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Editorial

Reinaldo Coelho

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Parlamento encerra 2017 
com resultados positivos

A Assembleia Legis-
lativa do Estado do 
Amapá (Alap) en-

cerra o ano com resultados po-
sitivos, o que demonstra a for-
te atuação dos parlamentares 
da Casa. 2017 foi o ano com o 
maior número de proposições 
votadas, totalizando 3.720 (até 
14 de dezembro de 2017), e fo-
ram realizadas 115 
sessões plenárias. O 
plenário foi palco 
de grandes deba-
tes. Nas audiências 
públicas, foram le-
vantadas discussões 
de temas relevantes 
para o estado, entre 
eles a Renca (Reser-
va Nacional de Co-
bre e Associados), 
terras públicas e devolutas 
do Amapá, e o método Apac 
(Associação de Proteção e As-
sistência aos Condenados). A 
Escola do Legislativo atuou 
cumprindo seu papel institu-
cional na promoção de capaci-
tação para servidores dos legis-
lativos municipais e servidores 
da Casa, trabalho reconhecido 
pelos internautas, dando à ins-
tituição o prêmio Amapá em 
Destaque na categoria Melhor 
Gestão Pública na Educação 
no ano de 2017.

Para o presidente da As-
sembleia Legislativa do Ama-
pá, deputado Kaká Barbosa 
(Avante), 2017 foi de avanços, 
dando continuidade às medi-
das adotadas pela atual gestão. 
“Estamos vivendo um novo 
momento no poder Legislati-
vo do Estado. As ferramentas 
de promoção de transparência 

foram mantidas. Cumprimos 
com rigor a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, reduzindo em 
mais de 30% os gastos com 
funcionários ativos e dimi-
nuindo em mais de 40% os car-
gos em comissão. Para garantir 
a estabilidade e a continuidade 
das atividades, os cargos-cha-
ves da Alap são ocupados por 
funcionários efetivos. Os tra-
balhos implementados para 
qualificar a gestão e também 
os servidores garantiram mais 

eficiência e controle das despe-
sas da Casa de Leis”, pondera 
Kaká. 

A Assembleia Legislativa 
do Amapá também instituiu 
o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar, e promoveu aces-
sibilidade, contratando pro-
fissionais especializados em 
Libras para se comunicar com 
pessoas com deficiência auditi-
va durante as sessões e audiên-
cias públicas. Neste ano, a Alap 
também promoveu a cidada-
nia firmando convênios com 
instituições 
filantrópicas 
do estado, 
como a Casa 
da Hospita-
lidade e As-
sociação A 
Nossa Famí-
lia, em San-
tana; Dioce-

se de Macapá, Associação de 
Amigas e Mulheres Amapaen-
ses Posithivas (Amaph), ONG 
Carlos Daniel e o Centro Frei 
Daniel Samarate Capuchi-
nhos, em Macapá. O Parla-
mento também firmou parce-
ria com o Tribunal de Justiça 
do Amapá (Tjap) na realização 
do projeto Casamento na Co-
munidade. “Foi um ano que 
contribuímos muito com al-
gumas associações e entidades 
que vêm ajudando a população 

amapaense. Encer-
ramos 2017 com a 
satisfação de traba-
lhar ainda mais pelo 
povo do Amapá”, 
ressalta o presidente 
Kaká Barbosa.

E o trabalho não 
para. A gestão está 
realizando estudos 
para a reforma ad-
ministrativa, com 

vistas à implementação do 
concurso público em 2018. 
Para oferecer um espaço digno 
e agradável aos seus servidores 
e à população, está desenvol-
vendo processo licitatório para 
a construção da nova sede do 
poder Legislativo, que deve 
ocorrer até o fim deste ano e 
com recursos próprios. E a 
gestão tem mais desafios. Um 
deles é a modernização de 
todo sistema da Casa, do ad-
ministrativo ao legislativo, or-
çamentário e jurídico.

2017 foi o ano da estabilização do amapá
A estimativa de crescimento da 

economia amapaense em 2017 é 
de 1,2%. Ficando o Amapá  en-

tre os 20 estados que devem terminar este 
ano com recuperação econômica, sendo o 
5º maior indicador do Norte e Nordeste, fi-
cando atrás de Maranhão (3,1%), Tocantins 
(1,9%), Piauí (1,7%) e Rondônia (1,4%). A 
média nacional, segundo o estudo, ficou em 
0,5%.

2017 foi um ano de superação para o 
Amapá e para o Brasil, pois foi quando a 
economia brasileira começou a reagir pro-
porcionado um pequeno e lento crescimen-
to econômico. O Estado do Amapá está 
entre os oito estados que mesmo com crise, 
fizeram um planejamento e adequaram a 
economia a realidade brasileira, aproveitan-
do o folego dado pela queda da inflação. 

Aqui o governo de Waldez Góes, que tem 
na bagagem uma experiência salutar de dois 
mandatos cumpridos e neste terceiro, mon-
tou uma logística a partir de sua posse em 
2015, baseada em planejamento e organiza-
ção do Estado, diminuindo os investimen-
tos, desacelerando a execução das obras, 
priorizou os pagamentos de fornecedores 
e viabilizou decretar calamidade o que não 

aconteceu.
Com essa organização administrativa e 

econômica o Amapá, não teve o pagamen-
to dos servidores atrasados e vem pagando 
anualmente em dias o 13º salário e em 2017 
voltou a investir  com responsabilidade em 
todos os 16 municípios amapaense, trazen-
do para os gestores municipais e a popula-
ção uma tranquilidade no crescimento do 
Estado.

A manutenção de investimentos em 
obras estruturais com recursos próprios, de 
repasse constitucional e com recursos de 
créditos do BNDES, as obras voltaram a des-
lanchar e o setor privado, deu seu apoio e 
o resultado relevante do segmento de grãos 
cresceu. 28% em 2017 e movimentar R$ 60 
milhões

Em plena expansão, a colheita de soja 
equivale a 70% da produção agrícola do 
estado. Empresários projetam crescimento 
acelerado e destacam viabilidade a partir do 
Porto de Santana.

Exportações do Amapá cresceu 5,6% em 
1 ano e arrecadou US$ 264 milhões, de acor-
do com o Ministério da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços (MDIC), o aumento 
registrado em 2016 foi impulsionado por 

minérios, madeira e soja. Governo espera 
crescimento 10% a mais neste ano com o 
lançamento do Plano Nacional da Cultura 
Exportadora (PNCE). O Amapá foi o 21º 
estado brasileiro a exportar e agora assume, 
na região Norte, o posto de 5º maior expor-
tador.

O setor de agropecuária do Amapá, com 
crescimento previsto de 9% ao ano, vem im-
pulsionando o Produto Interno Bruto (PIB) 
do estado, segundo aponta estudo divulgado 
pelo Valor Econômico. A estimativa de cres-
cimento da economia em 2017 é de 1,2%.

Os números avaliaram a projeção da si-
tuação financeira do estado para o ano, nos 
setores de agropecuária (9%), comércio 
(-2,1%) e serviços (1,3%). As previsões fa-
zem parte do “Mapa da Recuperação Eco-
nômica”, dos economistas Everton Gomes 
e Rodolfo Margato e analisa dados anuais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O estudo divulgado pelo Valor refor-
ça também os efeitos diretos e indiretos da 
agropecuária como fator determinante da 
melhoria econômica, que por sua vez, eleva 
o setor de serviços.

Esses números revelam a capacidade 

do atual gestor estadual e gerir o Amapá, e 
em seu primeiro mandato (2003 a 2006), a 
economia amapaense teve saldo de 6%. Nos 
cinco anos seguintes, de 2009 a 2014, o per-
centual registrou 3,3% e este ano fecha com 
1, 1%

A maioria dos investimentos atraídos 
para o Amapá, tem relação com setores si-
derúrgico e portuário. Os segmentos vão 
receber R$ 372 milhões e R$ 137 milhões, 
respectivamente.  As cidades que mais de-
vem atrair recursos são Macapá e Santana, 
que abrangem a Área de Livre Comércio e a 
Zona Franca Verde.

Em queda por dois anos consecutivos no 
Amapá devido à crise financeira, a venda 
de carros no estado apresentou aumento de 
8,27% em 2017 quando comparado ao mes-
mo período de 2016. 

E assim o Amapá, vem driblando com 
responsabilidade a crise que ainda assombra 
os cofres públicos e o bolso do amapaense, 
mas em 2017, com as ações do governo do 
Estado, os 16 municípios e seus habitantes 
estão satisfeitos e poderão festejar um Natal 
com os familiares com a mesa ainda não far-
ta, mas com o necessário para desejarem um 
Feliz Ano Novo, que 2018 seja melhor ainda.

Uma criança abandonada pela mãe, 
tira o sossego de qualquer vivente 
sensível com as causas sociais. É 

triste a situação daqueles que perderam pais, 
mães ou ambos e, os abandonados à própria 
sorte. Não há como não se compadecer pela 
figura do órfão, aquele que não tenha os pais 
para cuidar de si. É muito triste estar só, so-
bretudo quando se é criança. Acho mesmo 
que Deus permite que existam os órfãos, para 
nos animar a lhes servirmos de pais. Que di-
vina caridade, a de ajudar uma pobre criatu-
rinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, 
orientar sua alma, para que ela não se perca 
no vicio. Não podemos esquecer que estender 
a mão a uma criança abandonada é agradar a 
Deus, por estar praticando a sua lei.

Sugiro uma visita a Casa da Hospitalidade, 
em Santana, onde dezenas de irmãos nossos, 
do recém-nascido abandonado pela mãe ao 
idoso dependem da compaixão de colabo-
radores daquela instituição de caridade. Lá, 
a maioria dos abrigados são portadores de 
deficiência mental. Uma simples visita aque-

les irmãos necessitados, para levar carinho e 
atenção, já seria uma grande ajuda. Ou quem 
sabe até a adoção de um pequenino. Saiba: a 
adoção é uma atitude de amor e carinho com 
uma criança desamparada, que perdeu os pais 
por algum motivo ou que foi abandonada. 
Além de amor e carinho é necessário bastante 
responsabilidade. É importante saber que ao 
adotar uma criança você estará tomando uma 
decisão para o resto de sua vida, pois a adoção 

é irrevogável. Além disso, a criança ou adoles-
cente adotado passa a ter os mesmos direitos 
e deveres, inclusive hereditários, de um filho 
legítimo, como herança e sobrenome.

Quem duvida que a criança que hoje so-
correis não lhe foi cara numa vida anterior? 
Não esqueçamos que todo sofredor é nosso 
irmão e tem direito à nossa caridade. “Dai 
com ternura, juntando ao benefício material o 
mais precioso de todos: uma boa palavra, uma 
carícia, um sorriso amigo”. 

Tenho a impressão de que ainda há tem-
po para que as pessoas prestem mais atenção 
àqueles que não tenham ninguém.

Vivemos num momento conturbado, onde 
para uns a relação com Deus é uma incógnita. 
Tentamos alcançar o Divino reproduzindo as 
falhas de nossos relacionamentos com os ou-
tros, o meio-ambiente e com nós mesmos.

Todas as vezes que o nosso ego procura 
fazer da busca de uma sintonia com Deus um 
jogo racional, onde o orgulho, o egoísmo, a 
vaidade, o desejo de levar sempre vantagem, 
de querer obter bens materiais da maneira 

mais fácil, a intenção se tornará inútil. Para 
acontecer um encontro com Deus é necessá-
rio muito mais que uma repetição de palavras, 
que tentam convencer o Criador com bajula-
ções, para que Ele nos dê aquilo que deseja-
mos.

Sem a humildade jamais haverá uma pro-
funda experiência com o Pai. Mas não se pre-
ocupe, Ele tem muita paciência e perdoa sem-
pre. Haverá sempre uma nova oportunidade 
para a corrigenda. Mas não nos prevaleçamos 
disso, façamos, diversamente a nossa parte.

Aproveitemos este fim de ano, primeira-
mente, agradecendo a Deus pela vida, pelas 
oportunidades que nos são oferecidas, pelos 
conselhos Crísticos que nos apresenta o Mes-
tre, e empreendendo hercúleos esforços para 
um fraterno relacionamento com nosso pró-
ximo.

Que Deus abençoe o Natal de todos nós, 
garantindo luz em nossos corações e um lini-
mento para nossos pensamentos e ações.

Parabéns a Jesus, o aniversariante da paz 
e do amor. 

Ecoar Natalino!
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Com direito a música
Na convenção do PDT o presidente 
Nacional, Carlos Lupi não se fez de 
rogado. Saudou a conquista de Waldez 
na justiça com parte da letra da música 
de Paulo Venzolini. Volta por cima. 
Sucesssssuuu!

Pelo andar da carruagem
Eleito governador no segundo turno com 60,58% 
dos votos, Waldez Góes, pelo andar da carruagem, 
deve emplacar mais quatro anos e a bancada au-
mentada. Quem viver verá.

S.O.S. CEA
Sério! Ninguém aguenta as tarifas de energia que a 
Companhia de Eletricidade do Amapá está impondo 
ao povo amapaense. Gritar não está adiantando, 
mas dá um alívio, ah isso dá.

De boa
Depois do sucesso na rede ensinando o povo a co-
mer Acari, Marília Góes roubou a cena novamente. 
Desta feita na convenção do PDT. Despojada como 
sempre. Sentou no Palanque enquanto Lupi e Wal-
dez davam aula de oratória. Simples assim. É foda. 
O sujeito quando é bom nasce pronto porra.

Nem a chuva
Nem as fortes chuvas que desabou sobre Macapá no 
início da noite de sábado (15) tirou o ânimo e muito 
menos o brilho da convenção do PDT. Os pedetistas 
marcaram presença no evento e ficaram até o fim 
acompanhando os pronunciamentos de seus líderes.

Tá difícil para os adversários
Waldez está impossível de marcar. Está adminis-
trando seu time como o célebre treinador holandês 
Marinus Jacobus inventor do futebol TOTAL pra-
ticado pela Holanda na Copa de 74. Ninguém tem 
posição, todo mundo tem que está em todo lugar.

Vumbora Dudão
Amigo Dantas do Ajuruxi gritou: socorro! Olha a 
malária. E pergunta: cadê o dinheiro da UBS do 
Ajuruxi. Tem ou não?  Dudão com a palavra.

Cadê?
O Senador Davi, cadê? Aliado de Temer e de Ran-
dolfe. Isso pode? Alguém consegue acender uma vela 
pra Deus e outra para o diabo?

Parabéns
Ao técnico da Seplan Dr. Eduardo que está fazen-
do um estudo que já já estará trazendo dividendos 
financeiros para o Amapá pela densidade florestal 
amapaense. Depois te explico. Fixa que o negócio é 
bom mano.



judicial.
“A gente tem dialogado com a Or-

dem dos Advogados do Brasil (OAB), 
com o Tribunal de Justiça, Ministério 
Público. Todos que estão se preparando 
para o concurso da defensoria podem 
ficar tranquilos que até o final do ano 
o Edital do Concurso da Defensoria es-
tará disponível para 40 vagas. A Funda-
ção Carlos Chagas já está contratada e 
vamos iniciar 2018 com o concurso da 
DEFENAP”, Waldez Góes revelou que 
existe a possibilidade da ser lançado o 
edital de concurso para a Procurado-
ria do Estado e temos outros concursos 
planejados para 2018, na área da Educa-
ção e na gestão pública, onde o Estado 
tem uma carência muito grande”.

A grave crise econômica que a três 
anos vem atingindo os cofres públicos 
do Amapá, desestabilizando as ações 
necessárias para manter a máquina esta-
dual funcionando em nível satisfatório 
para o cidadão, Waldez Góes organizou 
as finanças e pode executar investimen-
tos em pontos prioritários.

“Devido à crise, nenhum outro Esta-
do está realizando concurso. O Amapá 
está cumprindo um calendário de con-
curso público, isso demonstra a organi-
zação de nosso governo, não saímos por 
inteiro da crise, mas estamos realizando 
os concursos públicos. 

Waldez reforçou que a situação crí-
tica persistente da economia, há três 
anos, não impediu o governo estadual 
de manter o pagamento dos servidores 
em dias. “Não atrasamos o pagamento 
dos nossos servidores, estaremos pa-
gando o 13ª no dia 20 de dezembro, 
estamos realizando concursos públicos 
e concluindo obras e isso é fruto de pla-

nejamento.  
 
Avanços da Mobilidade Urbana

Na Região Metropolitana de Macapá 
estão acontecendo obras de duplicação 
da Rodovia Duca Serra, que contem-
plam os três municípios metropolita-
nos. “Na soma em Macapá está sendo 
contemplada com 70 quilômetros de 
mobilidade urbana. Em Santana além 
dos 20 quilômetros pavimentação já 
executados terá mais 10 quilômetros até 
2018. Nas pavimentações executadas 
estamos na fase de sinalização”. 

Nos municípios da Região Sul do 
Estado, Laranjal do Jari, Vitória do Jari 
e Mazagão também estão sendo execu-
tados serviços de pavimentação. “Em 
Laranjal do Jari com uma frente de 21 
quilômetros abertas e em Vitória de Jari 
também. Em Mazagão, onde eu fiz um 
aditivo na Emenda do Presidente José 
Sarney, onde pretendemos chegar até 
janeiro de 2018 com 95% da cidade de 
Mazagão com mobilidade urbana”, enu-
merou o governador. 

Waldez Góes completou que as fren-
tes de Mobilidade Urbana, executadas 
pelo governo do Estado estão benefi-
ciando todos os municípios. “Já chega-
mos a Porto Grande, Calçoene, Amapá 
e já autorizei a licitação de um projeto 
de pavimentar 17 quilômetros de Oia-
poque”, complementando o governador 
destacou que o início das obras no mu-
nicípio fronteiriço acontecerão no perí-
odo invernoso intenso. “Devido ao in-
verno estaremos iniciando as obras pela 
parte de drenagem, deixando a parte 
de terraplanagem e asfaltamento para o 
período de verão”. 

Reinaldo Coelho

O ano de 2017 ficará para a 
história do Brasil. Um pre-
sidente da República denun-

ciado por duas vezes pela Procuradoria 
Geral da República, uma por corrupção 
passiva e outra por organização crimi-
nosa e obstrução, prisões de políticos 
importantes e a crise econômica que 
atingiu diretamente os Estados.

Neste caótico cenário brasileiro tive-
mos unidades federativas que chegaram 
ao fundo do poço, administrativamente 
e economicamente, com um sistema de 
segurança dilacerado e dominado pelo 
Crime Organizado e pelo tráfico de ar-
mas e drogas, caso explícito no Rio de 
Janeiro. 

Essa insegurança irradiada pelo po-
der central, deixando os Estados a min-
gua, sem os recursos constitucionais 
completos, adicionado a queda na arre-
cadação própria, obrigando aos gestores 
estaduais montarem estratégias eficazes 

para poder manter a máquina estadual 
funcionando, cumprindo os compro-
missos públicos e investindo para que o 
Estado não perdesse o fôlego no cresci-
mento e no seu desenvolvimento.

O Amapá proporcionou nas eleições 
de 2014 mais um mandato no executivo 
de Waldez Góes, que com a experiência 
de dois mandatos, frente ao poder exe-
cutivo estadual, e um cacife administra-
tivo e político ampliado para enfrentar a 
tsunami da crise econômica e impulsio-
nar o Amapá, na direção correta, para 
ter seu desenvolvimento garantido, com 
planejamento sem extrapolar as exigên-
cias legais de uma administração proba.

Lançou projetos e investimentos nos 
segmentos básicos da economia e am-
pliou a qualificação de técnicos do Es-
tado para captar, otimizar e evitar a de-
volução de recursos de fontes federais, 
com sucesso.

Atuou pessoalmente nas palestras e 
marketing para vender ao mercado in-
ternacional os benefícios que o Amapá 
conquistou e as vantagens de investir 
no Estado. Mostrando projetos con-

cretizados e implantados como a Zona 
Franca Verde e o repasse das terras da 
União para o Estado, agregado ao Por-
to de Santana, uma alternativa para a 
exportação internacional de grãos dos 
grandes produtores do Centro Oeste 
brasileiro.

Essa caminhada, iniciada lá atrás em 
2015, tem em 2017 concretizados mui-
tos desses projetos e em pleno funciona-
mento como a exportação de grãos que 
vem crescendo anualmente e que este 
ano bateu nos R$ 60 milhões. Na área 
administrativa o controle das licitações 
públicas. Waldez Góes, que em campa-
nha prometeu uma Central de Licita-
ções, onde seriam analisados todos os 
processos licitatórios pela Controlado-
ria e Procuradoria do Estado, mostra 
que hoje está em pleno funcionamento.

No setor econômico Waldez afirmou 
que debateria com o setor do comércio e 
vem fazendo isso desde de 2015. Quan-
to a educação pretendia criar uma esco-
la integral em cada um dos 16 municí-
pios amapaenses e valorizar o professor, 
já instalou oito em Macapá e Santana, 

e em 2018 dará prosseguimento a ex-
pansão para os demais municípios. Na 
saúde uma das propostas foi a de des-
centralizar os atendimentos do Centro 
de Assistência Psicossocial (CAPS) para 
Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque o 
que já vem sendo feito e a Maternidade 
da Zona Norte e a UBS da Zona Sul es-
tão na última fase de conclusão. 

À reportagem do Tribuna Amapaen-
se, o governador Waldez Góes fez um 
sinopse das conquistas estaduais em 
2017.

Concursos Público 

O chefe do poder executivo do Ama-
pá destacou uma das últimas decisões 
tomadas com referência ao concurso 
público, já em execução e nas últimas 
etapas, os da Polícia Militar e Civil e da 
POLITEC, agora sai o concurso públi-
co para a Defensoria Pública do Estado 
(DEFENAP). Foram confirmadas 40 
vagas de contratação imediata para o 
cargo de defensor público de segunda 
classe, para atuar na primeira instância 

O  Q U E  E L E S 
ACHARAM DE 2017

Certificado, Amapá garante Brasil livre de aftosa com vacinação
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Os poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário do Estado do Amapá 
apresentam um resumo históri-
co de suas atividades no ano de 
2017, revelando como adminis-
traram as crises econômicas e 
políticas que assolaram o Bra-
sil, atingindo em cheio os cofres 
públicos, resultando em queda 
acentuada nas arrecadações, em 
detrimento aos investimentos.

Projetos energéticos para comuni-
dades isoladas

O projeto Luz para todos está pa-
ralisado. Sua expansão no Estado do 
Amapá é uma das preocupações do go-
vernador Góes. “Mas não está compro-
metido todo o projeto. Estou entusias-
mado com a Linha de Crédito do FNO/
SOL, que vai nos permitir trabalhar no-
vos projetos, inclusive no Arquipélago 
do Bailique, que estamos trabalhando 
junto com a empresa Total, tanto água e 
energia de forma isolada. Pois o linhão 
que foi implantado até as ilhas já está 
complicando a vida da comunidade de-
vida as erosões e o fenômeno de terras 
caídas”.

Essa situação específica do Bailique 
pode se irradiar a outras comunidades, 
pois de acordo com Waldez Góes tem 
que ser pensado projetos alternativos 
que neste momento será atendido pelo 
FNO/SOL. “Estamos trabalhando ou-
tras alternativas para atender as comu-
nidades isoladas, inclusive indígenas, 
que não seja o Linhão, pois já está pro-
vado que quando você chega com a li-
nha 24 horas nas comunidades se acaba 
desmobilizando o fornecimentos pelas 

termoelétricas, ai vem os fenômenos 
naturais, quedas de postes e de fiação. 
Nós estamos atuando em regime de ur-
gência junto com a Eletronorte e a CEA, 
porém, procurando solução alternativa”.

Certificação da Febre Aftosa 

O Amapá recebeu no último 5 de 
dezembro, do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
a Instrução Normativa que reconhece o 
Amapá como zona livre de aftosa com 
vacinação. Com o Amapá recebendo o 
certificado, o Governo Federal se mo-
bilizará para conseguir a declaração 
do Brasil como país livre da febre af-
tosa com vacinação. A previsão é que 
o anúncio seja feito durante a reunião 
anual da Organização Mundial de Saú-
de Animal (OIE), marcada para abril de 
2018, em Paris. 

De acordo com o governador Wal-
dez Góes que recebeu o documento 
das mãos do ministro do MAPA, Blairo 
Maggi, o Estado vive um momento de 

festa, mas também de grande responsa-
bilidade. “Nós temos muito a agradecer 
a todos os envolvidos. Foi um trabalho 
muito intenso nos últimos anos e eu te-
nho certeza que essa conquista vai mar-
car muito o Amapá. Agora, precisamos 
manter este certificado, ou seja, nosso 
encargo só aumenta e unidos certamen-
te o manteremos”, destacou o governa-
dor.

Ele ressaltou que o Amapá deverá 
receber a certificação internacional em 
maio de 2018, e também que até 2019, 
deve ser retirada a obrigatoriedade da 
vacinação do rebanho amapaense. “Tem 
um planejamento do MAPA, que essa 
retirada de verá acontecer pelos Estados 
que tenham os rebanhos menores. Mes-
mo sendo os últimos certificados livres 
de aftosa, mas serão os primeiros a te-
rem eliminados a vacinação. Temos de 
ver a verdadeira dimensão dessa con-
quista”.

TecnoAgro

Este sábado encerra a primeira edi-
ção da TecnoAgro no Estado do Ama-
pá, um novo modelo de feira agrope-
cuária que começa a ser executado no 
Estado, que tem como principal obje-

tivo a transferência de conhecimento e 
tecnologia para alavancar o potencial 
de cada região do território amapaense. 
O planejamento é que o evento chegue 
a todas as regiões do Estado, bimestral-
mente, culminando na região metropo-
litana de Macapá, Santana e Mazagão.

A 1ª TecnoAgro, aconteceu na Re-
gião Norte do Estado (Pracuúba, 
Amapá, Calçoene e Tartarugalzinho) 
concretizando o novo momento que o 
Amapá pode viver que é a produção de 
alimentos em condições de serem co-
mercializados internamento e fora do 
Estado.

“O município de Amapá é o berço da 
pecuária amapaense, e esse é o momen-
to de pleitearmos novos horizontes para 
a produção pecuária do nosso estado. 
A TecnoAgro vem para somar com os 
produtores de diversos segmentos, mas 
neste município em específico, visando 
mais investimentos no rebanho para 
prepará-los aos mercados nacional e 
internacional, que em breve poderemos 
alcançar”, frisou Góes.Obras de mobilidade urbana

Obras de mobilidade urbana avançam no Amapá

WALDEZ GÓES KAKÁ BARBOSA CARLOS TORK ACÁCIO FAVACHO
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O NOAT é uma das pontas de uma 
rede de instâncias criadas para dar anda-
mento às demandas da saúde, sem neces-
sariamente judicializá-las. A outra ponta é 
o Comitê Judicial da Saúde, instalado pelo 
presidente TORK e que vem antecipando 
debates sobre gargalos do sistema público, 
para que o Poder Executivo possa resolver 
ou priorizar antes que se transformem em 
processo judicial. “Várias instituições pú-
blicas integram o Comitê, incluindo orga-
nismos de controle, porque o problema da 
saúde pública não é do governador ou do 
secretário, mas sim de todos”, enfatizou.

Porém, quando a questão não se resolve 
no âmbito pré-processual, em algum mo-
mento deságua na mesa de um magistrado, 
que precisa emitir uma sentença para dar 
guarida ao direito individual, muitas vezes 
em detrimento do serviço coletivo. Isso 
ocorre, por exemplo, quando um juiz au-
toriza o bloqueio das contas do Executivo 
até que a cobertura de um tratamento fora 
de domicílio, o conhecido TFD se resolva.

“Para que decisões como essa sejam 
tomadas com o máximo de segurança e 
conhecimento técnico, evitando até reper-
cussões sociais negativas, o Judiciário im-
plantou o NAT-JUS, um núcleo composto 
por profissionais de saúde de diversas áreas 
e especialidades, que emite notas técnicas e 
subsidiam as decisões dos juízes”, explicou 
o presidente.

TJAP alinhado com o CNJ
Mensalmente o presidente do TJAP 

participa de encontro regular com a Minis-
tra Carmem Lucia, presidente do Supremo 
Tribunal Federal e do Conselho Nacional 
de Justiça, juntamente com os demais pre-
sidentes de tribunais estaduais, regionais e 
federais. “Meticulosa” é a palavra que dife-

rencia a gestão da ministra, segundo o de-
sembargador Tork. “Nós prestamos conta 
das atividades e ela faz acompanhamen-
to rigoroso. A ministra está fazendo uma 
agenda positiva e, por meio dessas reuni-
ões, fazemos com que as decisões sejam 
realmente encaminhadas”, relatou.

O presidente ressalta as políticas huma-
nizadoras priorizadas pela ministra Car-
mem Lucia. “Ela criou o programa Justiça 
e Paz em Casa, que agora é uma política 
nacional do CNJ e para 2018, por exemplo, 
é meta para os tribunais estaduais de todo o 
país ampliar a Rede de Proteção à Mulher”, 
relatou. No Amapá, a chamada Meta 8, ci-
tada pelo desembargador, será coordenada 
também pelo desembargador Carmo An-
tônio de Souza.

Tribunal Selo Ouro
Premiado pelo quarto ano consecutivo 

com o Selo Ouro do CNJ, o TJAP se orga-
niza para melhorar ainda mais suas mar-
cas. Agradecendo a todos os envolvidos 
nessa conquista, desde os bolsistas até os 
magistrados, o presidente do TJAP expli-
cou que “essa premiação iniciou em 2013 
analisando meramente a qualidade das in-
formações prestadas, ou seja, como cada 
Tribunal parametrizava suas ações, ou seja, 
valorizando o número de processos julga-
dos, de audiências realizadas, de acervo di-
gitalizado etc.”

Ao longo do tempo a premiação evo-
luiu estabelecendo uma graduação, que são 
os selos Bronze, Prata, Ouro e Diamante. 
Aprimorou também os critérios de análi-
se para entrega do Selo. Além de um setor 
de estatística bem estruturado, as unidades 
estaduais precisaram implementar o IPC-
-JUS, sistema que avalia o Índice de Produ-
tividade Comparada do Judiciário. “Passa a 

Reinaldo Coelho

O Presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Amapá, desembargador 
Carlos Tork, fecha o ano de ati-

vidades de 2017 e faz balanço positivo sobre 
as políticas judiciais e medidas administra-
tivas implementadas. Na sua opinião, o Selo 
Ouro concedido pelo Conselho Nacional 
de Justiça ao TJAP, pelo quarto ano conse-
cutivo, reafirma a imagem de um Judiciário 
estável e responsável para com as inovações 
em favor da prestação jurisdicional.

Justiça pela paz social
Abraçada pelo presidente como marca 

em 2017, a conciliação faz parte da cultura 
do Judiciário local há mais de 12 anos, ago-
ra implementada nacionalmente por meio 
do novo Código de Processo Civil. “O ideal 
na solução do conflito é que ele seja resolvi-
do entre os envolvidos, o que chamamos de 
autocomposição. Buscar o Judiciário deve 
ser o último caminho, ainda assim com a 
possibilidade de conciliar”, é no que acredi-

ta o gestor.
Segundo ele, o ano de 2017 foi rico 

em ações de consolidação das políticas de 
Conciliação, culminando com a realização 
da Semana Nacional iniciada no dia 27 de 
novembro. Mas, a inovação que vem sendo 
construída para 2018 é a política de Práticas 
Restaurativas.

“É quando o Judiciário trabalha para res-
taurar relações que foram rompidas quando 
o conflito se agravou”, explica o presidente. 
Essas práticas podem ser aplicadas, sobre-
tudo, em conflitos da área criminal. “Na 
restauração vamos até a raiz do problema, 
é uma abordagem mais profunda. Vamos 
investir mais nessas práticas em 2018, para 
isso criamos uma coordenadoria específica 
sob a responsabilidade do Desembargador 
Carmo Antônio”, revelou.

Ressocialização de apenados
Outro tema tem sido muito presente nos 

esforços de inovação do Judiciário Amapa-
ense, que defende a implantação no Estado 
do Sistema APAC, criado pela Associação 
de Proteção e Assistência aos Condenados. 
“No cumprimento de penas para crimes 

menos gravosos esse sistema é compatível 
com o objetivo da execução penal, que é o 
de reeducar o apenado”, explicou o presi-
dente.

No Amapá, com acompanhamento es-
treito do Poder Judiciário, representado 
pelo Juiz auxiliar da presidência, João Ma-
tos Júnior, a instalação do Sistema APAC 
está avançada, com escolha de área e recur-
sos da ordem de R$ 40 milhões em conta 
do Poder Executivo. “Essa também é uma 
prática restaurativa e os juízes que estão 
envolvidos nessa temática estão muito fo-
cados porque, além de resolver o processo, 
resolve o problema”, enfatiza.

Governança no Poder Judiciário
“Nós temos um princípio de governan-

ça nacional estabelecido pelo CNJ, no qual 
os primados da valorização do ser huma-
no são fundamentais. Em que pese alguns 
críticos afirmarem que o CNJ se resume a 
números, afirmo o contrário, a maior par-
te dessas políticas humanizadoras parte do 
CNJ e está trazendo resultados reais”, argu-
menta o desembargador Tork.

O presidente do Judiciário amapaense 

afirma: “Para a Justiça já está muito claro 
que quanto menos tratarmos as raízes dos 
problemas, mais processos haverá. Tendo 
mais processos, mais cara fica a Justiça e 
mais difícil fica administrar os 100 milhões 
de processos hoje em tramitação. Então, 
não apenas do ponto de vista humano, mas 
da eficiência da prestação jurisdicional, o 
melhor é procurar resolver os problemas na 
origem”.

Como exemplo dessa realidade, o presi-
dente do TJAP citou a redução de 10% ao 
ano no número de processos na Vara da In-
fância e Juventude da Comarca de Santana, 
onde as políticas de conciliação e de práti-
cas restaurativas estão sendo priorizadas.

Desjudicialização da Saúde
“O mesmo ocorreu com a instalação 

do Núcleo de Ouvidoria e Apoio Técnico 
na Secretaria de Saúde do Estado – NOAT. 
Naquele momento, há dois anos, havia 
1.500 ações judiciais contra os serviços de 
saúde. Em um ano de operação do NOAT 
o número de ações reduziu para 700 e hoje 
está em 500. É uma instância preventiva e 
pré-processual que funciona”, explica.

BALANÇO DO TJAP DE 
2017 - SEGUNDO TORK

“O problema da saúde públi-
ca não é do governador ou do 
secretário, mas sim de todos”

Desembargador Carlos Tork 
fala sobre atuação do Judi-
ciário em 2017, destaca o 
êxito nas conciliações, na 
desjudicialização da saú-
de pública e aposta em 
bons resultados para 2018

ser um selo que exige qualidade na presta-
ção do serviço e não mais apenas na quan-
tidade”, explica o presidente.

Em 2016 o TJAP superou os 300 pon-
tos e em 2017 os 500 pontos, permanecen-
do na faixa do Selo Ouro, mas apontando 
para atingir os índices que garantem o Selo 
Diamante. “Ficamos a nove pontos apenas 
do Selo Diamante e isso é bom porque esta-
mos evoluindo de forma segura. Nesse sen-
tido acreditamos que em 2018 podemos al-
cançar esta marca do Diamante”, acredita o 
desembargador.

Algumas políticas não pontuadas pelo 
TJAP este ano, estão em franca implemen-
tação. Um exemplo é a Resolução Nº 219 
do CNJ, que trata da equalização da força 
de trabalho interna. No Amapá os ajustes 
estão em fase de finalização, com previsão 
de conclusão para março de 2018. Além 
dessa política, a conclusão e parametriza-
ção de outras como a virtualização total 
dos processos jurídicos e administrativos 
até o final de 2018 também elevarão o pata-
mar de avaliação do TJAP.

Virtualização da Justiça
No TJAP todos os novos processos já 

dão entrada e tramitam de forma virtual. O 
acervo antigo está em avançado processo 
de digitalização. Na Comarca de Macapá 

a área de família está na frente com 100% 
dos processos migrados para o meio virtu-
al. A área criminal tem um terço digitaliza-
do e deve concluir até o final do ano, assim 
como a área cível. No interior, o Vale do Jari 
e Porto Grande têm 100% de seus proces-
sos já em meio virtual, “e as outras comar-
cas estamos acompanhando à medida que 
entram no sistema”, explicou.

“Isso possibilita que o Tribunal avance 
para a centralização do trabalho das secre-
tarias na capital, nesses casos onde a virtu-
alização está completa e a comunicação por 
meio da internet é satisfatória”, demonstrou 
o presidente. São os atos de mero expedien-
te das secretarias que serão centralizados, 
não o gabinete dos juízes, esse permanece 
no interior.

Transparência na gestão
Em menos de um ano o presidente do 

TJAP realizou quatro encontros de traba-
lho com os gestores de fóruns de todas as 
comarcas do estado. Para ele, além de ali-
nhar o trabalho, “melhora o astral da tro-
pa”. Usa essa expressão para sinalizar que 

os gestores das comarcas são parte deter-
minante no processo de gestão e precisam 
se sentir parte atuante e, principalmente, 
influente nos resultados. “Nossas reuniões 
começam com a prestação de contas dos 
compromissos assumidos pela presidên-
cia e depois seguem com o planejamento”, 
exemplifica.

Como resultado desse estreitamento, 
o colégio de gestores definiu como meta 
para 2018 a gestão judiciária, que signifi-
ca melhorar o andamento dos processos. 
“Os processos devem ser julgados de forma 
cada vez mais célere e com melhor quali-
dade em todo o sistema. Para isso empode-
ramos mais os diretores de fórum, porque 
é ele que cuida das pessoas que circulam 
pela unidade judicial, desde o cidadão que 
entra até o servidor, passando pelas partes, 
promotores e advogados. E, no interior, ele 
ainda cumpre o papel de representação po-
lítica do Judiciário”, enfatizou.

Para coordenar a implementação da 
meta, foi nomeado o Juiz Nilton Bianquini 
Filho, Titular da 2ª Vara do Juizado Espe-
cial Cível Central da Comarca de Macapá, 
como Juiz Auxiliar da Corregedoria do 
TJAP. “Essa será a nossa grande meta de 
gestão para 2018. O produto do Judiciário 
é o processo e ele tem que ter começo, meio 
e fim em um tempo razoável”, argumentou.

A escolha do Juiz Bianquini se deu exa-
tamente pelo resultado obtido por ele e 
pelo Juiz Eduardo Navarro Machado, Titu-
lar da Vara do Juizado Especial da Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá na redu-
ção de 26 mil para seis mil processos em 
andamento, no período de dois anos. “Isso 
é gestão!”, enfatizou.

2018
Para finalizar o presidente disse que está 

“muito otimista” com as sementes planta-
das este ano, e com a certa colheita para 
2018.

Com relação a analistas e técnicos, o 
gestor do Judiciário explicou que só será 
possível começar a chamar essas categorias 
quanto forem concluídos os concursos de 
remoção, previstos no plano de trabalho da 
Resolução 219. “Estamos fechando a movi-
mentação de 17 servidores do interior para 
a capital e depois vamos avaliar. Até março 
de 2018 teremos concluído esse trabalho de 
equalização da força de trabalho, inclusive 
com a chamada de concursados, se for ne-
cessário”, finalizou.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ

PRESIDENTE DO TJAP CARLOS TORK
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Reinaldo Coelho

Câmara Municipal de Macapá
Um 2017 promissor para o parlamento de Macapá

Reinaldo Coelho

O Tribuna Amapaense teve a 
honra de descobrir na fron-
teira norte do Brasil, e re-

comendado pelo poeta Paulo de Tarso 
Barros, no município de Oiapoque, um 
poeta e escritor, MARVEN JUNIUS 
FRANKLIN. O TA fez uma matéria 
cultural sobre esse ‘poeta da fronteira’ 
e pronto, sua qualidade reconhecida no 
restrito meio literário foi expandida e 
hoje está nas páginas de compêndios na-
cionais e internacionais. Nascido santa-
reno e oiapoquense por adoção, Marven 
é formado em Educação Física pela Uni-
versidade de Brasília (UNB) e pós-gra-
duado em Educação Física Escolar pela 
Universidade Candido Mendes do Rio 
de Janeiro. Já publicou no Overmundo 
e Recanto das letras. Acompanhe a en-
trevista.

TRIBUNA – Caro poeta Marven 
Junius Franklin, para começar gostarí-
amos de saber como se deu sua paixão 
pelo tear da escrita?

MARVEN JUNIUS FRANKLIN – 
Minha avó paterna nos contava histó-
rias e lia poesias para nós – me falou de 
Cervantes. A literatura me foi apresen-
tada por meu pai quando eu recebi dele 
de presente o livro “O LIVRO DO RISO 
E DO ESQUECIMENTO” do escritor 

theco Milan Kundera – não deixei mais 
a literatura. A poesia logo surge como 
a minha forma favorita de expressão li-
terária. Lembro que nosso pai montou 
uma acanhada biblioteca na sala de casa. 
Uma estratégia que funcionou. Em mo-
mentos de tédio – próprio da infância/
final da adolescência – eu recorria aos 
livros como uma forma de viajar, sair 
e conhecer o mundo. Depois veio a in-
fluência de meu irmão Benny Franklin 
(poeta) que mantinha uma pequena es-
tante com livros de poesias em sua casa. 
Eu simplesmente os devorava! Nessa fase 
já confeccionava pequenos fragmentos 
sem saber que já esboçava minhas pri-
meiras composições literárias.

TRIBUNA – Poderia nos falar sobre 

como surgiu sua relação 
com a literatura, especifi-
camente a poesia? Como 
aconteceu seu processo 
de escrita? De que modo 
aproxima a chama e o 
cristal na materialização 
de seus poemas?

MARVEN JUNIUS 
FRANKLIN – A literatura 
surge da influência fami-
liar como já disse. Acho 
que a literatura caminha 
comigo desde a infância, 
através das histórias con-
tadas por minha avó e pe-
las confabulações acerca 
do mundo, da cultura e 
das coisas sobrenaturais que mantinha 
com meu pai. A característica de minha 
obra é a poesia, pois foi com ela que tive 
o primeiro contato com a literatura efe-
tivamente, quando passava marés lendo 
os livros na estante de meu irmão. Meu 
processo de escrita é simples: esboço 
fragmentos mentalmente, depois os ma-
terializo no papel (esboço) e logo os or-
ganizo no computador – dando a forma 
final.

TRIBUNA – Sabido que tem uma 
parte de seu material poético publicado 
em blogs e sites de cultura virtual e pu-
blicações em revistas literárias. Pergunto: 
você acha que os meios eletrônicos são 
uma forma de divulgação moderna que 
ameaça o livro impresso? Como a par-
tir desses meios podemos pensar numa 

modernização 
literária?

M A R -
VEN JUNIUS 
F R A N K L I N 
– A internet 
trouxe – a meu 
ver – a demo-
cracia literária 
(que me per-
doem os con-
servadores). O 
autor desco-

nhecido passa a ser lido, mesmo sem ter 
lançado um livro. O autor da internet 
passa a ser respeitado dentro do proces-
so literário nacional e mundial. As redes 
sociais são o exemplo máximo disso e 
não vislumbro que isso possa ser tor-
nar uma ameaça ao livro impresso – ao 
contrário – a internet ajuda os autores 
a divulgar livros, lançamentos, eventos 
literários e etc. Digo sempre que a lite-
ratura se modernizou e passou a atingir 
um público maior.

TRIBUNA – Você escreveu um livro 
Blues em Oiapoque, como se deu essa 
ideia?

MARVEN JUNIUS FRANKLIN – 
Na verdade o nome do livro é ‘RIO OIA-

POQUE IN BLUES’ e foi uma forma de 
homenagear minha cidade do coração 
– minha Arcádia literária. O blues surge 
no momento em que atraquei em Oia-
poque... Estava vindo de uma vida des-
pedaçada, sem destino e sem perspecti-
vas após uma longa jornada pelo Brasil 
e América Latina (munido de mochila 
e sonhos, um andarilho). E foi na che-
gada – em uma madrugada densa - que 
ouvi um blues vindo de uma barraca de 
lanche na Praça da cidade, em meio a 
uma neblina surreal – uma característi-
ca das noites em Oiapoque. Isso marcou 
a minha vida... Pois o blues, o rio (que 
conheci no dia seguinte), foi decisivo na 
minha efetivação como poeta. A cidade 
me abraçou e eu não a alarguei mais. 
Nessa cidade eu me estabeleci e hoje sou 
parte dessa paisagem... Em meio a ca-
traias, o verde da mata, o burburinho do 
mercado municipal e a neblina que me 
inspira muito.

TRIBUNA – Marven gostaria de sa-
ber como você vê a Literatura no Ama-
pá e, para ser mais específico, em Oia-
poque?

MARVEN JUNIUS FRANKLIN – 
Me considero um poeta amapaense... 
nortenho... amazônico. O Amapá tem 
grandes escritores como Fernando Can-
to, Paulo Tarso Barros, Herbert Ema-
nuel, por exemplo. Penso que a litera-
tura do Amapá vive um momento de 
afirmação de todo o seu potencial. Passa 
a ser nacional, através da conquista de 
prêmios nacionais e em publicações em 
revistas literárias por escritores que es-
tão se afirmando no contexto literário 
amapaense e a nível nacional (poetas de 
grande talento, diga-se de passagem). A 
literatura de Oiapoque – a literatura de 
fronteira, como eu gosto de falar, está 
em fase de estruturação e apesar de ter 
escritores de qualidade, ainda falta essa 
aparelhamento como a estruturação 
de uma associação literária para que se 
possam efetivar eventos e coletâneas, 
por exemplo.

TRIBUNA – Gostaria que nos falasse 

mais desse seu envolvimento com a mú-
sica e se tem mais algum trabalho ainda 
no prelo, ou engavetado?

MARVEN JUNIUS FRANKLIN – 
Na verdade, essa aproximação com a 
música surge de um convite do poetinha 
Osmar Junior que visualizou dois poetas 
que ele considera contemporâneos den-
tro da literatura amapaense, no caso eu 
e o Bruno Muniz, poeta de muita qua-
lidade e escrita audaciosa. O projeto é 
lítero-musical e está em fase de pesqui-
sa e composições. Em 2018 a coisa deve 
acontecer efetivamente.

TRIBUNA – Se pudesse recomendar 
um livro aos leitores, qual seria?

MARVEN JUNIUS FRANKLIN – 
Eu venho de uma influência da geração 
Beatnik, sempre que me fazem essa per-
gunta eu sugiro livros dessa escola lite-
rária da contracultura americana como 
“Pé Na Estrada”, de Jack Kerouac, “Uivo”, 
de Allen Ginsberg.

TRIBUNA – Qual a sua maior preo-
cupação ao escrever?

MARVEN JUNIUS FRANKLIN – 
Ser verdadeiro é minha maior preocu-
pação. A literatura voltada à resistência 
contra tudo que afronte a dignidade hu-
mana. Oiapoque espera muito de mim e 
isso me torna imune a tudo que não seja 
verdade dentro do processo literário. 
Tenho compromisso social com o meu 
Estado e com o meu município.

TRIBUNA – Quem é o escritor Mar-
ven Junius Franklin?

MARVEN JUNIUS FRANKLIN – 
Considero-me um Quixote navegando a 
esmo – buscando a cura para a solidão... 
Sou o poeta da névoa densa e dos giras-
sóis imaginários e que espera todos os 
dias os pores do sol na sacada da Mar-
ripá Tour. Sou um Quixote contempo-
râneo que, em vez dos galopes, viaja em 
catraias multicoloridas em direção do 
quimérico.

Marven – Um poeta da fronteira

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Macapá, Acácio 
Favacho (PROS), conversou 

com o Tribuna Amapaense, sobre o ano 
de 2017 e a superação das inúmeras di-
ficuldades devida a crise brasileira sem 
procedente.  

“O ano de 2017 para o legislati-
vo macapaense, foi muito promissor. 
Primeiro a renovação do Parlamento 
Municipal. Temos uma composição de 
grande renovação, e especialmente ao 
conquistar a reeleição, fui eleito para 
a presidência dessa casa pela terceira 
vez e com conhecimento que teríamos 
muita dificuldade financeira resultante 
de uma crise econômica pesada no de-
correr nestes três últimos anos”.

Acácio Favacho, tinha a expectativa 
de uma melhorada na crise, mais mes-
mo com o crescimento da economia 
nacional, esses resultados não chega-
ram aos municípios, principalmente 
aos da Região Norte, os que primeiro 
sentem os problemas e os últimos que 
são beneficiados. “Mas a crise trouxe a 
oportunidade dos gestores se reinven-
tarem e de reorganização, para poder 
ajudar e colaborar com o município de 
Macapá. O ano de 2017 está fechando, 
mas a expectativa é de melhores tem-
pos em 2018. Onde muito trabalho se 
apresenta, temos muitos projetos do 
executivo municipal”.

O presidente da Câmara de Macapá, 

detalhou que além dos projetos do exe-
cutivo, estarão debruçados nos estudos 
da área financeira, procurando refor-
mular as receitas e reestruturar a Planta 
de Valores de Macapá. Além de fazer 
o programa do Reformulação Fiscal – 
Refis – da capital amapaense.

“Oportuniza ao empresário maca-

paense, disponibilizando bons momen-
tos para a quitação de seus débitos, pois 
a crise atingiu a todos de maneira in-
discriminada”.

O presidente do parlamento ressal-
tou a importância de reorganizar os 
bairros de Macapá. “Os bairros perifé-
ricos de Macapá, estão precisando de 
um olhar diferenciado, principalmente 
os que possuem residências em áreas 
alagadas e mobilidade por passarelas. 
Iluminação Pública e asfaltamento”.

Ele conclui dizendo que 2017 foi um 
ano que teve muitas dificuldades, mas, 
com muito compromisso. ”Aproveito 
para parabenizar a todos os vereadores, 
os que já estavam no mandato e aos que 
agora chegaram, com muita disposição 
para ajudar a prefeitura e o município 
de Macapá a superar esse momento que 

a crise nos trouxe”. 

Câmara jovem
O presidente Acácio Favacho, mes-

mo no comando do parlamento de 
Macapá, não deixa de cumprir seu 
mandato de vereador e lançou um pro-
jeto de lei com a preposição da cria-

ção da Câmara de Vereadores Jovens 
de Macapá. Que foi aprovada e no seu 
bojo expõe como funcionará a Câma-
ra Jovem de Macapá: Será formada por 
alunos de escolas públicas e particula-
res, que terão participação efetiva den-
tro da CMM, cumprindo uma jornada 

parlamentar que compreende posse, 
exercício do mandato e participação 
em reuniões ordinárias. O mandato se-
gundo  terá caráter instrutivo e iniciará 
sempre no segundo semestre de cada 
ano, conforme data definida pela Mesa 
Diretora.

Acácio diz que os jovens parlamen-
tares devem estar cursando o ensino 
médio e ter idades entre 15 a 19 anos. A 
escolha dos vereadores jovens ocorrerá 
por meio de processo eleitoral realiza-
do pela Comissão Organizadora em 
consonância com a direção e a equipe 
técnico-pedagógica e de instituições 
que representem os estudantes legal-
mente.

Rádio e TV Câmara de Macapá
A Câmara Municipal de Macapá 

(CMM) deverá retornar as transmis-
sões ao vivo das sessões ordinárias, via 
TV e Rádio Câmara. O sinal utilizado 

será do Senado Federal, que já mani-
festou interesse em estabelecer parceria 
para a liberação do sinal.

Esse interesse do Senado Federal 
em estabelecer parceria para a implan-
tar de forma conjunta a TV Senado e a 
TV da Câmara Municipal de Macapá 

em sinal aberto na capital amapaense é 
uma luta do presidente Acácio Favacho 
pela implantação definitiva do Rádio e 
TV Câmara.  

O sistema de TV e Rádio da Câma-
ra de Macapá está totalmente instala-
da e somente depende da liberação de 
sinal aberto para fazer as transmis-
sões ao vivo. “A nossa rádio está toda 
equipada com equipamentos moder-
nos e profissionais da área qualifica-
dos, precisamos apenas da liberação 
de um sinal para que a rádio volte a 
transmitir. Os vereadores ouviram da 
diretoria do ILB, a garantia de que um 
dos subcanais do sinal da TV Senado, 
que opera no Estado Amapá, será des-
tinado à transmissão das atividades 
da Câmara Municipal de Macapá, que 
hoje ainda tem um custo alto para fa-
zer chegar ao cidadão as informações 
por meio do sinal de TV e Rádio”, fi-
nalizou Acácio Favacho. 
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mais importante evento da agropecuá-
ria amapaense, a Certificação do reba-
nho amapaense como Livre de Aftosa 
com vacinação, com a presença do mi-
nistro Blaggio Magio e eu estava pre-
sente naquele ato, não como prefeito, 
mas como extensionista rural, assim 
como o governador Waldez, pois sou 
médico veterinário”. 

Ele ressaltou também que o mo-
mento é muito significativo e apro-
veitou para agradecer ao governador 
e ao titular da SDR, Robério Aleixo, 
pela alavancagem do setor pecuário 
do Estado. “O plantel de animais, tan-
to bubalino como bovino, é um plantel 
forte geneticamente. Temos a presença 
de diversos pecuaristas neste evento, 
pois eles estão acreditando no poten-
cial do Estado. Esses eventos que estão 
acontecendo no município do Ama-
pá, não são somente festas, mais um 
evento para trazer tecnologia para o 
homem do campo, para que ele possa 
produzir”. 

O prefeito Sampaio, mencionou que 
no Parque João Pampilho, foi concebi-
do o primeiro bezerro por inseminação 
artificial do Estado do Amapá. Ainda, 
destacou que a programação atraiu o 
público local e também dos municípios 
vizinhos, como Pracuúba, Calçoene e 
Tartarugalzinho.

“Além de ser um mecanismo de 
qualificação de nossos produtores, o 
evento aquece a economia do municí-
pio, atraindo visitantes, gerando em-
prego e renda. Vemos restaurantes e 
hotéis lotados, e a satisfação dos mo-
radores em ver um evento desta mag-
nitude acontecer. Serão oito dias de 
muito conhecimento e oportunidades”, 

salientou Sampaio.
O gestor da SDR, Robério Aleixo, 

enfatizou que a TecnoAgro tem como 
princípio a tríade: integração, produ-
ção e tecnologia. “Essa é a base para o 
desenvolvimento do nosso estado. Pre-
cisamos valorizar e relacionar os nos-
sos recursos naturais com o sistema de 
desenvolvimento econômico do estado, 
fazendo valer a vocação de cada região. 
Este é o momento de aproximar ainda 
mais os produtores, agricultores, pecu-
aristas e todos da cadeia produtiva, aos 
órgãos públicos e privados, qualifican-
do-os e os mostrando que expandindo, 
pensando diferente, é possível avançar 
cada vez mais”, destacou Aleixo.

Oportunidade de negócios, em-
prego e renda

Edmilson Sousa, 54 anos, trabalha 
há 30 com venda de produtos agrope-
cuários de modo geral. Sua loja fixa fica 
no distrito de Fazendinha, em Macapá. 
Ele é um entre as centenas de empreen-
dedores que aproveitam a TecnoAgro 
para divulgar seus serviços e fazer boas 
vendas. 

“Essa região produz muito no âmbi-
to da agropecuária. Tenho clientes da-
qui, inclusive, que vão até Macapá para 
comprar comigo. Agora eu pude vir até 
eles e ainda divulgar o meu negócio 
para ganhar novos clientes. Já iniciei 
com o pé direito e tenho certeza que 
ainda farei muito mais vendas”, come-
morou. 

Rosa Sousa, 64 anos, e sua família, 
aproveitam a programação para ven-
der gêneros alimentícios e bebidas. Ela 
conta que participa desde a primeira 

Da Editoria

Durante a 1ª TecnoAgro do 
Estado do Amapá e 26ª Ex-
pofeira AGROPESC, que 

encerra este sábado, produtores, pe-
cuaristas, extrativistas, piscicultores, 
pescadores, artesãos, trabalhadores 
rurais e comunidade em geral tiveram 
a oportunidade de empreender e, ain-
da, de qualificar-se através de mais de 
25 cursos e oficinas, contemplados na 
programação técnica do evento, que é 
conduzida pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e ocor-
rerá no decorrer da semana. 

Este novo modelo de feira agrope-
cuária tem como premissa a transfe-
rência de tecnologia e conhecimento, 
visando o desenvolvimento das poten-
cialidades locais. O evento é fruto da 
parceria entre o governo do Amapá, 
Prefeitura de Amapá, Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do 
Amapá (FAEAP), com apoio de órgãos 

federais e iniciativa privada. A Tecno-
Agro também agrega as tradicionais 
Festa do Leite, Festa do Vaqueiro e o 
Festival da Gurijuba. 

A programação proporcionou en-
tretenimento, geração de emprego e 
renda, fomentando a economia e, so-
bretudo, objetivando a transferência 
de tecnologia e conhecimento para os 
produtores, visando o desenvolvimen-
to das potencialidades locais. 

O Governo do Amapá investiu cer-
ca de R$ 700 mil para a realização do 
evento, que é coordenado pela Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento 
Rural (RURAP), em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Calçoene que 
garantiu contrapartida para a progra-
mação, e com a Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado do Amapá 
(FAEAP). Órgãos federais, municipais 
e iniciativa privada também colaboram 
com o evento. 

O evento foi prestigiado pelo gover-
nador Waldez Góes, que acompanhado 
de membros de sua equipe de governo, 
além do prefeito do município de Ama-

pá, Carlos Sampaio, e seu secretariado, 
vereadores do município, senadores, 
dentre outras autoridades que também 
se fizeram presentes. 

Góes enfatizou, na abertura do 
evento, que este é um novo modelo de 
feira agropecuária que começa a ser 
executado no Estado, que tem como 
principal objetivo a transferência de 
conhecimento e tecnologia para ala-
vancar o potencial de cada região do 
território amapaense. O planejamento 
é que o evento chegue a todas as regi-
ões do estado, bimestralmente, culmi-
nando na região metropolitana de Ma-
capá, Santana e Mazagão.

Momento do agronegócio

O momento, pontuou o governa-
dor, não poderia ser mais propício, 
visto a recente certificação do Amapá 
como Estado Livre de Aftosa com Va-
cinação. “O município de Amapá é o 
berço da pecuária amapaense, e esse é 
o momento de pleitearmos novos ho-
rizontes para a produção pecuária do 

nosso Estado. A TecnoAgro vem para 
somar com os produtores de diversos 
segmentos, mas neste município em 
específico, visando mais investimentos 
no rebanho para prepará-los aos mer-
cados nacional e internacional, que 
em breve poderemos alcançar”, frisou 
Góes. 

Dejaci Colares é criador de gado no 
município de Amapá. Para ele o mo-
mento é de ver a produção local subir 
novos patamares. “A certificação tirou 
de nós o estigma de Estado com risco 
para a exportação. Agora é mudarmos 
o modelo extensivo de criação que ain-
da há em algumas regiões do nosso 
município e aproveitar a oportunida-
de que nos está sendo dada, de acessar 
novas tecnologias para garantir a sa-
nidade total de nosso rebanho e assim 
alçar voos mais altos. Estamos muito 
felizes!”, externou Colares. 

O prefeito de Amapá, Carlos Sam-
paio, falou a reportagem que o evento 
do qual era anfitrião muito o honra-
va. “A 26ª Agropesc e a 1ª TecnoAgro 
são eventos que vem coroar o último e 

1ª TECNOAGRO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Sucesso do evento na Região Norte

Novo modelo de 
feira agropecuá-
ria proporciona a 
transferência de 
tecnologia e conhe-
cimento para de-
senvolver as poten-
cialidades locais.

edição da AGROPESC, e que a cada 
evento é uma oportunidade de aumen-
tar a renda familiar. 

“Este é só o primeiro dia de evento 
e graças a Deus já vendi muito bem. A 
tendência é só melhorar com o passar 
dos dias, não só para mim mas para to-
dos que aqui tem a oportunidade que 
precisam”, declarou Rosa.

Unidades demonstrativas e expo-
sições

Ádamo Favacho, coordenador de 
Processamento e Qualidade Alimentar 
do Instituto de Desenvolvimento Ru-
ral do Amapá (RURAP), orienta agri-
cultores familiares e demais pessoas 
interessadas, sobre como montar uma 
horta utilizando-se de materiais rea-
proveitáveis. 

No local destinado às Unidades De-
monstrativas, que fazem parte da vasta 
programação técnica do evento, que 
é gratuita, Ádamo apresenta aos visi-
tantes uma horta suspensa e outra ao 
chão, feitas com telhas Brasilit. 

“Com isso, mostramos a viabilida-
de, com o mecanismo sustentável, de 
fomentar a venda de produtos com 
qualidade, da agricultura familiar, 

como o cheiro verde, a cebolinha, a 
chicória e o alface, que estão dentre os 
produtos mais adquiridos pelo Estado 
no Programa de Aquisição de Alimen-
tos [PAA]”, explicou. 

Gilberto Amaral, 35 anos, bancário, 
deslocou-se com sua família do mu-
nicípio de Calçoene, para prestigiar o 
primeiro dia de programação. Ele de-
monstrou a sua satisfação com a reali-
zação do evento. 

“Percebo que diferente dos outros 
anos, há a maior participação da popu-
lação, de empreendedores e também, 
de forma intensa, dos produtores. Eu 
gosto de me informar, de obter conhe-
cimento, apesar de não ser produtor. O 
acesso a informações neste sentido foi 
um dos fatores que mais me chamou 
atenção, pois sei o quanto o desenvol-
vimento econômico que a produção 
regional gera, e impacta positivamen-
te na qualidade de vida da população 
local e adjacências”, declarou Gilberto. 

Em um dos estandes do evento, téc-
nicas do Instituto de Pesquisas Cientí-

ficas e Tecnológicas do Amapá (IEPA), 
expõem a técnica de micropropagação 
de plantas, que é aplicada no Labora-
tório de Biotecnologia Vegetal do ins-
tituto. 

Trata-se do trabalho de clonagem de 
diversas plantas que alavancam o setor 
produtivo do estado, como banana, 
abacaxi e mandioca. Também podem 
ser micropropagadas demais plantas, 
como orquídeas, plantas medicinais e 
florestais, que tenham potencial eco-
nômico. 

“Essa multiplicação em massa do 
material vegetal possibilita multipli-
cação de plantas melhoradas, com alto 
valor produtivo, custo benefício, e que 
são resistentes a pragas e doenças. Já 
pleiteamos o credenciamento do la-
boratório para que essas mudas pos-
sam ser vendidas a valor de custo, com 
maior facilidade ao produtor”, explicou 
a técnica Amanda Almeida.

Segurança

A programação contou com suporte 
de quatro viaturas da Polícia Militar do 
Amapá (PMAP), além de homens que 
fazem o policiamento a pé. O sábado, 
9, primeira noite de evento, foi consi-

derada pelo órgão de segurança públi-
ca dentro da normalidade, sem graves 
ocorrências. O Corpo de Bombeiros 
Militar do Amapá também presta su-
porte durante o evento.

Programação cultural

A programação cultural da AGRO-
PESC contemplou também atrações 
artísticas, rodeio, corrida de cavalo, 
concurso de leiteiro, escolha da rainha 
da feira, e muito mais. Há ainda espaço 
de alimentação e estandes de degusta-
ção, vendas de artesanato e outros. 

Na noite do primeiro sábado, tam-
bém foi concedido à Diuly Marques 
o título de rainha da 1ª TecnoAgro e 
26ª AGROPESC. A jovem recebeu das 
mãos do prefeito da cidade, Carlos 
Sampaio, a faixa e premiação em di-
nheiro. 

No fim da noite, os presentes pude-
ram ainda prestigiar a atração paraen-
se Banda Cheiro Verde, como parte da 
programação cultural.Governador Visitando os Bois - búfalos e cavalos

Vencedora do rainha da tecnoAgro e Agropesc DIULY MARQUES 



“Equipe amapaense representou 
o Brasil na competição inter-
nacional que aconteceu na Bo-

lívia”

A equipe brasileira é formada por estu-
dantes de escolas públicas de Macapá, San-
tana e de São Joaquim do Pacuí, distrito per-
tencente à capital amapaense.

Nesta quarta-feira, 13, o governador 
Waldez Góes recebeu a seleção amapaense 
feminina que representou o Brasil nos Jogos 
Sul-Americanos Escolares de Futebol Sub-
14, ocorridos em Cochabamba, na Bolívia, 
no período de 2 a 10 dezembro. As atletas 
amapaenses derrotaram a equipe boliviana 
no último sábado, 9, garantindo o vice-cam-
peonato. Mesmo com a derrota, a Bolívia 
garantiu o primeiro lugar na modalidade. 
Além de conquistar a medalha de prata, o 
Brasil obteve destaque com a participação 
da artilheira Stella Wane, 14, que marcou 7 
gols na competição.

A equipe brasileira é formada por estu-
dantes de escolas públicas de Macapá, San-
tana e de São Joaquim do Pacuí, distrito 
pertencente à capital amapaense. A escolha 
para que o time amapaense pudesse repre-
sentar o Brasil teve articulação do deputado 
federal Roberto Góes (PDT) e do presidente 
da Federação Amapaense de Futebol, Net-
to Góes. A seleção entregou ao governador 
o troféu recebido no campeonato, que, em 
breve, será exposto no Museu do Esporte, 
localizado do Estádio Milton de Souza Cor-
rêa, popularmente conhecido como Zerão.

Waldez Góes parabenizou as atletas des-
tacando que elas demonstram o potencial 
esportivo do Amapá. Ele também ressaltou a 
importância da prática esportiva para jovens 
e adolescentes. “É uma atividade comple-
mentar ao processo educacional oferecido 
pela escola e família”, afirmou.

Netto Góes afirmou que “esta foi uma 
oportunidade ímpar na vida de cada uma 

Seleção vice-campeã sul-ame-
ricana de futebol escolar sub-
14 entrega troféu ao governo
Da Editoria

delas. Foi uma experiência que proporcio-
nou, além da conquista do vice-campeonato, 
um intercâmbio cultural”.

A artilheira do campeonato, Stella Wane, 
emocionou-se durante a recepção. “Foi ma-
ravilhoso participar, conheci muitas pessoas 
fiz muitos amigos. Sou muito grata a todos 
que contribuíram para que tudo desse certo”, 
afirmou a estudante emocionada. A equipe 
treinou por dois meses com auxílio do técni-
co Sandro Macapá.

O chefe do Executivo estadual reforçou 
que o governo amapaense realiza programas 
que incentivam a prática esportiva e que ofe-
recem mais oportunidades aos jovens. Uma 
destas iniciativas é o Bolsa Atleta que visa fo-
mentar o esporte e impulsionar desportistas 
de modalidades individuais e coletivas no 
Estado.  Ação é realizada pela Secretaria de 
Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Waldez destacou também o programa 
Amapá Jovem cujo objetivo é proporcionar 
mais oportunidades e qualidade de vida à 

população de 15 a 29 anos por meio da in-
tensificação de políticas públicas. As ins-
crições para o programa iniciaram em 29 
de novembro, são continuas e podem ser 
efetuadas por meio do site www.juventude.
ap.gov.br.

Contratempos
A seleção brasileira teve muitas difi-

culdades, até antes de chegar na Bolívia. O 
elenco viajou com 17 jogadoras, mas quatro 
tiveram problemas com a alfandega, em São 
Paulo, e tiveram que voltar para Macapá. 
Assim, o time amapaense teve apenas duas 
atletas no banco de reservas nos jogos. Em 
Cochabamba, o clima frio e a altitude, tam-
bém não foram muito amistosos com o elen-
co tucuju.

- Nós tivemos muitas dificuldades, estava 
muito frio lá e jogadores chegaram a passar 
mal com isso e a altitude, que era uma coisa 
que a gente só ouvia falar na televisão, mas 
graças a Deus o grupo permaneceu forte 

e conquistamos o segundo lugar - disse a 
meia-atacante Gabriela Ferreira, de 14 anos.

A delegação amapaense teve um peque-
no problema no voo vindo da Bolívia para o 
Brasil e só estarão em Macapá, nesta terça-
-feira, 12. A chegada estava prevista para as 
01h50 desta segunda-feira, 11. 

Um dos responsáveis técnicos pela equi-
pe, Bruno Caldas, explicou o ocorrido. “Por 
conta do atraso causado pela falha mecânica 
no voo da Bolívia, perdemos nossas cone-
xões no Brasil. Por estarmos em uma dele-
gação grande não terá vaga para voltarmos 
hoje. Então ficamos em São Paulo até o dia 
12 (terça-feira) as 15h00 quando pegamos o 
voo em direção a Macapá e conexões. Pedi 
a compreensão de todos os pais, fomos para 
um hotel com suas filhas onde lá tiveram 
todo amparo em alimentação e etc. O erro 
não foi nosso e não tínhamos como prever 
essa situação. Peço para que me ajudem e 
repassem essas informações a todos os pais 
das atletas”, ressaltou.  
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Besaliel Rodrigues

Prezados/as leitores/as e eleitores/as, 
chegamos a mais um Natal. Vamos 
fazer uma pausa em nossa maratona 

de artigos combatendo esta chaga – a corrup-
ção – que tanto prejudica nossa sociedade e 
vamos entrar em clima natalino com um texto 
mais leve hoje.

Envio-vos uma carta hoje, falando sobre o 
surgimento das eleições, concitando-os a ser-
mos (me incluo) mais diligentes nas próximas 
eleições, pois, a cidadania não aguenta mais 
tanta irresponsabilidade e incompetência po-
lítica.

Lembro, neste momento, que as eleições, 
como as temos hoje, remonta a tempos mui-
to antigos. Não podemos precisar quando as 
mesmas surgiram, mas achados arqueológicos 
e históricos dão conta de que desde a época das 
sociedades primitivas a eleição era praticada. 
Naquele tempo, como a escrita ainda não era 
conhecida, o voto era expresso de forma ver-
bal.

Nelson de Sousa Sampaio informa que por 
ser o voto primitivo oral, o mesmo se manifes-
tava sob a forma de aplausos ou aclamações, 
quando o assunto merecia a aprovação do vo-

tante; no entanto, quando esse desaprovava a 
idéia, manifestava-se através de murmurações 
(Paraná Eleitoral, Curitiba: TRE/PR, 2º, 3º e 4º 
trim./88, p. 7). 

Podemos ver nos documentos jurídicos 
antigos da humanidade que, mesmo sem co-
nhecerem a democracia e eleições, já se preo-
cupavam em controlar a força dos que tinham 
mais sobre os que tinham menos condições 
físicas, econômicas etc.

Um dos documentos jurídicos mais anti-
gos de que se tem conhecimento é o Código 
de Hamurabi, que foi produzido com base nas 
antigas leis semitas e sumerianas - Código de 
Dungi.

Quem procurar alguma informação so-
bre o presente tema nos 282 artigos do citado 
documento, não encontrará. O imperador 
babilônico escreveu sobre magistratura, rou-
bo, furto, direitos e deveres, imóveis, locação, 
empréstimos, sociedades comerciais e muitos 
outros assuntos.

Entretanto, ao ler atentamente o prólogo e 
a conclusão do Código, se perceberá que este, 
há dois milênios antes de Cristo, havia estabe-
lecido como princípio básico daquela socieda-

de a não opressão do fraco pelo forte, para que 
assim o bem-estar fosse propiciado ao povo. 
Acrescentou mais, dizendo que seria da com-
petência do Imperador refrear os opressores.

Podemos depreender destes dados que es-
tes opressores eram os que possuíam alguma 
preponderância física ou patrimonial, ou até 
mesmo econômica sobre os demais. Caberia 
ao soberano, então, repreendê-los nos casos de 
excessos. 

No Código de Manu, composto de 12 li-
vros, todos revestidos de intensa moral, dois 
despertam maior interesse da comunidade ju-
rídica – o sétimo e o oitavo, que dispõem sobre 
os deveres dos reis, estabelecendo suas compe-
tências e contendo normas de direito substan-
cial e processual, como normas de organização 
judiciária e muitos outros assuntos da esfera 
civil e penal.

Quanto à repreensão da opressão dos mais 
fortes sobre os mais fracos, Manu segue a tra-
dição estabelecida pela legislação hamurábica, 
a de que caberá ao soberano a contenção de 
tais excessos. 

Na Lei das XII Tábuas encontram-se al-
guns dispositivos que falam sobre igualdade 

entre rico e pobre, da não discriminação legal 
entre estes e da efetiva prevalência da vontade 
popular. 

Mais uma vez tem-se presente, em docu-
mentos jurídicos antigos, intentos de se conter 
aqueles que, por terem alguma coisa a mais do 
que seu semelhante, desejam prevalecer sobre 
o mesmo. 

Estes documentos jurídicos vigeram antes 
de a democracia ser arquitetada pelos gre-
gos. Esta época pode ser cognominada como 
pré-democrática, na qual os soberanos impu-
nham suas vontades, sem dar nenhum valor à 
vontade de seus súditos. Havia, entretanto, no 
substrato destas normas anteriores ao adven-
to da democracia, sutis mecanismos jurídicos 
que miravam para um futuro controle que so-
mente se materializou centenas de anos depois.

Assim, hoje, devemos relembrar desta tra-
jetória eleitoral, lembrando que a principal e 
mais poderosa arma de mudança agora está 
em nossas mãos: o direito de votar e ser votado.

Em 2018 teremos a oportunidade de votar 
diferente, de fazer a diferença, de optar por um 
modelo diferente de política. Só dependemos 
de cada um de nós. Amém!

Carta Natalina aos/às Senhores/as eleitores/as

O natal e a chagada de 2018 po-
dem ser marcados por chuvas 
localizadas em alguns pontos 

do Estado. A previsão do Núcleo de Hi-
drometeorologia e Energias Renováveis do 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecno-
lógicas do Estado do Amapá (Iepa) é que 
no fim de dezembro chova entre 30 a 50 
milímetros nos municípios de Macapá, 
Santana e Mazagão. Um milímetro de chu-
va equivale a um milímetro de água por 
metro quadrado.

De acordo com o meteorologista Jeffer-
son Vilhena, o fenômeno é característico 
da nossa climatologia, além de estar asso-
ciado às mudanças climáticas globais. “No 
estudo sobre a climatologia do Estado, a 
gente verificou que essa climatologia está 
sendo alterada aos poucos. Nossas chuvas 
estão cada vez mais localizadas e menos 
extensas em comparação aos anos anterio-
res”, explicou.

De acordo com o meteorologista, já 
começou a chover em algumas regiões do 
Amapá desde novembro. É o caso de Oia-
poque, Calçoene, em algumas áreas de La-
ranjal do Jari e em outras partes do interior.

Em relação à capital amapaense e aos 
municípios de Santana e Mazagão, as chu-
vas estão chegando de forma localizadas. 
Ele ressalta que isso vem sendo observado 

desde novembro e vem ocorrendo em pe-
quenos centros urbanos, como em alguns 
bairros.

O meteorologista destaca que essa é a 
grande característica deste período e que 
isso ocorre por conta do aumento da ne-
bulosidade. “É neste momento que as chu-
vas começam a se tornar padrão, é o que 
chamamos de período de transição, ou 
seja, no final de estiagem e início do perío-
do chuvoso”, finalizou Vilhena.

Começou os alagamentos
As primeiras chuvas de dezembro de 

2017, que caíram na madrugada de quin-
ta-feira (14), trouxe transtorno para os 
moradores dos bairros que tem áreas ala-
gadas, o transtorno e prejuízos causados 
pelos alagamentos foram inevitáveis  e na 
queda do muro do Centro de Referên-
cia de Assistência Social (Cras) do bairro 
Nova Esperança, na Zona Sul. O temporal 
continuou no início da manhã e amenizou 
por volta de 8h em quase toda a cidade.

De acordo com o comandante da De-
fesa Civil, coronel Ubiranildo Macedo, a 
instituição não foi acionada, mas acompa-
nhou o processo e esvaziamento nos pon-
tos mais críticos da capital, a exemplo das 
avenidas Professora Cora de Carvalho, no 
Centro, e a 13 de Setembro, na Zona Sul. 
Ele falou que os canais e áreas mais baixas 

da cidade não foram comprometidos.
“Como foi uma chuva forte, nós veri-

ficamos a necessidade de algum trabalho. 
Algumas pessoas bloquearam as vias natu-
rais de esvaziamento e a vazão que é natu-
ral fica mais lenta. Os canais e áreas baixas 
não foram inundados”, destacou Macedo.

Na 13 de Setembro, alguns moradores 
ficaram ilhados, como é o caso da dona de 
casa Elisângela dos Reis, de 40 anos, que 
acordou com a frente da casa inundada. 
“Toda vez que chove mais forte alaga por 
aqui e ficamos ilhados. Hoje só vou sair de 
casa quando a água descer”, contou Elisân-

gela.
Outro transtorno causado pela chu-

va aconteceu na Avenida 1º de Maio, na 
Zona Sul, onde um caminhão do Corpo 
de Bombeiros ficou atolado em meio a um 
lamaçal e foi necessário um guincho para 
fazer.

De acordo com a central de atendi-
mentos da Companhia de Eletricidade 
do Amapá (CEA), até a publicação desta 
matéria, os bairros Santa Rita, Beirol, Jar-
dim Equatorial, São Lázaro, Jardim Marco 
Zero, Pacoval, Muca, Jesus de Nazaré, La-
guinho estão sem energia elétrica.

Chuvas já começaram a cair 
em algumas regiões do Amapá



‘BAILARINOS 
DO SÃO JOSÉ’

Um projeto para crianças moradores de habitacional 
de Macapá
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CORONEL LUIZ RIBEIRO DE ALMEIDA: UM SÉCULO DE VIDA
Da Editoria

Há exatamente 100 anos nascia 
num sábado, 8 de dezembro de 
1917, em Belém do Pará, LUIZ 

RIBEIRO DE ALMEIDA, filho de Luiz 
Pampolha de Almeida e Maria de Lourdes 
Ribeiro de Almeida. Fez o primário no Gru-
po Escolar Wenceslau Brás e o secundário 
no Ginásio Paes de Carvalho. Em 1935 in-
gressou na Faculdade Livre de Direito do 
Pará, bacharelando-se em Ciências Jurídicas 
e Sociais pela turma de 1939, da qual foi ora-
dor oficial, com o discurso tese “O Direito 
e a Unidade dos Povos do Mundo”. Simul-
taneamente recebeu a espada de aspirante-
-a-oficial da reserva do Exército Nacional, 
pelo então CPOR/8ª Região Militar. Ocu-
pou o cargo de Secretário Seccional do Re-
censeamento, região do Xingu, no período 
de 1940/41, foi designado Comissário Espe-
cial da Ordem Política e Social da Secretaria 
de Segurança Pública do Pará. Coordenou 
junto ao governo do Estado e ao comando 
da 8ª RM o policiamento da costa da ilha de 
Marajó, visando a proteção da área contra a 
espionagem e sabotagem pelos estrangeiros. 

Em 1943, após o estágio regulamentar 
no 26 BC, foi convocado para a guerra, indo 
prestar serviços na 1ª Companhia de Me-
tralhadoras Antiaéreas, sediada em Val-de-
-Cans. Comandando o 4° Núcleo e Oficial 
Instrutor. Já servindo no 27° BC, submeteu-
-se às provas de seleção para o curso de para-
quedismo, aprovado, mas não efetivado em 
virtude do término da guerra. 

Na qualidade de Comandante da Com-
panhia de Fronteiras, procedeu seu desloca-
mento de Belém para o Território do Ama-
pá, instalando-a na “Rasa”, Município de 
Amapá, em 1949. Como Subcomandante e 
Fiscal Administrativo, promoveu a extinção 
da 4ª Cia. de Fronteira e da 1ª Cia. de Metra-
lhadoras Antiaéreas. 

No Amapá
Foi colocado à disposição do governo 

do Território Federal do Amapá no ano de 

1953, aceitando o convite do Governador 
Janary Gentil Nunes, assumindo o cargo de 
Diretor da Divisão de Segurança e Guarda e 
Comandante da Guarda Territorial, perma-
necendo até 1960, sendo eleito em seguida, 
presidente da Companhia de Eletricidade 
do Amapá – CEA, quando então se inicia-
vam as obras da Hidrelétrica Coaracy Nu-
nes, na cachoeira do Paredão. Deu o parecer 
técnico jurídico no contrato de empreitada 
com a TECHINT, aprovado pelas partes. 
Retomou ao Exército passando a servir no 
Quartel-General da 8ª RM, no posto de 
Capitão. Enquanto serviu ao Exército exer-
ceu com destaque as mais variadas funções 
compatíveis com suas patentes, até a de Aju-
dante Geral da 8ª Região Militar (eventual), 
tendo em seu poder cerca de 35 elogios. Ao 
passar para a reserva no posto de Ten-Cel, 
teve ligeiras, porém agitadas e produtivas 
passagens no Amapá.

Assessor Jurídico do governo Terêncio 
Furtado de Mendonça Porto, quando emi-
tiu parecer sobre a reformulação do céle-
bre contrato do manganês, reforçando suas 
bases essenciais de manutenção dos 20% 
de aplicação do seu lucro líquido e 10% de 
royalties para as obras do “Paredão”. Dire-
tor Administrativo da CEA, quando teve 
participação ativa e efetiva nas gestões, para 
elaboração e assinatura do contrato de aqui-
sição dos equipamentos eletromecânicos de 
duas unidades geradoras, junto à empresa 
Marubeni-Ida de Tóquio, oriunda do Japão. 
No período de 1964 e 1970, transferiu-se 
para Belém, se dedicando à área de Direito e 
ao Magistério, ministrando sob a Cátedra do 
Dr. Daniel Coelho de Souza, a disciplina “In-
trodução à Ciência do Direito”, sendo home-
nageado pela turma de Bacharéis de 1969. 

De volta ao Amapá
Em 1970 retomou ao Amapá assumindo 

o cargo de Secretário Executivo da Superin-
tendência das obras do Paredão, contratado 
pela Eletrobrás. Convidado pelo Prefeito 
Municipal de Macapá, comandante João de 
Oliveira Côrtes, assumiu a chefia do gabine-
te, passando também a ministrar aulas de 

“Sociologia Educacional” 
no IETA e “Organização 
Política e Social” pelo CA-
DES; instalou o MOBRAL, 
assumindo a presidência 
da comissão municipal de 
Macapá e em seguida assu-
miu a Coordenação Terri-
torial, cargo que exerceu 
por 17 anos, conseguindo 
colocar o Amapá em des-

taque nacional: melhor Índice da alfabetiza-
ção entre todas as Unidades Federativas do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com exce-
ção de Brasília. 

No governo do General Ivanhoé Gonçal-
ves Martins foi reconduzido à Diretoria Ad-
ministrativa da CEA onde permaneceu cer-
ca de um ano e meio. Exerceu, por delegação 
do Ministro do Interior e Justiça o cargo de 
Presidente do Conselho Territorial. 

Em 1975 foi nomeado Secretário de Edu-
cação, Cultura e Desporto pelo Governador 
Arthur de Azevedo Henning. Como rota-
riano recebeu a missão de reorganizá-lo, do 
qual foi Secretário e Presidente, tendo sido 
indicado governador do Distrito Rotário 
449 por duas vezes. Fundou e instalou, jun-
tamente com os tenentes José Alves Pessoa e 
Uadih Charone, o Clube Militar de Macapá 
com sede na Fortaleza de São José de Ma-
capá. Reimplantou a APAE, proporcionan-
do-lhe a instalação e operação. Fundou a 
Casa do Lobinho Antônio Sérgio, regulari-
zando o seu funcionamento e, mais tarde, foi 
um dos Diretores.

Desportista
Na área desportiva do Exército destacou-

-se como campeão penta atleta no Norte por 
3 anos; campeão olímpico de remo (patrão), 
participando das modalidades de atletismo, 
voleibol e basquetebol, foi considerado pelo 
comando como “oficial de excepcionais 
qualidades de atleta da região”. 

Foi atleta de voleibol, basquetebol, dire-
tor de esportes do Amapá Clube no período 
de 1953/56. Instalou o Tribunal de Justiça 
Esportiva na gestão do Presidente da Fede-
ração Amapaense de Desportos Uadih Cha-
rone. Funcionou como Secretário Executivo 
no memorável “Congresso das Federações 
do Norte”, sob a coordenação de Pauxy Gen-
til Nunes. Presidiu a Federação de Despor-

tos Aquáticos, quando o Amapá sagrou-se 
vice-campeão juvenil brasileiro e por vá-
rios períodos o Conselho Regional de Des-
portos, quando instalou novas federações 
(atletismo, ciclismo e box). Instalou as Ligas 
Esportivas Municipais de Amapá, Calçoene, 
Oiapoque e Mazagão. Foi representante da 
“A Gazeta Esportiva” do Estado de São Paulo 
por 8 anos, conseguindo enviar vários corre-
dores para a “Corrida de São Silvestre”. 

Família
Casou-se com D. Altair Machado de 

Almeida, consagrada pianista amazonense, 
com passagens marcantes pelos teatros da 
Amazônia e professora no Conservatório 
de Música do Amapá por 25 anos, lamenta-
velmente já falecida, e que lhe deu os filhos 
Vânia Maria, Luiz Filho, Maria Luiza, Marco 
Aurélio, Tereza Cristina, José Ronaldo e a fi-
lha de criação Maria Luiza Lacerda.  

Como Secretário de Educação, na gestão 
Gilton Garcia, 1989/90, coordenou e pro-
moveu junto ao Ministério de Educação e 
Governo do Amapá, todas as gestões para a 
instalação definitiva da Universidade Fede-
ral do Amapá – UNIFAP, da qual foi durante 
sua primeira fase um dos membros do Con-
selho Universitário.

Participou com a equipe de educadores 
da UNESPA e do Amapá, sob a coordena-
ção do professor Edson Franco, das gestões 
básicas para a futura instalação do Centro 
de Estudos Superiores do Amapá – CEAP 
e ministrou a aula inaugural na abertura 
dos Cursos de Direito e Ciências Contábeis. 
Hoje agraciado com o título de “Comenda-
dor da Ordem do Mérito Advocatício no 
grau ouro” concedido pela OAB – seção do 
Pará. 

(Fonte: https://porta-retrato-ap.blogspot.
com.br/2017/12/coronel-luiz-ribeiro-de-al-
meida-um_8.html)

Coronel Luiz Ribeiro de Almeida, que completou um século de 
existência, ainda lúcido, reside atualmente com a família na ca-

pital paraense. É um dos “Personagens Ilustres do Amapá”.
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José Eustáquio Diniz Alves

E n r i q u e c e r 
antes de envelhecer
O envelhecimento populacional 

é, ao mesmo tempo, uma con-
quista e um desafio. Conquista, 

pois a transição demográfica e o aumento 
da esperança de vida ao nascer possibili-
tam maior tempo de vida para as pessoas. 
Desafio, porque a alta proporção de idosos 
na população diminui a proporção da for-
ça de trabalho no conjunto da população 
e aumenta a carga da dependência demo-
gráfica.

Um país é considerado envelhecido 
quando o Índice de Envelhecimento (IE) 
ultrapassa a barreira simbólica de 100, isto 
é, quando o número de idosos (65 anos e 
mais) é maior do que o número de crianças 
e adolescentes (0-14 anos). As economias 
avançadas (ou países atualmente ricos) 
já podem ser considerados envelhecidos, 
conforme mostra o gráfico abaixo. As eco-
nomias de renda média devem envelhecer 
depois de 2080 e os países mais pobres do 
mundo (como é o caso dos países da Áfri-
ca Subsaariana), ainda com estrutura etária 
muito jovem, só vão chegar no envelheci-
mento (IE > 100) no século XXII.

É possível um país enriquecer depois 
de envelhecer? A resposta é não! Pelo me-
nos não existe exemplo concreto de país 
que enriqueceu depois de envelhecer. Em 
todos os exemplos conhecidos o enrique-
cimento ocorreu antes do envelhecimento. 
Os dados empíricos reforçam essa relação. 
Todos os países ricos da atualidade – aque-
les que tem elevado bem-estar da popula-

ção e Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) acima de 0,850 – conseguiram dar 
um salto expressivo na qualidade de vida 
de suas populações no decorrer da transi-
ção demográfica e após o aproveitamento 
da janela de oportunidade aberta pelo pe-
ríodo em que a estrutura etária favorece a 
redução da razão de dependência (quando 
a percentagem de pessoas em idade ativa é 

maior do que a percentagem de pessoas em 
idade dependente).

A transição demográfica (passagem 
de altas para baixas taxas de mortalidade 
e natalidade) só acontece uma vez na his-
tória. Consequentemente, a mudança na 
estrutura etária também só acontece uma 
vez. A redução da razão de dependência 
demográfica acontece em apenas uma oca-

sião (somente uma) no desenvolvimento 
sociodemográfico de cada nação. Portanto, 
o bônus demográfico é um fenômeno ím-
par e determinado no tempo. É o período 
em que a maior proporção de pessoas em 
idade ativa favorece o aumento das taxas 
de poupança e investimento, viabilizando a 
decolagem (“take off”) do desenvolvimen-
to socioeconômico e do IDH.

O gráfico abaixo mostra 
que a Razão de Dependên-
cia dos países ricos esta-
va em níveis baixos entre 
1950 e 2010, período em 
que estes países deram um 
salto no desenvolvimento, 
possibilitando uma gran-
de melhora no padrão de 
vida de suas populações. 
Os países de renda média 
vão ter a Razão de Depen-
dência relativamente baixa 
até 2050 e os países mais 
pobres vão ter as menores 
Razões de Dependência na 
segunda metade do século 
XXI. Isto quer dizer que 
os países de renda média e 
renda baixa ainda podem 
colher os frutos oferecidos 
pelas condições demográ-

ficas favoráveis.
O gráfico abaixo mostra a renda per 

capita, em poder de paridade de compra 
(ppp), para regiões selecionadas, segundo 
dados do FMI. Nota-se que os países ricos 
já possuem uma renda per capita acima de 
US$ 40 mil desde 2010 e possuem um Índi-
ce de Desenvolvimento Humano (IDH) em 
torno de 0,900 (o máximo é 1). A América 

Latina e Caribe (ALC) tem renda em torno 
de US$ 15 mil e pode chegar a algo perto de 
US$ 20 mil na primeira metade da próxima 
década. Os países da Ásia emergente estão 
pouco atrás da ALC, mas apresentam uma 
curva de crescimento mais acentuada. Já os 
países da África Subsaariana apresentam 
renda per capita abaixo de US$ 5 mil (me-
nos de 10% daquela dos países ricos).

Olhando as tendências de longo prazo, 
parece que a única região que está na dire-
ção do enriquecimento antes do envelheci-
mento é a Ásia emergente (particularmen-
te a China e os novos “Tigres Asiáticos” 
– Malásia, Tailândia, etc.). A ALC e a África 
Subsaariana não estão no caminho da con-
vergência e podem ficar presos, respectiva-
mente, na armadilha da renda média e na 
armadilha da pobreza.

O Brasil corre um sério risco de enve-
lhecer antes de enriquecer. A Razão de De-
pendência encontra-se em seu nível mais 
baixo neste quinquênio 2015-2020. Porém, 
a crise econômica está provocando o des-
perdício do bônus demográfico. A partir 
de 2020 a Razão de Dependência brasileira 
começa a subir e o país entrará para o clu-
be dos países envelhecidos (IE > 100) em 
2040.

Portanto, faltam poucos anos para o 
Brasil aproveitar as condições demográfi-
cas favoráveis e dar um salto no padrão de 
vida da sua população. O problema é que o 
tempo para mudança é curto e a nossa crise 
econômica e política é longa e profunda. Se 
nada for feito para alterar o cenário político 
e econômico, o país do futuro poderá ficar 
preso eternamente às condições do passa-
do e a um padrão de vida muito aquém dos 
países considerados ricos.



PDT se despede do ano velho fazendo um balanço positivo de 2017

Na sexta-feira (15) o Partido 
Democrático Trabalhista 
– PDT fechou o ano po-

lítico e anunciou as boas novas para 
2018, ano em que o brasileiro volta 
as urnas para escolher o parlamento 
estadual, federal e os governadores e 
o presidente do País. A convenção do 
partido aconteceu no distrito da Fa-
zendinha, na sede dos servidores pú-
blicos federais. Lá a cúpula do PDT e 
seus aliados comemoram um ano de 
grandes conquistas dos seus líderes, 
sobre tudo, do seu maior líder. Go-
vernador Waldez Góes.

A festa pedetista contou com a 
presença do presidente nacional do 
partido. Carlos Lupi que fez um dis-
curso eloquente, arrazoado sobre o 
momento político brasileiro e rou-
bou a cena cantando um dos maio-
res sucessos do zoólogo e poeta Paulo 
Vanzolini, eternizada pelo cancionei-
ro popular Noite Ilustrada. A música 

“Volta por Cima” foi cantarolada por 
Lupi “Chorei, todos viram, fingiram. 
Pena de mim, não precisava. Ali onde 
chorei qualquer um chorava, Dá a 
volta por cima meu bem, quero ver 
quem dava. Um homem de moral 
não fica no chão.”

Com esses versos ele resumiu a o 
drama e a superação política viven-
ciada por Waldez Góes. Sua vitória 
no Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
a unanimidade deu a Waldez a sensa-
ção da alma lavada e que suas mãos 
sempre foram limpas sim. Os minis-
tros retiraram da biografia de Waldez 
Góes essa mácula que havia sido im-
pingida a ele. O voto orientador da 
relatora ministra Nancy Adrigh aca-
bou por inocentar Waldez Góes dos 
quatro processos que respondia na 
justiça federal.

Claro, Lupi não é um Noite Ilus-
trada, mas ilustrou a noite com a sua 
presença e sua eloquência, com um 

discurso forte fez a militância e sim-
patizantes do partido vibrarem.

Mas o ápice da noite chegou quan-
do Waldez Góes fechou o ciclo dos 
discursos. Rapidamente falou da sua 
conquista jurídica, mas foi invocando 
os êxitos administrativos e os planos 
pra 2018 que incendiou os presentes. 
Waldez mostrou na sua fala, mais 
uma vez, sua maturidade política, 
apresentando um palanque ornado 
com aliados. Alguns que a bem pou-
co tempo eram adversários ferrenhos 
e a mudança da conjuntura foi fruto 
da habilidade dialogatória de Wal-
dez. Ouvir, ponderar, corrigir. Não se 
sentir o dono da verdade e ter capa-
cidade de flexibilização. Esses foram 
os ingredientes que trouxeram esses 
ex-adversários para dentro do proje-
to de governança que o PDT amapa-
ense que o partido pretende ampliar 
por mais quatro anos.  

Sem dúvida o PDT é o partido mais 

forte do Amapá. Com as maiores vo-
tações das eleições de 2014. Deputa-
do federal, Roberto Góes, a deputada 
estadual Marilia Góes e o vereador 
mais votado. O partido mostrou sua 
força, só nessas três candidaturas 
o PDT conquistou 39.965 votos. Já 
Waldez recebeu sim de 60,58% dos 
amapaenses, em números naturais, 
isso significou 220.256 votos.

Na convenção pedetista a mili-
tância assistiu um Waldez Góes en-
tusiasmado e feliz com o balanço 
das políticas públicas e ações desen-
volvidas em 2017. Seu maior trunfo 
sem dúvida nenhuma foi o diálogo e 
o respeito às diferenças. Com obras 
de norte a sul, de leste a oeste Waldez 
mostrou aos adversários que fazer 
gestão é olhar para o povo e não para 
bandeiras ideológicas. Waldez Góes 
entra na casa dos cinquentões sendo 
considerado a maior liderança políti-
ca do Amapá.

‘BAILARINOS DO SÃO JOSÉ’ - Um projeto para crian-
ças moradores de habitacional de Macapá
Reinaldo Coelho

Centena de milhares de 
crianças estão sendo deslo-
cadas de suas residências e 

bairros que nasceram para residirem 
em residenciais populares, como es-
tilo de vida totalmente diferenciado e 
com novas vizinhanças e deslocados 
socialmente. 

São diversas as ações que os órgãos 
públicos executam para retirar essas 
crianças da Zona de Risco Social, po-
rém, infelizmente, as ações criminosas 
acompanham essas transformações e 
passam agir no sentido de recrutarem 
nossos jovens para a criminalidade, e 
isso já é sentido nos diversos Conjun-
tos Habitacionais de Macapá.

Mas a intuição natural das mães 
tem levado a penetração nesses novos 
ambientes de ações sociais executadas 
por jovens voluntários que passam a 
atrair os jovens para a arte, através de 
projetos culturais.

Um dos grandes exemplos e o Con-
junto Residencial São José, na Zona 
Sul de Macapá, onde cinquenta meni-
nas e meninos, entre 2 e 14 anos, tem 
aulas gratuitas de balé e buscam aper-
feiçoar as técnicas aprendidas. Essa 
meninada já participa há três meses e 
já se apresenta em eventos. Iniciativa 
é de três professores voluntários, que 
contam com apoio dos moradores.

O Projeto
O projeto ‘Bailarinas do São José’ 

iniciou, tímido, há apenas três meses, 
com a intenção de espalhar conheci-
mento sobre a dança, mas acabou se 
ampliando e envolvendo os pais e a 
comunidade, que ajudam a comprar 
as roupas e as sapatilhas, nas apresen-

tações das meninas e dos meninos em 
shoppings, Teatro das Bacabeiras e es-
paços públicos.

Sim, eles já se apresentam e são in-
centivados por três jovens professores 
voluntários que desde 2015 desenvol-
vem projetos sociais de teatro e dança 
voltados para crianças. O coordena-
dor é Cayton Farias, que fala com en-
tusiasmo dos frutos desse trabalho.

“A mãe de uma criança me procu-
rou no Facebook e perguntou se po-
deríamos dar aulas no residencial por 
um preço acessível. Ela me contou da 
carência do local e dos pequenos que 
não tinham como pagar. Fomos co-
nhecer e nos apaixonamos. Por isso 
o projeto vai muito além de aulas de 
balé, é um resgate de valores das fa-
mílias, tira a criança de qualquer risco 
social e dá a elas expectativa de buscar 
o melhor da vida”, fala emocionado. 

Farias lembra 
que a primei-
ra conquista foi 
fazer as crian-
ças pisarem pela 
primeira vez no 
palco do Teatro 
das Bacabeiras, 
no dia 30 de ou-
tubro, após 20 
dias do início das 
aulas.

“Elas ficaram 
encantadas e to-

dos que assistiam se emocionaram. Foi 
um momento único e mágico. A partir 
disso elas começaram a ser convida-
das a participarem de eventos dentro 
do conjunto e também nos shoppings 
da cidade. Nos enche de orgulho”. 

A mãe que levou o balé para o con-
junto também é síndica de uma das 
quadras do residencial. Auricélia Fer-
reira conta que a ideia inicial era de 
conseguir matricular a filha, Emily, 
mas a possibilidade de envolver mais 
pessoas a empolgou. 

“Com a ajuda de outros pais e mães 
consegui mobilizar mais crianças e fa-
zer com que a prefeitura passasse tam-
bém a apoiar a iniciativa. Na comuni-
dade nós temos muitas pessoas ruins, 
que acabam levando nossos filhos para 
o lado do mal, 
mas também 
temos muita 
gente boa, e o 
projeto faz com 
que as crianças 
foquem no balé 
em vez de esta-
rem pensando 
em outras coi-
sas”, diz Auri-
célia. 

As aulas 
acontecem aos 
sábados, a par-
tir das 10h, e 
Auricélia faz 

questão de acompanhar atenta a evo-
lução da filha. Para Emily, de 11 anos, 
é a realização de um sonho.

“No meu caso eu já fazia balé, gosto 
de dançar desde os dois anos e eu ado-
ro estar ali, junto com minhas amigas. 
A gente aprende dança e é perto de 
casa, por isso é também mais seguro”, 
conta a pequena bailarina.

Segundo Auricélia, em fevereiro do 
próximo ano vão abrir novas inscri-
ções. Mas é bom lembrar que as aulas 
são exclusivas para moradores do re-
sidencial São José. Mais informações 
podem ser buscadas no centro comu-
nitário do conjunto, nos horários das 
8h às 12h e das 14h às 17h.

Emily Ferreira é uma das 50 alunas 
do projeto.

Projeto oferece aulas gratuitas de balé 
para crianças em habitacional de Macapá

Valdemir Pires (*)

Se q u e s t r a d o s : 
fomos todos 
sequestrados . 

Com o passar dos me-
ses, fomos nos dando 
conta da terrível situ-
ação. Até os adesistas 
começaram a perceber. 
Os que se opuseram 
-- a maioria já nem se 
opondo mais -- se veem 
sem para onde ir, sem 
saber o que fazer. As 
reações parecem gritos 
no cativeiro distante de 
viv’alma.

Um país inteiro se-
questrado. Açoitado 
diariamente, para se manter curva-
do, no máximo resmungando ao fi-
nal de cada sessão de tortura moral.

Mentes e corações defensiva-
mente anestesiados, quase preven-
do que amanhã será pior, sem vis-
lumbrar um remédio.

A política foi aniquilada: o po-
der foi transformado em quintal de 

gente para quem pouquíssimos, no 
próprio interesse dissimulado, abri-
ria a porta de casa.

O dia-a-dia, um espetáculo non-
sense. Ninguém mais é capaz de 
proferir um “Não acredito que fize-
ram ou disseram isso!”

O futuro se afasta, o homem 
míngua, a Nação derrete, a espe-

rança (equilibrista?) esmaece, mes-
mo diante do show do artista insis-
tente.

A polícia não vai nos resga-
tar. Nem as forças armadas. Muito 
menos o juiz ou o promotor. Dos 
bombeiros cortaram a verba, assim 
como do socorrista hospitalar.

Sindicato? Partido? Movimentos 
sociais? Cadê?

Quem pode fazer o resgate quan-
do o sequestrado é um país inteiro, 
que já teve seus cofres exauridos 
pelos mandantes do sequestro?

Quem?

(*) Valdemir Pires é professor da 
Faculdade de Ciências e Letras da 
Unesp de Araraquara.

Sequestro coletivo
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A NATUREZA E O HOMEM ( homus sapiem )

No próximo dia 15 de de-
zembro os engenheiros, os 
agrônomos, e todos os de-

mais profissionais dos cursos superiores, 
tecnológicos e técnicos que precisam se 
registrar nos Conselhos de Engenharia 
e Agronomia para receber as atribuições 
decorrentes de sua formação acadêmica, 
estão convocados para votar e escolher o 
presidente do Confea, os presidentes dos 
Creas e da Mutua Caixa de Assistência 
dos Profissionais da Engenharia e Agro-
nomia.

A eleição é nacional, quando serão 
eleitos além do presidente do Conselho 
Federal, os presidentes dos 27 Conselhos 
Regionais, da Caixa de Assistência, além 
de um terço dos conselheiros federais.

No Estado do Amapá, no dia 15 de 
dezembro, serão eleitos o presidente do 
Crea/AP, um conselheiro federal e seu 
respectivo suplente; o diretor-geral da 
Caixa de Assistência, e o Diretor Admi-
nistrativo da Caixa de Assistência. No 
dia 29 de dezembro, será eleitor o dire-
tor-financeiro da Caixa de Assistência.

um dos três locais de votação: em Ma-
capá, na sede do Crea/AP; em Santana, 
na Inspetoria Regional do Crea/AP e um 
em Pedra Branca do Amapari. São cinco 
seções eleitorais e a maior frequência é 
esperada para as duas seções que funcio-
narão na sede do Crea/AP, em Macapá.

A eleição no sistema Confea/Creas 
está previstas em duas leis básicas: a Lei 
n.º 5.194/66 e a Lei n.º 8.195/91, com 
apoio subsidiário da Lei Eleitoral Vi-
gente, como a Lei n.º 9.504/97 e a Lei n.º 
13.165/15; as Resoluções do Confea n.º 
1.093/2017, 1.021/2007, 1.022/2007 e a 
Deliberação n.º 200/2017-CEF.

A campanha eleitoral desenvolvida 
pelos candidatos no Estado do Amapá 
não foi ideológica ou técnica, buscou, 
basicamente, criar dificuldades para os 
adversários, produzindo uma campa-
nha, com rara exceção, sem conteúdo e 
de difícil compreensão pelos eleitores, 
que são todos os profissionais em dia 
com suas obrigações no Crea/AP até o 
dia 20 de novembro de 2017.

De um modo geral os profissionais 

Vários aspectos da vida, ex-
pectativas no trabalho, da 
vida conjugal, os valores 

de vida, sonhos não realizados, de-
cepções pessoais, autoestima abalada 
têm bastante influencia na saúde em 
geral. Em sua obra “PoderosaMen-
te”, a Médica americana Dra. Lissa 
Rankin (2016), aposta num novo es-
tilo de abordagem dos pacientes, não 
esperando apenas alterações de exa-
mes bioquímico, mas avaliando tam-
bém sua subjetividade e suas emo-
ções. 

Fazer uma reviravolta na vida no 
final de ano, buscando refletir o que 
realmente poderia ter ajudado em sua 
vida e saúde, é um desafio que todos 
deveríamos tomar neste Natal, na 
tentativa de reabastecer a mente e o 
corpo com as energias e os ingredien-
tes que podem contribuir para nosso 
bem estar e saúde.  

 Lissa Rankin chegou à conclusão 
que outros fatores afetavam a vida e a 
saúde desses pacientes “aparentemen-
te saudáveis”, como relacionamento 
conjugal e amoroso, diversão, traba-

lho, situação financeira, expressão 
criativa, prazer sexual, conexão espi-
ritual. A crise existencial estava nos 
relacionamentos conflituosos, inter-
ferindo em seu bem estar, pois se sen-
tiam solitários, insatisfeitos, tristes 
ou mentalmente deprimidos, provo-
cados pela reação violenta ao estresse.  

As reações de estresse de “fuga-
-luta” se desencadeiam nesses casos 
provocando um ciclo vicioso que se 
perpetua por anos, alterando a nor-
malidade bioquímica do cérebro e 
das glândulas internas. Essas reações 
mediadas por hormônios e substân-
cias endógenas (adrenalina, cortisol), 
vão provocar alterações e distúrbios 
diversos, inclusive mentais e com-
portamentais. O corpo, em especial 
o cérebro, vai reagir no sentido de se 
contrapor às agressões cotidianas.

A mente consciente é capaz de 
manter um estado doentio perma-
nente decorrente de seu estilo de 
vida, da sobrecarga emocional e in-
clusive da instabilidade conjugal, este 
último que normalmente se excluí 
numa avaliação de saúde. As pessoas 

que escolhem uma vivência mais sau-
dável, como apostar na busca de um 
companheiro amoroso que lhe ofere-
ça segurança, manter laços estreitos 
com amigos e familiares, assumem 
uma atitude mental mais positiva. As 
reações de relaxamento reduzem ou 
neutralizam as reações de estresse.

Outra causa também pouco abor-
dada no diagnóstico das doenças é 
a condição de isolamento e solidão. 
Isso explica o porquê de muitas pes-
soas terem uma alimentação saudá-
vel, fazerem exercícios, não possuí-
rem predisposição genética e ter boa 
assistência médica, desenvolverem 
doenças e distúrbios. O apoio de um 
grupo, de uma comunidade, de ami-
gos e de um relacionamento conjugal 
positivo é tão importante na preven-
ção das doenças quanto o cuidado 
em evitar os fatores predisponentes. 

Estudos feitos na Nova Zelândia 
(Univ. Otago) e USA (Univ. Chicago) 
descobriu que as “pessoas envolvidas 
em relacionamentos longos (casados 
ou não) demonstraram menos proba-
bilidade de sofrer de depressão e uso 

abusivo de álcool “.
Em resumo, os relacionamentos 

informais e o casamento (matrimô-
nio) não afetam apenas a saúde física 
e mental, mas também a expectativa 
de vida.  Da mesma forma “muitos 
problemas de saúde não são curados 
com remédios (químicos), suplemen-
tos ou cirurgias, mas com redução do 
estresse em sua vida, com o relaxa-
mento da  mente e do corpo, com a 
realização de um sonho, com o en-
contro do amor e com o seu corpo 
repleto de hormônios que induzem a 
saúde e o desaparecimento dos hor-
mônios do estresse” (Lissa Rankin, 
2016). 

O resultado dos estudos enfo-
cando relacionamento e saúde pode 
ajudar na busca de um estilo de vida 
mais saudável, incluindo a melhora 
das relações, recursos alternativos e 
terapias complementares, saindo do 
convencional e incorporando na vida 
pessoal, conjugal e amizades o lado 
positivo da tolerância, da prudência 
e da  humildade, mostrados pela Fa-
mília de Nazaré e pelo Natal de Jesus. 

Três profissionais concorrem ao cargo 
de presidente do Crea/AP (Edson Kuwa-
hara, Eduardo Moura e Sidney Almei-
da). Para conselheiro federal são duas 
chapas, cada uma das chapas formada 
por dois profissionais (Laércio Aires dos 
Santos - titular e Edmar da Silva Lopes 
Filho – suplente; e Luiz Alberto Pereira 
Freitas – titular e Aderaldo Batista Gazel 
Filho – suplente).

Para a Caixa de Assistência dois pro-
fissionais disputam a direção geral: Fer-
nando Antônio Van Erven Santos e Mi-
chelli das Mercedes Bessa Silva; e três 
profissionais disputam o cargo de dire-
tor-administrativo: José Amarildo Nu-
nes Magalhães, Lourival Augusto Dias 
Filho e Telison Rosa da Silva. A eleição 
para diretor-administrativo da Caixa de 
Assistência, marcada para o dia 29 de de-
zembro, conta com dois candidatos ha-
bilitados: Frederico Fonseca Fernandes e 
Marcos Aurélio Gomes Ferreira.

Estão sendo esperados, pelos organi-
zadores da eleição no Estado do Amapá, 
pelo menos 820 eleitores que votarão em 

não aprovaram a estratégia dos candi-
datos, que foram atrás dos defeitos dos 
adversários e tiveram pouco tempo para 
detalhar as suas próprias propostas que 
foram disponibilizadas conforme a re-
gra.

Por outro lado o momento da cam-
panha serviu para que os eleitores (pro-
fissionais com registro no Crea/AP e em 
dias com as suas obrigações) pudessem 
fazer juízo de valor onde a ética, o com-
promisso e a história estão compondo os 
elementos para que os que ainda estão 
indecisos, decidam-se até a hora de vo-
tar, entre 9 e 19 horas, na seção eleitoral 
em que estiver listado.

Para se ter uma ideia e apesar do es-
forço de muitos, ainda tem profissional 
que nem sabe que a eleição é nesta sex-
ta-feira, dia 15, e muito menos se está 
apto a votar, muito embora um clique na 
página do Crea/AP mostre todos os de-
talhes de cada uma das eleições.

Os eleitos tomarão posse nos respec-
tivos cargos logo nos primeiros dias de 
janeiro, para um mandato de três anos.

OS RELACIONAMENTOS E A SOLIDÃO AFETAM A SAÚDE

Enquanto o homem não se 
der conta de que é um ele-
mento da natureza, conti-

nuará sendo considerado um dia-
mante bruto, perdido nas entranhas 
da própria existência, porque a cria-
tura dependerá sempre do criador, 
neste caso a natureza, que proporcio-
na-lhe todas as condições naturais de 
sobrevivência, mas a turbidez pró-
pria desse ser incompleto, venda-lhe 
a consciência de submissão à realida-
de do meio onde habita.

Nessa introdução está o desejo de 
mostrar essa convivência natural, se 
pudermos compreender a mensa-
gem da estória das quatro estações : 
inverno, verão, outono e primavera, 
que transcrevo para gáudio de todos, 
escolhida dentre as dezenas de outras 
que guardo com muito carinho. “ AS 
ESTAÇÕES . Um homem tinha qua-
tro filhos. Ele queria que seus filhos 

aprendessem a não julgar as coisas de 
modo apressado, por isso, ele man-
dou cada um viajar para observar 
uma parreira que estava plantada em 
um distante local. 

O primeiro filho foi no inverno; 
o segundo na primavera; o terceiro 
verão; e o quarto, o mais jovem, no 
outono.

Quando todos eles retornaram, ele 
os reuniu e pediu que cada um descre-
vesse o que tinham visto. O primeiro 
filho disse que a árvore era feia, torta 
e retorcida. O segundo filho disse que 
ela era recoberta de botões verdes e 
cheia de promessas. O terceiro filho 
discordou. Disse que ela estava co-
berta de flores, que tinham um chei-
ro tão doce e eram tão bonitas, que 
ele arriscaria dizer que eram a coisa 
mais graciosa que ele tinha visto. O 
último filho discordou de todos eles. 
Disse que a árvore estava carregada e 

arqueada, cheia de frutas, vida e pro-
messas...

O pai, então, explicou aos filhos 
que todos eles estavam certos, porque 
eles haviam visto apenas uma estação 
da vida da árvore. Falou que não se 
pode julgar uma árvore, ou uma pes-
soa, por apenas uma estação, e que a 
essência de quem eles são e o prazer, 
a alegria e o amor que vêm daquela 
vida, podem apenas ser medidos ao 
final, quando todas as estações estive-
rem completas.

Se você desistir quando for IN-
VERNO, você perderá a promessa da 
PRIMAVERA, a beleza do VERÃO, a 
expectativa do OUTONO. Não per-
mita que a dor de uma estação des-
trua a alegria de todas as outras. Não 
julgue a vida apenas por uma estação 
difícil. “

Para corroborar com a mensagem 
dessa estória, avoco, também, como 

reforço literário, a mensagem evan-
gélica  - não julgues, para não serdes 
julgados. O Ser Humano é assim, in-
completo, porque sua finitude está 
aquém da verdadeira razão de sua 
existência física. Não conhece a si 
mesmo e acha que é o dono do mun-
do, porque possui atributos físicos de 
rara beleza e conhecimentos diversos 
das coisas do mundo. Mas esquece 
que esse mundo do qual faz parte, 
chama-se NATUREZA, sua criado-
ra e Mãe, que sofre, chora, alegra-se, 
mas não protege sua cria quando usa 
os meios naturais para puni-lo.

Neste mês de Dezembro, procure 
refletir sobre seu comportamento, 
atitudes e ações que foram vivencia-
das no período de cada estação do 
ano, Lembre-se de que somos nature-
za  e nosso ciclo de vida também tem 
quatro estações : INFÂNCIA, ADO-
LESCÊNCIA, ADULTO e VELHICE.

tendem a se agarrar à gordura, 
preparadas para ter uma reserva 
em caso de necessidade.

Mas há outras causas menos 
conhecidas que nos fazem ga-
nhar peso ao envelhecermos.

Mas a ciência vem apontando 
que os principais motivos do ga-
nho de peso com a idade elenca-
dos pelo NHS, o sistema de saú-
de público do Reino Unido, não 
têm a ver com o metabolismo.

Ao envelhecermos, sentimos 
mais dores. Às vezes, surgem 
doenças crônicas que exigem re-
médios por toda a vida. O ganho 
de peso pode ser um efeito co-
lateral comum de muitos desses 
medicamentos.

Segundo o NHS, contribuem 
para o ganho de peso esteroides, 
antipsicóticos e insulina, entre 
outros.

Solução: Nunca ignore as re-
comendações do seu médico, 
mas fale com ele para saber se é 
possível substituir alguns remé-
dios por outros.

Dormir pouco não é bom para 
o nosso cérebro, para o nosso 
peso e para a nossa saúde em ge-

A guerra contra a ba-
lança é algo que ator-
menta muitos depois 

de certa idade… e certos quilos.
Quem já passou dos 30 anos 

sabe bem o que é isso: as calças 
que entravam com folga na dé-
cada anterior estão apertadas ou 
já não cabem mais.

Envelhecer e engordar pare-
cem andar de mãos dadas, em-
bora alguns especialistas digam 
que o ganho de peso pode ser 
evitado com o avançar da idade.

A solução, dizem eles, é en-
contrar uma atividade física que 
faça você gastar muitas calorias.

Isso porque os quilos extras 
estão associados ao metabo-
lismo, ou seja, a forma como o 
nosso corpo consome energia.

Um metabolismo lento é 
aquele que queima menos calo-
rias em repouso do que o nor-
mal. Também é conhecido como 
metabolismo basal.

Quando envelhecemos, nosso 
metabolismo diminui por uma 
questão de sobrevivência.

Ou seja, as células queimam 
os nutrientes mais devagar e 

ral.
Segundo Neil Stanley, espe-

cialista em Medicina do Sono do 
Hospital Universitário de Nor-
folk e Norwich (Inglaterra), “há 
uma ligação muito forte entre a 
falta de sono e o ganho de peso”.

À medida que envelhecemos, 
costumamos dormir menos, en-
tão as chances de ganharmos 
peso crescem, diz o NHS. Solu-
ção: Durma mais. Segundo Stan-
ley, “o sono é vital para a nossa 
saúde física e mental”.

Seja por prazer ou porque a 
nossa saúde não nos permite 
ter uma vida fisicamente ativa, 
assistir à TV por muitas horas 
contribui para uma vida seden-
tária.

Segundo estudos analisados 
pelo NHS, quando estamos na 
frente da tela, muitas vezes, con-
sumimos calorias de que não 
precisamos.

A nutricionista britânica 
Anna Suckling explica: “As pes-
soas muitas vezes descobrem 
que, enquanto estão sentados na 
frente da televisão, consomem 
alimentos com alto teor de calo-

rias, como batatas fritas e choco-
late”. Solução: Modere o número 
de horas em frente à TV e preste 
atenção ao que você come. Prefi-
ra lanches saudáveis aos petiscos 
industrializados.

À medida que envelhece-
mos, nossas responsabilidades 
aumentam. Nos preocupamos 
mais e sofremos estresse. Uma 
maneira comum de lidar com 
essa situação é comer mais do 
que precisamos. Nesse sentido, o 
açúcar acaba sendo um alimento 
recorrente.

Consumir lanches açucarados 
dá uma sensação temporária de 
bem-estar, mas pode ser fatal 
para a nossa saúde. Além de ten-
tar reduzir (ou eliminar) a causa 
do estresse, prepare lanches sau-
dáveis e tente fazer algum exer-
cício, aconselha Suckling.

Outras causas mais comuns 
e relacionadas ao metabolismo 
são a perda muscular, disfunção 
hormonal e aumento dos níveis 
de açúcar no sangue. Por que en-
gordamos quanto ficamos mais 
velhos (e isso não tem a ver com 
o metabolismo)

Por que engordamos quando ficamos mais velhos
Reinaldo Coelho

DIA 15 DE DEZEMBRO: ELEIÇÃO NO CREA/AP 

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

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com

Macapá-AP, 16 a 22 de dezembro de 2017Macapá-AP, 16 a 22 de dezembro de 201722 23OPINIÃO OPINIÃO



O prefeito do município de Amapá, Carlos Sampaio lade-
ado pelas Rainhas da 1ª TecAgro do Estado.

A pequena 
amazona Anna 

Beatricy, se 
divertido na 

TecnoFeira de 
Amapá. 

Parabéns, ao Padre Paulo Roberto pelo titulo  Dou-
tor Honoris Causas conferido pelo CEAP .

Na 1ª TecnoAgro, pecuaristas e o governador Waldez Góes, confra-
ternizam com o sucesso do agronegocio.

Presidente desembargador  do TJAP, Carlos Tork, festeja o 
sucessos em 2017, coroado com o tetra Selo de Ouro do CNJ a 

Justiça amapaense.

Empossado como deputado estadual, Haroldo Wilson Leal 
Abdon (PPL), empresário do ramos de automoveis.  Com a 

familia na sessão de posse na ALEAP.
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