ini-
ciar um projeto voltado para esses 
artistas, o ‘Arte Roda Viva’. Em um 
espaço pequeno fisicamente, o hall 
da biblioteca, diversas formas de 
arte podem dialogar e criar um am-
biente cheio de inspiração, nasce em 
Macapá mais um espaço dedicado às 
artes.

O projeto recém inaugurado rea-
lizará exposições que reunirão obras 
de vários artistas plásticos amapa-
enses. As produções serão expostas 
no hall de entrada da instituição e 
abertas ao público.

O objetivo é promover o coleti-
vo artístico e destacar as visões do 

artista sobre o seu trabalho, assim 
como a perspectiva do público em 
forma de interação e compartilha-
mento opinativo. O projeto tam-
bém deseja ampliar novos meios de 
produção que passam pelo desenho, 
pintura, fotografia, videoarte, body 
arte, poesia e visual.

“O hall de entrada da Bibliote-
ca Pública Elcy Lacerda, foi trans-
formado em uma galeria aberta ao 
público e passará a receber, mensal-
mente, exposições de artistas plásti-
cos locais como forma de valorizar 
e dar espaço para os talentos ama-
paenses”, explicou como funcionará 
o projeto ‘Arte Roda Viva’ o gerente 
José Pastana.

A primeira versão da exposição 
aconteceu dia 11 de agosto com uma 
exposição dos artistas Gilbran San-
tana, Deco e Coaracy Fonseca.

De acordo com o gestor da bi-

blioteca, José Pastana, a primeira 
exposição, que ainda está em fase de 
criação, contará também com obras 
de artistas da Guiana Francesa. Ele 
também ressalta as características 
das obras que vão compor as mos-
tras.

“Na temática das obras, o visi-
tante perceberá mais fortemente ca-
racterísticas de artes que remetem 
a cultura e a vivência da Amazônia, 
mas também pinturas futuristas”, 
destacou.

 Com obras que destacam a fauna, 
cultura e pontos turísticos do ama-
zônida, os artistas usaram o próprio 
hall como ateliê para dar início a 
primeira mostra do projeto.

O projeto também deseja ampliar 
novos meios de produção que pas-
sam pelo desenho, fotografia, video-
arte, body arte e a poesia.

“Enquanto as poucas galerias 

existentes no Amapá parecem se fe-
char ainda mais para o artista local, 
a proposta desta é ser múltipla, ela é 
aberta para várias linguagens do fa-
zer artístico”, explica Pastana.

“A proposta é fazer exposições in-
dividuais e coletivas, além de even-
tos para despertar no público o inte-
resse pelas artes”, completa o gestor 
da Biblioteca Elcy Lacerda.

O artista Gilbran Santana que tem 
conhecimento da falta de galerias 
para expor seus trabalhos, realizou 
em 2013 uma exposição no centro de 
Macapá (Av.  Duque de Caxias entre 
Leopoldo Machado e Jovino Dinoá) 
que virou galeria e estúdio de arte.

“O objetivo foi o de dar visibili-
dade ao artista amapaense, incen-
tivar os novos talentos e criar no 
povo o saudável hábito de apreciar 
a arte”, explicou o renomado artista 
plástico.

Olhando minhas redes so-
ciais verifiquei que uma 
postagem, em particular, 

tinha um monte de comentários e pro-
vocações. Tratava-se de um post acerca 
de um trio de jovens que, levados pela 
enxurrada, haviam descambados pelas 
trilhas da lassidão, e, para não fugir ao 
modismo, ou desfiados por algum ce-
táceo colorido, filmaram e publicaram 
o feito. Evidente que a postagem ob-
teve os resultados esperados, centenas 
de “views”, mas, também, inesperados, 
como o dos pais que acabaram por 
visualizar o ménage! Parece que uma 
das mães havia “sentado-lhe a peia” 
em algum dos participantes e essa era 
a causa de tanta discórdia, Nem tanto 
pelo fato de serem menores, pela pu-
blicação, mas pelo açoite;

Não me atrevo a avaliar se a tal sur-
ra teve razão, pois não é o primeiro 
caso e nem será o último, mas há de 
se pensar nessa facilidade que os jo-
vens se atiram ao mundo e sucumbem 
aos desafios de amigos e provocado-
res. Evidente que. Digamos, no “nos-
so tempo” também extrapolávamos às 
leis e limites paternos e até dos bons 
costumes, mas sempre que éramos 
pegos, a tal surra um prêmio à parte. 
Mas, a culpa é da tecnologia? Das leis, 
frouxas, ou, muitas vezes, libertária e, 
até, nos parece, arbitrárias? Já que não 
se pode nem olhar feio para os filhos 

mais peraltas.
Ora, um jovem de 16 anos já pode 

voltar. Ou seja, pode, literalmente, es-
colher o presidente do país, logo, de-
veria ser imputado das responsabilida-
des referentes a tal “direito”.

Mas, a discussão passa pela educa-
ção que vem desde garotinho, às acei-
tações ao moleque birrento, ao acesso 
à internet desde os dois anos, ou até 
antes disso. Muita coisa em jogo. Hoje 
em dia, a expressão que impera é “te-
mos que”. Temos que dar computado-
res, celulares, nos conectar e conectar 
nosso filhos, temos que ter tudo de 
última geração, temos que deixar isso 
ou aquilo, temos que postar caras e 
bocas nas redes sociais o tempo todo. 
De acordo com Cristiane, são cobran-
ças e mais cobranças a uma velocida-
de muito mais rápida. Os exemplos de 
vida e a coerência, que são bases só-
lidas na educação, hoje são questões 
secundárias em muitas famílias. Isso 
também é uma característica bastante 
atual: a autoridade dos pais (que não 
tem nada a ver com autoritarismo) 
muitas vezes é questionada pelos fi-
lhos e, sem sentir a proteção dos adul-
tos, as crianças se tornam mais pode-
rosas, conseguem tudo o que querem, 
mas também ficam inseguras e vulne-
ráveis.

Antigamente os pais exerciam ao 
máximo sua autoridade na educa-

Gibran e Coaracy Fonseca, artistas plasticos amapaenses

ção dos seus filhos. Hoje é possível 
ver pais que se acovardam diante do 
poder crescente dos seus filhos e por 
isso eles se desobrigaram de “educar” 
os filhos, passando essa responsabili-
dade para a escola e ao professor que 
já até perdeu o seu “foco de trabalho”. 
É por isso que, muitas vezes, ao invés 
de cobrar dos filhos, os pais acabam 
cobrando dos professores e da escola o 
mau comportamento, apresentado no 
dia a dia.

O professor de antigamente só po-
dia contar com o quadro negro e o giz 
como ferramentas de trabalho e com 
a obrigação de vencer o livro didático 
que trazia conteúdos pré-determina-
dos pelo governo vigente. O professor 
ensinava e o aluno apenas recebia o 
conhecimento de uma forma pronta 
e acabada, onde opiniões e ideias dos 
alunos não eram apreciadas. O ensino 
ainda era formal, centrado apenas nas 
informações.   O diálogo entre profes-
sor e aluno era uma situação isolada, 
a qual separava o professor do aluno 
como seres distantes um do outro, 
onde o  conhecimento era absorvido 
automaticamente e mecanicamente 
sem muito espaço para questionamen-
tos, tornando o saber desinteressante.

O saber mudou? Nós mudamos? 
Os tempos mudaram? Estamos vindo 
do século XX, com a mesma bagagem 
e formas arcaicas que funcionaram 

conosco? Todo processo de ensino 
visa ou deveria visar autonomia, o que 
se ensina deveria gerar autonomia e o 
que se aprende deveria ter o propósito 
cada vez mais autônomo. Uma das di-
ficuldades de se trabalhar autonomia 
em sala de aula está no professor, que 
nem sempre está a serviço da autono-
mia.

Por outro lado, hoje em dia, num 
mundo digital e globalizado temos 
oportunidade de ter uma educação 
mais crítica, participativa, comunica-
tiva e também capitalista. Hoje temos 
a nosso favor o mundo da tecnologia. 
O jovem tem contato com muitas in-
formações e cabe não só ao professor 
filtrar essas informações, mas também 
aos pais, ue não vivem em um mundo 
paralelo. Tanto a escola quanto a famí-
lia são ambientes livres, em que qual-
quer assunto pode ser abordado sem 
restrições políticas ou morais.

É claro que as leis devem ser res-
peitadas, por mais que no pareçam 
opostas aos bons costumes, àque-
la criação da qual viemos, em que a 
surra era motivo de riso logo após de 
ser consumada. Isso apenas entre os 
infratores: Nem doeu! O que dói é 
ver os jovens sendo tragados por um 
bueiro sem ralo. Neste ponto, os pais 
não têm porque esperar pelo pior, 
mas orientar e acompanhar, sem ma-
nietar, evidentemente.

Os filhos de ontem e de hoje
Marco Antônio
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A LENDA DE ÍCARO NO SÉCULO XXI

Lançada em 1995 nos Es-
tados Unidos por Randy 
Conrads, o Classmates es-

tava para a sua época o que o Face-
book está para a nossa. Com o ob-
jetivo de conectar colegas de escola 
ou de faculdade e marcar encontro 
desses grupos, o serviço era oferta-
do de forma limitada, que para se 
tornar ilimitado, requisitava o pa-
gamento de uma taxa. Acreditasse 
que está foi a mãe das redes sociais. 

Após o classemates, outras re-
des sociais foram surgindo nos Es-
tados Unidos. No Brasil, as mais 
famosas, chegadas no início dos 
anos de 2000, foram o MySpace e 
o tão famoso Orkut, que destruiu 
muitas relações quando alguém 
aceitava aqueles depoimentos um 
tanto reveladores ou constrange-
dores.

Nos dias atuais além de conec-
tar pessoas próximas, fazer amigos 
de forma global, as redes sociais 
têm nos ajudado a se comunicar 
de forma mais ágil e emotiva, e a 
solucionar problemas sem sair de 

de forma atípica nas redes sociais. 
Por isso, consultei dois especialis-
tas da área para dar dicas de como 
se comportar no ambiente virtual.

1. Cuidado com as fotos que 
posta e com as fotos que é marca-
do. Evite fotos bêbado, fotos sen-
suais ou em ambientes estranhos.

2. Seja cuidadoso ao emitir sua 
opinião sobre um determinado as-
sunto. É importante sempre res-
peitar a pessoa ou o que você esti-
ver criticando.

3. Não fale mal de ex. Isso inclui, 
ex-patrões, ex-namorados (as), ex-
-amigos (as) e empresas que você 
já trabalhou.

4. Não compartilhe demais. O 
recrutador avalia o tempo que a 
pessoa dispensa diariamente para 
navegar sua rede social. A menos 
que sejas da área de marketing ou 
vendas pela internet, isso pode ser 
encarado de forma negativa por 
quem irá lhe avaliar.

5. Tenha cuidado com a orto-
grafia. ‘Kem iscreve dsa forma fik 
p/ trs e akba sem imprego’.

Um dia desses nos corre-
dores do PAI/Hospital 
da Criança-HCA, em 

Macapá-AP, ouvi uma suave musi-
ca. Nesse ambiente só ouve-se choro 
das crianças, gritos, reclamações e 
até agressões.  Olhei e vi dois jovens 
operando instrumentos e a musica 
se espalhou nos ambientes. Fiz um 
comentário negativista: em ambien-
te desumanizado, a musicoterapia 
tem pouco valor, pois não entra em 
harmonia e nem neutraliza as ondas 
negativas impregnadas há anos no 
ambiente e nas mentes.

Depois pensei: mas sempre é uma 
tentativa para quebrar a solidão, o 
sofrimento e a dor. Mas existem di-
versas formas alternativas de se en-
frentar o negativismo. Um deles é o 
senso de humor. Não desdenhar da 
dor ou galhofar do sofrimento. Mas 
usar o sorriso como momento tera-
pêutico e relaxante.

Uma boa gargalhada, um sorri-
so franco e aberto fazem os olhos 
ficarem úmidos. Tem gente que até 
chora e lagrima ao sorrir. Lendo um 

artigo, “ rir para relaxar”, na revista 
“Mente & Cérebro (53), tive a ideia 
de escrever sobre o valor terapêuti-
co do sorriso. Não é de se estranhar 
que a risada é uma marca de minha 
personalidade e de meu caráter oti-
mista diante da vida. 

A alegria não é só uma expressão 
de satisfação e prazer. Ela externa 
emoções que nos protegem de do-
enças físicas e psíquicas, podendo 
até curá-las, dependendo de sua in-
tensidade, motivação e persistência. 
O efeito do “humor terapêutico” já 
era percebido por Immanuel Kant, 
que disse que apenas três coisas po-
dem realmente fortalecer o homem 
contra as tribulações na vida: a es-
perança, o sono e o riso. 

Após uma risada ou gargalhada 
motivada por forte emoção e senti-
mento, temos manifestações físicas 
nos órgãos e sistemas orgânicos:  os 
músculos se contraem, os batimen-
tos cardíacos aceleram-se e aumen-
ta a pressão sanguínea, a frequência 
respiratória e a conversão de oxi-
gênio. Tudo isso é seguindo por 45 

minutos de um período de relaxa-
mento corporal. A sensibilidade à 
dor é reduzida, devido a produção 
de endorfina, causando prazer.

Durante esse período, que se pro-
longa por horas quando temos um 
sono reparador, ocorre uma redu-
ção da produção do hormônio do 
estresse, o cortisol, sendo um efeito 
fisiológico da alegria. O cortisol ele-
vado enfraquece a defesa imunoló-
gica. Portanto, a alegria e o sorriso 
protegem contra estresse e doenças.  

Na Medicina moderna, as saú-
de mental e emocional são relega-
das a um plano secundário. Faz-se 
chekup para tudo; fazem-se exames 
sofisticados para doenças físicas. 
Mas como fazer um exame de cons-
ciência para ver qual o nosso nível 
de estresse? Quando prescrever a sí 
mesmo, como parte de um progra-
ma de prevenção e modificações em 
seu estilo de vida?

Os dados sobre os efeitos das 
emoções e da felicidade são muitos. 
A depressão abre caminho para os 
cânceres, e é um fator de risco para 

doenças cardíacas, além de estar li-
gada a vários sinais que causa dor 
crônica. A ansiedade aumenta o ris-
co de câncer e de aterosclerose da 
carótida, o que predispõe a infarto e 
acidente vascular. 

Os estados psicológicos positivos, 
demonstrados pelo sorriso e o oti-
mismo, a felicidade, alegria e ener-
gia positiva, satisfação pela vida, es-
perança e senso de humor, resultam 
em menores taxas de mortalidade e 
maior longevidade em populações 
saudáveis e doentes. Diante disso, 
vale conferir algumas dicas da “Rota  
da Alegria”:

1) Conhecer o próprio humor; 
2) Buscar lidar de forma leve com 
“questões serias”; 3) respirar pro-
fundamente e sorrir; 4) Manter-se 
aberto para que surjam ideias es-
pontâneas; 5) Evitar conferir aos 
problemas mais importância  do 
que merecem; 6) Achar graça das 
próprias dificuldades.   7) Adotar 
a resiliência como pratica de vida. 
(Fontes: revista Mente & Cérebro; 
Lissa Rankin, 2016).

casa. Cito como exemplos: quando 
manifestamos nossas insatisfações 
com o poder público ou quando 
entramos em contato por meio de-
las com uma empresa que atrasou 
a entrega de um determinado pro-
duto.

O excesso de informações pu-
blicadas nas redes, em especial, no 
Facebook, pode surtir efeito ne-
gativo em uma eventual disputa a 
uma vaga no mercado de trabalho. 
Cada vez mais empresas analisam 
o perfil virtual de seus candidatos, 
observando seu comportamento 
nas redes sociais. Candidatos po-
lêmicos, preconceituosos, que os-
tentam uma vida noturna muito 
agitada, quase sempre são elimina-
dos de primeira. E aqueles que têm 
o hábito de jogar piadinha para o/
ou/a ex-namorada (o), aniquilam 
suas chances.

Com um país em recessão, o 
número de desempregados em 
alta, você não vai querer ver sua 
tão sonhada vaga de emprego indo 
embora porque você se comporta 

Essa intenção é inócua. O pro-
blema da crise política não tem a 
ver com os nomes que os partidos 
usam, mas, sim, com a sua incapa-
cidade de atender às demandas da 
população. Os marqueteiros des-
ses partidos acham que mudando 
a sigla ou trocando por uma pala-
vra mais significativa vão atrair a 
atenção dos eleitores. Mas o eleitor 
brasileiro foi acostumado, e isso é 
muito ruim, a não votar tanto em 
legendas, mas em indivíduos. Isso 
mostra o tanto que a palavra ‘parti-
do’ está desgastada e o tanto que os 
eleitores estão rejeitando a própria 
ideia de partido político, embora a 
democracia precise deles.

A crise tem muito mais a ver com 
o papel que os partidos não desem-
penham do que com qualquer situa-
ção em que o nome do partido pos-
sa se traduzir em alguma questão. E, 
além disso, tem também um proble-
ma que tem sido muito recorrente 
no Brasil: os partidos não têm cara. 
Ou seja, eles perderam algumas 
características ideológicas que, de 
certa forma, deveriam permitir ao 

De olho nas eleições de 
2018, um grupo de par-
tidos aposta na mudança 

de nome para atrair ou enganar os 
eleitores? Em um país em que gran-
de parte do meio político está sen-
do investigada por participar de es-
quemas de corrupção e os partidos 
são cada vez mais malvistos pela 
população, abandonar o tradicional 
formato de siglas pode ser uma al-
ternativa para melhorar a imagem 
com o eleitor ou não.   

Atualmente o Brasil tem 35 parti-
dos registrados na Justiça Eleitoral, 
sendo que três deles não possuem a 
palavra “partido” em seu nome ofi-
cial, Democratas (DEM), Rede Sus-
tentabilidade (Rede) e Solidarieda-
de (SD), enquanto o Partido Novo 
costuma usar apenas o “Novo”. Em-
barcando nessa moda, recentemen-
te, o Partido Social Liberal (PSL) 
passou a se apresentar como Livres, 
o tradicional Partido Trabalhista 
Nacional (PTN) trocou o seu nome 
para Podemos (PODE) e o partido 
Partido Trabalhista do Brasil (PT-
doB) agora se chama Avante.

eleitor identificar-se com tais parti-
dos, a partir da defesa de bandeiras 
mais claras.

Uma decisão de mudar os no-
mes leva mais a se acreditar que é 
para enganar o eleitor, pois hoje as 
coligações acontecem sem o víeis 
ideológico. Como é comum, parti-
dos usarem no nome termos como 
“socialista” ou “liberal” para indi-
car o seu posicionamento político, 
na hora de fazerem alianças, causa-
va certo estranhamento a união de 
partidos com ideologias diferentes. 
Com a mudança do nome por pala-
vra, isso ficará menos evidente.

Na fila para serem criados, ou-
tras agremiações tentam engrossar 
as fileiras partidárias sem o partido 
no nome. Tem Igualdade, Manan-
cial, União da Democracia Cristã 
do Brasil, Patriotas, Força Brasil e 
uma série de outros, somando 15 
nomes que aboliram o “P” da sigla.

Porém, além de tirar o “P” é pre-
ciso apresentar uma proposta nova 
ao eleitor. Se for mudar só o nome 
não adianta. O último índice de 
confiança divulgado pela Funda-

ção Getúlio Vargas no fim de 2016 
coloca os partidos políticos em úl-
timo lugar, com apenas 7% de con-
fiabilidade pelos brasileiros, atrás 
do Congresso Nacional (10%), da 
Presidência da República (11%) e 
das redes sociais (23%). Já o índice 
de confiança social realizado pelo 
Ibope apontou em 2015 que as le-
gendas caíram à metade dos pontos 
que tinham em 2010 (33), chegan-
do em 17 em uma escala que vai de 
zero a 100. O levantamento mede a 
confiança em 18 instituições e gru-
pos sociais.

Os três partidos que mudaram 
de nome são nanicos e podem estar 
tentando sobreviver, por temerem 
ser engolidos pela reforma políti-
ca e há o risco de que políticos que 
querem viabilizar-se eleitoralmente 
se dissociem de grandes partidos 
para tentarem se salvar nos novos. 
O problema é que isso confunde 
ainda mais o eleitor, em um cenário 
que já é multipartidário e comple-
xo. 

Pode ser um tiro no “P”, que vai 
atingir as urnas!

Partidos apagam nome sujo para enganar eleitores?

6. Parece óbvio, mas é rotinei-
ro pessoas falarem mal da empre-
sa onde desejam trabalhar. Então, 
jamais exponha isso virtualmente. 
Caso tenha algum problema com a 
empresa que irá pleitear a vaga, re-
solva-o antes de enviar o currículo. 
Canais como SAC e ouvidoria po-
dem te ajudar na solução.

7. Tenha cuidado com grupos, 
comunidades e páginas que você 
curte ou participa. Elas fazem par-
te da sua identidade virtual. Os 
comentários e compartilhamento 
feito nesses grupos e páginas serão 
atribuídos a você.

8. Evite emitir posições políti-
co partidárias ou ser desrespeitoso 
para com as autoridades.

Seguindo essas dicas, certa-
mente, você estará a frente de seus 
concorrentes. Então, corre lá e 
apaga as asneiras que escreveu ou 
compartilhou, insere fotos mais 
profissionais, faz aquele currículo 
formal e sem mentiras e corre pra 
depositar nas empresas.

Boa sorte, Nobilíssimos!

HUMOR TERAPÊUTICO: SENTIR-SE BEM E CUIDAR DA SAÚDE.

Extraí via internet esta len-
da porque me parece mais 
apropriada à intenção que 

desejo exprimir neste artigo. A pers-
picácia leva-me a comentá-la sem o 
necessário desejo de configurá-la ou 
assemelhá-la a imagem de alguém, 
mas somente move-me a vontade de 
argumentar o que de fato leva o ser 
humano a tentar conquistar espaços 
e lugares que lhe parecem difíceis de 
alcançar. Será a busca da glória pes-
soal ou do reconhecimento fático de 
que “ tudo o que faço, é reflexo per-
sistência ou de provar de sou capaz?

Diz o artigo copiado: “ Esta é uma 
das mais famosas lendas da mitolo-
gia grega, que profundamente anali-
sada transmite uma grande lição aos 
homens: a ambição de chegar mais 
longe é legítima, mas há que pensar 
bem os meios que se utilizam para 
tentar alcançar os seus propósitos. 
Ícaro queria voar mais alto, mas não 
foi cauteloso nem ouviu o conselho 
dos mais sábios. Esse erro acabou 

com todos os seus sonhos. 
Assim é a trajetória das pessoas 

que desejam “ voar alto demais “ sem 
medir consequências, meios, práti-
cas e possibilidades de que o êxito 
poderá ser fugaz ou mesmo não ser 
alcançado, devido aos mais diversos 
obstáculos que se apresentam à sua 
frente durante a caminhada, desta-
cando-se entre eles o próprio ser hu-
mano, que muitas vezes é concorren-
te de si mesmo.

Fazer o que é certo por meios in-
certos não reflete o resultado posi-
tivo, vez que esse meio não condiz 
com o chamado “ meio legal “, que 
preconiza a razão de que o que tem 
que ser feito deverá sê-lo obedecen-
do-se todos os trâmites legais posi-
tivos. Essa atitude não é compreen-
dida pelos chamados legalistas e eles 
a rejeitam, apesar de o resultado ser 
positivo, agrade a uns e desagrade a 
outros, mas haverá sempre “alguém “ 
de olho nessa empreitada.

Resumindo a lenda e para quem 

ler este artigo possa refletir sobre seu 
conteúdo: “A mitologia grega conta 
esta maravilhosa história que come-
ça com Dédalo pai de Ícaro. Este ho-
mem era um grande inventor. Con-
sigo trabalhava Talo, o seu sobrinho, 
que um dia ao passear pela praia de-
parou-se com uma espinha de peixe, 
fato que o inspirou a inventar a pri-
meira serra. Dédalo ficou cheio de 
inveja da invenção de seu sobrinho 
de decidiu mata-lo. Atirou-o de um 
precipício, mas antes deste cair no 
chão, os deuses interviram transfor-
mando-o num perdiz, evitando des-
sa forma que Talo morresse. Ainda 
assim Dédalo foi acusado de homi-
cídio e obrigado a abandonar a sua 
terra natal juntamente com seu fi-
lho Ícaro. Os dois refugiaram-se em 
Creta, sob a proteção do rei Minos. 
Foi Dédalo que construiu o labirin-
to que prendeu o Minotauro durante 
anos. Quando esta morreu, Dédalo e 
seu filho Ícaro foram presos no seu 
próprio labirinto. Na tentativa de 

fugirem da ilha, o famoso inventor 
concebeu as primeiras asas artificiais 
– umas para si, outras para Ícaro – 
que permitiam voar, feitas de cera de 
abelha e penas de gaivota. Essa seria 
a única forma de conseguirem fugir 
do labirinto. Antes da fuga, Déda-
lo avisou Ícaro de quer não deveria 
voar muito perto do Sol, pois a cera 
das asas poderiam derreter, nem de-
masiado perto do mar, pois as penas 
de gaivota molhando-se ficariam de-
masiado pesadas para cumprirem 
seu objetivo. Ícaro não ouviu o seu 
pai e  quis voar cada vez mais alto, 
queimando então as asas ao apro-
ximar-se demasiado do astro-rei. 
Caiu no mar Egeu, enquanto Déda-
lo voou, chorando todo o caminho a 
morte do seu filho, que sonhou alto 
demais e desapareceu para sempre”.

Magnifica esta história e a mim 
parece aplicar-se, em toda sua ple-
nitude,  aqueles que desejam “ voar 
alto demais “, sem as devidas pre-
cauções.

Bruno Belém | brunouuh@gmail.com

Coruja Retórica
Reinaldo Coelho

As redes sociais e o mercado de trabalho

“SE QUIZEREM AFASTAR O TEMER, QUE O FAÇAM PELO CONGRESSO” (Gilmar Mendes, Min. STF)
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O ex-jogador Jason ao lado de sua esposa Joia 
Viana comemorando mais um ano de vida. O 

TA deseja felicidades!

Toda a alegria da Gatinha Luanna 
Nascimento de Sousa para nossa 

social.
Parceria fechada... A Maquiadora Natalhy 
Almeida passa a assinar nossa coluna de 

dicas para as mulheres que gostam de estar 
sempre lindas e arrasar na produção. Seja 

bem vinda ao time do TA.

O Radialista Vado Almeida em Clic pra 
nossa coluna.

#ficaadica 

Quem ja ouviu falar em hidratação 
capilar com maizena? Pois é, isso 
mesmo que você leu! O amido de milho 
(conhecido como maizena) é um gran-
de aliado aos nossos cabelitchos. 

Segue a receita  

1° passo: lave os cabelos com shampoo 
sem sal duas vezes, retire o excesso 
de umidade e aplique sua máscara de 
hidratação preferida. 
 
2° passo: misture algumas colheres de 
maizena com água e aqueça até que se 
forme uma massa pastosa. 
 
3° passo: aplique a pasta no cabelo 
(por cima da máscara de hidratação) 
ainda morna e deixe agir por 30 minu-
tos. 
 
4° passo: lave os fios com água fria 
tirando toda a mistura, mas sem usar 
nenhum tipo de shampoo.

No último dia 18 de agosto 
a professora Cristiane Silva 
comemorou mais uma pri-

mavera. Felicidades!

A bela professora Nara Melo em 
Clic especial para nossa  coluna 

em recente evento na capital.


