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Desenvolvimento municipal aumenta 
a procura por cidades interioranas
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Problemas das grandes cidades e os investimentos nos municí-
pios, acabam levando profissionais e empreendedores a buscar 

os municípios menores, revertendo fluxo migratório.
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Editorial Administrar é eleger prioridades

O crescimento econômico das cida-
de do interior do Estado do Amapá 
vem atraindo novos moradores e vi-

sitantes temporários. Uns procuram pela melhor 
qualidade de vida, outros por possibilidades de 
empregos e alguns estão retornando, após terem 
saído de suas comunidades, pela falta de boas 
perspectivas quanto aos estudos e emprego.

Há uma década as cidades do interior ama-
paense tinham características de vilarejos ribei-
rinhos, hoje apresentam estruturas físicas de 
pequenas cidades, com escolas de ensino fun-
damental I e II, Ensino Médio e algumas com 
Ensino Superior. Possuem agências bancárias, 
unidades de saúde ou Hospitais, Delegacias, Pro-
motorias Públicas, Delegacias e Postos da Policia 
Militar e se tornam Comarcas com a presença 
fixa de um juiz.

Essas mudanças começaram acontecer a 
partir do momento em que o Poder Executivo 
elegeu as cidades como prioridades nos investi-
mentos e as “vendendo” como locais propícios a 

investimentos privados, atendendo suas tendên-
cias econômicas. Empresas, pequenos e médios 
empreendedores passaram a instalar-se, e a eco-
nomia local começou a ter sua característica pró-
pria, mesmo ainda dependendo mais de 70% de 
recursos transferidos do Estado e da União.

O Amapá tem 16 municípios, desses, três são 
considerados de grande porte (Macapá, Santana 
e Laranjal do Jari), outros de médio e pequeno 
porte. A maioria porém sobrevive dos repasses 
estaduais e federais, simplesmente para manter 
a máquina pública funcionando e o pagamento 
da folha de pessoal, e cumprir alguns dos serviços 
essenciais, com pequenas produções da agricul-
tura familiar, que não atende à necessidade local, 
e pequenos comércios varejistas e balneários que 
atraem visitantes periodicamente.

Na atual gestão, comandada por Waldez Góes, 
esses investimentos tem crescido e estão sendo 
entregues com transparências aos gestores mu-
nicipais, com a presença dos habitantes de cada 
comunidade atendida. O governo descentralizou 
a administração dos investimentos, repassando 

os recursos destinados a mobilidade urbana e a 
prestação de serviços essências dos munícipes.

As ferramentas usadas pelo governo são os 
convênios e parcerias, assim como repasse das 
contrapartidas necessárias para que os prefeitos 
acessem os recursos destinados pela União, dire-
tamente ou através de Emendas Parlamentares.

Hoje podemos verificar que o cidadão ma-
zaganense pode trabalhar e estudar na Região 
Metropolitana de Macapá e dormir em Mazagão, 
devido as pontes que ligam essa região. Oiapoque, 
Tartarugalzinho, Porto Grande, Ferreira Gomes, 
receberam benefícios do asfaltamento, reformas 
de escolas e equipamentos agrícolas, atendendo 
as demandas locais.

Cidades estruturadas, limpas e com o mínimo 
no comércio atraem os que se aposentaram ou 
que estão cansados do dia a dia dos grandes cen-
tros urbanos (Macapá e Santana) e estão optando 
pela tranquilidade e a exuberância das pequenas 
cidades, onde possam andar a pé e rapidamente 
resolver suas atividades diárias. 

Mas não ache que as armas estão longe dessas 

localidades. Contudo é mais fácil ouvir o “cri cri” 
dos grilos do que o estampido de um trabuco. Em 
muitas já existe a guerra entre gangues, venda e 
consumo de drogas, porém o ambiente pacífico 
ainda existe nessas localidades, mas elas represen-
tam apenas 1,4% da população do Estado.

As demandas são amplas e o gestor público 
deve ter a sensibilidade para saber quais são as 
maiores aspirações da comunidade. O govenador 
Waldez Góes tem conversado com os prefeitos 
coletiva e individualmente, para saber se as prio-
ridades do prefeito são a construção de uma dele-
gacia, convênio para pavimentação urbana e um 
caminhão coletor de lixo. Essas necessidades são 
recebidas e estudadas as possibilidades de atendi-
mento, e quando está tudo “empacotado”, pelos 
órgãos do executivo, o governador visita o muni-
cípio e anuncia o que vai ser executado ali. Isso 
vem dando aos prefeitos e aos munícipes a cer-
teza de que o governador demonstra, com essas 
audiências, que, além de estadista, é um grande 
municipalista, e que está preocupado literalmente 
com as pessoas e com as cidades.

Desde tenra idade demonstramos 
pleno conhecimento entre o 
certo e o errado. Podemos não 

saber definir o porquê, mas sentimos uma 
sensação que parece nos indicar quando 
corremos riscos, quando não estamos usan-
do de equilíbrio, quando nossas escolhas 
não se fazem centradas. Então, se sabemos 
que não está certo, por que insistimos no 
erro? 

É reconhecido o elo energético entre mãe 
e filhos, a ponto de prever situações de peri-
go, mesmo estando separados por grande 
distância. Mas essa sensível ligação sempre 
foi definida como “praga de mãe”. O despre-
zo pela maior experiência de vida também 
alimentava esse estigma. Que ninguém 
negue as situações embaraçosas e, muitas 
vezes, dolorosas que poderiam ter sido evi-
tadas, se acolhidos os insistentes alertas que 
nos passavam nossas mães. Se nos escondía-
mos na desculpa da falta de maturidade e vi-
vência, o que dizer dos tropeços já adultos? 

Alegar ignorância diante de tanta ba-
gagem já adquirida chega a ser ridículo e, 
independentemente do nível cultural, inte-
lectual ou regionalismos, todos trazemos a 
mesma noção do politicamente correto. 

O intuito desse artigo é tentar tocar o 
ponto de entendimento de cada um diante 
de seu universo, suas limitações..., mas mes-

mo considerando tais bloqueios é impossí-
vel negar o alarme íntimo que todos escuta-
mos quando a decisão aponta uma direção 
perigosa. Mesmo assim teimamos em inad-
missível negligência e, geralmente, pagamos 
caro por isso. 

Graças a tanta displicência a prática do 
sexo livre, que já trazia consequências gra-
ves, mas perfeitamente tratáveis, colocam 
hoje, à disposição dos distraídos, vírus letais 
como o HIV e o HPV. Apesar de campa-
nhas de claro entendimento ao raciocínio 
mais lento que se fizer, alertando do perigo 

e indicando forma de prevenção, o contágio 
continua se espalhando, simplesmente por-
que alguns acham que vale o risco. 

O crescimento indiscriminado da pira-
taria, nos mais diversos setores da indústria 
mundial, só se faz por conivência do consu-
midor, que tem noção de alimentar o mer-
cado ilícito em troca de um favorecimento 
inexpressivo, se comparado aos prejuízos 
para o mercado, o qual ele mesmo, indireta-
mente, irá ressarcir.

Uma coisa é certa, a pior sociedade é 
aquela que acaba por se conformar com o 

errado e passa a trata-lo como cotidiano fos-
se. E o pior é que a banalização dessa onda 
escandalosa por que passa nosso país, só fa-
vorece aos malfadados políticos de plantão.

E olha que não é fácil saber que o malfei-
to está sendo feito e que não se tem chance 
de reverter a situação.

E, mais...
A aparentemente inofensiva e rapidinha 

parada em fila dupla, a qual nos permitimos 
o direito e, quando deparamos com outro 
nessa situação, entre esbravejos e resmun-
gos, nos vem a vontade de lhe passar por 
cima. Sem contar tantos outros deslizes, al-
guns irremediáveis, que assolam o caminho 
de cada um, e a primeira reação é posar de 
vítima das circunstâncias. 

Ora, se a vida é consequência daquilo 
que se busca e pratica, não dá pra culpar 
ninguém. É óbvio que somos responsáveis 
e, embora convenientemente nos isentemos 
do júri, somos nossos próprios juízes e car-
rascos.

Por tudo isso é que esse Brasil varonil en-
contra-se mergulhado num rio de corrup-
ção, pois todos nós temos, pelo menos, uma 
gota de culpa. Ou vai me dizer que você 
nunca cometeu um deslizezinho corrupto, 
por menor que tenha sido?

Quem não tem pecado, que atire a pri-
meira pedra!

Cada um com seu cada um...
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Governador assina projeto para beneficiar 
microempreendedores do Amapá

O Dia Nacional da Micro 
e Pequena Empresa é 
comemorado em 5 de 

outubro. Em alusão à data, o go-
vernador do Amapá, Waldez Góes, 
assinou nesta quinta-feira, 5, o Pro-
jeto de Lei Complementar Nº004, 
que, entre outras providências, ins-
titui o Estatuto Estadual da Micro-
empresa; da Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) e do Microempreende-
dor Individual (MEI) do Estado do 
Amapá.

A solenidade aconteceu no Pa-
lácio do Setentrião, sede do poder 
Executivo estadual, e reuniu auto-
ridades governamentais além de 
representantes do Fórum Estadual 
das Micro e Pequenas Empresas, 
presidido pela Agência de Desen-
volvimento Econômico do Ama-
pá. Após a assinatura, o projeto 
segue para apreciação e votação na 
Assembleia Legislativa do Amapá 
(Alap).

O projeto prevê o tratamento 
diferenciado e simplificado às re-
feridas modalidades de empresas, 
facilitando, assim, o incentivo à for-
malização dos empreendimentos; 
a simplificação dos processos de 
registro; a fiscalização orientadora; 
o acesso a crédito, inovação e justi-
ça; criação de bancos de dados com 
informações, orientações e instru-
mentos à disposição dos usuários, 
via rede mundial de computadores, 
entre outros benefícios.

O tratamento diferenciado é jus-
tificado pela representatividade dos 
pequenos negócios na economia 
brasileira, na qual compõe 20% do 
Produto Interno Bruto (PIB) nacio-
nal, somando cinco milhões de ne-
gócios formais que correspondem a 

Projeto prevê tratamento diferenciado e simplificado das Microempresas; Empresas de Pe-
queno Porte (EPP) e Microempreendedores.

99,2% das empresas brasileiras, que 
empregam diretamente 56,1% da 
força de trabalho do país e geram 
26% da massa salarial.

Góes explicou que a iniciativa 
é uma medida que busca valorizar 
e reconhecer os empreendedores 
amapaenses. “Trata-se de um mar-
co regulatório que certamente será 
um diferencial para as pessoas que 
atuam no setor produtivo em nosso 
Estado”, pontuou o governador.

Socorro Leite é presidente da 
Associação do Empreendedor In-
dividual e Microempresário do 
Amapá (Amei), que reúne aproxi-
madamente cinco mil trabalhado-
res dos 16 municípios do Estado. A 
empreendedora observa que o Pro-
jeto de Lei é uma forma de reconhe-
cer o desempenho das pessoas que 
atuam na área. “Eu creio que esta 
iniciativa vai fortalecer nosso traba-
lho, o apoio do governo do Estado 
é fundamental para nós”, ressaltou.

Programa de Recuperação Fis-
cal (Refis)

Durante o evento, o governador 
destacou que na última sexta-feira, 
29, o Conselho Nacional de Políti-
ca Fazendária (Confaz) autorizou 
o novo Programa de Recuperação 
Fiscal (Refis) do governo do Esta-
do. A iniciativa tem o objetivo de 
diminuir a inadimplência e pro-
piciar o equilíbrio financeiro dos 
empreendimentos 
locais. “Atendendo 
a um pedido do 
setor produtivo do 
Amapá, nós plei-
teamos junto ao 
Conselho a apro-
vação de um novo 
Refis no Estado”, 
explicou Góes.

O governador 

acrescentou que o próximo passo é 
desenvolver procedimentos relacio-
nados às medidas administrativas 
necessárias para contribuir com a 
retomada da adimplência das em-
presas amapaenses. “O número de 
empreendimentos inadimplentes 
em função da crise é muito alto e 
precisamos oportunizar, através 
de meio legais, que essas empresas 
possam buscar sua adimplência e 
continuar seguindo seu curso”, afir-
mou.

Crescimento
Mesmo em um período de crise 

econômica nacional, muitas empre-
sas têm sido criadas no Estado. De 
janeiro a julho deste ano, os regis-
tros da Junta Comercial do Amapá 
(Jucap) apontaram para 856 novas 
empresas registradas, índice 10,5% 
maior que o registrado em 2016, 
quando a instituição contabilizou 
775 novas empresas em todo o Es-
tado.

Atualmente constam no banco 
de dados da instituição, 75 mil re-
gistros de empresas, das quais 65 
mil estão ativas, sendo 70% empre-
sas chamadas unipessoais, ou seja, 
de pequeno porte e com apenas um 
empresário responsável. Os muni-
cípios que detém o maior número 
de empresas são, respectivamente, 
Macapá, Santana, Laranjal do Jari, 
Oiapoque e Porto Grande.

Muita promessa
Já tem político, materialista, que está 
negando a ideologia e se entregando aos 
poderes de Nossa Senhora. É que se não 
houver modificação a modulação da Lei da 
Ficha Limpa vai ter que aposentar o 
paletó. É aguardar pra ver.

Chiadeira
Secretário de Planejamento Antônio Teles Jr afirmou em 
entrevista à Rádio Difusora que o reajuste dos repasses 
aos poderes obedecerá aos índices inflacionários e não 
mais pelos percentuais. Vamos ver o espírito republicano 
das nossas autoridades. Se gritarem é porque prevalece a 
lei da farinha pouca meu pirão primeiro.

Iraçu
Desabafo consciente feito pelo engenheiro agrônomo Iraçu 
Colares. “A turma ambientalista precisa saber que a lenha 
que assa o churrasco e a carne que comem são produzidos 
pelos “poluidores e destruidores ambientais” que eles tanto 
criticam. Aff...

Pulando fora
O ex-secretário do Meio Ambiente do município de Ma-
capá, Jorge Souza, depois de ver que era mais uma vítima 
da falácia de Clécio, largou a gestão, filiou-se no PTB de 
Lucas Barreto e anunciou candidatura a estadual.

Chico e Francisco
Continuam assimétricas as decisões do MPE com relação 
ao cumprimento da Lei quando são fatos originados pelo 
município de Macapá. Foi contra a decisão do processo 
seletivo da FCRIA, no entanto o município não realiza 
concurso há 13 anos e nosso MPE nem thum. O da SE-
MAST foi renovado sem a prévia autorização da edilida-
de. Prefeito é Francisco, o resto é Chico.

Chances ampliadas
Quem vai disputar as duas vagas senatoriais vê as chan-
ces ampliadas com a aprovação da Lei da Ficha Limpa 
pelo STF. Se a Lei for modulada para pegar, também, 
quem concorreu em 2010, o senador Capiberibe pode 
ficar fora do pleito. Disse pode.

Lei do Facebook
Quem pensa que pode usar e abusar de informações calu-
niosas e difamatórias nas redes sociais fique esperto, pois 
a legislação tá cada vez mais dura e pode dar multa e até 
cadeia. Um freio sempre é bom. Não a censura, mas sim 
ao limite da verdade.

Senado
Jorge Amanajás, atual Secretário de Transportes do Es-
tado, pode se licenciar para concorrer a uma cadeira no 
parlamento. O homem não quer saber de Câmara Fede-
ral, nem Assembleia Legislativa de onde já veio, e com 
relevantes serviços prestados ao Amapá. Ele quer a cadei-
ra de Senador. Não é fácil, mas e daí? Quem não arrisca 
não petisca. Vá fundo Jorge, e boa sorte.
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Reinaldo Coelho

As grandes metrópoles estão 
começando a perder o en-
canto aos olhos dos brasi-

leiros. Animados com a expansão do 
crescimento, rumo ao interior do país, 
e com a consequente melhoria das 
condições de vida fora do eixo central, 
e desanimados com a violência, o trân-
sito ruim, a necessidade de vencer lon-
gas distâncias e o alto custo das despe-
sas no dia a dia dos centros urbanos, já 
há quem dispense trabalho e de morar 
na cidade grande em favor de municí-
pios menores.

Acompanhando essa tendência os 
amapaenses que residem nos grandes 
polos urbanos (Região Metropolitana 
de Macapá), que estão cada vez mais 

saturados, estão retornando ou mi-
grando para as cidades de pequeno 
porte no interior do Estado.

No passado as cidades de Macapá 
e Santana atraíram grande quantidade 
de pessoas para viver, estudar e traba-
lhar e melhores salários, inchando os 
bairros periféricos e gerando um cres-
cimento desordenado dessas cidades. 
Essas migrações, no entanto, já não são 
mais tendência no Brasil e principal-
mente no Amapá.

Em vez de ir para as grandes ci-
dades, os migrantes estão buscando 
oportunidades em cidades amapaenses 
de médio e pequeno porte. Essa mu-
dança no padrão do movimento popu-
lacional foi identificada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em estudo divulgado no iní-
cio da segunda década do Século XXI. 

A tendência atual começou nos anos 
1990, e hoje as cidades de tamanho 
médio são as que mais crescem no país.

No Censo de 2010 o IBGE concluiu 
que das 27 unidades da federação, 
apenas 3 cresceram mais rápido nesta 
década do que na passada: Amapá, To-
cantins e Paraná. 

Estado que mais crescia no país o 
Amapá viu sua população aumentar ao 
ritmo de 5,3% por ano nesta década. 
Entre 1980 e 1991 o crescimento anual 
era de 4,7%.

No fim de agosto deste ano o IBGE 
publicou os números estimados da po-
pulação do país, que atualmente tem 
207.660.929 habitantes. Das 100 cida-
des que tiveram os maiores crescimen-
tos percentuais no número de morado-
res, 5 estão no Amapá.

Os municípios com grande aumento 
populacional entre 2016 e 2017 foram 
Pedra Branca do Amapari (3,88%), 
Tartarugalzinho (2,85%), Pracuúba 
(2,66%), Ferreira Gomes (2,58%) e 
Oiapoque (2,50%). Dos 16 municípios 
do Estado, nenhum teve queda no nú-
mero de habitantes, situação que acon-
teceu em 25% das cidades brasileiras, 
segundo o instituto.

Municípios do Amapá entre os 100 
maiores crescimentos:

9º - Pedra Branca do Amapari
49º - Tartarugalzinho
65º - Pracuúba

77º - Ferreira Gomes
95º - Oiapoque

O Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDHM) do Amapá é 0,708, em 
2010, o que situa essa Unidade Federa-
tiva (UF) na faixa de Desenvolvimen-
to Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 
0,799). A dimensão que mais contribui 
para o IDHM da UF é Longevidade, 
com índice de 0,813, seguida de Ren-
da, com índice de 0,694, e de Educa-
ção, com índice de 0,629.

INVERSÃO 

Amapaense quer morar no inte-
rior

Com esses índices do crescimento 
que o Amapá vem sofrendo, e a ex-
pansão do crescimento dos municí-
pios interioranos os amapaenses estão 
olhando para a pungência da natureza 
e o suporte da economia local, com a 
implantação da tecnologia fornecida 
pela internet, pois a maioria dos mu-
nicípios amapaenses tem imagens de 
televisão e de internet, conectando-se 
as redes mundiais. Torna-se tranquila 
a mudança.

A troca do campo pela cidade à pro-
cura de uma vida melhor que sempre 
foi a opção mais comum. Porém, al-
gumas famílias, cansadas do caos ur-
bano, estão fazendo o caminho inver-
so, deixando os grandes centros para 
viver literalmente no meio do mato. 
Nas cidades do interior a correria é 

Desenvolvimento municipal aumenta a procura por 
cidades interioranas

Problemas das grandes cidades e os investimentos nos municípios, acabam levando profissionais e empreendedo-
res a buscar os municípios menores, revertendo fluxo migratório.

Balneários espalhados pelo Estado do Amapá



do centro-oeste, que sediam a chama-
da “Fronteira Verde” devido ao avanço 
exponencial da soja e grãos nos cerra-
dos amapaenses.

A facilidade para encontrar traba-
lho no interior é fruto do controle da 
inflação, do crescimento da economia, 
das políticas sociais implementadas 
pelo governo e da expansão de inves-
timentos rumo aos municípios de me-
nor porte.

O Governo do Amapá vem traba-
lhando para garantir aos munícipes 
de todo o Estado melhor qualidade de 
vida e para isso vem descentralizando 
os investimentos. Uma Caravana do 
Desenvolvimento tem visitado sema-
nalmente cada um dos 16 municípios 
e firmando parcerias e convênios para 
ajudar as prefeituras em melhorar a 
prestação de serviços e de desenvolvi-
mento das economias locais.

“Isso garante o reconhecimento da 
vocação dos municípios e a utilização 
de ferramentas que possibilitem uma 
melhor gestão da atividade turística, 
proporcionando um grande impulso 
no desenvolvimento socioeconômico 
municipal e regional, com benefícios 
para toda a população”, declara o ges-
tor estadual Waldez Góes.

Este trabalho está sendo feito com 
todos os municípios do Estado, que 
têm o prazo de 120 dias para iniciar 
a execução dos trabalhos, a partir da 

assinatura do termo. “Limpeza urba-
na é um serviço essencial, que reflete 
diretamente na saúde de nossa gente”, 
enfatizou.

Góes mencionou ainda outro com-
promisso do Estado com todos os mu-
nicípios: garantir contrapartidas aos 
recursos federais articulados pelos 
prefeitos dos 16 municípios do Estado. 
Essa, segundo o governador, é mais 
uma medida para fortalecer a relação 
com os gestores municipais em bene-
fício da população. “A crise do país 
não acabou, mas no nosso Estado ela 
está sendo domada. A união entre os 
entes é um fator de extrema importân-
cia neste momento, e este é o ambiente 
que busco construir, pois quem ganha 
com isso é o nosso povo”, conclui.

Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca 
do Amapari, Laranjal do Jari. Além dos 
distritos de Macapá (Fazendinha e Bai-
lique) e de Santana, a Ilha de Santana e 
o Foz do Matapi.

Na Região Metropolitana de Ma-
capá perdura a migração pendular 
devido as pessoas que estudam ou tra-
balham em um município diferente de 
onde mora, sendo obrigado a se des-
locar diariamente para cumprir essas 
obrigações, caso de Macapá, Santana e 
Mazagão, hoje devido ao crescimento 
econômico, estruturação do sistema 
rodoviário, como as pontes que ligam 
Mazagão aos demais municípios. 

Um dos grandes motivos de Macapá 
ser considerado uma cidade/estado, 
onde hoje se concentra mais de 60% 
dos habitantes do Estado, se dava pela 
inexistência nos municípios interiora-
nos, de estruturas econômicas e edu-
cacional. A maioria dos jovens tinham 
acesso ao Ensino Fundamental e deslo-
cavam-se para concluir os estudos do 
Ensino Médio e Superior. O baixo in-
vestimento no setor agrícola, também 
levou as famílias a acompanharem os 
filhos e se fixarem nos grandes centros 
amapaenses, criando assim os bolsões 
da pobreza na periferia dessas comu-
nas.

Com a atual administração isso vem 
mudando, a administração das cidades 
pelo governo de Waldez Góes vem in-
centivando a permanência ou retorno 

desses pessoal que se foi a procura de 
formação e emprego, pois agora está 
sendo gerado em suas próprias terras.

Investimento estadual nos muni-
cípios

Hoje os municípios amapaenses 
tem recebido investimentos pesados 
do poder público federal e estadual, 
assim como do setor privado. Muitos 
ampliaram o crescimento no setor mi-
neral e agropecuário. Fazendo quase 
extinguir o “êxodo rural” e crescer os 
novos habitantes que procuram me-
lhorar a qualidade vida, como a de 
novas oportunidades de emprego e 
de empreender na rede hoteleira, de 
alimentação e serviços, segmentos 
necessários para o “boom” de cresci-
mentos municipais. Principalmente os 
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outra. Sem o trânsito dos grandes cen-
tros sobra mais tempo para respirar o 
ar puro, cuidar da saúde e da família. 
Enfim, buscar a tão sonhada qualida-
de de vida, que caminha junto com o 
progresso.

Nas décadas de 1970 e 1980. Os 
amapaenses quando se aposentavam 
e sua maioria eram servidores federais 
do ex-Território Federal do Amapá, 
iam residir no Estado Pará ou no Ce-
ará, devido as ofertas de apartamentos 
em condomínios e melhoria da quali-
dade de vida, que consideravam inexis-
tente aqui no novo Estado do Amapá.

A professora Zoraide Coelho do 
Nascimento, durante a década de 80, 
com a perspectiva de sua aposentado-
ria, adquiriu um apartamento em um 
dos Conjuntos Habitacionais em For-
taleza (CE). “Cheguei a receber a chave 
e fui conhecer o apartamento, era lin-
do o local, mas não me adaptei e voltei 
para Macapá e vendi. O bloco era só de 
amapaense, mas não me adaptei”.

A partir do início do século XXI 
e com impulso dados pela criação da 
Área de Livre Comércio de Macapá e 
Santana, crescimento da plantação de 
grãos, Zona Franca Verde, mineração, 
além da ampliação da escolas de en-
sino superior e o fortalecimento das 
universidades estadual e federal, com 
capacitação de mão de obras, os ama-
paenses se fixaram nas Terra Tucuju, e 
nestas duas décadas as idas retrocede-
ram e o amapaense passou a visualizar 
o Amapá como terra boa para se viver 
e crescer profissionalmente e com me-
lhor qualidade de vida.

Ao contrário da irmã, a professora 
Iranilde Ribeiro da Silva, ao aposentar-
-se na década de 90, resolveu comprar 
um sitio no município de Porto Gran-
de e construir uma nova vida, com cul-
tivos de frutíferas e hortaliças, além de 
criação de galináceos. “Passei a cultivar 
uma vida mais saudável, respirando o 
ar puro da natureza, cercada de verde, 
além de uma qualidade de vida supe-
rior ao da cidade, pois fui morar fora 
do centro urbano de Porto Grande”. 

Ela reforça que os gastos com o co-
tidiano são reduzidos quando se vive 
longe da oferta interminável de produ-
tos, serviços e lazer da cidade grande. 
“O custo de viver aqui é menor, pois 
consegui um nível de consumo bem 
menor, com menos de deslocamentos 
diários e dispersão com atividades cujo 
custo é maior do que a benfeitoria. Um 
dos problemas é a insegurança, que 
infelizmente está em todos os lugares. 
Muitos dizem que a violência é menor, 
mas nos dias de hoje não dá para faci-
litar em lugar nenhum”.  

Esses casos pontuais não refletem 
muito a realidade de outros amapaen-
ses que estão retornando ou adotando 
cidades de médio e pequeno porte de-
vido a descentralização das redes de 
ensino, saúde e econômica e estão vol-
tando a suas origens, pelo crescimento 
das economias locais, possibilitando se 
estabelecer com segurança. 

Municípios atrativos

Os municípios que mais tem atraído 
novos moradores são: Mazagão, Porto 

Municipio de Porto Grande
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Besaliel Rodrigues

Continuando nossa aborda-
gem, com a Constituição de 
1988, o assunto ficou melhor 

definido. No art. 17, III, o constituinte 
decretou a obrigatoriedade de o partido 
político prestar contas à Justiça Eleitoral. 
Na verdade, tivemos a constitucionali-
zação do que vinha sendo previsto pela 
legislação eleitoral infra-constitucional.  
       

No entanto, o Tribunal de Contas da 
União fiscaliza também as receitas fi-
nanceiras partidárias, aquelas advindas 
do poder público. Isto torna a fiscaliza-
ção mista. Os Tribunais Eleitorais averi-
guam as receitas partidárias em geral; o 
Tribunal de Contas da União, as receitas 
específicas, provenientes do erário pú-
blico, como p. ex., o fundo partidário.

O Tribunal de Contas da União - 
TCU fiscaliza os partidos nas três esfe-
ras: nacional, regional e municipal. Os 
Tribunais de Contas dos Estados e dos 
Municípios não têm esta competência. 
No máximo, o que podem fazer, é ceder 
técnicos para auxiliarem a Justiça Eleito-
ral neste mister (Lei nº 9.096/95, art. 34).

O procedimento desta prestação de 
contas do fundo partidário ao Tribunal 
de Contas da União, sofreu variações na 
legislação. Primeiro, os partidos enca-
minhavam suas prestações de contas ao 
Tribunal Superior Eleitoral; este verifica-
va se a aplicação tinha sido realizada nos 
termos do Código Eleitoral e legislação 
correlata, emitia relatório especifica-
mente sobre o assunto e encaminhava a 
prestação de contas para exame e julga-
mento do Tribunal de Contas da União 
(Lei nº 4.740/65, “Art. 71).

Com o advento da Lei nº 5.682/71, o 
raciocínio mudou. Em vez do Tribunal 
Superior Eleitoral prestar contas do fun-
do partidário pelos partidos políticos, 
estes, por meio da Comissão Executiva 
Nacional, enviavam diretamente ao Tri-
bunal de Contas da União as suas pres-
tações de contas, por ser o fundo recurso 
de origem pública.

É o que diz a Lei nº 5.682/71, “Art. 
106. O diretório nacional, os diretórios 
regionais e os diretórios municipais dos 
partidos prestarão contas, anualmente, 
ao Tribunal de Contas da União da apli-

cação dos recursos do Fundo Partidário 
recebidos no exercício anterior. §2º. Os 
diretórios municipais, favorecidos com 
quotas de valor correspondente até 50 
(cinquenta) vezes o maior salário mí-
nimo vigente no País, farão suas pres-
tações de contas perante as comissões 
executivas regionais até 28 (vinte oito) 
de fevereiro, sendo obrigados a apre-
sentar balancete e relatório referente 
às suas atividades, visado esse pelo juiz 
eleitoral da zona e atestado de regular 
funcionamento, por essa mesma autori-
dade”. (Redação dada pela Lei n. 6.365, 
de 14.10.1976).

A atual Lei dos Partidos Políticos, nº 
9.096/95, silenciou a respeito da inge-
rência do Tribunal de Contas da União 
na fiscalização dos recursos públicos 
destinados aos partidos.

Ainda assim, em relação aos diretó-
rios beneficiados com recursos do fun-
do partidário, a Justiça Eleitoral tem a 
obrigatoriedade de enviar ao Tribunal 
de Contas da União, até 29 de julho de 
cada ano, os Acórdãos - TREs e as Sen-
tenças - Juízes Eleitorais homologatórios 

das contas desses diretórios.
Essa exigência está prevista em Reso-

luções do TSE e do TCU.

Ainda há um terceiro órgão que efe-
tua a fiscalização partidária, trata-se da 
Secretaria da Receita Federal.

Com a alteração da personalidade 
jurídica dos partidos políticos, que pas-
sou a ser de direito privado, provocada 
pelo art. 17, §2º da Constituição atual, 
a Receita Federal passou a disciplinar a 
matéria, mesmo com a imunidade tribu-
tária constitucional concedida aos par-
tidos no art. 150, VI, c: “Art. 150. Sem 
prejuízo de outras garantias asseguradas 
ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípios: VI- instituir impostos sobre: c) 
patrimônio, renda ou serviços dos par-
tidos políticos, inclusive suas fundações 
(...)”

Assim, possuem competência para 
analisar as contas dos partidos políti-
cos: a Justiça Eleitoral, o Tribunal de 
Contas da União e a Secretaria da Re-
ceita Federal.

As leis partidárias e as prestações de contas eleitorais - II

Agricultura sustentável, 
também chamada de agro-
ecologia, começou a se 

desenvolver no Brasil no início da 
década de 1980 como uma alterna-
tiva para produção de alimentos or-
gânicos pelos agricultores familiares. 
A produção orgânica(1)  e agroecoló-
gica(2)   têm demanda crescente em 
nível nacional e mundial. Em 2013 o 
mercado americano movimentou 27 
bilhões de dólares, em 2015 saltou 
para 43 bilhões de dólares. A França, 
desde 2013 instituiu uma política de 
agroecologia, com metas de redução 
de 25% do consumo de agrotóxico até 
2020 e 50% até 2025. No Brasil, nes-
te contexto, ainda temos muito que 
avançar na produção e consumo de 
alimentos orgânicos. Estima-se que o 
mercado brasileiro possa crescer até 
30% ao ano, para termos uma noção 
da importância do tema no país.

Até então, a população estava limi-
tada ao consumo de alimentos pro-
duzidos pela agricultura tradicional, 
que se caracteriza pelo uso intensivo 
de adubo químico e agrotóxicos sin-

téticos usados para eliminar insetos, 
doenças e ervas daninhas nas plan-
tações. Estudos nacionais e interna-
cionais não deixam dúvidas sobre os 
danos causados pelos agrotóxicos, 
principalmente nos trabalhadores 
e comunidades rurais, ao meio am-
biente e diversos problemas na saú-
de dos seres humanos. Desde 2009, o 
Brasil alcançou a indesejável posição 
de maior consumidor mundial de 
agrotóxicos, ultrapassando a marca 
de 1 milhão de toneladas ano, o que 
equivale a um consumo médio de 5 
kg de veneno agrícola por habitan-
te. Os resíduos de agrotóxicos estão 
presentes em vários alimentos con-
sumidos durante o dia a dia das pes-
soas, não só apenas em alimentos in 
natura, como frutas, hortaliças, legu-
mes, mas também em muitos produ-
tos processados pela indústria, como 
biscoitos, salgadinhos, pães, cereais 
matinais, lasanhas, pizzas e outros 
que têm como ingredientes o trigo, 
o milho e a soja, por exemplo. Ainda 
podem estar presentes nas carnes e 
leites de animais que se alimentam de 

ração com traços de agrotóxicos, de-
vido ao processo de bioacumulação. 

Entretanto, a preocupação com o 
uso dos agrotóxicos na agricultura 
não pode significar a redução no con-
sumo de frutas, legumes e hortaliças, 
que são alimentos fundamentais em 
uma alimentação saudável e de gran-
de importância na prevenção de do-
enças como o câncer. O foco essencial 
está no combate ao uso dos venenos, 
que prejudicam a saúde da população 
e contaminam todas as fontes de re-
cursos naturais, incluindo solo, água, 
a biodiversidade e o leite materno.

Dicas Alimentares Saudáveis 
- A Organização Mundial da Saú-

de (OMS) recomenda o consumo 
máximo de cinco gramas de sal por 
dia. Considerando que cerca de 2g já 
estejam presentes naturalmente nos 
alimentos, recomenda-se apenas 3g 
(duas colheres de chá rasa);

- Temperar a comida com açafrão, 
manjericão, orégano, cominho, coen-
tro e outras ervas naturais ajudam a 
reduzir o sal na alimentação;

- Para redução dos níveis residuais 
de agrotóxico e riscos microbiológi-
cos nos alimentos in natura, reco-
menda-se lavagem em água corrente 
e, posteriormente, deixa-los imerso 
num recipiente com água, utilizando 
uma colher de sopa de hipoclorito de 
sódio para cada litro do produto, por 
15 minutos;

Participe na construção da Política 
Estadual de Agroecologia e Produção 
Orgânica. Acesse: www.consultapu-
blicaagroecologia.ap.gov.br

(1)Produtos orgânicos: são ali-
mentos produzidos com uso intensi-
vo de insumos orgânicos e naturais, 
que recebem certificação de qualida-
de orgânica, garantido por uma certi-
ficadora credenciada pelo Ministério 
da Agricultura;

(2) Produtos agroecológicos: é 
conceituado como agricultura sus-
tentável que atua na mobilização da 
sociedade em defesa da justiça social, 
da saúde ambiental, da segurança e 
soberania alimentar, da igualdade 
entre gêneros e da relação mais equi-
librada entre o meio rural e a cidade;

Alimentos Saudáveis na Mesa - Capítulo I

Luiz Cabral
Engenheiro Agrônomo - uizccastro.ap@gmail.com
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ENTREVISTA

Nas últimas décadas, a ques-
tão migratória no Brasil dei-
xou de concentrar-se apenas 

no clássico movimento rural-urbano 
que, nos anos 50 e 60, preocupou e mo-
bilizou a maior parte dos estudos. As 
migrações inter-regional, intra-regional, 
internacional e a mobilidade pendular 
(commuting) e a sazonal são cada vez 
mais reconhecidas como faces distintas 
desse fenômeno demográfico que aflora 
e ganha importância qualitativa e quan-
titativa em função das modificações 
ocorridas nas dimensões econômica, 
social e política em nível nacional e in-
ternacional.

O Tribuna Amapaense produziu 
uma reportagem sobre o assunto com 
referência ao retorno e a opção de mo-
radias nos municípios interioranos do 
Estado do Amapá, o que tem se verifi-
cada uma melhoria na qualidade de vida 
dessas comunidades e o amapaense tem 
optado em passar a residir em pequenas 
cidades, evitando os diversos transtor-
nos causados pelos grandes centros ur-
banos, como: trânsito, violência e o mais 
importante a qualidade de vida, propor-
cionado pelo contato maior com a exu-
berante natureza local.

No caso da migração pode-se dizer 
que muitos desses fenômenos dificil-
mente poderiam ser estudados a partir 
das informações recolhidas nos Censos 
ou na Pesquisa Nacional por Amostras 
Domiciliares – PNAD. Tal é o caso, por 
exemplo, das migrações sazonais, uma 
vez que os levantamentos têm o cuidado 
de acontecerem justamente em momen-
tos em que esse tipo de movimentação 
é menos significativo. O mesmo ocorre 
com certas facetas dos movimentos mi-
gratórios que aparentemente não pode-
riam ser estudadas com as informações 
tradicionalmente disponíveis – como 
seriam os casos das “redes”, as trajetó-
rias migratórias, as estratégias familiares 
para migração, etc.

Para a confirmação dessa realida-
de no Amapá, a reportagem conversou 
com Joel Lima da Silva, supervisor de 
disseminação de informações do IBGE/
AP, que possui graduação em Licencia-
tura Plena e Bacharelado em Geografia 
pela Universidade Federal do Amapá 
(2001). Atualmente é Técnico em In-
formações Geográficas e Estatísticas da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística. Tem experiência na 
área de Geografia, com ênfase em Geo-
grafia Humana, atuando principalmente 
nos seguintes temas: desenvolvimento 
regional, educação ambiental e desen-
volvimento sustentável. Acompanhe a 

pequena entrevista:

Tribuna Amapaense – O fluxo migra-
tório entre regiões diminuiu no Brasil?

Joel Lima da Silva – No Brasil é pos-
sível identificar que a partir da década 
de 1980 os deslocamentos de população 
iniciam uma fase de mudanças no senti-
do das correntes principais, com antigos 
espaços de atração migratória perdendo 
expressão. Rompe-se o processo bipolar 
da distribuição espacial no Brasil, que 
se mantinha desde o início do Século 
XX. De modo que surgem novos eixos 
de deslocamentos envolvendo expres-
sivos contingentes populacionais, onde 
se destacam: - A inversão nas correntes 
principais nos Estados de Minas Gerais 
e do Rio de Janeiro; - A redução da atra-
tividade migratória exercida pelo Estado 
de São Paulo; - O aumento da retenção 
de população na Região Nordeste; - Os 
novos eixos de deslocamentos popula-
cionais em direção às cidades médias no 
interior do País; - O aumento da impor-
tância dos deslocamentos pendulares; - 
O esgotamento da expansão da fronteira 

agrícola; e, - A migração de retorno para 
o Paraná.

TA – A migração interna de gran-
des centros urbanos para as cidades de 
médio e pequeno porte, tem crescido?

Joel Lima da Silva – O redirecio-
namento dos fluxos migratórios para 
as cidades médias tem, notadamente, 
a presença do Estado (des)regulando o 
mercado de trabalho em favor do capital. 
Além disso a estratégia do capital para 
a locação das atividades econômicas re-
cebeu vários tipos de incentivos públicos, 
tais como renúncia fiscal, investimentos 
em infraestrutura industrial e de serviços, 
formação profissional, sistemas de infor-
mação, dentre outros.

TA – No Amapá tem se acentuado 
a troca das cidades com maior con-
centração populacional para Porto 
Grande, Pedra Branca do Amapari, 
Laranjal do Jari. O que caracteriza essa 
procura?

Joel Lima da Silva – As pessoas pro-
curam os lugares onde há a possibilida-

de de conseguir empre-
go. Portanto, o atrativo 
desses locais são os em-
preendimentos que se 
estabelecem: mineração, 
construção de hidrelétri-
cas, etc.

TA – Os poderes 
estaduais e o governo 
federal têm descentra-
lizado a administração 
pública e econômica, 
investindo nos municí-
pios e instalando sede 
de entidades institu-
cionais, isso vem aju-
dando o crescimento 
de procura de emprego 
nesses locais?

Joel Lima da Silva – 
Não.

TA – Muitos apo-
sentados têm fugido 
de Macapá e Santana 
devido à falta de se-
gurança, agitação da 
cidade e melhoria de 
qualidade de vida, e os 
locais pontuados são 
os que atendem esse 
anseio?

Joel Lima da Silva – 
Esse número chega a ser 
ínfimo para ter impacto 
no volume populacional 

e na economia local.

TA – Os municípios do interior do 
Amapá tem crescido a população e 
muitos tem retornado devido existir, 
principalmente no segmento educação 
escolas de Ensino Médio e Superior, é 
uma vantagem para atrair e manter 
seus habitantes?

Joel Lima da Silva – A descentraliza-
ção desses serviços pode servir como fator 
para os moradores ficarem nos seus mu-
nicípios. Não necessitando vir à Macapá. 
Mas é limitado. Não tem como instalar 
polos universitários em todos os municí-
pios.

TA – Mas em compensação os êxo-
dos rurais nesses municípios continu-
am, muitos deixam o campo e procu-
ram as sedes dos municípios atrás de 
mais renda e garantia de estudos pros 
filhos. Isso aumenta a população ca-
rente e traz mais problemas a esses lo-
cais?

Joel Lima da Silva – Não necessaria-
mente.

Joel Lima da Silva 
Supervisor de Disseminação de Informações do IBGE
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A violência e a criminalidade infantil é um problema de todos e, 
por isso, é preciso haver a participação de todos. 

Dia das Crianças... 
Tem o que se festejar?

Páginas  4  e  5.
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18º Prêmio Arte na Escola Cidadã

Reinaldo Coelho

O maior prêmio do Brasil vol-
tado exclusivamente para 
professores de Arte divulga 

os projetos vencedores e o Projeto: Ex-
perimentações em arte: a Performance 
como meio de auto-investigação das 
identidades para além do corpo da pro-
fessora amapaense, Marília Navegan-
te Pinheiro, lotada na Escola Estadual 
Maria do Carmo Viana dos Anjos Ma-
capá, foi vencedora na categoria Ensino 
Médio. 

O Prêmio Arte na Escola Cidadã é 
realizado pelo Instituto Arte na Escola 
desde 2000 por meio da Lei de Incenti-
vo à Cultura, com patrocínio do Banco 
Bradesco e já premiou 89 professores 
de arte em todo o Brasil. Seu objetivo é 
identificar, reconhecer e divulgar proje-
tos modelares na área de Artes em sala 
de aula. O Prêmio conta também com a 
cooperação da UNESCO no Brasil.

Quem pode participar: Professores 
ou equipes de professores que desen-
volveram projetos nas linguagens Artes 
Visuais, Dança, Música ou Teatro, reali-
zados nos anos de 2015, 2016 e/ou con-
cluídos até maio de 2017, em escolas de 
ensino regular, públicas ou particulares, 
em todo o território nacional.

O Prêmio Arte na Escola Cidadã faz 
um mapeamento de trabalhos desen-
volvidos em escolas das cinco regiões 
do país. Em 2017 foram 727 projetos 
inscritos. As categorias de premiação 
são cinco: Educação Infantil, Ensino 
Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, 
Ensino Médio e EJA – Educação de Jo-
vens e Adultos. Os professores vencedo-
res em 2017 vêm da Bahia, Rio Grande 
do Sul, Amapá e São Paulo. Além dos 
cinco premiados outros três projetos re-
ceberam menção honrosa.

Para esta 18ª edição do Prêmio par-
ticiparam professores com projetos nas 
áreas de Artes Visuais, Dança, Música e/
ou Teatro, realizados entre 2015 e maio 
de 2017, em escolas de ensino regular, 
públicas ou particulares.

Os trabalhos foram avaliados em três 

etapas de seleção. Nas etapas local e re-
gional, os projetos foram analisados por 
professores de Arte de universidades 
que compõem a Rede Arte na Escola. 
A decisão final coube a uma Comissão 
Nacional, formada por especialistas em 
Artes Visuais, Música, Dança, Teatro e 
Cidadania.

Premiação
Os professores premiados recebem 

R$10 mil, publicações e vivências cultu-
rais na cidade de São Paulo. As escolas 
nas quais os projetos foram desenvolvi-
dos recebem equipamentos e publica-
ções para a biblioteca. Cada professor 
vencedor terá ainda seu projeto regis-
trado em um documentário produzido 
pelo Instituto Arte na Escola.

Sobre o Instituto Arte na Escola
O Instituto Arte na Escola é uma 

associação civil sem fins lucrativos que 
desde 1989 incentiva e fortalece o en-
sino de Artes no Brasil, qualificando a 
formação de professores da Educação 
Básica, desde a Educação Infantil até o 
EJA – Educação de Jovens e Adultos. 
O Instituto ativa o circuito da educa-
ção em Artes por meio da Rede Arte na 
Escola, que oferece formações continu-
adas para professores e licenciandos. A 
Rede conta hoje com 39 Polos parcei-
ros, presentes em universidades e ins-
tituições de ensino de todo o território 
nacional. O Instituto opera também o 
Prêmio Arte na Escola Cidadã e desen-
volve pesquisas, conteúdos e materiais 
educativos que subsidiam a atuação do 
professor em sala de aula.

Projeto premiado
Um projeto que envolve diversas 

performances artísticas tem ajudado a 
diminuir preconceitos raciais e de gêne-
ro na Escola Estadual Maria do Carmo 
Viana dos Anjos, no bairro Novo Hori-
zonte, na Zona Norte de Macapá. A ini-
ciativa, que começou com a professora 
de artes Marília Navegante em 2015, foi 
uma das 8 reconhecidas em todo o país 
no 18º Prêmio Arte na Escola Cidadã.

A ideia do projeto é usar as artes 
como dança, fotografia, artes plásticas, 

teatro e música 
para estimular 
reflexões ligadas 
aos direitos hu-
manos. A escola 
tinha, de acordo 
com a professora 
Marília, muitos 
episódios de pre-
conceito racial, 
de classe social, 
de gênero e de re-
ligião.

“Passei um 

ano observando os alunos e comecei 
com esse projeto, que usa a performan-
ce das artes visuais para ensinar algo. 
Três temas bem explorados pelos alu-
nos foram gênero e sexualidade, into-
lerância religiosa, e etnia. Foi uma lin-
guagem que me aproximou dos alunos, 
para que pudéssemos conversar sobre 
temas considerados tabus”, explicou 
Marília.

O projeto é estimulado de maneira 
espontânea, durante as aulas semanais 
para estudantes dos 2º e 3º anos do en-
sino médio, usando conteúdos ligados 
às artes a partir do século 20, das van-
guardas artísticas até a arte contempo-
rânea.

Mayla Ascares, de 18 anos, participa 
do projeto desde 2016 na escola. Para 
ela, foi a oportunidade de despertar o 
lado artístico e pela primeira vez par-
ticipou de au-
las que usavam 
o próprio corpo 
para aprender 
algo.

“Quando co-
nheci o projeto, 
me senti privile-
giada porque des-
pertou meu lado 
artístico, assim 
como de muitos 
alunos. Me senti 
no meu lugar. Fizemos aqui uma per-
formance que a gente queria transmi-
tir a mensagem ‘meu corpo, minhas 
regras’, para mostrar que o respeito é 
necessário, porque as pessoas são dife-
rentes”, descreveu Mayla.

As intervenções acontecem de ma-
neira natural, segundo a professora, e 
não há data marcada. Mas, para cele-
brar a premiação, na segunda-feira (2) 
e na terça-feira (3) os alunos farão 5 
performances sobre diferentes aborda-
gens. Nesses dois anos de projeto cerca 
de 700 estudantes já foram atendidos.

“Percebemos mudanças de compor-
tamento em alguns alunos. Além disso, 

estimulamos alguns a se verem como 
construtores de conhecimento. Eles 
passaram a agir diferente. Se vissem 
uma situação de preconceito, iam lá, 
abordavam e conversavam sobre isso, 
tanto dentro como fora da escola. Para 
mim também foi uma forma de des-
construir preconceitos que eu tinha”, 
finalizou a professora.

Com o reconhecimento a escola re-
ceberá um computador e uma câmera 
digital, além de certificado, troféu e um 
documentário. A professora, que vai 
receber a premiação em novembro em 
São Paulo, recebe um prêmio em di-
nheiro, troféu e livros de artes.

Professora amapaense premiada – 
Marilia Navegante Pinheiro

Possui graduação de Licenciatura 
Plena em Artes Visuais pela Universida-
de Federal do Amapá-UNIFAP (2013). 

Especialista em gênero e diversidade 
na escola pela Universidade Federal 
do Amapá-UNIFAP (2015-2016). Atua 
como professora Titular da Educação 
Básica na Escola Estadual Maria do 
Carmo Viana dos Anjos, Macapá/AP, 
desde de 2014. Estuda e produz traba-
lhos dentro da Performance nas Artes 
Visuais. Participou como pesquisado-
ra pelo grupo de pesquisa: Poéticas de 
Ensino em Arte e Cultura visual (2012). 
Suas pesquisas e trabalhos artísticos 
tem se voltado para questões de gênero 
e sexualidade. Atualmente é acadêmica 
do curso de Teatro na Universidade fe-
deral do Amapá (UNIFAP).

Professora amapaense é vencedora na categoria Ensino Médio
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OUTUBRO ROSA
IJOMA faz a abertura da campanha 

“Você também é Responsável”

Reinaldo Coelho

O Instituto Joel Magalhães de 
Prevenção e Combate ao 
Câncer (IJOMA) abriu ofi-

cialmente a programação do Outubro 
Rosa, na quinta-feira (05), que este ano 
tem como tema: ‘Você também é respon-
sável’. A campanha tem como objetivo 
chamar a atenção para a necessidade de 
prevenir o câncer de útero e mama, que 
é a maior causa de morte de mulheres 
no Brasil. Presidente do IJOMA, o padre 
Paulo Roberto falou sobre o evento:

“Com muita alegria estaremos ini-
ciando a programação da 5ª edição do 
Outubro Rosa na próxima quinta-feira. 
Quero aproveitar para convidar toda a 
população para pintar de rosa não apenas 
Macapá, como também todos os demais 
municípios amapaenses; vamos pintar 
a cidade de rosa, vestir rosa, porque o 
nosso coração deve ser solidário com as 
nossas queridas amigas mulheres, ajudá-
-las a entender que nós as queremos com 
saúde; nossa campanha vai falar de saúde, 
autoestima, cultura esporte, será um ver-
dadeiro mutirão pela vida; todos devem 
participar, se envolver, abraçar essa causa, 
porque, afinal, de contas o câncer é uma 
doença que mais mata as mulheres, prin-
cipalmente o câncer de mama e de útero, 
e não podemos deixar de nos envolver de 
alguma forma”.

Para o presidente do IJOMA, o mais 
eficaz remédio para a cura do câncer é a 
prevenção: “O câncer de útero e mama é 
o que mais mata as mulheres e o segredo 
é a prevenção. É importante chamar aten-
ção da sociedade que a grande sacada é 
a prevenção; não podemos esperar que o 
câncer bata na porta, há como antecipar 
o diagnóstico através de cuidados, conhe-
cendo o corpo, procurando orientação e 
os cuidados necessários para sermos mais 
espertos que a doença”.

O movimento popular, internacio-
nalmente conhecido como “OUTUBRO 

ROSA” é comemorado em todo o mun-
do. O nome remete à cor do laço rosa que 
simboliza, mundialmente, a luta contra o 
câncer de mama e estimula a participação 
da população, empresas e entidades. A 
popularidade do “OUTUBRO ROSA” al-
cançou o mundo de forma bonita, elegan-
te e feminina, motivando e unindo diver-
sos povos em torno de tão nobre causa. 
A iluminação em cor rosa nos principais 
lugares das cidades assume um importan-
te papel, pois se tornou uma leitura visu-
al, compreendida em qualquer lugar no 
mundo.

No Brasil a região Norte aparece em 
quarto lugar nas estatísticas do câncer 
de mama, e é a segunda causa de entre as 
mulheres, conforme dados do INCA, a 
projeção para este ano no Amapá é de 30 
novos casos. Este projeto tem a finalidade 

de modo simples e verdadeiro evidenciar 
importância da luta contra o câncer que 
mais mata mulheres em todo o mundo. 
Aqui em Macapá a muitos anos um gru-
po de mulheres num sábado de outubro 
incentivado pelo médico Mauro Secco, se 
reuniam e saiam pelo centro de Macapá, 
chamando a atenção para a necessidade 
da prevenção.

Em 2013 o IJOMA incentivado por 
um grupo de 
mulheres reu-
niram-se no 
IJOMA e pla-
nejaram uma 
grande cam-
panha e assim 
todos os anos 
o IJOMA rea-
liza uma gran-
de campanha. 
Neste ano o 
tema esco-
lhido é “Você 
também é 
Responsável”.

A campanha é um sucesso e todos os 
municípios realizam eventos alusivos ao 
movimento. Todos são convocados a pin-
tar o Amapá de rosa. Todos podem fazer 
a diferença. Prevenção é a solução.

Programação 2017
Conforme explicou o padre Paulo Ro-

berto, a programação da campanha Ou-
tubro Rosa do IJOMA começou no dia 
5, com missa campal na quadra poliva-

lente da Igreja Jesus de Nazaré: “No ano 
passado tivemos 4 mil pessoas na missa 
e este ano queremos nossa previsão é de 
um público de mais de 6 mil pessoas, po-
rém, antes da missa, teremos um show da 
nossa cantora amapaense Patrícia Bastos, 
depois vem o grupo de artes e talentos, o 
Grupo Dance e apresentação de Marabai-
xo. Dia 12 teremos a Minimaratona, dia 
21 uma ação social, dia 27 a Caminhada 

Rosa e, no dia 29 o bingo solidário, que 
este ano terá uma moto zero quilômetro”.

Durante todo o mês estão sendo vendi-
das camisas alusivas à campanha ao preço 
de R$ 15 nas compras em dinheiro e R$ 
20 no cartão no Superfácil do Centro de 
Macapá (Avenida Raimundo Álvares da 
Costa) e no 2º piso do Garden Shopping. 
As cartelas do bingo também custam R$ 
15. As compras também podem ser feitas 
na sede do IJOMA.

Com o tema ‘Você também é responsável’, programação prossegue até o dia 29 com ações de saúde e atividades sociais, culturais e esportivas.
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Reinaldo Coelho

Quando ouvimos falar em Dia das 
Crianças a imagem que nos vem 
à cabeça é sempre uma: presen-

tes. Isso, é claro, não poderia deixar de ser, 
pois quem não gosta de presentes? No en-
tanto a celebração do dia das crianças não 
tem o intuito de apenas presentear as nos-
sas crianças. Na verdade o Dia da Criança é 
bastante significativo para o que realmente a 
criança representa.

Oficialmente uma das primeiras conven-
ções sobre uma data comemorativa interna-
cional em homenagem à criança aconteceu 
em 1925, durante a Conferência Mundial 
pelo bem-estar da criança, realizada em 
Genebra, Suíça. Nessa ocasião o dia 1º de 
junho ficou marcado como o Dia Interna-
cional da criança. No ano anterior, 1924, a 
então chamada “Liga das Nações” fundou a 

“Declaração dos Direitos da Criança” para 
fundamentar os cuidados especiais que de-
veriam ser tomados em relação a todas as 
crianças diante da fragilidade do ser huma-
no em sua infância. Dessa medida surgiram 
atos legais que proibiram o trabalho infantil 
e a violência contra a criança.

Tempos depois, em 1954, durante a As-
sembleia Geral das Nações Unidas, o dia 20 
de Novembro foi estabelecido como o Dia 
Universal da Criança. O objetivo era enco-
rajar os demais países a estabelecerem uma 
data para promover ações que garantiriam 
direitos e o bem-estar da criança. Em 1959 
a Assembleia Geral das Nações Unidas ado-
tou a “Declaração dos Direitos da Criança”, 
com algumas modificações, e cada país pas-
sou a estabelecer uma data comemorativa 
para celebrar os direitos da criança.

No Brasil, entretanto, a data já havia sido 
estipulada ainda na década de 1920. O de-
putado federal do Rio de Janeiro, Galdino 
do Valle Filho, conseguiu a aprovação da lei, 

em 1924, que instituía o dia 12 de Outubro 
como o Dia da criança.

Todas essas datas são bonitas para feste-
jar, porém a realidade mundial das crianças 
é totalmente diferente, o que é badalado 
pelos órgãos que se dizem representantes 
das crianças. A maioria dos países maltra-
tam seus pequenos cidadãos, as famílias, as 
guardiãs primárias desses pequenos seres, 
as violentam física e psicologicamente. O 
poder público negligencia o atendimento 
médico, educacional e de lazer, deixando-os 
na ociosidade do lazer e ocupacional e ai 
entra o Crime Organizado que os resgatam 
prometendo o que lhes é de direito constitu-
cional e social, pelo viés criminoso.

A criança e a vida real
Falta de estrutura familiar, falta de um 

projeto de vida, valorização do ter ao invés 
do ser, falta de políticas públicas que com-
batam a desigualdade social, impunidade 
da estrutura penal brasileira, aumento do 

consumo de drogas. Estes são apenas alguns 
fatores apontados por especialistas como 
motivadores para o envolvimento de ado-
lescentes com o crime.

A cada dia que passa mais crianças dei-
xam a inocência da infância de lado para 
dar lugar ao universo sombrio do crime. 
Ao invés dos carrinhos, bolas e bonecas 
para brincar no quintal de casa, meninos e 
meninas com 11, 12, 13 anos de idade brin-
cam com armas, canivetes e facas. A droga 
ganhou espaço no meio familiar que, cada 
vez mais desestruturado, não sabe impor li-
mites, ensinar valores e educar para a vida.

Dados levantados pelo Sistema Nacional 
de Atendimento Sócio Educativo, SINASE, 
revelam que o perfil do adolescente em con-
flito com a lei é o seguinte: 90% são homens; 
76% tem entre 16 e 18 anos; 51% não fre-
quentam a escola; 81% vivia com a família 
na época da internação; 12,7% vem de famí-
lia que não possui renda; 66% a família pos-
sui renda inferior à dois salários mínimos e 

Dia das Crianças: Tem o que se festejar?

A violência e a criminalidade infantil é um problema de todos e, por isso, é preciso haver a participação de todos. 
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nome da modernidade, da cultura, dos no-
vos tempos. O caso é grave.

Mas algo na Bíblia pode ou deve nos 
fazer refletir. São aquelas palavras de Jesus 
em Mateus 19.14: “Mas Jesus lhes ordenou: 
“Deixai vir a mim as crianças, não as impe-
çais, pois o Reino dos céus pertence aos que 
se tornam semelhantes a elas””.

 
Pensemos nisso e sejamos mais res-

ponsáveis com as crianças.

Renivaldo Costa, 
Sociólogo

De acordo com o so-
ciólogo Renivaldo Cos-
ta, do ponto de vista da 
sociologia da infância, 
as crianças são entendi-

das como atores sociais e como sujeitos dos 
seus processos de socialização, produtoras 
da diferença e da pluralidade.

Ele explica que num momento em que 
autores como Marx voltam a ser cultuados 
pelo Nova Esquerda, especialmente entre 
educadores que abraçam essa corrente, da-
tas como Dia dos Pais, Dia das Crianças e 
Dia das Mães perdem força nas escolas – e 
consequentemente nas famílias. “Há escolas 
tradicionais do Amapá que nem celebram 
mais essas datas. Somente celebram o Dia 

da Família, alegando respeito à diversidade”, 
explica.

Para o sociólogo, vivemos no “tempo de 
gentilezas perdidas”, onde vai se descons-
truindo a figura da família e seus principais 
personagens vão perdendo força. Ele explica 
que hoje as crianças são vistas socialmente 
como “mini-adultos”, que consomem pra-
ticamente os mesmos itens que seus pais. 
O brinquedo vai deixando de existir em 
nome dos jogos eletrônicos e dos artigos de 
luxo. “A data vai continuar a existir, mas não 
como dantes”, explica.

Padre Paulo Ro-
berto Rodrigues

A Igreja Católica  
defende todos os tra-
tados  internacionais 
que  defendem a  vida 
e a dignidade  das 
crianças.  Condena a 

ingerência  do estado e da sociedade  quan-
do violam de várias  formas  esses direitos. 
Segundo a igreja. Católica há  uma violação  
da dignidade  das crianças  quando ela é  
violentada, lhe é  negado o direito a brincar, 
estudar,  a afeto, amor, família,  saúde, liber-
dade e a uma infância.

que mata seus jovens é um país sem futuro.

Depoimentos de especialistas:

Juíza da Vara da 
Infância e Juventude 
de Santana, Larissa 
Noronha

“Acreditamos o 
que falte hoje para 
a real aplicação e o 

aproveitamento dos institutos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente seja a socie-
dade poder identificar e dar garantia a esses 
direitos da educação, da saúde, da dignidade 
de crianças e adolescentes e que pode estar 
a solução dos grandes problemas, como o 
de segurança pública. Existe uma máxima 
que passa pelos órgãos judiciários que diz: 
‘Você educa a criança, para não ter que 
punir o adulto. A educação, também pode 
vir como solução para o que a sociedade 
enfrenta hoje: A corrupção, que destrói as 
instituições públicas, que destrói os serviços 
que são oferecidos a população que está tão 
indignada, insatisfeita e esgotada de encarar 
esses problemas. Então, eu acredito sim que 
o Estatuto é uma grande lei e que precisa-
mos prestar atenção, nós o Estado, a socie-
dade civil, a família precisamos prestar aten-
ção neste estatuto e garantir os direitos das 

Crianças e Adolescentes, isso para que te-
nhamos daqui a 10 a 15 anos uma socieda-
de mais segura, menos corrupta, mas digna, 
mas cidadã, para que possamos construir o 
cidadão de nosso futuro.”

Pastor Bezeliel Ro-
drigues

No atual contexto 
em que vivemos, pen-
so que não, pois, tenho 
a impressão de que, 
a cada dia que passa, 

nossa sociedade entra em mais decadência, 
tanto no sentido moral, como espiritual etc.

  As crianças são fortes indicadoras 
do avança dessa degradação social progres-
siva. Elas estão mendigando nas ruas, sendo 
inseridas no mundo das drogas, da prosti-
tuição, da criminalidade; estão sofrendo 
abusos sexuais, principalmente dentro dos 
lares, onde deveriam está mais protegidas. 
Até no âmbito da cultura, pelos museus 
mundo afora, estão sendo expostas à pedo-
filia, ao estupro de vulneráveis, tudo às cla-
ras, com direito à divulgação com alta reper-
cussão nas mídias sociais.

O absurdo é tão extremo que até proje-
tos de lei estão a atacar a infância e tudo em 

85,6% são usuários de drogas.
Analisando este perfil fica claro identi-

ficar que a miséria, a falta de escolarização 
e o envolvimento com drogas são fatores 
preponderantes no envolvimento dos ado-
lescentes com atos infracionais. Ressaltando 
que a desestrutura familiar costuma ser um 
agravante nestas situações. 

Os casos de menores infratores, que são 
julgados pelas Varas da Infância e da Ju-
ventude, aumentam a cada ano, não só em 
número, mas também em gravidade. Antes 
eram pequenos furtos e brigas, hoje estupro, 
roubos à mão armada, tráfico e homicídios.

PEPI
O Estado do Amapá tem atuado inten-

samente em estruturar ações voltadas para 
a Criança e ao Adolescente, entre elas a 
construção do Plano Estadual Pela Primei-
ra Infância no Amapá (PEPI) que ouviu a 
opinião das próprias crianças amapaenses. 
Uma outra ferramenta foi a adesão do Es-
tado e de diversos municípios ao programa 
federal Criança Feliz.

Em dezembro de 2016 a UNICEF reali-
zou uma ação junto as crianças do Estado 
do Amapá onde elas opinavam sobre o que 
pensam e desejam para a sua cidade. Os re-
latos coletados para ajudar a construir o Pla-
no Estadual Pela Primeira Infância no Ama-
pá (PEPI). Os facilitadores usaram histórias 
infantis, e faziam as crianças desenharem o 
que mais gostam na cidade, fotografarem o 
lugar que preferem na escola, e conversarem 
em pequenos grupos sobre o que as agrada 
na cidade. Tudo foi registrado em áudio e ví-
deo pela UNICEF e pela Secretaria de Esta-
do da Inclusão e Mobilização Social (SIMS).

A elaboração do Plano Estadual pela Pri-
meira Infância do Amapá traduz no com-
promisso de garantir os direitos da criança 
de até seis anos. Com esta ação, buscar-se-á 
a construção de políticas públicas, recursos 

financeiros e humanos, planos, programas 
e projetos com objetivos, metas, estratégias 
e indicadores que garantam a promoção e 
proteção para a atenção integral as crianças 
amapaenses na primeira infância.

Criança Feliz
O programa federal ‘Criança Feliz’ co-

meçou a ser implantado no Amapá em mar-
ço deste ano. O programa garante a trans-
ferência de recursos pelo governo federal e 
a formação dos profissionais que serão res-
ponsáveis pelas visitas domiciliares. O pro-
grama terá como ponto central a visitação 
domiciliar. Técnicos capacitados irão até as 
casas das famílias para mostrar aos pais a 
maneira correta de estimular o desenvolvi-
mento dos filhos nos primeiros mil dias de 
vida.

Em todos os níveis da administração 
pública estadual vem sendo desenvolvido 
programas voltados para as crianças amapa-
enses, procurando fornecer principalmente 
aos mais necessitados a participação em ati-
vidades desportivas, saúde, arte, cidadania. 

A Policia Militar, Corpo de Bombeiro, 
Guarda Municipal, Ministério Público Esta-
dual, Poder Judiciário e os órgãos que pela 
sua própria natureza estão voltados para 
atender essas crianças. Mas mesmo assim a 
demanda é grande e precisa da ajuda da so-
ciedade e principalmente da família. 

A violência e a criminalidade infantil são 
um problema de todos e, por isso, é preciso 
haver a participação de todos. É uma reali-
dade que precisa ser superada para oferecer 
mais segurança ao jovem que sofre e mais 
oportunidades ao jovem que pratica. É in-
contestável a importância de se reduzir (e, 
posteriormente, erradicar) esse problema: o 
Brasil precisa que isso aconteça para se de-
senvolver e os jovens brasileiros precisam 
que isso aconteça para poderem viver. To-
dos sairiam ganhando, até porque um país 
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Felipe Cabocão – #vemfortequesoudonorte
Amapaense conquista cinturão do Jungle Fight

 Reinaldo Coelho

Tudo, quando se trata da primeira 
vez, é inesquecível. E o lutador de 
MMA o amapaense Felipe “Ca-

bocão” Colares, nunca esqueceu o primeiro 
nocaute em 2014 no octógono de Macapá e 
agora registrou na sua vida e do esporte do 
Amapá, a conquista do seu primeiro cinturão 
do Jungle Fight. Felipe venceu a luta contra o 
atleta mineiro, Caio Gregório, no último dia 
30 de setembro no octógono de Belo Hori-
zonte, ficando com o título da categoria peso-
-pena (até 66 kg). 

A luta foi realizada em Belo Horizonte e 
Cabocão impôs um domínio total durante 
o combate, e venceu o atleta adversário por 
decisão unânime. “Um dia vi este evento pela 
televisão e passava noites sonhando em po-
der sequer lutá-lo um dia, acreditei, e hoje me 
tornei o CAMPEÃO. Nossos objetivos só de-
pendem do quanto acreditamos que eles po-
dem ser reais, eu não paro por aqui!”, relatou 
Felipe.

Mesmo com o público torcendo para o 
adversário, Cabocão se impôs no cage. Ape-
sar dos árbitros terem tirado dois pontos dele, 
devido a golpes irregulares, o amapaense do-
minou os três rounds e venceu por decisão 
unânime.

Cabocão estreou no Jungle Fight em 2015 
e de “lá pra cá” acumulou diversas vitórias. O 
amapaense se igualou ao conterrâneo Tiago 
Trator, que também já conquistou o cinturão 
da organização.

A 92ª edição do Jungle Fight marcou os 14 
anos do evento de MMA na América Latina. 
No sábado foram realizadas dezessete lutas, 
sendo que seis foram para decisão da arbitra-

gem e o restante foi decidido por nocautes ou 
finalizações.

Conversando com o campeão
Lutador Felipe “Cabocão” Colares, da 

Team Nogueira, se tornou o segundo ama-
paense que conquistou o cinturão do Jungle 
Fight. A primeira vez que o Amapá conquis-
tou um cinturão na competição, foi em abril 
de 2013, com o atleta Robson News, que con-
quistou o cinturão interino da categoria pe-
sos-moscas. 

A emoção foi enorme do jovem lutador ao 
receber o seu primeiro cinturão e conta que 
passou um filme de sua vida. “Não murmure, 
acredite, persista e os seus esforços serão re-
compensados. Continue a agir com propósi-
to, foco e compromisso. Um dos grandes mo-
mentos de sábado, uma excelente queda no 
terceiro round, fechando com chave de ouro 
minha participação no @junglefcoficial 92, 
somos completos!”, é assim que Felipe define 
sua luta vitoriosa.

Para o lutador amapaense essa vitória lhe 
mostra que a força de vontade a acreditar 
em seus sonhos e colocar sua vida na mão 

de pessoas responsáveis e 
competentes, eles se con-
cretizam. 

“Não se faz nada sozi-
nho, todo o trabalho é fei-
to em equipe e planejado, 
Mantive minha cultura e 
mostrei quem sou, chorei, 
sim! Impossível conter as 
emoções. Por muitas ve-
zes tive que parecer louco, 
mas ao mesmo tempo ser 
esperto, o maluco desa-
creditado obteve êxito e se 

tornou o número um!”, desabafa.
Felipe conta que ao encontrar com o José 

Aldo Junior, em uma dia de gravação, lem-
brou que ele presenciou o seu primeiro No-
caute no MMA e também lhe ensinou que 
“muitas vezes temos que ser “Mais forte que 
o mundo” para conquistarmos o nosso obje-
tivos”.

“José Aldo estava no evento EXPOFIHT 
que ocorreu no ano de 2013, em Macapá-Ap, 
em uma feira de exposições. Nocaute com 
joelhada Voadora na luta com Atleta Preto 

Choco. Essa luta me fez confiar ainda mais 
em meus poderes de Nocaute, e busquei ele a 
todo momento na luta que sai vencedor”.

Esse bate papo bastante descontraído com 
o grande nome brasileiro e nortista José Aldo 
Filipe pode falar um pouco sobre como a sua 
vida a três anos atrás, antes de embarcar nessa 
grande viagem que foi largar tudo em Ma-
capá e “tentar” a sorte no Rio De Janeiro. 

“Relatei também sobre a metodologia da 
Team Nogueira, que visa estimular aos alunos 
a se tornarem grandes campeões e a respon-
sabilidade que é levar o nome desta grande 
equipe”.

Aproveitou para agradecer a esta equipe 
Team Nogueira, que vem moldando cada vez 
mais a sua parte técnica. 

“Agradeço cada um pela preocupação de 
ensinar e corrigir, assim cresceremos uni-
formemente e alcançaremos patamares mais 
altos. MUITO OBRIGADO! Essas duas pa-
lavras expressam o meu sentimento após o 
grande combate que fui vitorioso. Caio Gre-
gório te agradeço imensamente por ter treina-
do muito, isso fez com que a luta se tornasse 
mais ainda digna de uma disputa de cinturão. 
Demos o nosso máximo e um show ao mun-
do todo, tenho certeza que seu lugar no @jun-
glefcoficial está garantido”. 

Ele continua emocionado 
– “Às vezes penso que estou so-
nhando, a ficha demora a cair, de 
repente vejo o cinturão e é tudo 
REAL, sou um dos melhores 
Peso Pena do mundo”.

Ele estende os agradecimen-
tos a todos os amapaenses. “Aos 
meus conterrâneos macapaenses 
aos amigos familiares e aqueles 
que confiaram em mim. Quando 

saí era apenas em busca de um sonho, hoje 
vejo que é bem mais que isso. Obrigado Ma-
capá pela motivação, estaremos todos sempre 
lutando juntos, pois o sonho não é só meu. 
É nosso! Tanto quando me preparava para 
subir no octógono não parava de pensar o 
quanto o caminho foi árduo até aqui. Estava 
ali levando todo meu Estado e as pessoas que 
acreditam em mim. Macapá, lutamos todos 
juntos!”, finaliza.  

O evento
O Jungle Fight foi criado em 2003 pelo 

empresário Wallid Ismail, que foi oito vezes 
campeão brasileiro de Jiu-Jitsu, ex-campeão 
mundial de Vale Tudo. É o único evento na-
cional desse segmento transmitido interna-
cionalmente nos EUA e América Latina.

O Jungle Fight tem sido descrito como “o 
melhor evento de MMA em todo o Brasil e 
América Latina” por Sherdog.com. Antes 
com transmissão ao vivo do SportTV Com-
bate, canal especializado em lutas, disponível 
na TV por assinatura, o Jungle Fight se po-
pularizou e hoje tem transmissão ao vivo na 
TV aberta (BAND), no canal por assinatura 
Band Sports. Nos Estados Unidos é transmi-
tido pelo ESPN3 e ESPN Deportes.



Mais de 200 corredo-
res já confirmaram 
presença para a se-

gunda edição da Minimaratona 
Outubro Rosa que acontecerá no 
dia 12 de outubro,  com o per-
curso de cinco quilômetros pelas 
ruas e avenidas de Macapá.

A largada acontecerá às 6h, 
em frente ao Instituto Joel Ma-
galhães (Ijoma), no bairro Santa 
Rita. As inscrições encerram no 
dia 9 de outubro. Faltando cinco 
dias para o encerramento, ainda 
restam cerca de 900 vagas. A ex-
pectativa da organização é que a 
minimaratona atinja o total de 
1.200 inscrições para a corrida.

- Essa semana que o pesso-
al começou a se inscrever para 
a corrida porque houve outras 
competições recentemente. Ain-
da temos cerca de 900 vagas 
abertas e nos últimos dias hou-
ve um aumento na procura pela 
corrida. Estamos com uma mé-
dia de 70 inscrições a cada dia 
- disse Antônio Carlos, um dos 
organizadores da segunda edição 
Minimaratona Outubro Rosa.

As inscrições custam R$ 55 e 
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Minimaratona 
Outubro Rosa

Da Redação podem ser feitas de forma pre-
sencial na loja Hc3, que fica loca-
lizada na Av. Presidente Vargas, 
no bairro Santa Rita, ou on-line.

Confira as premiações:
• 1°Lugar geral feminino e 

masculino - R$ 600
• 2°Lugar geral feminino e 

masculino - R$ 400
• 3°Lugar geral feminino e 

masculino - R$ 300
• 1°Lugar feminino e mas-

culino cadeirante - R$ 200
• 2°Lugar feminino e mas-

culino cadeirante - R$ 100
• 3°Lugar feminino e mas-

culino cadeirante - R$ 50
• 1°Lugar feminino e mas-

culino deficiente visual - R$ 200
• 2°Lugar feminino e mas-

culino deficiente visual - R$ 100
• 3°Lugar feminino e mas-

culino deficiente visual - R$ 50

Inscrições abertas para a 
Copa Fazendinha de Submis-
sion, no Amapá

Competição acontecerá 
no dia 21 de outubro, 
na Escola Estadual José 

do Patrocínio, no distrito de Fa-

zendinha. As inscrições podem 
ser feitas no valor de R$ 25 até o 
dia 18

Por GloboEsporte.com, Ma-
capá

04/10/2017 16h07  Atualizado 
04/10/2017 16h07

 Copa Heroes reúne 32 atletas 
de submission na Arena das Du-
nas (Foto: Ranyere Damasceno) 
Copa Heroes reúne 32 atletas de 
submission na Arena das Dunas 
(Foto: Ranyere Damasceno)

Copa Heroes reúne 32 atletas 
de submission na Arena das Du-
nas (Foto: Ranyere Damasceno)

Estão abertas as inscrições 
para a segunda edição da Copa 
Fazendinha de Submission. A 
c o mp e t i ç ã o 
a c o n t e c e r á 
no dia 21 de 
outubro, às 
9h (horário 
local), na Es-
cola Estadual 
José do Pa-
trocínio, no 
distrito de 
Fazendinha, 
em Macapá.

As inscri-
ções custam 

A expectativa da organização é que a minimaratona atinja o total de 1.200 inscrições para a corrida.

R$ 25 e podem ser feitas de for-
ma presencial com os organiza-
dores do evento até o dia 18 de 
outubro. A copa de submission, 
que também é chamada de ‘luta 
agarrada’ por não usar quimono, 
terá sete categorias divididas em 
61, 66, 70, 77, 84, 93 e +93 quilos 
nos naipes masculino e femini-
no além do absoluto de 77 kg ou 
mais .

A luta principal será na mo-
dalidade de jiu-jítsu entre Luiz 
Fábio e Ronildo Nobre. O públi-
co que quiser prestigiar o evento 
terá que pagar a entrada de R$ 5.

Para mais informações:
Organizador da Copa Fazen-

dinha de Submission - Flavio 
“Caveira” - (96) 99182-6559.
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NOSSA SENHORA
“NAZARÉ, FÁTIMA, APARE-

CIDA: SEMPRE MARIA!”

O Círio de Nazaré e o Jubileu de 300 anos 
de Nossa Senhora Aparecida acontecem 

nos dias 8 e 12 de outubro.

Página  4.
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CENTENÁRIO DE “OTONIEL ALVES DE ALENCAR, O APÓSTOLO DA AMAZÔNIA”
Besaliel Rodrigues

O dia 3 de outubro de 2017 
torna-se uma das datas 
principais da história 

amapaense e do protestantismo 
brasileiro, pois se vivo estivesse, o 
Pastor Otoniel Alves de Alencar, de 
saudosa memória, completaria 100 
(cem) anos de idade.

Considerado um dos principais 
líderes da Assembleia de Deus da 
região Norte do Brasil, tornou-se o 
“divisor de águas” da história tam-
bém centenária do assembleanismo 
amapaense. Isso é tão verdade que 
ambos – ele e a Igreja, têm a mes-
ma idade de existência, pois ainda 
se faz fortemente presente na refe-
rida denominação por meio de seu 
sucessor, o filho Oton Miranda de 
Alencar.

A história de vida do Pastor 
Otoniel Alencar, hoje considerado 
“O Apóstolo da Amazônia”, é uma 
verdadeira saga de cunho univer-
sal. Já está eternizada por meio de 
uma biografia, de autoria do filho 
Pastor Oton Alencar, a ser lançada 
no período de 19 a 21 deste mês, 
no conclave de 
e n c e r r a m e n -
to do Ciclo de 
Celebrações do 
Centenário da 
AD no Amapá, 
que acontecerá 
no Complexo 
Marco Zero do 
Meio do Mundo 
no Zerão.

De acordo 
com a referi-
da biografia, 
d e n o m i n a d a 
“Otoniel Al-
ves de Alencar, 
o Apóstolo da 
Amazônia”, o 
mesmo, desde 
criança, teve 
uma vida re-
cheada de sinais 
de que seria um 
grande homem 
de Deus. Ainda 
menino inda-
gava os pais so-
bre a origem da 
Terra e do Uni-

verso. Um de seus primeiros pre-
sentes foi uma ovelhinha, animal 
pelo qual teve muito afeto e sofreu. 

Aos quinze anos, ainda adolescen-
te, converteu-se ao protestantismo 
e logo se tornou fervoroso evange-

lista a semear a palavra de sal-
vação.

Bem, vamos registrar aqui 
alguns outros detalhes de sua 
vida. De origem nordestina, o 
patriarca Pastor Otoniel Alves 
de Alencar nasceu em 3 de ou-
tubro de 1917, em Caxias-MA. 
Filho de Raimundo Alves de 
Alencar e de D. Maria José de 
Alencar.

Em maio de 1936, aos de-
zenove anos, casou-se com 
Augusta Miranda de Alencar. 
Desta união resultaram seis 
frutos: Otoniel Filho, Olson, 
Oriza, Oton, Otni e Órley. 
Passados 40 anos dessa união, 
o Pastor Otoniel ficou viúvo. 
Em maio de 1976 contrai no-
vas núpcias com a irmã Eliza-
ma Costa de Alencar. Com ela 
teve mais três filhos: Elielton, 
Edielson e Eliniel, somando 
nove no total. 

Quanto à carreira ministe-
rial, como dissemos acima, ele 
aceitou a Jesus aos 15 anos de 
idade (1932) e já saiu pregan-
do voluntariamente a palavra 

de Deus pelo interior do Maranhão: 
Mata do Nascimento, Colinas, Gra-
jaú, Barra do Corda, Bacabal, Co-
roatá, Codó, Nova Esperança e São 
Domingos. Em agosto de 1941 é ba-
tizado no Espírito Santo. Em setem-
bro do mesmo ano é consagrado a 
Evangelista, na cidade de Pedreira-
-MA, pelo Pr. Januário Soares. Em 
1944, em São Luiz-MA, é ordenado 
a Pastor pelo Reverendo Francisco 
Pereira do Nascimento. Bem, ago-
ra, na condição de Pastor, Otoniel 
Alencar é enviado a diversos cam-
pos do Pará, Acre e Amazonas. Tor-
nou-se o único pastor brasileiro a 
pastorear igrejas de três capitais de 
Estado, todas na região Norte: Boa 
Vista/RR, Manaus/AM e Macapá/
AP. Por isso entrou para a história 
como “O Apóstolo da Amazônia”.

Mas, por óbvio, nem tudo foram 
flores. Sofreu muito com a família 
no início de sua carreira pastoral. 
Inicialmente enfrentou a pobre-
za extrema, depois a intolerância 
religiosa reinante no país daquela 
época, depois sofreu oposição mi-
nisterial e chegou a ser levado ao 
Judiciário, mas tudo suportou com 
muita oração e resignação e Deus 
deu-lhe vitória em todas as esferas 
até tornar-se um dos mais respeita-
dos e admirados sacerdotes evan-
gélicos da Nação. Nenhum livro 
idôneo da historiografia assemble-
ana brasileira poderá preterir o le-
gado deixado por Otoniel Alves de 
Alencar.

O Estado do Amapá é uma uni-
dade da Federação privilegiada por 
ter tido mais de três décadas de sua 
trajetória, atrelada à história deste 
grande homem de Deus. O Pastor 
Otoniel cooperou com o desenvol-
vimento deste Estado, foi conse-
lheiro de muitas autoridades, orou 
por diversos governadores, sena-
dores etc., foi condecorado com o 
título de “cidadão macapaense” e 
“cidadão amapaense”, possuía uma 
sólida relação de amizade com as 
diversas modalidades de autorida-
des componentes da estrutura de 
poder da sociedade.

No âmbito da Igreja, foi incan-
sável, dando a ela todo o perfil que 
possui até os dias atuais. Deixou um 
legado tão forte que a sua presença 
parece persistir no seio da mesma 
até hoje. Saudades!

O Pastor Otoniel cooperou com o desenvolvimento deste Estado, foi conselheiro de mui-
tas autoridades, orou por diversos governadores, senadores etc., foi condecorado com o 

título de “cidadão macapaense” e “cidadão amapaense”
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A retomada histórica das 
economias da China e da Índia

José Eustáquio Diniz Alves

A China e a Índia são não só os 
dois países mais populosos do 
mundo, mas também são a 

pátria de duas grandes civilizações, com 
uma rica e milenar história econômica 
e cultural. O gráfico acima mostra que, 
em 2022, a soma dos PIBs da China e da 
Índia (Chíndia) ultrapassará a soma dos 
PIBs dos Estados Unidos da América 
(EUA) e da União Europeia (EU), segun-
do dados do FMI (WEO, abril de 2017), 
em poder de paridade de compra (ppp). 
Este processo vai consolidar o processo 
de Orientalização do mundo, que é a vota 
do eixo dinâmico da economia mundial 
para a Ásia, depois do interregno da Oci-
dentalização que ocorreu nos últimos 
dois séculos.

O gráfico abaixo mostra a participa-
ção das oito principais economias do 
mundo, com o PIB medido em poder de 
paridade de compra (PPP), do ano 1 ao 
ano de 2008, com base em cálculos de 
Angus Maddison. Nota-se que, durante, 
pelo menos, dois milênios, a China e a 
Índia representavam cerca de 50% do PIB 
mundial até 1820. Após o início da Revo-

lução Industrial e do domínio energético 
e militar, os países ocidentais tomaram 
a frente no processo de desenvolvimen-
to econômico e passaram a ter um peso 
crescente no PIB mundial.

Entre 1700 e 1820 a economia da Índia 
encolheu significativamente, em especial 
depois que a Inglaterra ampliou seu do-
mínio sobre o subcontinente indiano. O 

fortalecimento da Companhia Britânica 
das Índias Orientais foi se consolidando 
gradativamente e, em meados do século 
XVII, a companhia havia estabelecido en-
trepostos comerciais nas cidades de Bom-
baim, Calcutá e Madras, até se tornar um 
“país dentro de outro país”. Em 1773, o 
parlamento britânico instituiu o cargo de 
governador-geral da Índia. O domínio 
inglês significou o declínio da civilização 
indiana.

A partir do domínio sobre a Índia, a 
Inglaterra iniciou a “Guerra do Ópio” 
contra a China a partir de 1839. Entre 
1820 e 1870, no auge da Primeira Revo-
lução Industrial, o tamanho relativo das 
economias da China e da Índia caíram 
para menos de 30% do PIB mundial, en-
quanto crescia a presença Ocidental (Eu-
ropa e EUA).

Em 1900, os 5 países ocidentais consi-
derados (EUA, Alemanha, França, Ingla-
terra e Itália) passaram a representar 40% 
do PIB mundial. O Japão ainda tinha uma 
pequena participação global no início do 
século XX, perdendo espaço para a Itá-
lia. Durante a primeira metade do século 
XX, a China e a Índia, além de sofrerem 
as consequências das duas grandes guer-
ras mundiais, passaram por várias crises 
internas até a Independência da Índia, em 

1947, e a Revolução Comunista na China, 
em 1949. Também as três primeiras dé-
cadas, após estes eventos históricos, não 
foram fáceis para os dois gigantes asiá-
ticos. Em 1970, a China e a Índia repre-
sentavam menos de 10% do PIB mundial. 
Por outro lado, os cinco países ocidentais, 
mais o Japão, passaram a representar qua-
se 50% da economia internacional.

Mas a partir do final da década de 
1970, a correlação de forças começou a 
mudar e, principalmente a China, mas 
depois a Índia, passaram a apresentar ta-
xas de crescimento muito maiores do que 
o resto do mundo e especialmente em re-
lação aos países do G-7. O gráfico abaixo 
mostra que entre 1970 e 2011 a China e a 
Índia iniciaram um processo de recupe-
ração histórico e já representavam mais 
de 20% do PIB mundial, no início do sé-
culo XXI. O primeiro gráfico mostra que 
em 2022, a Chíndia vai representar cerca 

de 30% do PIB mundial, mesma 
proporção de 1870. Em 2050, os 
dois países mais populosos do 
mundo podem chegar a 40% do 
PIB mundial, recuperando o es-
paço perdido nos séculos XIX e 
XX.

' Como disse Martin Wolf, 
EM artigo no jornal Financial 
Times, “In the grip of a great 
convergence” (4/01/2011): “In 
the past few centuries, what was 
once the European and then 
American periphery became the 
core of the world economy. Now, 
the economies that became the 
periphery are re-emerging as the 
core”.

Em 2011, escrevi um artigo 
no site Aparte do IE/UFRJ, per-
guntando: “Por tudo isto, será 
que a ocidentalização da econo-
mia mundial pode ser pensada 
como um fenômeno restrito aos 
séculos XIX e XX? A China e 
a Índia vão voltar a ser as duas 
grandes economias da comuni-
dade internacional? O mundo 

está em um processo de desocidentaliza-
ção? O Oriente do Norte vai ser a nova 
base de uma Orientalização do globo? O 
Consenso de Beijing vai vencer o Con-
senso de Washington? Será que a cha-
mada excepcionalidade americana é um 
fenômeno que vai ficar restrito ao século 
XX?”

De lá para cá, o processo de Orienta-

lização do mundo só se consolidou, es-
pecialmente depois que a China lançou 
o projeto “One Belt, one Road” (OBOR) 
que visa a interligação da Eurásia, por 
terra e por mar. Os países do Leste estão 
consolidando uma aliança estratégica en-
tre China, Índia e Rússia (RIC, ou triân-
gulo estratégico) que vai abarcar partes 
da Europa e da África.

Com o isolacionismo e o bairrismo 
implantados por Donald Trump nos Es-
tados Unidos e o caos provocado pelo 
Partido Conservador no Reino Unido, 
que gerou o Brexit, as duas potências de 
língua inglesa que dominaram o mundo 
nos séculos XIX (século inglês) e XX (sé-
culo americano) devem contribuir para a 
perda da hegemonia ocidental, nessa fase 
de perda de brilho e do lusco-fusco do 
ocaso.

Uma nova governança internacional 
pode estar se formando com a liderança 
do protagonismo da China e seus aliados 
Índia e Rússia e seus parceiros Paquistão, 
Irã e Turquia. O ponto que enfraquece o 
processo de Orientalização é o conflito 
fronteiriço entre China e Índia e os cons-
tantes conflitos entre Índia e Paquistão. 
China e Índia são os dois principais países 
dos BRICS e não tem nada a ganhar com 
conflitos territoriais e disputas bairristas.

Se a iniciativa OBOR da China con-
tar com o apoio da Índia (respeitando os 
interesses indianos), o eixo da economia 
mundial vai mudar ainda mais rápido. A 
Europa tende a voltar ao papel de perife-
ria da Eurásia e os Estados Unidos, em-
bora continuando a ser um grande país, 
provavelmente, deixarão de ser a potência 
hegemônica e perderão o título de xerife 
do mundo.

José Eustáquio Diniz Alves, Colunista 
do Portal EcoDebate, é Doutor em de-
mografia e professor titular do mestrado 
e doutorado em População, Território e 
Estatísticas Públicas da Escola Nacional 
de Ciências Estatísticas – ENCE/IBGE; 
Apresenta seus pontos de vista em caráter 
pessoal. E-mail: jed_alves@yahoo.com.br
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NOSSA SENHORA
Reinaldo Coelho

Ne s t e 
a n o 
d e 

2017 os católicos 
tiveram três co-
memorações es-
peciais dedicadas 
à Virgem Maria, 
ambas em países 
de língua portu-
guesa. No Brasil 
os 300 anos de 
Nossa Senhora 
Aparecida, em 
Portugal os 100 
anos das apari-
ções de Nossa Se-
nhora de Fátima, 
e na Amazônia 
Nossa Senhora 
de Nazaré. O car-
taz deste ano do 
Círio 2017 tem 
Nossa Senhora de 
Nazaré ao meio, 
com as imagens 
de Nossa Senhora Aparecida e Nossa 
Senhora de Fátima. 

Maior manifestação católica no Es-
tado, o Círio de Nazaré acontece neste 
segundo domingo de outubro (8), e se 
inicia com a missa no Santuário Nos-
sa Senhora de Fátima, às 7h da manhã. 
O percurso da procissão será o mesmo 
dos últimos anos, com saída do Santu-
ário de Nossa Senhora de Fátima, na 
zona sul de Macapá, e chegada na igreja 
matriz de São José, no centro da capital.

O coordenador do Círio de Macapá, 
padre Francisco Sorrentino, explicou 

que o cartaz apresenta as três manifes-
tações de Maria aos cristãos.

“O cartaz apresenta uma breve ca-
tequese mariana. Ele lembra Nossa Se-
nhora de Fátima, Aparecida e Nazaré. 
Ele é sintético para nos lembrar a gran-
de mensagem, devemos olhar Maria de 
Nazaré como mãe e confiar nela”, desta-
cou o coordenador do Círio.

Ele lembra que Maria, apesar dos 
vários e diferentes títulos que recebe, é 
sempre a mesma Mãe de Jesus Cristo. 
O lema exalta a maternidade de Maria 
ao ter como passagem – “Feliz o ventre 

que te trouxe e os seios que 
te amamentaram”, do livro 
de Lucas, capítulo 11, e ver-
sículo 27.

Nossa Senhora Apare-
cida

Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida, popular-
mente chamada de Nossa 
Senhora Aparecida, é a pa-
droeira do Brasil e a data 
comemorativa ocorre no 
dia 12 de outubro, como 
feriado nacional.

A aparição da imagem 
ocorreu na segunda quin-
zena de outubro de 1717, 
quando os pescadores Do-
mingos Garcia, João Alves 
e Filipe Pedroso, nas suas 

pescarias no Rio Paraíba, para uma 
festa, encontraram uma imagem de 
Nossa Senhora, primeiramente só o 
corpo e depois a cabeça. Após, apa-
nharam muitos peixes o que tinha sido 

mal sucedido até aquele momento.

Nossa Senhora de Fátima
As aparições de Nossa Senhora, em 

Fátima, começaram no dia 13 de maio 
de 1917 a três crianças, Lúcia de Jesus, 
de 10 anos, e seus primos Francisco e 
Jacinta Marto, de 9 e 7 anos, que pasto-
reavam um pequeno rebanho, na Cova 
da Iria, freguesia de Fátima, concelho 
de Vila Nova de Ourém. E depois Nos-

sa Senhora voltou a aparecer nos me-
ses seguintes, em junho, julho, setem-
bro e outubro, sempre no dia 13.

No local foi construído um Santuá-
rio que será palco de grande comemo-

ração do centenário das aparições com 
a participação do Papa Francisco.

Em Macapá, no bairro de Santa 
Rita, está localizado o Santuário de-
dicado à Nossa Senhora de Fátima 
que realizou uma celebração da data 
culminando em grande festa no dia 
13 com a participação de milhares de 
devotos. A imagem peregrina vinda de 
Fátima estava presente para ser vene-
rada pelos fiéis.

“Nazaré, Fátima, Aparecida: sempre Maria!”
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A Voltei à escola
Permitam-me falar de mim, 

nesse espaço semanal. É que 
estou vivendo um momento 

especial. Reencontrei-me com a aca-
demia e isso tem sido deveras reju-
venescedor e revigorante. Talvez você 
que está agora engordando, tomando 
uma cerveja, aposentado e achando 
que já cumpriu com suas obrigações 
nessa vida, precise também voltar a es-
tudar. Só acho.

Creiam! O ambiente escolar é úni-
co. O autodidatismo perseguido pelas 
leituras insanas nos fortalece intelec-
tualmente, mas o ambiente da escola, 
com colegas e professor é insubstituí-
vel. Que pena que essa percepção seja 
da absoluta minoria. Infelizmente o 
professor, aquele que tem a responsa-
bilidade de conduzir pelo caminho do 
saber, não seja mais respeitado. Mas 
foi um dia. Muito.

Ao voltar à escola percebi um am-
biente ruidoso, da garotada tagarelan-
do em grupos, em dupla e sobre todos 
os assuntos. Educacionais ou não, ali 
está materializado o processo de so-
cialização que o ambiente escolar pro-
move. As diferenças étnicas, econômi-
cas, de estilos, se misturam e também 
separam. Não é dinâmico?  

Entrei numa turma heterogênea, 
mas com a prevalência da juventude, 
afinal são eles que estão na faixa etá-
ria correta de se graduarem. Os mais 
velhos, onde me incluo, já com a ex-
periência de ter graduação e, portanto 
com a experiência do ambiente aca-
dêmico, tenho que me enturmar. Não 
é fácil, pelo menos a princípio, pois a 
gente acaba se sentindo um peixe fora 
d’água.

Mas eu tenho sobeja razão de vol-
tar para academia. Graduar-me em 

Ciências Jurídicas. Um projeto de vida 
que estava adormecido, nunca morto, 
e mais uma vez esse tal Rodolfo Jua-
rez, meu Anjo da Guarda, colocado 
por Deus no meu caminho em 1982, 
me tirou da letargia e me desafiou a 
voltar a Faculdade. Voltei Rodolfo, e 
não vou interromper esse projeto. Fi-
quei doze anos fora da Faculdade em 
função de compromissos profissionais. 
Interrompi o curso de Direito no quin-
to semestre.

Hoje olho a garotada soltar sono-
ras gargalhadas. Se abraçarem numa 
confraternização cotidiana. São os re-
encontros marcados todos os dias às 
18hs. Trocas de conhecimentos e uma 
velada disputa saudável de quem sabe 
mais. 

Estou na imprensa há exatos 33 
anos. Iniciei no jornal impresso, no sis-
tema quente. Quando o jornal era feito 

de forma artesanal. Passei pela televi-
são. TV Amapá, Bandeirantes, Tucujú. 
Rádio Difusora, 25 anos, Rádio Cida-
de, Rádio 102 FM. Fundei o jornal Tri-
buna Amapaense que vai completar 13 
anos. Fiz assessoria de comunicação. 
Fui diretor de jornalismo da Difusora 
e hoje estou Diretor Presidente. Tenho 
cinco filhos, sete netos e por ironia ou 
por consequência natural, meu filho 
Roberto Junior está fazendo rádio e 
com espetacular desenvoltura, é arti-
culista eventual, tem conteúdo e segue 
firme para o terceiro ano de direito. 
Eu sou feliz. Quem sabe se não vamos 
abrir escritório de advocacia juntos. 
Ah! O Renzo, lindo e maravilhoso, só 
tem quatro meses, o que significa dizer 
que ainda faço filho. A vida começa 
todo dia meu caro. O fim está na ca-
beça e na alma de cada um. Contei um 
pouco de mim. Vou estudar.

A crise política brasileira come-
çou como uma pedra atirada 
no meio de um lago, cujas on-

das do impacto foi crescendo e, inclusive, 
passou das margens e ainda não parou, 
pois, a pedra chegou ao fundo e está tol-
dando toda a água. É como dizia o sau-
doso jornalista Carlos Bezerra: “O ruim é 
chegar no fundo do poço e descobrir que 
ainda há mais poço”.

Os brazucas estão na verdade em um 
mar de areias movediças, em cujas mar-
gens está cercada de escorpiões. Estamos 
vivendo um pesadelo cuja manhã não 
chega. Lembrou aquela piada em que o 
otimista diz: daqui a pouco tempo estare-
mos comendo caca!, ao que o pessimista 
conclui: e a caca não vai dar para todos!

   E o pior de tudo, como uma enge-
nhoca maldita, os trabalhadores não pa-
ram, e continuam nas suas lidas, pagando 
os seus impostos que continua alimen-
tar toda a engrenagem. Enquanto isso, o 
sistema de saúde, já caótico, despenca; a 
economia, agoniza; o orgulho, sempre tão 
pujante, se esvai pelo ralo da misericórdia.

O que fazer? Mudar de pais, apregoam 
alguns. Os que podem estão arrumando 
as malas e zarpando. No entanto, a gran-
de maioria vive no porão e, mal mente, 
tem acesso a algumas réstias da luz do sol. 
Quisera, pa eles, pegar o Ita e se mandar 

do lamaçal. Mas isso, nem em seus ma-
gros sonhos.

Entra presidente, sai residente; elege-se 
“salvadores da pátria” que acabam sendo 
tragados pelos poderosos aspiradores cor-
ruptivos. E os brasileiros viraram baratas 
tontas vivendo no esgoto de palácios fa-
raônicos que a tal corrupção cria.

Fala-se em intervenção militar. Será 
essa a saída? Como a moda, que vez em 
quando retorna, assim, parece que a di-
tadura pegou o mesmo bonde. Por assim 
dizer.

Os comentários recentes da cúpula 
militar do Brasil sobre a situação política 
levantaram dúvidas sobre até que ponto 
o país está livre de uma ação das Forças 
Armadas para tomar o poder. No alto do 
cargo de secretário de economia e finan-
ças do Comando do Exército, o general 
Antonio Hamilton Mourão discursou so-
bre “derrubar esse troço todo” e “impor” 
o que considera uma solução à crise polí-
tica, caso o Judiciário não “retire da vida 
pública esses elementos envolvidos em 
ilícitos”.

Mais surpreendente ainda foi a reação 
do seu superior no comando do Exército, 
general Eduardo Villas Bôas, que descar-
tou punir Mourão pelas declarações e ain-
da disse que as Forças Armadas dispõem 
de “um mandato” para intervir “na imi-

nência de um caos” no Brasil. O Planalto, 
visado pelas declarações, silenciou, por 
mais que a Constituição de 1988 proíba os 
militares de intervir na política. Ao mes-
mo tempo, nas redes sociais, se multipli-
cam as mensagens de apoio a Mourão e 
links para notícias falsas, com propaganda 
velada sobre o tema. A sequência de acon-
tecimentos preocupa a historiadora Maud 
Chirio, pesquisadora francesa sobre a his-
tória contemporânea do Brasil e especia-
lista no regime militar. “Tal indisciplina 
ter passado sem consequências nos leva 
a sair de um modelo de democracia civil 
estável”, assinala.

Levantamento inédito da Paraná Pes-
quisas indica que 51,6% dos brasileiros 
é a favor de uma intervenção militar no 
Brasil. O percentual de entrevistados 
contrários à medida é de 43,1%. O le-
vantamento ouviu 2.500 pessoas, entre 
os dias 25 e 28 de setembro. A maioria 
dos que defenderam uma ação das For-
ças Armadas no país é formada por ho-
mens (52,6%), com idades entre 35 e 44 
anos (45,9%) e com ensino fundamental 
(44,4%).

O ministro Og Fernandes, do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), causou 
polêmica ao fazer no fim da tarde desta 
quinta-feira, 28, uma enquete em sua 
conta no Twitter. “Vc é o juiz: o Brasil 

deve sofrer intervenção militar?”, ques-
tionou o magistrado; em pouco mais de 
quatro horas, o tuíte superou mil e tre-
zentos votos; quase 90% dos internautas 
votaram contra a intervenção militar; ao 
constatar a polêmica, Og Fernandes se 
defendeu das críticas e disse que segue 
a Constituição. Nossa bendita constitui-
ção, usada para salvaguardar os erros, 
mas perdida quando se busca uma tábua.

E, voltando ao estado de crise atual, 
caso Michel Temer saia de cena, quem 
assume de maneira imediata é o presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), com a tarefa de convocar eleições 
indiretas. Ou seja, deputados e senadores 
elegem o novo presidente. Outra possibi-
lidade é que o Congresso aprove um pro-
jeto de emenda constitucional prevendo 
eleições diretas imediatamente. Porém 
isso dependeria de uma aprovação em 
dois turnos, por três quintos dos parla-
mentares da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Ou seja, um balaio de 
gatos que nem passa na compreensão do 
mais genial “Zé Povinho”.

 Para nós, reles mortais, resta sucum-
bir às decisões dos altos escalões ou dege-
nerar ante a hierarquia dos mafiosos do 
planalto. Isso, se quisermos sobreviver, 
apregoando por aí que: Somos brasileiros 
e não desistimos nunca!

DE QUEM É O BRASIL?

Marco Antônio
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Juracy Freitas
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O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTÁ LEGISLANDO OU NÃO ?

Se a resposta for sim, é por que o 
Poder Legislativo é omisso. Se 
a resposta for não, então, o STF  

está inovando, ou melhor, está invadin-
do a seara do Legislativo.

Conhecem aquele artigo da CF/88 
que fala da independência e harmonia 
entre si. E o art. 2º, que diz : “ São Poderes 
da União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Ju-
diciário “.

A preposição grafada acima significa, 
gramaticalmente, que deve haver uma 
relação sem preponderância de autori-
dade individual entre esses Poderes, le-
vando-se em conta e obediência o que 
está determinado na Constituição Fede-
ral Brasileira, batizada de Carta Magna 
ou Carta Política, entre outras alcunhas.

Ora, se o Parlamento  Constituinte 
que deu “ vida “ a CF/88 e lá estabeleceu 
as regras de atuação de cada Poder, par-
tindo do princípio hierárquico de “ nas-
cimento, vida e morte “, isto é, primeiro 
o Legislativo, editor das Leis; segundo o 

Executivo, o executor, o operário da Re-
pública, que administra o País; e terceiro, 
o Judiciário, que  fica em ponto morto ( 
expressão usada para marcha de carro ) 
a espera de que seja acionado para dizer, 
interpretar, julgar e condenar, se preciso, 
infrações cometidas pelos ascendentes, 
mas dentro dos princípios do ordena-
mento jurídico em vigor e do Estado 
Democrático de Direito. Significa dizer 
que esses atores políticos não devem 
mostrar-se aos holofotes da notoriedade 
como “ salvadores da Pátria “, um em-
purrando o outro para estar na mídia em 
primeiro lugar. Aliás, uma correção é ne-
cessária : o Executivo, por estar no meio 
do fogo cruzado, é o mais sacrificado, 
julgado, condenado e apenado a fazer 
ou deixar de fazer o que possa contrariar 
seus “ colegas “ poderosos.

De uns tempos pra cá o Judiciário 
tem estado em evidência, desde a Pri-
meira Instância até a mais Alta Corte 
judicante – o Supremo Tribunal Federal. 
Este, especificamente, tem dado show de 

“ interpretação da CF/88 e de Leis Ordi-
nárias “, algumas editadas pelo Legislati-
vo e “ outras “ criadas por ele ( o STF ), 
como é o caso da prisão de réus conde-
nados em Segunda Instância ( os Tribu-
nais Estaduais ), transgredindo a cláusula 
pétrea constitucional insculpida no inci-
so II, do art. 5º, da CF/88 – ninguém será 
considerado culpado  até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória.

A esse inciso constitucional juntam-
-se os incisos LIV – ninguém será priva-
do da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal; e LV – aos litigan-
tes em processo judicial ou administrati-
vo, e aos acusados em geral são assegura-
dos o contraditório e ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes.

Digam-me, senhores, se há que se fa-
zer análise interpretativa extensiva aos 
incisos constitucionais mencionados, 
como se a encontrar chifre em cavalo 
ou piolho na careca de alguém ( com 
todo respeito aos cavalos e aos carecas ) 
? O Supremo disse e diz que sim e, mais 

grave ainda, determina o cumprimento 
de suas interpretações na forma de Ju-
risprudência, Acórdãos, e mandado de 
cumprimento de suas decisões. Há de 
quem não cumpri-las. Veja-se no pre-
sente o caso Senador Aécio vs Turma do 
STF. A banda manda também no e pelo 
todo – o Pleno do STF.

As competências desse Poder estão 
elencadas  no art. 102, da CF/88 – Com-
pete ao STF, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe : I – processar 
e julgar, originariamente : a) a ação dire-
ta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal ou estadual e a ação 
declaratória de constitucionalidade de 
lei ou ato normativo federal; b) nas in-
frações penais comuns, o Presidente. o 
Vice-Presidente, os membros do Con-
gresso Nacional, seus próprios Ministros 
( do STF ) e o Procurador-Geral da Re-
pública.

Vejo que não há necessidade de in-
terpretar-se de forma adversa o que está 
acima determinado. 

têm revelado um dado importante: 
a diminuição da participação eleito-
ral, em especial nos países sem voto 
obrigatório. No caso do Brasil, mes-
mo com voto obrigatório, desde a 
primeira eleição presidencial pós-di-
tadura, em torno de 1/3 do eleitorado 
ou vota nulo, em branco ou se abstém 
(nas eleições de 2014, o somatório 
ultrapassou os 37 milhões). Não por 
acaso, nas pesquisas sobre Índices de 
Confiança Social, os partidos políti-
cos ocupam o último lugar em ter-
mos de credibilidade.

Acredito que esse “pano de fun-
do”, resumidamente exposto, permi-
te inferir sobre a profunda crise de 
representatividade do sistema políti-
co-partidário brasileiro. Hoje se tem 
um ex-presidente da Câmara Fede-
ral na cadeia (Eduardo Cunha), um 
ex-presidente da República ameaça-
do de prisão e já condenado, uma ex-
-presidente a caminho de se tornar 
ré por obstrução de justiça, deputa-
dos, senadores e ministros e ex-mi-
nistros de Estado sendo processados 
e presos, e um presidente andando 
na lâmina da navalha com mais uma 
denúncia em julgamento na Câmara 
dos Deputados.

A democracia tem como 
fundamento à competição 
política, que supõe, como 

condição essencial, sistemas políticos 
competitivos, com partidos políticos 
organizados e na qual as eleições são 
fundamentais como fonte de legiti-
midade.

Porém a relação entre eleitores e 
partidos políticos constitui um dos 
aspectos centrais do ideal democráti-
co. Entretanto, desde as últimas déca-
das do século XX, tem se difundido 
cada vez mais a compreensão de que 
a representação política se encontra 
diante de uma grave crise, demons-
trada pelo aumento no número de 
eleitores que não se identificam com 
os partidos, altas taxas de volatilidade 
eleitoral, além da queda nos índices 
de participação eleitoral e a emergên-
cia de formas alternativas de ativismo 
político. 

O que se vem observando nos úl-
timos anos desta segunda década do 
século XXI é que os partidos políti-
cos, considerados fundamentais para 
o funcionamento e manutenção das 
democracias representativas, estão 
em declínio, mesmo nas democracias 
ocidentais consolidadas. As eleições 

Os nossos políticos não têm tempo 
para cuidar dos negócios da União e 
do Brasil, nem o Legislativo e o Exe-
cutivo cumprem seu papel consti-
tucional. O Brasil, hoje, está funcio-
nando de acordo com a correnteza 
e a máquina estatal sem timoneiro 
seguindo adiante. Os brasileiros cui-
dando de si próprio. E por incrível 
que parece esse descarrilamento um 
funcionando melhor se tivéssemos 
um político no comando a economia 
está melhorando e crescendo.

Mas os políticos, mesmo lutando 
para não serem levados pelo torna-
do da Lava-Jato, estão manipulando 
a legislação eleitoral para que per-
maneçam no poder e consigam mais 
quatro anos de ‘Foro privilegiado’ e 
a ‘Imunidade prisional’ que está pre-
vista no art. 53, § 2.º, da CF: “Desde 
a expedição do diploma (grifei), os 
membros do Congresso Nacional não 
poderão ser presos (grifei), salvo em 
flagrante de crime inafiançável. Nesse 
caso os autos serão remetidos dentro 
de vinte e quatro horas à Casa respec-
tiva, para que, pelo voto da maioria 
de seus membros, resolva sobre a pri-
são”.

E mesmo com medo de caírem na 

rede não esquecem do dinheiro, estão 
mais uma vez atuando para conseguir 
recursos para um Fundo Partidário 
Bilionário para a campanha de 2018, 
que lógico nem tudo será aplicada 
na campanha, os desvios continuam, 
porque a justiça brasileira demora 
uma média de cinco anos para julgar 
um deputado, e quando o faz o crime 
prescreveu e nisso é que eles se man-
têm garantindo recursos públicos 
para ações de interesse particular.

Não existe reforma política, não 
existe reforma que venha diminuir 
benefícios e cortar vantagens, esses 
que estão no parlamento federal, que-
rem continuar ganhando R$ 168,600 
mil por mês, cada um. Com um sa-
lário mensal de um deputado federal 
daria para pagar no mínimo 400 pro-
fessores no Amapá que recebem do 
Governo do estadual R$ 3.416,32 por 
mês para os professores na carreira 
inicial com contrato de 40 horas se-
manais e 800 mestres para receberiam 
apenas o piso salarial R$ 2.135,64 ou 
seja teríamos 1.200 professores em 
sala de aula, 1.200 turmas nas escolas 
e 36.000 alunos beneficiados. Multi-
plique isso por 8 federais, 24 estadu-
ais e 24 municipais.

A representação política em crise
Reinaldo Coelho

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

Desde o final da década de cin-
quenta e o começo da década 
de sessenta que brotou o forte 

desejo na população, animado pelos po-
líticos, estudantes, professores e alguns 
empresários, de que o Amapá virasse um 
Estado da Federação.

Com a Revolução de março de 1964 
e a perseguição aos políticos ditos como 
“comunistas” houve um adormecimento 
da vontade de mudar.

Os governos militares iam se suce-
dendo e mandando para o Amapá go-
vernadores, também militares, que pas-
saram a dirigir o Território Federal do 
Amapá de acordo com a disciplina mili-
tar, o que manteve por mais tempo o so-
nho de ser Estado além de adormecido, 
propositadamente sufocado.

Aos poucos, entretanto, alguns que se 
aproximavam dos governadores que che-
gavam, começaram a levar a mensagem 
para as “mesas oficiais” onde dividiam 
os espaços com os dirigentes “estrangei-
ros” e militares que aqui desembarcavam 
e vinham com uma missão que só seria 

mavam pela transformação do Ama-
pá em Estado, principalmente quando 
identificou que alguns altos funcionários 
públicos eram radicalmente contra a 
transformação, provavelmente para que 
não fosse colocado em risco o status que 
desfrutava na Administração do Territó-
rio.

A campanha pela transformação se 
intensificou e avançou muito depois da 
eleição, de forma indireta, de Tancredo 
Neves para presidente da Repúbica, car-
go que não chegou a assumir, pois pade-
ceu de doença grave que o levou a morte 
com a ascensão de José Sarney, em 1985, 
ao cargo de presidente da República Fe-
derativa do Brasil.

Foi nesse tempo que uma disputa 
intestina entre lideranças políticas do 
Amapá acabou favorecendo à vontade 
de José Sarney que indicou e nomeou 
para o Amapá o governador Jorge Nova 
da Costa, primeiro interinamente e de-
pois, a partir de 4 de abril de 1986, quan-
do foi efetivado no cargo.

Annibal Barcellos já havia construído 

Nos últimos artigos venho 
enfocando temas que re-
lacionam a saúde e do-

enças com o meio ambiente e outros 
fatores estressores. Vivemos em con-
tato permanente com os conflitos 
das grandes cidades, onde além do 
risco das violências, da poluição e 
estímulos estressantes, ainda nos é 
negado os direitos essenciais de ter 
um sistema de saúde eficaz e inclu-
sivo. 

O Amapá, como Estado com gran-
des áreas de conservação e preserva-
ção, poderia se beneficiar das poten-
cialidades do meio ambiente, como 
foi destacado no artigo “O Poder do 
Verde”, de nossa autoria no TA em 
03.07.17. Falando do estresse e da 
agitação nos centros urbanos como 
fatores desencadeantes de doenças 
cardíacas foi tratado no artigo : “O 
estresse afeta o trânsito, coração e a 
saúde”, escrito no TA, em 25.09.17. 

Revendo o conceito de cidade 
saudável, contido na Revista RADIS 
(Caco Xavier, 2013), diz que é um 
processo de construção e evolução 
constante da noção de saúde públi-
ca, com “criação de vivência comu-

nitária e formação de redes de movi-
mentos interligados e independentes 
preocupados com a população”. Essa 
parceria depende de outros atores e 
entidades, exigindo espaços em que 
o cidadão se sinta satisfeito e saudá-
vel. É o caminho inicial das Cidades 
Saudáveis. 

Cidades saudáveis são aquelas 
em que o cidadão se sente satisfeito 
e saudável, interagindo com o meio 
ambiente, com as pessoas e com suas 
expectativas de qualidade de vida e 
saúde.  Melhoria e higienização de 
feiras, revitalização de praças publi-
cas e logradouros, escolas e creches 
com acesso universalizado à alfabeti-
zação, parques e museus ecológicos, 
em contato com recursos regionais e 
a cultura local, são algumas deman-
das.

A revista RADIS (março/13) en-
trevistou de vários Secretários Mu-
nicipais, entre os quais o de Macapá 
(SEMS-PMM), Anderson Walter, na 
1ª Gestão Clécio (PSOL). Na entre-
vista ele refere várias deficiências 
recebidas da gestão anterior que pro-
vocaram um verdadeiro “desmonte 
da saúde”, sem orçamento para in-

vestimento e reforma urbana, o que 
ainda permanece até a gestão atual. 

Contrariando o Código de Postu-
ra e as Leis de Reordenamento Ur-
bano, a população macapaense está 
convivendo com um ambiente onde 
a limpeza urbana, a coleta de lixo e 
o saneamento básico é precário, ou 
seja, numa cidade nada saudável. 
Mas a sanidade mental também está 
comprometida influenciada pela po-
luição visual de ruas enlameadas e 
esburacadas, sem aproveitamento 
dos espaços naturais.

Mesmo distante dos recursos pri-
mários da saúde, os interioranos, 
que moram no campo e nas zonas 
mais afastadas dos problemas urba-
nos, são mais saudáveis mentalmen-
te. Doenças mentais e emocionais, 
como ansiedade, depressão e esqui-
zofrenia são mais comuns nas me-
trópoles. Transtornos emocionais 
graves são duas a três vezes mais 
frequentes em crianças nascidas em 
ambiente urbano do que as que mo-
ram no interior.

Conforme dados epidemioló-
gicos, os pesquisadores acreditam 
que vários fatores interferem para 

o desenvolvimento de distúrbios 
emocionais : o trânsito caótico e en-
garrafamentos diários, “ o barulho, 
poluição diversa, pressão social pela 
concorrência e fragilidade de laços e 
do isolamento por não pertencer a 
um grupo” (Revista Mente & Cére-
bro, 53).

A explicação anatômica estaria na 
estimulação de certas áreas do cére-
bro, como a amígdala do lobo tem-
poral, responsável pela resposta de 
“luta” e “fuga”, diante de um possí-
vel perigo ou agressão. Essa região 
neural reage ao estresse e  regula a 
emoção de medo, sendo pouco rea-
tiva nos moradores do campo, o que 
explica eles desenvolverem poucos 
distúrbios mentais.

Segundo estudos, o isolamento 
social (imigrantes), a solidão, a pres-
são da vida urbana e a instabilidade 
emocional, são condições que con-
tribuem para o aparecimento de uma 
doença mental incurável, a esquizo-
frenia, que perturba o pensamento, 
gerando fobias, delírios e alucina-
ções. A nossa sanidade física e men-
tal está intimamente ligado ao local 
que moramos.

exposta meses e até anos depois.
Quando Lisboa Freire substituiu Iva-

nhoé Gonçalves Martins, as lideranças 
políticas, os professores e os estudantes 
logo perceberam que havia espaço para 
avançar com a ideia de Estado. 

Lisboa Freire, pouco chegado às pre-
ocupações com a gestão, governou o 
Amapá de novembro de 1972 a abril de 
1974, isto é, por 17 meses, o suficiente 
para ser liberado e substituído pelo ofi-
cial da Marinha, Arthur Azevedo He-
ning, que já não pode conter a vontade 
declarada dos estudantes que levaram, a 
partir de 1975 para a Avenida FAB, du-
rante os desfiles de 13 de setembro, as 
mensagens pedindo a transformação do 
Amapá em Estado.

Annibal Barcellos começou o seu go-
verno em 15 de março de 1979 depois de 
nomeado pelo presidente da República 
João Figueiredo, que trazia a proposta de 
abertura política, para acalmar as ruas 
que já falavam na redemocratização do 
Brasil.

Barcellos não desanimou os que cla-

os principais alicerces do futuro Estado e 
Nova da Costa ainda foi atrás de estrutu-
rar a economia do então território para 
receber o Estado que viria com a pro-
mulgação da Carta Magna de 1988.

O art. 14 do Ato das Disposições 
Transitórias passou a compor a história 
do Amapá, pois é lá que está consagrado 
o resultado da luta de muitas décadas e a 
concretização do sonho da transforma-
ção.

Depois de um período de transição, 
gerenciado por Gilton Garcia, o Estado 
do Amapá foi instalado em 1.º de janeiro 
de 1991, com a posse do primeiro gover-
nador eleito pelo voto direto do eleitor 
amapaense, Annibal Barcellos.

Desde 5 de outubro de 1988, quando 
houve a promulgação da Constituição 
Federal e a transformação do Território 
Federal do Amapá em Estado do Amapá, 
se passaram 29 anos e, ao que parece, a 
população ainda não percebeu os resul-
tados do sonho que sonhou, de viver em 
um Estado progressista, autossuficiente e 
com bom ambiente para viver. 

CIDADES ENLOUQUECEDORAS E CIDADES SAUDÁVEIS

OS CAMINHOS DO SONHO E A REALIDADE
Rodolfo Juarez

rodolfojuarez@gmail.com
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O santareno Silvan Galvão está em Macapá, 
colocando no palco os ritmos amazônicos 

com muita percussão, mesclando os tambo-
res do Pará e Amapá.

Rodolfo Lopes tomou posse no cargo de pro-
curador-chefe da  PRAP,   a cerimônia foi 

conduzida pela procuradora-geral da Repú-
blica, Raquel Dodge.

A pequena Olívia, completou 5 anos nesta 
quinta 05, e festejou muito com seus pais Kelly 

Contini e Adriano Borges. Parabéns!

 

Primeiro passo:  preciso preparar a pele normalmen-
te, com primer, base, corretivo, mas sem aplicar o pó. 
“Senão, ele vai selar a make, deixar ela seca, e não 
vamos conseguir fazer as misturas dos líquidos para 
criar o jogo de claro e escuro, que são o grande truque 
desta maquiagem 

Terceiro passo: com uma esponjinha, os dedos ou mesmo 
um pincel macio, esfume a parte mais escura na base na-
tural da sua pele. O importante é que não fique marcado. 

Quinto passo: aplique o pó normalmente, mas 
com cuidado, mas não tirar todo o efeito do ros-
to, e evite esfrega-lo, senão, o trabalho será perdido. 
Dica bônus: Ilumine também o centro dos lábios, aque-
le “v” da boca, além de fazer uma espécie. No centro da 
testa, a mesma coisa: ilumine em “v”. “Vai ajudar a 
dar a impressão de um rosto mais harmonioso.

 
98122-5436

Titular da Setur, Vicente Cruz, 
marcou a presença do Amapá 

no Fórum Nacional de Turismo 
(FORNATUR) .

Miss Brasil Gay Universo 2017 é  a re-
presentante do Amapá, ÍSIS GOULART. 

Parabéns!

Por Natalhy Almeida 
O compositor, violonista e in-

térprete Tunai volta a Macapá com o 
show “37 anos ou mais...”. Tunai teve 
uma das suas composições gravada 

por Elis Regina. Sucesso!

#ficaadica


