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AVANÇANDO NA SAÚDE COM TÃO POUCO

O gestor da saúde amapaense, Gastão Calandrini, faz uma análise dos avanços da saúde no Amapá. A entrega a população de 
novas unidades de saúde, o aparelhamento e equipamentos novos na Rede Hospitalar Estadual. O apoio da Bancada Federal, 
assim como investimentos federais possibilitaram a continuidade de projetos em Oncologia e infraestrutura hospitalar.
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VERNIZ SOCIAL
Esta semana empresto a coluna 

Cismando para o Verniz Social 
de Hammed.

A benevolência para com os semelhan-
tes, fruto do amor ao próximo, produz a 
afabilidade e a doçura, que lhe são a ma-
nifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se 
sempre nas aparências; a educação e o há-
bito do mundo podem dar o verniz dessas 
qualidades...” (Cap. IX, item 6)

Nem sempre conseguimos mascarar 
por muito tempo nossas verdadeiras in-
tenções e planos matreiros. Não dá para 
enganar as pessoas por tempo indeter-
minado. Após vestirmos as roupagens da 
afabilidade e doçura para encobrir rudeza 
e desrespeito, vem a realidade dura e cruel 
que desnuda aqueles lobos que vestiram a 
“pele de ovelha”. 

Realmente, é no lar que descortinamos 
quem somos. É no lar que escorre o verniz 
da bonança e da caridade que passamos 
sobre a face e que nos revela tal como so-
mos aos nossos familiares. 

Trazemos gestos meigos e voz doce 
para desempenhar tarefas na vida pública, 
no contato com chefes de serviço e amigos, 

com companheiros de ideal e recém-co-
nhecidos, mas também trazemos “pedras 
nas mãos” ou punhos cerrados no trato 
com aqueles com quem desfrutamos fami-
liaridade. 

Por querer aparentar alguém que não 
somos, ou impressionar criaturas a fim de 
conquistá-las por interesses imediatistas, 
é que incorporamos personagens de fic-
ção no palco da vida. Ou seja, é como se 
cumpríssemos um “script” numa represen-
tação teatral. Nada mais do que isso. 

Em várias ocasiões, integramos em nós 
mesmos não só a sociedade visivelmente 
“externa”, com suas construções, praças, 
casas e cidades, mas também a sociedade 
em seu contexto “invisível”, que, na realida-
de, se compõe de regras e ordens sociais, 
bem como dos modelos de instituições 
criadas arbitrariamente. 

Captamos, através de nossos sentidos 
espiritual todos os tipos de energia oriunda 
da população. Através nossos radares sen-
síveis e intuitivos, passamos a representar 
de forma inconsciente e automática um 
procedimento dissimulado sob a ação des-
sas forças poderosas. 

Maquilagens impecáveis, joias reluzen-
tes, perfumes caros, roupas da moda e ócu-
los charmosos fazem parte do nosso arse-
nal de guerra para ludibriar e corromper, 
para avançar sinais e para comprar cons-
ciências. Não nos referimos aqui à alegria 
de estar bem-trajado e asseado, mas à ma-
quiavélica intenção dos “túmulos caiados”.

Por não nos conhecermos em profun-
didade é que temos medo de nos mostrar 
como realmente somos. 

Num fenômeno psicológico interes-
sante, denominado “introjeção”, que é um 
mecanismo de defesa por meio do qual 
atribuímos a nós as qualidades dos outros, 
fazemos o papel do artista famoso, dos 
modelos de beleza, das personagens polí-
ticas e religiosas, das figuras em destaque, 
dos parentes importantes e indivíduos de 
sucesso, e por muito tempo alimentamos a 
ilusão de que somos eles, vivenciando tudo 
isso num processo inconsciente.

Desse modo, nós nos portamos, vesti-
mos, gesticulamos, escrevemos e damos 
nossa opinião como se fôssemos eles real-
mente, representando, porém, uma farsa 
psicológica.

Ter duas ou mais faces resulta gradati-
vamente em uma psicose da vida mental, 
porque, de tanto representar, um dia per-
demos a consciência de quem somos e do 
que queremos na vida.

Quanto mais notarmos os estímulos 
externos, influências culturais, físicas, es-
pirituais e sociais em nós mesmos, nossas 
possibilidades de relacionamento com ou-
tras pessoas serão cada vez mais autênticas 
e sinceras. 

A comunicação efetiva de criatura para 
criatura acontecerá se não levarmos em 
consideração sexo, idade e nível socioeco-
nômico. 

Ela se efetivará ainda mais seguramente 
sempre que abandonarmos por completo 
toda e qualquer obediência neurótica aos 
modelos aprendidos e preestabelecidos. 

Abandonemos o “verniz social” que 
nos impusemos no transcorrer da vida. 
Sejamos, pois, autênticos. Descubramos 
nossas reais potencialidades interiores, que 
herdamos da Divina Paternidade. Desen-
volvendo-as, agiremos com maior natura-
lidade e, consequentemente, estaremos em 
paz conosco e com o mundo.

Editorial Saúde precisa de gestão eficaz

A saúde é um dos temas que mais 
preocupam a população. O re-
ceio não se deve ao acaso. Re-

portagens ricas em imagens frequentam 
com indesejável frequência jornais e telejor-
nais. Mostram a milhões de brasileiros a tra-
gédia protagonizada por adultos e crianças 
de norte a sul do país: longas filas de espera, 
carência de profissionais, falta de medica-
mentos, macas em corredores, equipamen-
tos fora de uso por descaso na manutenção.

A gestão da saúde é cara, mas “Cara é a 
má gestão”, diz diretor de Hospital do Cân-
cer de Barretos. Em todos os países desen-
volvidos ou não existem problemas, com a 
execução da saúde pública, mais os proble-
mas maiores são administrativos, caso do 
EUA, onde o problema é o Plano de Saúde 
Universal.

A crise econômica e a falta de gestão 
eficaz levaram o caos a muitos Estados, e 
um dos setores que sofreram com essa pro-
blemática foi a Saúde. O desemprego fez a 
situação piorar, pois milhões deixaram os 
planos de saúde e migraram para o SUS, o 
que já era lotado, extrapolou. E o caos virou 

tragédia.
O gestor público da saúde precisa saber 

gerir e priorizar os problemas que surgem 
nas linhas (e entrelinhas) das reclamações, 
anseios e expectativa da população além de 
zelar pelo dinheiro público, investindo com 
inteligência.

No Amapá a situação não foi diferente, 
porém a diferença foi saber administrar os 
parcos recursos que o Estado recolhe e re-
cebe das transferências constitucionais ou 
de projetos aprovados pelos órgãos federais 
e invés de fechar hospitais, foram constru-
ídos, reformados e aparelhados, montados 
projetos com tecnologias e atraindo o setor 
privado para parcerias e compartilhamen-
tos gerenciais. 

O sistema de atendimento público de 
saúde do Amapá ainda vive   congestionado, 
principalmente pela chegada de pacientes 
do interior em busca de atenção médica. 
Às vezes Sistema Estadual de Saúde tem 
concentrado os atendimentos na capital do 
Estado e tem que dar assistência as pessoas 
que vêm dos mais distantes rincões do Esta-
do e do vizinho Estado do Pará. Isso acon-

tece porque nas regiões mais afastadas, e 
mesmo nas nem tão longínquas assim, não 
havia uma estrutura local com atendimento 
multidisciplinar e especializado. A maioria 
dos municípios, possuem posto médico e/
ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) com 
recursos ínfimos.

Na atual administração de Waldez Góes 
isso vem sendo modificado. Por essa razão 
não deixa de ser alvissareira a entrevista da 
Página 4 e 5 desta edição com o secretário 
Estadual de Saúde, Gastão Calandrini, há 1 
ano e 4 meses comandando a pasta.

Ele diz em sua entrevista que quer jus-
tamente melhorar o atendimento de saúde 
Amapá. Seu foco está nas entregas das obras 
das UPAs de Macapá (zona Sul de Macapá) 
e de Laranjal do Jarí, da Maternidade do 
Bem Nascer, na zona Norte da capital, que 
irão desafogar a superlotação dos Hospital 
de Emergência (Pronto Socorro) e Mãe Lu-
zia (Maternidade).

Mas não está nada perfeito, tem garga-
los que estão sendo superados e outros que 
estão sendo estudados os meios para esgo-
ta-los. Uma longa caminhada vem aconte-

cendo rumo a estruturação física do aten-
dimento aos portadores de Câncer, com 
parcerias e obras de construção de centros 
de atendimentos, caso do Hospital de Bar-
retos, que está com sua base lançada, assim 
como a sede da UNACON e a doação do 
terreno ao lado, para a construção com re-
cursos do Ministério da Saúde do Centro 
do Radioterapia. Projeto que está em torno 
de R$ 2,5 milhões para a infraestrutura e de 
US$ 606 mil para equipamentos. 

Nesta matéria, está sendo demonstrado 
o caminho que Saúde amapaense percor-
reu em 2017 e o que em que ser feito para 
melhorar ainda mais o Serviço Estadual de 
Saúde Amapaense. E está demonstrado que 
Saúde não é moeda de troca, tem que ser ge-
renciada com eficácia, pois é revoltante ver 
brasileiros perdendo a saúde e até a vida em 
decorrência da tragédia em que se transfor-
mou a saúde pública, os governos relutando 
em pôr o dedo na ferida. Mais que a escassez 
de recursos, o horror se deve em boa parte à 
gestão improvisada, nada profissional. Tem 
que saber que na outra ponta estão a saúde e 
a vida das pessoas.
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Vinte minutos de chuva 
na capital amapaense, 
na última quinta-feira 

(9), levou transtorno para morado-
res e motoristas em oito (8) pontos 
de alagamento de Macapá. Segundo 
o Núcleo de Hidrometeorologia do 
IEPA, a previsão para aquele dia era 
de pelo menos mais 100 milímetros 
de chuva por metro quadrado em 
todo o Amapá.

De acordo com a Defesa Civil de 
Macapá, na zona Sul da capital, em 
seis horas, choveu 80 mm, a preo-
cupação era com a transbordamen-
to dos canais, pois a previsão é de 
mais chuvas e não houve registro de 
desabrigados.

Mas infelizmente Macapá não 
está preparada para essas ocorrên-
cias da natureza, a situação não foi 
pior, devido a maré está baixa na 
ocasião das chuvas, se os dois fato-
res acontecem no mesmo momen-
to, seria catastrófico.

Os trechos mais afetados foram 
as Avenidas Cora de Carvalho, 
Mendonça Furtado e Presidente 
Vargas, entre as Ruas Odilardo Silva 
e Jovino Dinoá. As Avenidas Pro-
cópio Rola, Raimundo Alvares da 
Costa entre a Manoel Eudóxio Pe-
reira, Professor Tostes e Hildemar 
Maia. No Bairro Jesus de Nazaré, 
nas Ruas Leopoldo Machado e Ala-
goas. Na Rua São José com a Ana 
Nery no Bairro do Perpétuo Socor-
ro as residência foram alagadas.

Essas situações se repetem em 
todas as capitais brasileiras, em Ma-

capá, a Avenida Cora de Carvalho e 
adjacências há mais de 50 anos vem 
sendo alagada, em qualquer sinal de 
chuva mais forte e nada vem sendo 
feito.

Não existem projetos que ve-
nham trazer soluções para os reais 
problemas desses logradouros. E 
quem sofrem com isso são os mo-
radores quando chegam os dias de 
chuva na cidade.

A Cora de Carvalho e Presiden-
te Vargas quando a chuva aguaceiro 
cai, parte da avenida é tomada pela 
água da chuva e esgoto. Os que ali 
residem dizem que sempre recla-
mam do problema, mas nunca é 
resolvido. 

Quando o local começou a ser 
habitado em meados dos anos 
1970, havia ali um canal que corta-
va toda a rua no perímetro Eliezer 
Levy e Jovino Dinoá. Os moradores 
daquela região contam que usavam 
canoa para se locomover, e sempre 
que chovia, a água subia ainda mais.

Em 1989 os moradores mais 
antigos contam que tinham que an-
dar de canoa, saindo da Jovino até 
Odilardo Silva para irem a qualquer 
lugar.  

Há décadas foi realizado pelo go-
vernador Annibal Barcellos, na sua 
primeira administração como go-
vernador nomeado, galerias enor-
mes foram construída iniciando na 
Rua Jovino Dinoá e segue até a Rua 
Odilardo Silva, pegando trechos 
da Presidente Vargas e acompanha 
parte da Mendonça Furtado e chega 
a Avenida Cora de Carvalho, para 
desaguar no canal da Mendonça Jú-
nior, mas elas devem estar obstru-

ídas, impedindo 
portanto  o fluxo 
das águas, além de 
que os moradores 
de área jogam lixo 
que acaba sendo 
carreado para os 
bueiros, Outro 
problema e de 
aterrarem diaria-

mente as ressacas com complacên-
cia dos políticos. Assim é necessário 
refazer tudo.

Em toda a capital amapaen-
se existem dois problemas. Um é 
a obstrução das galerias pluviais, 
responsáveis pelo escoamento das 
águas da chuva. E o outro é com um 
bueiro de esgoto que transborda 
sem parar, causando um mal chei-
ro no local. Quando chove, a água 
se mistura ao esgoto o que pode 
provocar doenças de pele ou outras 
mais graves, caso alguém entre em 
contato com ela.

Curicaca foi destelhada
Uma forte ventania destelhou 

pelo menos 25 imóveis na comuni-
dade rural Curicaca, no município 
de Itaubal, distante 110 quilômetros 
de Macapá, nesta quarta-feira (9). 

A informação é da Defesa Civil 
do Amapá, que acompanha a situ-
ação. As perdas foram parciais e to-
tal, mas ninguém ficou ferido. Com 
a força dos ventos, árvores também 
foram arrancadas.

O coordenador do órgão, co-
mandante Wagner Coelho, disse 
que a Defesa aguarda informações 
detalhadas sobre o fenômeno, como 
velocidade, se estava previsto e se foi 
detectado pelo centro de meteoro-
logia. O governo do estado se mobi-
liza para prestar apoio à localidade.

Uma moradora relatou que fo-
ram cerca de 20 minutos de medo. 
Segundo Maria Santos, o vendaval 
começou por volta das 15h30. Cho-
via muito e houve relâmpagos e 
raios, disse. No momento do sinis-
tro, ela estava na escola onde traba-
lha.

“Trabalhamos com crianças de 3 
a 11 anos, mas graças a Deus nin-
guém se machucou. Foi um pânico 
geral, porque o barulho foi muito 
alto. Os moradores foram para fora 
das casas com medo. Na escola, vá-
rias salas ficaram destelhadas. Na 
minha casa a perda foi só na área da 
frente”, falou.

Macapá afundou
Semana da inocência
O primeiro foi o deputado Roberto 
Góes que teve um processo arquivado 
pela Procuradora da República Raquel 
Dodge, e para finalizar a semana foi a 
vez de Antônio Nogueira receber a 
benção da juíza Eliana Pingarilho, tudo a ver com a 
SAMPREV.

Eleição monitorada
A Legislação eleitoral já alcançou as redes sociais. Can-
didato que impulsionar visualização na Rede sofrerá 
sanção, incurso no crime de abuso do poder econômico 
de acordo com o art. 37 da Lei 9.504/97.

Esse Randolfe
Senador rápido no gatilho. Recebeu um parecer parcial 
do Ministro Edson Fachin, relator da ADI impetrada 
pelo MPF contra a EC 98, ele já foi pra Rede buscan-
do tirar dividendos políticos dessa decisão parcial. Ele 
tá certo, besta são os que fazem e dormem esperando 
assessor relapso.

Chegando a hora
Os partidos estão se organizando para enfrentar a 
batalha eleitoral que se avizinha. Sábado o PDT realiza 
convenção em Macapá e os candidatos se organizam 
para a caça ao voto. É a hora de a Onça beber água, 
meu.

Se adequando
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária já em discussão 
na Assembleia, peça técnica necessária para definir o 
orçamento do Estado para 2018. Mudança já sendo 
usada desde 2017 é o fim dos percentuais, agora que 
define duodécimo é o IPCA – Índice de Preço ao Con-
sumidor Amplo. Justo!

Oh turminha ignorante
Acho engraçado é a turma da latinha que fala mal da 
gestão do Estado. Uns creio por pura ignorância, outros 
por ‘filhadaputagem’ mesmo. A economia nacional 
passou por maus bocados durante os últimos quatro 
anos, só para se ter uma ideia o valor do orçamento 
elaborado em 2014 foi de R$ 5.900 bilhões e só em 2019 
o orçamento alcançou a cifra de 2014.

Cães ladram e carruagem passa
A turma pira com esse Waldez Góes. Eles batem de um 
lado e o cara realiza do outro. Como contra fatos os 
falsos argumentos não se sustentam a vela de WG voa 
a todo pano rumo â reeleição. Os pacientes dos Capu-
chinhos que o digam.

Competência na Polícia
Esse Cel. Carlos é mesmo um cara diferenciado, porém 
humilde e comprometido com suas missões. Já realizou 
uma reunião multidisciplinar e na RDM anunciou que 
‘já já’ será startada licitações envolvendo a cifra de R$ 
108 milhões. A Segurança vai melhorar, aguardem.
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As políticas públicas de saúde fa-
zem parte do campo de ação do 
Estado orientado para a melho-

ria das condições de saúde da população e 
“consiste em organizar as funções públicas 
governamentais para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde dos indivíduos e da 
coletividade”.

No que diz respeito especificamente à saú-
de vale ressaltar ainda a Emenda Constitu-
cional nº 29 de 13 de setembro de 2000. Esta 
emenda “definiu a participação das esferas 
federal, estadual e municipal de governo no 
financiamento das ações e serviços públicos 
de saúde”.

Assim a atual gestão estadual, comandada 
pelo governador Waldez Góes, vem investin-
do no reaparelhamento hospitalar, reformas 
e construções de novas unidades de saúde e 
dando continuidade em obras que estavam 
paralisadas, como o Hospital da Criança e 
a reforma do Pronto Atendimento Infantil 
(PAI).

Uma gestão inovadora
A Rede Estadual da Saúde é um dos seg-

mentos sociais de prestação de serviço a so-
ciedade diretamente, o que precisa de uma 
expertise de um gestor capaz de gerir um 
órgão de dimensão extraordinária como é o 
casa da Secretaria de Estado da Saúde. Há um 
ano e quatro meses frente a pasta, o coronel 
da reserva da Policia Militar, Gastão Calan-
drini que já atuou como gestor da SEJUSP e 
do comando geral da Policia Militar, em en-
trevista ao Tribuna Amapaense, explicou a 
grandiosidade e a complexidade da pasta da 
Saúde.

Gastão Calandrini definiu que mesmo 
com as dificuldades ocasionadas pela crise 
econômica estão caminhando as ações ges-
toriais determinada pelo governador Waldez 
Góes, e mesmo diante das complexidades, 
estão sendo entregues, fazendo muito com 
tão pouco. Uma gestão eficiente e estruturada 
reflete diretamente na qualidade dos serviços 
prestados à população”. Esse é o olhar que o 
secretário Calandrini tem sobre a saúde do 
Amapá.

Os avanços
Na atual gestão da Saúde foram grandes os 

avanços. Em 2017 o governo estadual entre-
gou o Hospital de Nefrologia do município de 
Santana, que era uma demanda antiga e ne-
cessária. De acordo com o secretário Calan-
drini esta clinica vem atender os nefropatas 
de Santana e Mazagão, desafogando o Hos-
pital das Clinicas Alberto Lima (HCAL) que 
estava com quatro turno de funcionamento. 
“Outro avanço que tivemos foi o aumento da 
capacidade de atendimento o Pronto Aten-
dimento Infantil (PAI), foram mais 40 leitos, 
que possibilitou a diminuição desse gargalo 
‘a grande demanda nos corredores do PAI’, 
principalmente nesse período sazonal, que é 
o período invernoso, onde as doenças respi-
ratórias aumentam muito no público infantil”.

Desafios continuados
A Saúde do Estado do Amapá vem tendo 

um grande avanço em muitas áreas, mas ou-
tros desafios tem que ser superados e há mui-

to ainda por ser feito para atender aos usuá-
rios da rede hospitalar amapaense.

“A saúde no Brasil vivencia uma situação 
muito difícil, nós acompanhamos nos jorna-
lismo diário, sempre têm uma abordagem da 
saúde em vários Estados, em situação bem 
piores que no Amapá. Realmente é uma área 
muito complexa, que nada pode ficar para 
amanhã, porquê, é questão de vida ou morte, 
recursos pequenos, muitas justicializações... 
Então é complicada”.

Ele ressaltou que enquanto outros Estados 
fechavam hospitais e clínicas, o Amapá inau-
gurou uma clínica de nefrologia, reativou lei-
tos e reaparelhou toda a rede hospitalar com 
equipamentos modernos e finaliza projetos 
que estão em fase conclusivas e devem ser en-
tregues a população, como a maternidade da 
zona Norte e duas Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs), uma em Macapá e outra em 
Laranjal do Jarí.

UPA zona Sul
Uma das primeiras a ser entregue é da 

O gestor da saúde amapaense, Gastão Calandrini, faz uma análise dos avanços da saúde no Amapá. A entrega a população de 
novas unidades de saúde, o aparelhamento e equipamentos novos na Rede Hospitalar Estadual. O apoio da Bancada Federal, 
assim como investimentos federais possibilitaram a continuidade de projetos em Oncologia e infraestrutura hospitalar.

Avançando na saúde com tão pouco
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Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na 
zona sul de Macapá, que atuará no atendi-
mento de Urgência e Emergência, os mesmos 
serviços realizado pelo Hospital de Emergên-
cia. Vista como um marco importante para 
fortalecer a assistência à saúde na capital, a 
unidade deve ser entregue ainda nesta pri-
meira quinzena do mês de maio à população, 
mas precisamente no dia 16.

Na semana passada foi realizada a última 
visita técnica a unidade. A visita foi para ajus-
tar os últimos detalhes com o Instituto Brasi-
leiro de Gestão Hospitalar. Com capacidade 
para 150 atendimentos diários, totalizando 
uma média de 5 mil/mês. A UPA da Zona 
Sul vai funcionar 24 horas, todos os dias da 
semana. Na unidade, serão atendidos casos 
de urgência e emergência, como pressão alta, 
derrames, fraturas, cortes, infartos. “O que 
deve contribuir para a redução da demanda 
do Hospital de Emergência de Macapá, que 
hoje é um gargalo visível, que tem uma super-
lotação nos seus corredores e com a entrega 
dessa UPA, pretendemos diminuir esse volu-
me de atendimento”.

Sobre o gerenciamento partilhado, Calan-
drini explicou sua importância. “Essa UPA 
tem uma grande representatividade para a 
saúde. É a primeira unidade onde decidimos 
implantar o modelo de gerenciamento por 
OSS, que tem surtido muitos resultados posi-
tivos em outros Estados”, destacou, 

CREAP
Na última segunda-feira (7), foi lançada 

as obras de reforma e ampliação do Centro 
de Reabilitação do Amapá (CREAP). A obra, 
projetada por técnicos da Secretaria de Estado 
da Infraestrutura (SEINF), em parceria com 
técnicos do CREAP, teve o processo licitatório 
finalizado, em que uma empresa local venceu 
o pregão eletrônico para tocar os trabalhos.

O projeto está orçado em R$ 2,9 milhões, 
sendo R$ 2 milhões do Ministério da Saúde 
mais contrapartida do Governo do Amapá. 
Quando finalizada a reforma contemplará 
adequações da piscina aquecida dentro dos 
padrões de atendimentos a pacientes com 
deficiência, ampliação dos consultórios para 
criação de boxes para atendimentos individu-
alizados, além da parte elétrica e hidráulica da 
unidade.

Na oportunidade, também foram entre-
gues duas novas ambulâncias para o Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

 
Maternidade Bem Nascer
A nova maternidade está localizada na 

zona norte de Macapá e onde serão realiza-
dos os partos normais e humanizados, com 

centro cirúrgico para pacientes em risco. A 
maternidade terá mais 50 leitos que atenderão 
as salas de pré-parto, parto, pós-parto, centro 
cirúrgico e enfermarias, além de duas banhei-
ras para o parto humanizado. O governo do 
Estado investiu diretamente mais de R$ 13 
milhões para a construção da maternidade.

A maternidade terá mais 50 leitos que 
atenderão as salas de pré-parto, parto, pós-
-parto, centro cirúrgico e enfermarias, além 
de duas banheiras para o parto humanizado.

Gastão Calandrini adiantou que a entrega 
da Maternidade de Risco Habitual vai aliviar 
em mais de 40% a demanda de atendimento 
do Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML). 
O titular da SESA adiantou à reportagem que 
ainda nesse primeiro semestre o governador 
Waldez Góes deverá entregar aos amapaenses 

essa maternidade.
“Com a inauguração dessa clínica na zona 

norte a previsão de atendimento será de 700 
partos normais e de 155 cesárias/mês. Com 
certeza vai diminuir bastante a superlotação 
do Hospital Mãe Luzia”. 

INVESTIMENTOS
A grandiosidade da Rede de Saúde Esta-

dual e os diversos problemas financeiros não 
vem garantindo recursos para grandes inves-
timentos na Saúde. O secretário Gastão Ca-
landrini, fez uma rápida análise da situação.

“Nós temos chegando vários equipamen-
tos e aparelhos de Emendas parlamentares. 
Os nossos recursos estadual e do SUS, nãos 
nos permite fazer grandes investimentos. O 
Orçamento da Saúde é consumido 67% com 
a folha de pagamento dos servidores, 23% 
com os serviços essenciais continuados e so-
bra 7% para os investimentos e demandas ju-
diciais. Dependemos muito da boa vontade 
dos parlamentares da Bancada Federal, para 
disponibilizar os 50% destinados a Saúde 
para esses equipamentos e aparelhos. Quero 
aproveitar para agradecer a compreensão da 
Bancada Federal, que tem oferecido verbas 

de custeio e de investimentos para Saúde do 
Estado.

Aparelhamento hospitalares
O governo de Waldez Góes vem investin-

do no reaparelhamento da rede hospitalar, 
com a aquisição de equipamentos para refor-
çar o atendimento de urgência e emergência, 
de diagnóstico de imagem e suporte na tera-
pia intensiva, além de melhorar a assistência 
nos serviços de oftalmologia e cirurgias.

A primeira unidade a receber os equipa-
mentos é o Hospital de Clínicas Dr. Alberto 
Lima (Hcal). Entre os utensílios estão inclu-
sos retinoscópio, colposcópio, mesa de exa-
me, ultrassom, mesa cirúrgica elétrica, auto-
claves, torres de videolaparoscopia, que irão 
auxiliar as cirurgias nas áreas de neurologia, 
ortopedia e urologia, e outros itens para am-
pliar e melhorar a assistência.

O secretário Gastão Calandrini ressaltou 
que as todas as medidas estão sendo toma-
das para dar celeridade na instalação dos 
aparelhos. “Nós estamos reaparelhando a 
nossa rede com o recebimento desses apare-
lhos, que vão melhorar bastante a assistência 
à saúde no que concerne à parte oftalmoló-
gica, otorrino, cirurgias, além de outras espe-
cialidades médicas, explicou.

 
Hospital de Oiapoque
Gastão Calandrini, em 2017, entregou 

ao Hospital de Oiapoque uma nova central 
de processamento de lavagem de roupas 

hospitalares. A nova central tem capacidade 
para lavar diariamente mais de 1 tonelada de 
roupas, entre lençóis, fronhas e vestuários 
das equipes de cirurgia. A nova estrutura vai 
garantir a rápida reposição das peças à hote-
laria do hospital, tudo rápido e seguro”. 

Serviço Radiológico
O serviço de radiologia (Raio X) do Hos-

pital de Santana, que estava danificado foi 
restaurado e foi contratado uma empresa 
que está fazendo o serviço de manutenção 
nos aparelhos e equipamento hospitalares.

Reforma administrativa
Com base nas necessidades e atendendo 

as diretrizes do SUS e como monitoramento 
da Conselho Nacional de Secretários de Saú-
de (CONASS) a SESA passou por um grande 
processo de reformulação, na sua estrutura 
administrativa, após 20 anos de defasagem, 
uma vez que a antiga era de 1997.

Com as mudanças, o corpo técnico da 
secretaria ganhou duas novas autarquias, a 
de Reabilitação (CREAP) e de Vigilância em 
Saúde (SVS) com o Laboratório de Saúde 
Pública (LACEN). A medida descentralizou 

recursos para permitir que a SESA tenha 
melhor regulação e controle interno. Tam-
bém proporcionará ao Estado mais possibi-
lidades de alocar recursos, porque terá mais 
unidades de compra e planejamento.

Sistema informatização de marcação 
de consulta

O sistema de Saúde Estadual está traba-
lhando para a extinção de um gargalo social 
que prejudica a imagem do atendimento pú-
blico estadual com referência a marcação de 
consultas. A partir de novembro de 2017 a 
rede de saúde amapaense começou a ser in-
terligada pelo Sistema Nacional de Regula-
ção (SISREG), novo procedimento que aca-
bará com a tradicionais filas que acontecem 
diariamente no HCAL.

“A atual marcação de consulta está com 
os dias contado. Essa marcação a décadas 
sempre foi feita HCAL, gerando desconforto, 
irritações do usuário, enfrentando chuvas sol 
e as negociações de vendas de vagas nas filas. 
Estamos solucionando esses problemas com 
a determinação do governador Waldez Góes 
que a colocou como prioridade para retirar 
essa pauta negativa da imprensa local”.

Compensação SUS PARÁ X AMAPÁ
A maioria dos moradores das Ilhas do 

Pará realizam seus tratamentos e atendimen-
tos de urgência e emergência nas Unidades 
de Saúde Amapaense. Porém, os recursos 
gastos são do Amapá. Ficando o Estado com 
um déficit que devido os usuários paraenses 
ao serem atendidos. O mecanismo do SUS 
identifica o usuário pela sua declaração de 
residência em uma das unidades federadas. 
Ao chegarem ao Amapá eles declaram na 
hora do atendimento a residência de pa-
rentes na cidade, o que elimina o repasse 
dos recursos. Para encontrar uma solução, 
os secretário Gastão Calandrini entrou em 
conversação com o titular da Saúde paraen-
se, Vitor Santos, e está sendo montado uma 
compensação. 

“Existe uma demanda muito grande do 
vizinho Estado do Pará, estive visitando o 
Doutor Vitor Santos, secretário de Saúde, 
para estudarmos a possibilidade de fazermos 
uma compensação dos atendimentos. Seria 
oferecidos alguns exames como contraparti-
da, estamos em tratativas”.

Informação da comunidade
Por uma questão de cultura e costume o 

usuário da Saúde amapaense, procura para 
qualquer motivo o Hospital de Emergência 
e Urgência, mesmo tendo no seu bairro uma 
Unidade Básica de Saúde, local apropriado 
para a triagem e o encaminhamento para as 
especialidades, isso causa a superlotação do 
“Pronto Socorro”. 

“Realmente, por uma questão cultural, o 
nosso usuário ao sentir qualquer dor, em vez 
de ir a UBS do seu bairro ou município, que 
é que tem a competência de fazer os diagnós-
ticos primários ele procura o HE, que tem a 
função de atender urgência e emergência, ou 
seja, caso graves. Isso causa o congestiona-
mento desnecessário. Já fizemos uma cam-
panha educativa, envolvendo a secretaria 
municipal de Saúde de Macapá e o Minis-
tério Público Estadual, com esse objetivo de 
conscientizar a população da finalidade de 
cada unidade de saúde do Amapá”.
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Propaganda eleitoral antecipada na internet

Correu a notícia durante a semana 
que os pré-candidatos às eleições 
que pagam para impulsionar pu-

blicações nas redes sociais antes do período 
eleitoral podem ser enquadrados no quesi-
to em campanha eleitoral antecipada, disse 
o ministro Admar Gonzaga Neto, do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral).

Os candidatos podem usar as redes para 
divulgar suas ideias, mas em mídia espon-
tânea, nunca pagando para ter mais visua-
lizações.

Pela lei na pré-campanha não se pode 
pedir votos, tampouco fazer propaganda. 
Fonte: Olimpio Guarany blogspot, por to-
dos.

No site www.advocaciaivoesouza.jus-
brasil.com.br também colhemos informa-
ções importantíssimas, pois, os candidatos, 
partidos políticos e coligações precisam se 
atualizar quanto à possibilidade de propa-
ganda eleitoral paga na internet. Recente-
mente, foram introduzidas, por meio da 
Emenda Constitucional nº 97/2017 e das 
Leis nº 13.487 e 13.488, ambas de 2017, di-
versas alterações no ordenamento político-

-eleitoral.
Vejamos, em síntese, as novas regras ati-

nentes à possibilidade da propaganda elei-
toral paga na internet::

1- A partir de qual data é possível a pro-
paganda eleitoral? R= A propaganda eleito-
ral somente é permitida oficialmente após 
o dia 15 de agosto do ano da eleição, nos 
termos do art. 36 da Lei nº 9.504/1997.

2- É possível a realização de propagan-
da política paga no rádio e na televisão? R= 
Não, pois, de acordo com a lei, não é permi-
tido qualquer tipo de propaganda política 
paga no rádio e na televisão.

3- É possível a propaganda política na 
internet? R= Sim. É possível a propaganda 
eleitoral na internet, desde que observadas 
as normas da Lei nº 9.504/1997, além das 
resoluções expedidas pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). Com a proximidade 
dos pleitos eleitorais, o TSE expede resolu-
ção dispondo sobre a propaganda eleitoral 
e as condutas ilícitas praticadas em eleições.

4- É possível a propaganda eleitoral paga 
na internet? R= Em regra, não. Existe, po-
rém, uma exceção: o impulsionamento de 

conteúdo (posts impulsionados), desde que 
identificado de forma inequívoca como tal.

5- O que é impulsionamento de conteú-
do? R= É a contratação de serviços de pro-
paganda para que o postdo candidato rece-
ba destaque nas timelines de redes sociais 
como o Facebook, o Instagram e outras.

6- Quem pode contratar os posts impul-
sionados? R= Nos termos do art. 57-C, da 
Lei nº 9.504/1997, esses serviços somente 
podem ser contratados por partidos, coli-
gações ou candidatos.

7- Quais são as regras para o impulsio-
namento? R= O impulsionamento de con-
teúdos deverá ser contratado diretamente 
com provedor da aplicação de internet 
com sede e foro no País, ou de sua filial, 
sucursal, escritório, estabelecimento ou 
representante legalmente estabelecido no 
País e apenas com o fim de promover ou 
beneficiar candidatos ou suas agremiações.

8- É possível a contração de post impul-
sionados para fins de críticas ou comentá-
rios negativos contra candidatos adversá-
rios? R= Não. Conforme exposto acima, os 
posts impulsionados somente devem ser 

contratados para fins de promoção ou be-
nefício de candidatos ou suas agremiações. 
A contrario sensu, não se pode contratar 
tais serviços para denegrir candidatos ou 
agremiações adversárias.

9- Em caso de descumprimento, há pre-
visão de sanção? R= Sim. A violação às dis-
posições legais sujeita o responsável pela 
divulgação da propaganda ou pelo impul-
sionamento de conteúdos e, quando com-
provado seu prévio conhecimento, o be-
neficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) ou em valor equivalente ao dobro da 
quantia despendida, se esse cálculo superar 
o limite máximo da multa.

As alterações realizadas pelas Leis nº 
13.487/2017 e 13.488/2017 já estão em vi-
gor desde 06 de outubro do ano passado. 
Os partidos políticos tiveram que ade-
quar seus estatutos ao disposto na Lei nº 
13.488/2017.

Ademais, candidatos e partidos preci-
sam se atualizar das novas regras eleitorais, 
objetivando a participação nos pleitos de 
2018.

No Amapá, mais de 4 mil eleitores buscaram atendimentos no último dia para atualização no cadastro eleitoral

No estado do Amapá, foi 
grande a procura para a 
atualização de dados e ou-

tros serviços, no último dia do prazo 
estabelecido pela Justiça Eleitoral, para 
o fechamento do cadastro, visando as 
eleições 2018. Em todo o estado foram 
4762 atendimentos nos 10 cartórios 
eleitorais.

Os cartórios da 2ª. zona eleitoral, no 
centro de Macapá, e da 10ª ZE, na zona 
norte da capital, registraram o maior 
número de atendimentos.

Prevendo este cenário, o Tribunal 
Regional do Amapá (TRE-AP), estava 
preparado com grande infraestrutura, 
e equipe técnica para atender qualquer 
demanda. Por volta das 22h, foi aten-
dido o último eleitor na Casa da Cida-
dania, em Macapá.

Confira o número de atendimentos, 
por zona e local:

Zonas - locais Número de 
atendimentos

1ª. ZE – Amapá, Calçoene e Pra-

cuúba
Endereço:  Rua Senador Lemos s/n
Amapá-AP
  128

2ª. ZE – Macapá
Endereço:  Av. Mendonça Junior, 

1452 – Centro
Macapá-AP
  1177

4ª. ZE – Oiapoque
Endereço:  Av. Barão do Rio Bran-

co, 151 – Centro
Oiapoque-AP
  168

5ª. ZE – Mazação
Endereço:  Av. Intendente Alfredo 

Pinto – União
Mazagão-AP
  174

6ª. ZE – Santana
Endereço:  Rua D-13, Quadra 17, 

Lote 2 – Vila Amazonas
Santana-AP
  611

7ª. ZE – Laranjal do Jarí – Vitória 

do Jarí
Endereço:  Av. Tancredo Neves – 

Agreste
Laranjal do Jarí-AP
  573

8ª. ZE – Tartarugalzinho
Endereço:  Rua Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, 1660 – Centro
Tartarugalzinho- AP
  92
 
10ª. ZE – Macapá, Cutias e Itaubal
Endereço:  Av. Maria Cavalcante de 

Azevedo Picanço (Rodovia Norte Sul), 
Infraero II

Macapá-AP
  1236

11ª. ZE – Pe-
dra Branca do 
Amapari – Serra 
do Navio

Endereço: Rua 
Francisco Braz – 
Centro

Pedra Branca 
do Amapari-AP

  199

12ª. ZE – Porto Grande – Ferreira 
Gomes

Endereço:  Av. Manoel Bento Pa-
rente, 325 – Malvinas

Porto Grande-AP
  404

A partir desta quinta-feira (10), o 
cadastro nacional de eleitores fica fe-
chado, e reabre somente após as elei-
ções 2018.

 
Durante este período é possível ob-

ter a segunda via do título de eleitor e a 
certidão de quitação, até 10 dias antes 
do pleito. Os serviços estão disponíveis 
no site do TRE-AP www.tre-ap.jus.br 
ou ainda, o eleitor pode baixar o app 
e-título.
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Prazo para micro e pequenas empresas e 
MEI’s aderirem ao REFIS vai até 9 de julho
Agência do Rádio

Os brasileiros donos de mi-
cro e pequenas empresas 
têm até 9 de julho deste 

ano para aderirem ao programa de re-
financiamento de dívidas tributárias. 
Mais conhecida como REFIS, a nova 
lei (162/2018) permite o parcelamen-
to de débitos com condições facilita-
das e descontos em multas e em en-
cargos legais. 

Segundo o texto, devem ser pagos 
pelo menos 5% do valor dos débitos 
vencidos até novembro do ano passa-
do, sem descontos e em até cinco par-
celas mensais e sucessivas.

O presidente da Frente Parlamen-
tar da Micro e Pequena Empresa do 
Congresso Nacional, deputado Jorgi-
nho Mello, do PR catarinense, afirma 
que o programa vai beneficiar cerca 
de 600 mil empresas cadastradas no 
Simples Nacional e dá um novo fôlego 
financeiro ao setor.

“Graças ao apoio unânime, 361 vo-

tos (de deputados), a gente conseguiu 
derrubar o veto na Câmara e no Sena-
do, dando esperança a esses brasilei-
ros que estão firme e forte acreditando 
no Brasil, acreditando na economia e 
investindo sem medo do futuro... Por 
isso, a derrubada do veto foi funda-
mental”, disse Mello.

A forma como será feito o parce-
lamento ainda será estabelecida pela 
Receita Federal, Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, Estados e Muni-
cípios. De acordo com o presidente do 
Sebrae, Guilherme Afif Domingos, o 
sistema da Receita só deve ficar pron-
to um mês antes do fim do prazo de 
adesão.

“O sistema da Receita não está 
pronto. Ele vai ficar disponibilizado 

no dia 6 de junho. Portanto, ele vai ter 
só um mês para poder fazer a inserção 
dos seus débitos no sistema e fazer o 
parcelamento. Por isso, o que a gente 
aconselha, agora, é procurar o conta-
dor e ficar aguardando no dia 6 de ju-
nho a abertura do sistema para fazer a 

sua declaração e conseguir o parcela-
mento”, disse o presidente do Sebrae.

Serão refinanciados os impostos 
vencidos até novembro de 
2017. As empresas do Simples 
Nacional deverão dar entrada 
de 5% do total devido – que 
poderá ser dividido em até 
cinco prestações – e a dívida 
será reduzida de acordo com 
as condições do pagamento da 
parcela restante.

No caso do pagamento in-
tegral, haverá redução de 90% 
dos juros de mora (cobrados 
pelo atraso) e redução de 70% 
das multas. Quem optar por 
pagar em 145 meses, a redução 
será de 80% dos juros de mora 

e de 50% das multas. Se o parcelamen-
to for feito em 175 vezes, os juros de 
mora e as multas caem pela metade. 
Se o contribuinte não efetuar o paga-
mento integra dos valores correspon-
dentes a 5% da dívida consolidada 
com as devidas atualizações, o parce-

lamento será cancelado.
O presidente do Sebrae res-

salta ainda que o programa vai 
beneficiar as micro e pequenas 
empresas e MEI’s, assim como o 
Fisco, já que não seria possível 
arrecadar esses recursos com as 
multas e juros existentes hoje no 
país.

“Essa é uma forma de favo-
recer a pequena empresa e fa-
vorecer também o Fisco, que vai 
começar a receber aquilo que ele 
não receberia”, ressalta Afif.

Segundo a Receita Federal, a 
escolha da modalidade ocorre-
rá no momento da adesão e não 

pode ser mudada após a assinatura do 
refinanciamento. O valor da parcela 
mínima será de R$ 50 para o micro-
empreendedor individual e de R$ 300 

para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. É preciso também so-
mar ao valor da parcela a taxa da Selic, 
que atualmente é de cerca de 6,25%.

Idas e vindas
Até que essa decisão sobre o Refis 

fosse tomada, houve muito debate, 
idas e vindas e dúvidas se realmente 
o programa de refinanciamento sairia 
do papel. Em dezembro do ano passa-
do, o Refis dessas MPEs foi aprovado 
no Congresso Nacional. Em janeiro, 
porém, o presidente Michel Temer ve-
tou integralmente o projeto. A justifi-
cativa do governo era de que a medida 
não cumpria a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, uma vez que não era previs-
ta a origem dos recursos que cobri-
riam os descontos aplicados a multas 
e juros.

No início de abril, nova reviravol-
ta. O Congresso Nacional derrubou o 
veto do presidente Michel Temer. Os 
parlamentares mantiveram a legisla-
ção aprovada no fim do ano passado 
por 346 votos favoráveis e um contrá-
rio na Câmara, e 53 votos a zero no 
Senado.
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MAIO AMARELO
ACIDENTES DE TRÂNSITO
UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
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Projeto de mega-porto no Amapá 
apresentado em evento no Panamá
Da Editoria

Armadores, práticos, direto-
res de portos, PhDs, enge-
nheiros navais e empresas 

transportadoras de dezenas de países 
estiveram reunidos de 06 a 10 de maio, 
na Cidade do Panamá, capital do Pa-
namá, no 34º Congresso Mundial 
da Associação Náutica Internacional 
(Pianc). O vice-presidente Mundial da 
Praticagem, Ricardo Falcão, represen-
tou o Amapá no evento.

“É a oportunidade para também fa-
larmos da área que temos entre o Nor-
te de Macapá e o município de Itaubal, 
ideal para um megaporto. Também 
temos falado sobre o Porto de Santa-
na”, explicou Ricardo Falcão, que em 
março foi reeleito como vice-presiden-
te da Association Internacional Pilots 
(Imap) por mais quatro anos.

O congresso reúniu o que há de 
mais novo em fórmulas, equações ma-
temáticas e tecnologias que tornam as 
operações portuárias e o transporte de 

cargas mais seguros para mares e rios 
do planeta.

No segundo dia do Congresso Mun-
dial de Náutica (Pianc), foram expos-
tos os exemplos de obras estruturantes 
que modificaram completamente o 
sistema de transporte de cargas em vá-
rias partes do mundo, graças a investi-
mentos de parcerias público-privadas.

Os painéis e cursos do congresso fo-
ram realizados no Hotel Riu. As pales-
tras aconteceram simultâneas e ocupa-
ram auditórios em quatro andares do 
hotel, um dos mais altos do Panamá.

Há brasileiros entre os palestrantes. 
Rubem Sabino, da EGE Engenharia, 
mostrou portos projetados pela em-
presa dentro e fora do Brasil, como o 
Porto de Mariel, em Cuba.

O PhD Eduardo, da Universidade 

do Estado de São Paulo (USP), pales-
trou sobre o primeiro simulador de 
manobra de navios desenvolvido no 
Brasil em parceria com o Conselho 
Nacional de Praticagem (Conapra) 
quando a entidade era presidida por 

Ricardo Falcão.
Contou com o apoio dos práticos 

para calibração, melhoria, aferição 
dos modelos matemáticos. Porque um 
simulador de manobra é muito com-
plexo. Não poderia ser desenvolvido 
apenas pelos técnicos e engenheiros. 
Ele tem que contar com o apoio de 
quem manobra, que são os comandan-
tes e práticos. Aí, sim, ele se torna uma 
ferramenta importante de projeto e de 
decisão”, explica Tanuri.

Hoje, a USP tem um centro com 
seis simuladores que já realizaram 
mais de 100 trabalhos em toda costa 
brasileira, entre projetos de expansão 
e novos portos.

Potencial amapaense
O Amapá, que tem um potencial 

ainda não explorado devidamente, está 
sendo representado no evento pelo vi-
ce-presidente mundial da Praticagem, 
Ricardo Falcão.

Falcão encomendou o maior e mais 
detalhado estudo de viabilidade já fei-

to sobre a potenciali-
dade de uma área ao 
norte da capital, en-
tre Macapá e o mu-
nicípio de Itaubal. 
O levantamento está 
sendo feito por uma 
equipe de PhDs da 
Universidade de São 
Paulo (USP).

Enquanto o estu-
do não fica pronto, 
Falcão está no Con-
gresso Mundial de 
Náutica conversando 
com empresários e 
especialistas de vá-
rias nacionalidades 
sobre a possibilidade 
natural de um me-
ga-porto no Amapá, 

muito mais próximo dos mercados 
consumidores na Europa e América. 
O congresso reúne empresas transpor-
tadoras, armadores, práticos e estu-

diosos, e terminou com uma visita ao 
Canal do Panamá.

Palestras
Na terça-feira (8), dois palestrantes 

PhDs da Argentina, mostraram como 
obras viabilizaram a construção de 
um porto em Bahia Blanca. Uma das 
palestrantes mostrou uma ponte foi 
construída sobre o mar para ligar as 
estradas do continente ao porto. “E é 
um porto muito pequeno perto do que 
um dia teremos no Amapá”, comparou 
o vice-presidente mundial da Impa.

Outra palestra, de uma especialis-
ta da Holanda, reforçou a necessidade 
de incluir as incertezas do futuro no 
planejamento. “O número de hoje não 
significa que a carga estará valendo um 
certo valor, e que o navio será um certo 
tamanho, pois são muitos anos a fren-
te. Então no nosso projeto temos que 
considerar essas incertezas para que 
quando o porto comece a operar ele 
não esteja sobrecarregado, mas que es-
teja pronto para as décadas seguintes. 
Esse porto tem que estar pronto para 
operar com folga pelos próximos 40 
anos”, explicou Falcão. 

(Da Cidade do Panamá, SELES NA-
FES).
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Compras do Dia das Mães movimenta-
rá R$ 30 milhões, aponta Fecomércio AP
Da Editoria

A maior parte dos entrevis-
tados afirmou comprar 
pelo menos um presente, 

e gastar entre R$ 100 e R$ 200. O 
local apontado como preferido para 
as compras foi o centro comercial da 
capital.

Uma pesquisa da Fecomércio 
Amapá sobre as intenções de com-
pras para o período referente ao Dia 
das Mães, celebrado no segundo do-
mingo de maio, estima que o comér-
cio amapaense deve movimentar R$ 
30 milhões. Além disso, a Federação 
apontou preferência de preços, lo-
cais e presentes por parte dos habi-
tantes da capital.

De acordo com o levantamento, 
81% dos macapaenses pretendem 
comemorar a data. Desses, 41% irá 
comemorar na casa dos pais, 39% na 
própria casa, 13% na casa de paren-
tes e amigos, e 3% com almoço fora 
de casa.

A pesquisa também revelou que 
75% dos macapaenses pretendem 
ir as compras em busca de presen-
tes para o Dia das Mães. Do total 
de entrevistados, 65% pretendem 
levar pelo menos 1 presente, e 25% 
quer levar até 2 produtos, 5% até 3 
presentes, 3% até 4, e 2% 5 presen-
tes ou mais. Para a Fecomércio, esse 
comportamento revela que “não 
será apenas a homenageada que irá 
receber presente, pois nesta data é 
bastante comum presentear espo-
sa, avó, sogra e outras mulheres do 
núcleo familiar”, diz um trecho da 
pesquisa.

Acerca dos gastos com os presen-
tes, a pesquisa aponta que a maior 
parcela dos macapaenses, 33%, de-
seja gastar entre R$ 100 e R$ 200, 
outros 25% apontam o desejo de 
manter os gastos abaixo de R$ 100. 

Outro percentual menor estima que 
seus gastos ficarão entre R$ 200 e 
R$ 300, somando 16% dos entrevis-
tados.

Já entre a preferência de presen-

tes, 26% apontou a pretensão de 
compra para perfumes, 24% de pe-
ças do vestuário, 12% para sapatos 
e/ou bolsas, 9% de joias e bijuterias 
e 7% optou por flores. Os entrevis-
tados apresentaram com-
portamento semelhante ao 
de pesquisas passadas, de 
comprar presentes às vés-
peras ou no dia da data co-
memorativa; neste caso, no 
sábado, quando 33% dos 
entrevistados afirmaram ir 
às compras.

Em relação ao local de 
compra dos presentes, 51% 
dos macapaenses disseram 
optar pelo centro comercial 
e 33% irá procurar lojas de 
shoppings center.

Para o setor, o Dia das 

Mães é a melhor data para o comér-
cio, ficando à frente inclusive do pe-
ríodo natalino. Por isso, a estimati-
va de movimentação econômica no 
mercado “representa um resultado 
positivo para o segmento que é o 

principal impulsionador de 
emprego e renda do Esta-
do”, diz Fecomércio em tre-
cho da pesquisa.

A pesquisa da Fecomér-
cio foi realizada pelo Insti-
tuto de Pesquisa e Desen-
volvimento do Comércio 
(IPDC). Entre os dias 20 e 
23 de abril, 500 pessoas fo-
ram entrevistadas no centro 
comercial de Macap

Dia das Mães: Operação 
Presente Legal fiscaliza 
comércio de Macapá

Fiscais de consumo do Procon/
AP percorrerão shoppings e estabe-
lecimentos comerciais, para garantir 
os direitos do consumidor.

O Instituto de Defesa do Consu-
midor do Amapá (Procon/AP) ini-
ciou nesta terça-feira, 8, a Operação 
Presente Legal alusiva ao Dia das 
Mães, comemorado no segundo do-
mingo de maio. Até sexta-feira, 11, 
os fiscais de consumo percorrerão 
os shoppings e estabelecimentos co-
merciais para verificar se estão cum-
prindo as leis vigentes no Código de 
Defesa do Consumidor (CDC).

Também será verificado se as 
lojas estão disponibilizando aos 
consumidores informações claras 
quanto à forma de pagamento, se os 
produtos estão com preços visíveis 
e se esses estabelecimentos possuem 
um exemplar do CDC, para eventu-
ais consultas em caso de dúvidas por 
parte dos consumidores.

 
Os  fiscais pretendem percorrer 

os quatro shoppings da capital Ma-
capá e demais lojas do centro da ci-
dade, para garantir ao consumidor 
que seus direitos estejam garantidos 
evitando, assim, possíveis reclama-
ções.



em reforma este ano. Ao todo, a obra 
será custeada em R$ 2,9 milhões, sen-
do R$ 2 milhões provindos do Minis-
tério da Saúde mais contrapartida do 
Governo do Amapá.  

No Amapá
Cerca de 1,5 mil acidentes de trân-

sito foram registrados 
no primeiro trimestre 
de 2018 na área ur-
bana de Macapá. Em 
três deles houve vítima 
fatal. Os dados foram 
divulgados pelo Bata-
lhão de Policiamento 
de Trânsito (BPTran) 
do Amapá, que desta-
cou que a maioria dos 
casos foi ocasionada 
por pessoas não habi-
litadas.

Em 2017 foram re-
gistrados também 3 
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Reinaldo Coelho

Os acidentes de trânsito se 
configuram como grave 
problema de saúde pública 

no País. Essas emergências têm, po-
rém, um aspecto particular: a maioria 
delas é evitável. A avaliação é de Júlia 
Maria D’Andrea Greve, do Instituto de 
Ortopedia e Traumatologia do Hospi-
tal das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da USP, que completa dizendo 
que esses atendimentos representam 
um “roubo” importante de recursos 
da área médica.

Hospitais como o HC devem man-
ter uma equipe médica de plantão 
para o atendimento desses pacientes. 
Principalmente nos centros de refe-
rência é elevado o número de vítimas 
que chegam com um quadro clínico 
de alta complexidade, conta a médica. 
Acidentes com motos e atropelamen-

tos são os que costumam resultar em 
lesões de maior. Nessas situações, a 
manutenção da vida é a prioridade do 
atendimento, pela gravidade.

O Estado do Amapá tem sérios 
problemas com o atendimento de pa-
cientes com sequelas de acidente de 
transito, na sua maioria condutores de 
motocicletas. Além de lotarem o Hos-
pital de Emergência, tem a demanda 
da execução de cirurgias ortopédicas.

Um relatório de uma seguradora 
local aponta ainda que acidentes com 
motocicletas envolvidas apresentaram 
o maior número de vítimas no Ama-
pá. Dos 791 registrados no estado, 550 
tinham motos. Cerca de 80% das in-
denizações pagas em 2017 foram re-
lacionadas a acidentes com esse tipo 
de veículo.

O governo do Estado mantém 
um Centro de Reabilitação do Ama-
pá (CREAP) e nesta última semana 
anunciou que a unidade deverá entrar 

óbitos no mesmo período. Já em 2016, 
quatro pessoas morreram entre os 
meses de janeiro e março, segundo o 
BPTran.

“São mais de 532 solicitações ao 
Centro Integrado de Operações de 
Defesa Social (CIODES) por mês. 
Ainda tem os casos que não são conta-
bilizados porque as pessoas não acio-
nam a polícia”, explicou o comandante 
do BPTran, Coronel Cavalcante.

Outro dado preocupante é em re-
lação a quem causa o acidente. Ca-
valcante não indicou números, mas 
afirmou que, na maior parte deles, a 
pessoa que está conduzindo o veículo 
não possui habilitação.

“A grande maioria é de pessoas sem 
habilitação, que não passou por uma 
autoescola e não conhece as leis do 
trânsito. A imprudência é muito gran-
de”, reforçou. 

Para tentar conter a violência no 
trânsito, ele diz que a Polícia Militar 

MAIO AMARELO - ACIDENTES DE TRÂNSITO 
UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 
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do Amapá vem mantendo barreiras 
e ações educativas para conscientizar 
os condutores. A corporação também 
realiza a operação “Amanhecer Segu-
ro”, com a participação de outros bata-
lhões e órgãos de segurança da capital.

O objetivo da ação é policiar a ci-
dade no horário das 5h às 8h, monito-
rando principalmente àquelas pessoas 
que saem de festas, e as orientando 
para que não conduzam o veículo al-
coolizadas. A abordagem repressiva 
também é utilizada, quando necessá-
ria.

Entre os casos que mais chamou a 
atenção da sociedade amapaense está 
de uma criança de 5 anos morreu ao 
ser atropelada por um ônibus. O aci-
dente ocorreu no dia 9 de fevereiro, na 
Zona Norte. Segundo testemunhas, a 
menina caiu da garupa de uma bici-
cleta, conduzida pela irmã de 16 anos. 

A população anda nervosa e pre-
ocupada, pois nada mais garante que 
ao sair voltará ileso para sua residên-
cia. Na realidade do Amapá 
percebe-se que imprudência é 
a principal causa de acidentes 
no trânsito, tanto por parte de 
motociclistas quanto na fal-
ta de atenção do condutor do 
carro, e tudo isso somado ao 
uso do álcool, porque foi cons-
tatado que os pacientes mais 
graves que chegam no Hospital 
de Emergências consumiram 
álcool, com maior incidência 
na faia etária de 19 a 40 anos, 
e são, de longe, os que sofrem 
os piores tipos de acidentes, 
com mortes e sequelas irrever-
síveis”, pontuou o especialista.

Seu Almir Lavor diz que a 
imprudência a imperícia dos 
condutores, sejam de carro ou de 
moto os maiores responsáveis. Inclu-
sive o próprio pedestre que não obe-
dece a sinalização. “Sou usuário de 
ônibus diariamente, vi recentemente 
o Batalhão de Trânsito da Policia Mi-
litar, fazendo campanha para educar 
os motoristas por não cumprir a ve-
locidade na Rodovia JK, não precisa 
isso tem que cumprir a lei. Ali   está 
estabelecido são 60KM OU 40KM é o 
limite da JK. Tem que prendê-los ou 

multá-los é vidas que está em jogo, 
todo motorista passa por A U T O E S 
C O L A onde recebe todas as normas 
e deveres, já deveriam estar educados 
ou então compraram a carteira”.

Trânsito mata mais que uma 
guerra

De acordo com dados da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), cerca 
de 1,25 milhão de pessoas morrem, no 
mundo, por ano em acidentes de trân-
sito, e desse total metade das vítimas 
são pedestres, ciclistas e motociclistas.

Um dos objetivos da Agenda para 
o Desenvolvimento Sustentável 2030 é 
sobre segurança no trânsito, que prevê 
reduzir para a metade o número glo-
bal de mortes e lesões causadas por 
acidentes de trânsito até 2020.

Combate aos infratores
Os esforços da lei para punir 

quem mata ao misturar álcool e di-
reção   

Nos últimos 20 anos foram feitas 
cinco alterações na legislação de trân-
sito, três das quais nos últimos cinco 
anos. Ora se qualifica juridicamente 
um fato de uma forma, ora de outra.  
Essas mudanças não podem ser feitas 
no calor da emoção ou em função de 
campanhas midiáticas

A solução para os problemas crôni-
cos da violência no trânsito brasileiro 
depende de uma série de medidas que 
vão da melhoria das vias e estradas, 

melhor sinaliza-
ção, investimen-
tos até maior 
fiscalização. De 
todas as propos-
tas, existe con-
senso quando o 
tema é conscien-
tização dos mo-
toristas. Mais de 
95% dos aciden-
tes de trânsito es-
tão relacionados 
à falha humana. 
Isso mostra que 
é preciso mudan-
ça de comporta-
mento por parte 
dos condutores. 
E essa mudança 
só virá com cam-

panhas de conscientização
Isso está comprovado quanto ao 

uso do cinto de segurança quando a 
população se conscientiza, a lei pega. 
Paralelamente às campanhas de cons-
cientização, existe um grande número 
de iniciativas que podem ser tomadas 
para combater a violência no trânsi-
to. Tem um projeto no Congresso que 
permite ao INSS cobrar dos respon-
sáveis por acidentes todos os gastos 
e desembolsos feitos em função do 
atendimento às vítimas, seri9a uma 
maneira de punir onde dói mais, no 
bolso.

A deputada federal Christiane Ya-
red (PR), ferrenha defensora do en-
durecimento da lei, reconhece que 
programas de conscientização trazem 
resultados duradouros. “Na realidade, 
o ideal é trabalharmos com educação 
no trânsito dentro das escolas, para 
formar as novas gerações. Infelizmen-
te essa geração atual tem a certeza da 

impunidade. Então é preciso punir”, 
diz

Em dezembro de 2017 foi publica-
da a Lei 13.546 que aumenta pena para 
motorista que cometer homicídio ou 
causar lesão grave ou gravíssima ao 
dirigir alcoolizado ou sob o efeito de 
qualquer outra substância psicoativa. 
O condutor terá como pena a reclusão 
de dois a cinco anos, além de outras 
possíveis sanções. A nova regra entra 
em vigor em 120 dias.

Antes, a legislação previa que, por 
praticar lesão corporal culposa na di-
reção de veículo automotor, a pena se-
ria de detenção, de seis meses a dois 
anos e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir. No caso de ocorrer homi-
cídio culposo, fixava o aumento de um 
terço da pena. A nova lei altera dispo-
sitivos da Lei 9.503, de 23 de setembro 
de 1997.

Seguro de acidentes 
Número de indenizações pagas no 

Amapá por acidentes no trânsito tive-
ram um aumento de 28,72% em 2017. 
No total, foram 121 pagamentos do 
Seguro de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de Via Ter-
restre (DPVAT), de acordo com o Sin-
dicato dos Corretores de Seguros do 
Amapá (SINCOR-AP).

O índice foi considerado signi-
ficativo em relação à 2016, quando 
ocorreram cerca de 90 pagamentos, 
informou a presidente do SINCOR, 
Aldriane Alves. Com os valores entre-
gues no ano passado, o Amapá é o 4º 
da região Norte com o maior número 
de aumentos nas indenizações.

“Foi um aumento significativo de-
vido ao tamanho populacional no 
Amapá. As indenizações foram pagas 
nos três tipos de cobertura oferecidos 
pelo seguro, que são morte, invalidez 
permanente e despesas médicas”, in-
formou a presidente.

No Amapá, a única seguradora que 
administra o serviço registrou que os 
homens representam um pouco mais 
de 70% das indenizações pagas por 
acidentes.

A faixa etária entre 18 e 34 anos 
concentra quase 50% dos seguros pa-
gos. O horário de maior incidência de 

acidentes que geram indeni-
zações é das 17h às 20h, com 
21% dos totais de registros.

Porque Maio Amarelo
Depois do sucesso dos mo-

vimentos Outubro Rosa (em 
prevenção ao câncer de mama) 
e Novembro Azul (prevenção 
do câncer de próstata) abril 
azul, chegou o Maio Amarelo, 
cujo símbolo é um fitilho ama-
relo usado na lapela. Trata-se 
de um movimento interna-
cional de mobilização e cons-
cientização para a redução de 
acidentes e para um trânsito 
seguro em qualquer situação.

O objetivo é tornar o tema 
trânsito pauta diária durante todo o 
mês de maio e estimular, desta forma, 
a participação de toda a população, 
empresas, governos e entidades. Uma 
carta-convite já está sendo distribuída 
pelos organizadores do movimento 
aos representantes da sociedade orga-
nizada e poder público para uma ação 
coordenada de reflexão sobre um dos 
temas mais debatidos e que mais pre-
ocupa o país: as consequências e a re-
dução dos acidentes de trânsito.
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Federação Amapaense de Escolinhas de 
Futebol - II Campeonato de Futebol Sub-17
Reinaldo Coelho

No país do futebol milhares 
de meninos e meninas nu-
trem o sonho de se tornar 

um jogador profissional e vestir a ca-
misa de grandes clubes brasileiros, eu-
ropeus e mais recentemente, chineses, 
árabes e outros escudos para se torna-
rem estrelas.

Sim, estrelas como Neymar, Messi 
e Cristiano Ronaldo, entre tantos ou-
tros atletas que marcaram história na 
modalidade, despertam nas crianças e 
adolescentes o sonho de um dia serem 
atletas famosos. Para que isso aconteça 
muitos pais apostam suas fichas nas es-
colinhas de futebol.

É aí onde tudo começa. Escolas de 
futebol têm sido um dos principais 
trampolins para meninos bons de bola. 
Hoje a maioria dos clubes mantém 
contato permanente com algumas es-
colinhas e, de tempos em tempos, envia 
representantes para testar garotos que 
se destacam em cada uma delas.

As escolinhas de futebol espalhadas 
pela capital do Amapá trabalham no 
desenvolvimento social de crianças, em 
sua maioria carentes. Em busca de mais 
apoio os projetos resolveram se unir e 
criar a Federação Amapaense 
de Futebol das Escolinhas. 

Campeonato
Funcionando desde 2017 

a Federação Amapaense das 
Escolinhas de Futebol (FAEF) 
realizou Campeonato sub-17, 
envolvendo 24 projetos so-
ciais. Os jogos aconteceram 
no campo do São Paulo-AP, 
no bairro Infraero I, na Zona 
Norte de Macapá. E este ano 
está acontecendo a segun-
da edição do campeonato, o 
evento começou no dia 28 de 
abril e este domingo acontece 
o terceiro encontro das 20 escolinhas 
inscritas e está sendo disputado no 
Campo do Lalau, no Bairro INFRAE-
RO I, a partir das 16:00h e o seu térmi-
no está previsto para o mês de agosto, 
serão quatro meses de bola rolando. 

De acordo com o monitor Wilson 
dos Santos Ataíde, são mais de 250 
crianças que estarão na disputa. “Esta 
é a segunda edição do campeonato 
que reúne as escolinhas que atuam em 
atendimentos sociais, ou seja, o futebol 
é a ferramenta para atrair os jovens e 
crianças e as tirarem da zona de risco 
social”. 

Wilson Ataíde destacou que o cam-
peonato acontecerá todos os domingos 
e nos feriados, serão quatros jogos por 
domingo. “Estamos batalhando apoio 
e patrocínio, pois precisamos de bola 
e pagar a arbitragem e não cobramos 
nada das equipes para participarem. A 
secretaria estadual de Desporto e Lazer 

(SEDEL) está apoiando com o sistema 
de som”.

Ele explica que os projetos sociais, 
bancados pelos próprios técnicos, aju-
dam muito os jovens que não tem como 
pagar uma escolinha particular, a maio-

ria desses jovens estão na periferia. “É 
um trabalho voluntário, os encargos 
saem de nossos próprios bolsos, preci-
samos da ajuda do poder público para 
alavancar as atividades e ampliar os 
projetos, podendo agregar mais jovens”.

O presidente da FAEF explicou 
que contatou com o vice-presiden-
te da Federação Amapaense de Fu-
tebol (FAF), Paulo Rodrigues, para 
a doação de bolas, o que não foi 
atendido. “Nós precisamos desse 
apoio, pois o nosso trabalho e vo-
luntário, as despesas são arcadas 
pelos monitores das escolinhas 
como lanches, água, uniforme. 
Procuramos organizar de acordo 
com o nosso orçamento pessoal”.

O monitor que coordena o cam-
peonato, ressaltou a importância 
do trabalho das Escolinhas, pois 
a maioria dos clubes não tem for-
mado suas categorias de base, e é 

nesses eventos que os “olheiros” locais, 
vem “pescar” os garotos que apresen-
tam um bom futebol e os levam para 
terminar a lapidação desses futuros cra-
ques, e que as dificuldades são muitas. 
“Somente o Peixe da Amazônia, como é 

conhecido o Santos do AP, tem catego-
ria de base. Quanto está para começar 
os campeonatos locais, eles recorrem as 
escolinhas. Quanto acabamos os cam-
peonatos federados e estadual, os atle-
tas ficam esquecidos. Então estamos 

fazendo o nosso próprio campeonato, 
para valorizar os jovens que confiam 
em nós e possam indistintamente atu-
arem em um evento”. 

Mas o Campeonato Sub-17 da Fe-
deração Amapaense das Escolinhas de 
Futebol tem um objetivo maior, mos-
trar para todo o Estado que ela existe de 
fato e de direito e que funciona, com sa-
crifício, mais tem condições de colocar 
20 equipes em campo e disputar quatro 
meses de futebol, dando há mais de 300 
crianças a oportunidade de lutarem por 
um título e mostrarem seu valores com 
a bola rolando. “Queremos ser vitrine e 
poder através do campeonato mostrar 
os novos talentos que anualmente sur-
gem nas escolinhas. E é a oportunidade 
dos garotos com talento de mostrarem 
sua arte. Pois os campeonatos Sub-18, 
são realizados pela FAF e os jovens tem 
que serem filiados aos clubes federa-
dos”. 

A FAEF pede o apoio dos desportis-
tas amapaenses que os ajudem, doan-
do bolas, ou qualquer tipo de apoio é 
só contatar com o número (96) 9-9200 
6789 falar com Wilson Ataíde. Apoie 
essa iniciativa.
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MP vai à escola: projeto de prevenção à corrupção inicia na Es-
cola Estadual Quilombola David Miranda, área rural de Macapá
Da Editoria

O Ministério Público do Ama-
pá (MP-AP) iniciou nesta 
terça-feira (8), na Escola 

Quilombola Estadual David Miranda 
dos Santos, localizada na Vila Porto do 
Céu, área rural do município de Ma-
capá, o projeto “Prevenção à Corrup-
ção: o MP vai à escola”. A iniciativa es-
tratégica do MP-AP tem o objetivo de 
contribuir para a prevenção primária 
à corrupção, promovendo a educação 
para a ética e cidadania.

A escola David Miranda funciona há 
dois anos e seis meses em um imóvel 
alugado. Chegar até lá é um desafio di-
ário para professores, técnicos e alunos, 
que precisam enfrentar uma estrada 
sem pavimentação e bastante danifica-
da pelas chuvas. São aproximadamente 
230 estudantes do Ensino Fundamental 
I e II, mal acomodados em pequenas sa-
las de aula. 

Apesar das dificuldades estruturais, 
a comunidade escolar recebeu com en-
tusiasmo a equipe do MP-AP, forma-
da pelo procurador-geral de Justiça do 
MP-AP, Márcio Augusto Alves; a chefe 
de gabinete da PGJ, promotora de Jus-
tiça Gisa Veiga; o titular da Promotoria 
de Justiça de Defesa do Patrimônio Pú-
blico, da Probidade e das Fundações de 
Macapá (Prodemap), promotor Laercio 
Mendes e o gerente do programa MP 
Comunitário, Vilas Boas. 

Durante o lançamento, os membros 
do MP-AP conversaram com os alunos 
e estimularam uma reflexão sobre as 
consequências da corrupção, incluin-
do os pequenos atos praticados todos 
os dias. “Quem já furou fila? E quem já 
colou na prova? Com essas provocações 
quero demonstrar que também come-
temos erros ao longo da vida, mas po-
demos e devemos mudar. São pequenos 
atos, aparentemente inofensivos, que 
banalizam a cultura da corrupção em 
nosso país e nos tiram a esperança de 
que as coisas podem dar certo”, iniciou 
o PGJ, Márcio Alves.

O promotor de Justiça Laercio Men-

des recebeu uma série de perguntas dos 
alunos, com questões sobre a qualidade 
da merenda servida na escola, utilização 
indevida de benefícios para deficientes, 
sensação de impunidade e o compor-

tamento de pessoas que “querem tirar 
vantagem” sobre as outras. “Como nós 
vimos, a corrupção não é praticada so-
mente por políticos. Então, se quiser-
mos mudar a nossa realidade, devemos 
começar por nós essa mudança”.

Para a promotora Gisa Veiga, a aten-
ção dos alunos e o envolvimento do 
corpo técnico com a temática revelam 
o quanto o projeto é importante. “Deve-
mos agora levar o que aprendemos para 

as nossas casas e estimular essa conver-
sa também com os amigos. Vimos que 
a prevenção e o combate à corrupção 
devem iniciar por cada um. Então, con-
vidamos todos a se unirem ao MP nesse 
desafio”.

A diretora da escola, Maria das 
Graças da Silva Soares, agradeceu aos 
membros e servidores do Ministério 
Público. “Temos certeza que as coi-
sas podem melhorar com esse projeto. 
Além de despertar a consciência em 
todos nós, a iniciativa aproxima a ins-
tituição da nossa realidade e juntos po-
demos lutar por melhorias em favor da 
educação”.

Os estudantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental, com apoio dos seus pro-
fessores, produziram um vídeo sobre o 
tema, que foi exibido logo após as pa-
lestras e, ao final, houve apresentação e 

roda de Marabaixo.

Demais ações do projeto
O cronograma de visitas do MP nas 

escolas prevê, ainda esta semana, ações 
similares na Escola Estadu-
al Deusolina Salles Farias 
(Macapá) e Escola Munici-
pal Odete Almeida Lopes 
(na zona Norte da capital 
amapaense). 

Após a programação es-
pecial de lançamento, que 
será realizada em cada es-
cola, haverá oficina de for-
mação teórico-metodoló-
gica em gestores, técnicos 
e professores. O objetivo é 
instrumentalizar esses pro-
fissionais sobre os conceitos 
e temas relativos à preven-
ção da corrupção (cultura, 
sociabilidade, valores, ética 

e cidadania), visando a introdução des-
sas temáticas nos componentes curri-
culares ministrados por eles.

Na sequência haverá rodas de con-
versas com os alunos, utilizando os 
“Círculos de Diálogos”, uma metodolo-
gia de Justiça Restaurativa; oficinas de 
produção audiovisual e, por fim, uma 
mostra do material produzido, com 
premiação das escolas vencedoras.

Parceiros
São instituições parceiras do projeto 

“MP vai à escola”: Universidade Fede-
ral do Amapá (Unifap), por meio do 
Curso de Jornalismo; SEED; SEMED; 
Escolas Estaduais: Deusolina Salles Fa-
rias, David Miranda, Daniel de Carva-
lho, Osvaldina Ferreira da Silva, José de 
Ribamar Pestana, Jesus de Nazaré; Es-
colas municipais: Roraima, Odete Al-
meida Lopes, Lúcia Deniur e Piauí.
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13 de Maio - Dia das Mães - N. S. de 
Fátima - Abolição da Escravatura
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Reinaldo Coelho

Esta semana, estava dificil en-
contrar uma mulher, negra e 
mãe para homenagear, pesqui-

samos, contactamos diversos amigos e 
parceiros e explicamos que devido irmos 
circular a vespera de uma data simbóli-
ca que envolve esses três simbolos femi-
nino, tivemos a honrar de encontrar no 
blog do nosso amigo João Lázaro, o ht-
tps://porta-retrato-ap.blogspot.com.br/ e 
encontramos um resumo fotográfico da 
professora Marlene Santos Leite, com-
partilhada por Heraldo Amoras, amigo 
do bloguista e nos deu inspiração para 
que fizéssemos uma justa homenagem a 
uma pioneira do Magistério Amapaense.

Ao postar a foto João Lázaro explicou 
que tão logo recebeu a foto, enviada por 
ele ( Heraldo Amoras ), “foi fácil reco-
nhecer, num primeiro momento, que o 
rosto daquela professora que entregava o 
Certificado a ele, nos era familiar. Ime-
diatamente, procuramos uma pista para 
identificar aquela pessoa, cuja imagem 
estava bem nítida em nossa lembrança. 
Com a resposta dele foi desvendado o 
mistério e assim pudemos chegar à nossa 
ilustre homenageada!”.

Tratava-se da Professora Marlene 
Santos Leite, nada mais nada menos, que 
uma das filhas do saudoso Mestre Oscar 
Santos. Isso mesmo! Daí para a frente, foi 
fácil. Com ajuda da amiga Lúcia Uchôa, 

neta de Mestre Oscar, juntamos as peças 
e montamos o quebra-cabeças.

Acompanhe, agora, a história de nos-
sa Pioneira.

A paraense Marlene Santos Leite, nas-
cida em 18 de maio de 1938, é a caçula 
dos 5 filhos do casal Oscar e Júlia Guedes 
dos Santos.

Marlene foi com seus pais para o 
Amapá e lá estu-
dou no Grupo Es-
colar “Barão do Rio 
Branco”, onde tam-
bém lecionou, do 
primeiro ao quinto 
ano. Antes disso tra-
balhou nas Escolas 
Paroquiais São José 
e São Benedito.

Formou-se pro-
fessora pela Escola 
Normal de Macapá, 
paraninfada por seu 
pai Mestre Oscar 
Santos. 

Fez o Curso de 
Habilitação pela 
CADES (Curso de 
Aperfeiçoamento e 
Difusão do Ensino 
Secundário), para 
poder lecionar no 
ginásio. Se especiali-
zou em Matemática 
e foi professora, por 
vários anos, no Gi-

násio de Macapá.
Uma prova, é o registro histórico aci-

ma, em que a Professora Marlene entrega 
o Certificado ao aluno Heraldo Amoras, 
por ele ter concluído o Curso no Ginásio 
de Macapá (GM), em 1966.

Entre outras atividades que desem-
penhou, professora Marlene, lecionou 
Educação para o Lar na Escola Estadual 
José de Anchie-
ta; lecionou no 
MOBRAL (Movi-
mento Brasileiro 
de Alfabetização), 
por dois anos, no 
Grupo Escolar 
Pará, depois pas-
sou a trabalhar 
como secretária 
nas Escolas Prin-
cesa Izabel, Perpé-
tuo Socorro, José 
de Alencar e Cân-
dido Portinari, até 
se aposentar. Foi 
Diretora substitu-
ta durante as férias 
das titulares nas 
Escolas Perpétuo 
Socorro e José de 
Alencar.

Nossa home-
nageada aprendeu 
a tocar acordeom 
com seu pai, mas 
não seguiu o ca-

minho da música. Preferiu o magistério.
Professora Marlene, hoje aos 80 anos 

- embora com problemas de saúde e di-
ficuldades de locomoção - mas lúcida, 
continua morando com o marido no dis-
trito de Curiaú, município de Macapá. 
Seu esposo é oriundo da comunidade do 
Curiau. Não tiveram filhos naturais, ape-
nas um casal de adotivos.

Marlene Santos Leite - professora federal aposentada

“Nossa homenageada aprendeu a tocar acordeom com seu pai, Maestro Oscar 
Santos. mas não seguiu o caminho da música. Preferiu o magistério”.

Leno Serra Callins
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Uma nova esperança
Há muito, muito tempo, 

numa galáxia muito, muito 
distante... Essa conhecida 

abertura remete a uma franquia sím-
bolo da cultura pop, criada por George 
Lucas e, agora, pertencente à Disney. 
Estou falando de Star Wars ou, como 
foi traduzido para o bom português, 
“Guerra nas Estrelas”, uma franquia 
iniciada no cinema e que tem o meu 
apreço desde a minha infância, mas 
que, diferentemente do que alguns 
possam imaginar, não é conhecida por 
todo mundo.

Menos conhecida ainda é toda a va-
riedade de obras existente além dos fil-
mes, cada vez mais numerosos. Livros, 
séries animadas, jogos e muitas outras 
obras existentes em diferentes mídias 
integram o chamado “universo ex-
pandido” de Star Wars, universo esse 
que, hoje, se divide nos selos “lendas” 
e “cânone”. Basicamente, a diferença é 
que todas as coisas classificadas como 
“lendas” são produções de antes de a 
Disney comprar os direitos autorais de 
Star Wars e que não foram nem serão 
aproveitadas como parte da história 
válida (canônica) dentro do universo 
ficcional em questão.

Como já disse, a franquia tem o 
meu apreço desde a minha infância 
e, dos filmes, eu parti para os jogos e 
acabei chegando às histórias em qua-
drinhos e livros desse fascinante uni-
verso ainda na época em que a Disney 
não detinha os direitos sobre ela. Foi 
assim que eu conheci toda a riqueza 
que um universo ficcional pode ter, ao 
ponto de os povos e espécies de tal re-
alidade não apenas possuírem idiomas 
próprios, como eles terem o seu voca-
bulário e gramática detalhadamente 
apresentados.

Uma dessas línguas, falada pelas 
pessoas da cultura guerreira conhe-
cida como “mandaloriana”, chamou a 
minha atenção e me levou a pesquisar 
a respeito de outras línguas existentes 
em universos ficcionais. Comecei pro-
curando outras dentro da galáxia mui-
to, muito distante onde as histórias – e, 
agora, lendas – de Star Wars se passam, 
mas essa busca rapidamente me levou 
para as línguas existentes em outras re-
alidades fictícias, como, por exemplo, 
na das obras de J. R. R. Tolkien.

O fascínio que as línguas élficas da 
Terra Média despertaram em mim foi 
muito grande, afinal de contas, elas 
foram cuidadosamente construídas, 
parecendo-se realmente com línguas 
reais e, o mais impressionante: pos-
suindo histórias, o que lhes reforçava 
a vivacidade. Aliás, Tolkien acreditava 
que uma língua precisava disso para 
permanecer viva, de histórias, tanto 

que “Tolkien uma vez declarou que o 
esperanto teria sido mais bem sucedi-
do se houvessem mitos para acompa-
nha-lo”. Li isso no “Curso de Quenya”, 
um PDF facilmente encontrável na 
internet, ainda nessa época em que eu 
procurava assiduamente por línguas 
em obras de ficção. Fiquei me indagan-
do a respeito dessa língua mencionada 
por Tolkien e, enfim fui pesquisar.

Essa pesquisa me levou ao curso de 
Letras, queria construir línguas como 
as de Tolkien e como o esperanto de 
Zamenhof, mas, para isso, eu precisa-
ria entender de linguística. Todavia, 
toda essa jornada pessoal acabou me 
levando da linguística de volta para 
a literatura, pois, no curso supracita-
do, acabei entrando em contato com 
duas tristes realidades: a maior parte 
do povo brasileiro não lê e a maioria 
dos brasileiros é constituída por anal-
fabetos funcionais. Como e para quê, 
então, construir línguas em universos 
fictícios e enriquecê-las com histórias 
próprias se a população para a qual eu 
faria isso – os falantes de português 
– nem mesmo utilizam plenamente a 
sua própria língua?

Foi, então, que voltei minha aten-

ção não apenas para a própria língua 
portuguesa, como também para as 
produções literárias nacionais e, so-
bretudo, para as relacionadas ao Esta-
do do Amapá, integrantes da chamada 
“literatura amapaense”, nomenclatura, 
aliás, que eu prefiro não utilizar, mas 
a explicação para isso eu darei noutro 
texto, pois este é para falar, um pouco, 
do hábito de leitura.

Retomando. Ao voltar minha aten-
ção para as produções literárias rela-
cionadas ao Amapá, também me senti 
estimulado a produzir e voltei a escre-
ver, não apenas contos, que já escrevia 
antes da faculdade e para os quais eu 
pretendia construir uma ou duas lín-
guas, como também poemas. Até, en-
tão, eu não tinha uma relação lá muito 
próxima com a poesia e, ao começar a 
ler mais poemas e, consequentemente, 
a versificar – muito mais experimen-
talmente do que qualquer outra coisa 
– eu também comecei a ir aos eventos 
culturais relacionados.

Neles, pude observar diversas coi-
sas, dentre as quais, a principal é que a 
quantidade de pessoas que os frequen-
tam não é das melhores. Além disso, 
é muito mais fácil encontrar as mes-

mas pessoas do que alguma cara nova. 
Nem mesmo os estudantes da área de 
Letras, que deveriam marcar presença 
em peso nesses eventos, costumam dar 
as caras.

Isso fez com que eu me atentasse 
para outra triste realidade: a cultura 
local não é devidamente valorizada. 
Claro, existe uma série de fatores que 
levam a isso, mas, um dia, dedicarei 
um texto apenas para essa questão, 
que, inclusive, teve um episódio bem 
recente, envolvendo a Miss Amapá 
2018, Williene Lima, e o marabaixo.

Todavia, um fato é que existem ini-
ciativas culturais espalhadas por aí, 
quase todas muito tímidas, mas que, 
certamente, devem ser divulgadas. Por 
exemplo, no que tange ao hábito de ler, 
surgiram clubes de leitura nos últimos 
anos em Macapá, cada um possuindo 
uma proposta própria e, geralmen-
te, realizando encontros mensais, os 
quais, além de gratuitos, também cos-
tumam sortear brindes entre os parti-
cipantes.

Dois desses clubes são o “Leia Mu-
lheres” e o “Lítera-Amapá”. O primeiro 
se encontra mensalmente na livraria 
Leitura, no Garden Shopping, e cele-
brará um ano de existência no último 
sábado deste mês, no dia 26 de maio. 
O segundo, cuja diretoria eu integro ao 
lado de outras pessoas, como a poetisa 
amapaense Drilly Manfre, se reúne nas 
tardes do último sábado de cada mês 
(excepcionalmente, o encontro deste 
mês será dia 19) no auditório da Bi-
blioteca Pública Elcy Lacerda.

Quanto às propostas, o clube de lei-
tura “Leia Mulheres” possui um nome 
bem autoexplicativo, mas, para não 
deixar nenhuma dúvida: ele procura 
promover a leitura e o debate de livros 
escritos por mulheres, pretendendo, 
assim, valorizar as escritoras, visto que 
o mercado literário costuma ser visto 
como hegemonicamente masculino.

O clube “Lítera-Amapá”, por sua 
vez, não se restringe a qualquer gêne-
ro ou outra característica dos escrito-
res ou dos livros, procurando alternar 
entre livros nacionais, internacionais e 
“amapaenses”. Por exemplo, o livro de 
abril foi “Dom Casmurro”, de Macha-
do de Assis, e o de maio é “O Estran-
geiro”, de Albert Camus. O de junho 
certamente será de algum autor local.

Aliás, por falar em junho, a partir 
desse mês outra proposta do “Lítera-
-Amapá” sairá do papel, sendo exe-
cutada também na Biblioteca Pública 
Elcy Lacerda: a promoção de um sarau 
temático no segundo sábado do mês. 
Desde já, sintam-se convidados e apa-
reçam aos encontros dos clubes de lei-
tura. Até a próxima.

Leno Serra Callins
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13 de Maio - Dia das Mães - N. S. de Fátima - Abolição da Escravatura
Reinaldo Coelho

Neste segundo domingo de 
maio – dia 13 de maio, come-
mora-se o Dia das Mães, Apa-

rição de Nossa Senhora de Fátima e tam-
bém a Abolição da Escravatura no Brasil. 
Uma data histórica, religiosa e social.

No segundo domingo de maio é co-
memorado no Brasil o Dia das Mães. 
Este ano o dia coincidiu com a data 13 
de maio, onde festeja-se a mãe maior do 
mundo cristão, Nossa Senhora, e sua apa-
rição em Fátima (Portugal) e a absolvição 
pela mãe Princesa Isabel, regente do Im-
pério Brasileiro, que assinou o decreto de 
abolição da escravatura.

Dia das MÃES

A comemoração mais antiga do Dias 
das Mães tem origem na Grécia antiga, 
onde a entrada da primavera era come-

morada por Reia, a Mãe dos deuses. A 
tradição de homenagem às mães conti-
nuou com as festas em honra de Cibele, 
também chamada Magna Mater (Grande 
Mãe). 

Depois de cristianizado, o Império 
Romano continuou celebrando o Dia das 
Mães, mas no 4º domingo da Quaresma, 
em honra da virgem Maria, e da igreja-
-Mãe. Mas foi só no século XVII, na In-
glaterra, que as pessoas começaram a vol-
tar para suas igrejas-mãe no 4º domingo 
da Quaresma. Passou a ser conhecido na 
Inglaterra como “Domingo das Mães”. 

No Brasil o primeiro Dia das Mães 
foi promovido pela Associação Cristã 
de Moços de Porto Alegre, no dia 12 de 
maio de 1918. Mas foi só em 1932 que o 

presidente Getúlio 
Vargas oficializou 
o segundo domin-
go de maio como 
Dia das Mães no 
Brasil.

Em 1947 a data 
do Dia das Mães 
passou a ser inclu-
ída no calendário 
oficial da Igreja 
Católica no Brasil.

Aparição de 
Nossa Senhora

13 de Maio de 
1917. Neste dia as 
três crianças apas-
centavam um pe-
queno rebanho na 
Cova da Iria, freguesia de Fátima, conse-
lho de Vila Nova de Ourém, hoje diocese 
de Leiria-Fátima. Chamavam-se Lúcia de 

Jesus, já com 10 
anos, e Francisco e 
Jacinta Marto, seus 
primos, de 09 e 07 
anos.

Por volta do 
meio dia, depois 
de rezarem o ter-
ço, como habitu-
almente faziam, 
entret inham-se 
a construir uma 
pequena casa de 
pedras soltas, no 
local onde hoje se 
encontra a Basí-
lica. De repente 
viram uma luz bri-
lhante; julgando 
ser um relâmpago, 
decidiram ir-se 
embora, mas, logo 
abaixo, outro cla-

rão iluminou o espaço, e viram em cima 
de uma pequena azinheira (onde agora 
se encontra a Capelinha das Aparições), 
uma “Senhora mais brilhante que o sol”, 
de cujas mãos pendia um terço branco.

A Senhora disse aos três pastorinhos 
que era necessário rezar muito e convi-
dou-os a voltarem à Cova da Iria durante 
mais cinco meses consecutivos, no dia 13 
e àquela hora. As crianças assim fizeram, 
e nos dias 13 de Junho, Julho, Setembro 
e Outubro, a Senhora voltou a aparecer-
-lhes e a falar-lhes, na Cova da Iria. A 19 
de Agosto, a aparição deu-se no sítio dos 
Valinhos, a uns 500 metros do lugar de 
Aljustrel, porque, no dia 13, as crianças 
tinham sido levadas pelo Administrador 

do Conselho, para Vila Nova de Ourém.
Na última aparição, a 13 de Outubro, 

estando presentes cerca de 70.000 pes-
soas, a Senhora disse-lhes que era a “Se-
nhora do Rosário” e que fizessem ali uma 
capela em Sua honra.

Depois da aparição, todos os presentes 
observaram o milagre prometido às três 
crianças em Julho e Setembro: o sol, asse-
melhando-se a um disco de prata, podia 
fitar-se sem dificuldade e girava sobre si 
mesmo como uma roda de fogo, parecen-
do precipitar-se na terra.

Abolição da Escravatura

A escravidão foi oficialmente extinta 
nesse dia por meio da Lei Áurea. “Áurea”, 
por sua vez, quer dizer “de ouro” e - por aí 
- você pode imaginar o valor que se deu a 
essa lei, com toda a razão. Afinal, o traba-
lho escravo é uma prática desumana.

Assinado pela princesa Isabel, em 
1888, o texto da Lei Áurea é curto e bas-
tante objetivo, como você pode ver a se-
guir:

“A Princesa Imperial Regente, em 
Nome de Sua Majestade, o Imperador, o 
senhor dom Pedro II, faz saber a todos 
os súditos do Império que a Assembleia 
Geral decretou e Ela sancionou a Lei se-
guinte:

Art. 1º - É declarada extinta desde a 
data desta Lei a escravidão no Brasil.

Art. 2º - Revogam-se as disposições 
em contrário.”

Quando a Lei Áurea passou a vigorar, 
a escravidão já existia no Brasil há cerca 
de três séculos. Sua abolição, contudo, 
não representou o fim da exploração do 
negro no Brasil, nem a sua integração – 
em pé de igualdade – na sociedade brasi-
leira, que ainda tem uma enorme dívida 
para com os descendentes dos escravos.
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Mea culpa, quem fez
Trucidou-se a alta estima de 

Williane, Miss Amapá, uma 
moça, que suponho ser bela 

em função do concurso que conquis-
tou, onde o maior mérito é a beleza físi-
ca. E a ração dos ataques virulentos nas 
redes sociais foi motivada pela infor-
mação equivocada de que o Marabaixo 
– manifestação folclórica afro-amapa-
ense – havia surgido em função de um 
afrodescendente que nasceu no bairro 
Marabaixo em 1984. É um despautério, 
sim é; não resta a menor dúvida, porém 
sejamos honestos e não onestos. De 
quem é a culpa da desinformação da 
menina? Em parte dela, mas diria que 
colocando a culpa no campo da pro-
porcionalidade, ela fica com a menor 
parte e a educação do Amapá fica com a 
maior parte. E arrisco: se em dez moças 
três responderem corretamente o que é 
Marabaixo, troco de nome. Isso lógico, 
você apanhando essas moças de forma 
aleatória.

Falta sim, valorizarmos nossa cultu-
ra, nossa gente, nossas coisas. É o berço 
dessa preocupação deveria ser a escola, 
mas com certeza não é. Estamos negli-
genciando nossa história, nossas raízes 
e nossas tradições. Falo de forma mas-
siva, lógico que não ignoro os movi-
mentos mantidas as duras penas por fa-
mílias afro-amapaense como a Gongo, 
Ramos, Pavão, Naira e os movimentos 
do nosso interior. A UNA – União dos 
Negros do Amapá é a mantida às turras 
pelo jovem Yuri Soledade, da família 
Ramos.

O último grande feito foi a criação 
da Academia Amapaense de Batuque e 
Marabaixo, composta por uma plêiade 
de negros ilustres. Precisa abrir e consi-
derar que o negro não é só aquele que 
traz o privilégio de ter nascido com a 
tez escura, todos nós temos o sangue 
africano nas veias, digo a maioria do 
povo brasileiro e o amapaense não foge 
à regra.

Precisamos de mais, muito mais. 
Precisamos que nas escolas nossa cul-
tura seja ensinada, sem o preconceito às 
vezes velado outras vezes escancarado 
que percebemos. Marabaixo é coisa de 
preto, coisa de bebedor de pinga. Fecha 
esse barracão onde esses pretos fazem 
barulho à noite inteira. Lá se foi o bar-
racão do pavão ser maculado, sob a 
obediência covarde dos que cumpriram 
a esdrúxula ordem de quem era intru-
so em Terras Tucujú, apesar de cumprir 
função pública destacada no Amapá, 
mas quem foi cumprir a ordem sabia 
que ali acontece anualmente uma ma-
nifestação sagrada em louvor ao Divino 
Espírito Santo e a Santíssima Trindade 
e a parte profana com o Marabaixo e os 
bailes.

Mas é assim. Atirar pedra é muito 
fácil, assumir sua omissão e o silêncio 
sobre as coisas que nos dizem respeito 
de perto é que é difícil. Aí para lavar 
a alma daqueles críticos do fato, sem 

nunca se preocupar com o contexto en-
controu na definição infeliz motivo de 
sobra para os ataques.

 Alguns até gozaram, foram ao êx-
tase ao deitar crítica a ignorante, ape-
deuta, obtusa, burra que disse tamanha 
asneira. Quem repartiu a culpa? Quem 
disse: não! Nós temos que inserir de-
finitivamente a história do negro em 
nossas grades curriculares, até porque 
a lei 10.639/03 assim já determina. 
Quem em sã consciência vai além de 
Castro Alves e Zumbi dos Palmares. 
Meia dúzia. É risível esse número. Essa 
adjetivação de que o Marabaixo surgiu 
no bairro do mesmo nome em 1984 é 
um pouco de responsabilidade de cada 
um de nós. Quem é João Barca, Ladis-
lau, Natalina, Gertrudes, Zena Costa, 
Jurandir Carudo, Pavão, Julião Ramos, 
Tia Zefa, Sacaca e etc. São nomes ape-
nas para muitos e, poucos sabem da 
contribuição cultural legada por eles a 
todos nós.

OS REFLEXOS NEGATIVOS NAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E AUXÍLIO DOENÇA E O DIREITO A REVISÃO DO ARTIGO 29

A Revisão de Artigo 29 serve 
para os casos de concessão de 
auxílio doença ou aposenta-

doria por invalidez dentre o período de 
1999 a 2009, em que o INSS prejudicou 
os segurados no cálculo do benefício, de 
uma maneira a diminuir consideravel-
mente o valor do benefício. Quem rece-
be Pensão por Morte de um falecido que 
recebia algum desses dois benefícios no 
período citado também foi igualmente 
prejudicado.

Nos últimos anos os segurados rece-
beram em suas casas, um comunicado 
do INSS, informando sobre a revisão do 
benefício, com um reajuste no valor da 
renda, no qual viria um pagamento pro-
grama para daqui alguns anos.

Este pagamento se refere a parcelas 
atrasadas da Revisão do Artigo 29.

A Revisão do Artigo 29, foi um rea-
juste no valor de três benefícios do INSS: 
Aposentadoria por invalidez, Auxílio Do-
ença e Pensão por Morte.

Até o ano de 1999 os valores desses 
benefícios eram calculados sobre a média 
de todos os salários de contribuição dos 
segurados, e a partir de 1999, com a alte-

ração trazida pelo artigo 29 da Lei 9.876, 
ficou determinado que para os cálculos 
de benefícios, deveriam ser descartados 
20% dos valores dos menores salários de 
contribuição, ou seja, calculando a média 
referente aos 80% maiores salários.

Com a alteração da lei e a nova forma 
de cálculo, o valor dos benefícios aumen-
tou, porém, mesmo após a mudança le-
gislativa, o INSS continuou utilizando a 
formula antiga do cálculo, resultando em 
prejuízos bastante significativos para di-
versos segurados. 

Constatada a irregularidade, no 
ano de 2012, foi estabelecido acor-
do judicial, em ação civil pública 
proposta contra o INSS, onde este 
se comprometeu a revizar TODOS 
os benefícios e pagar o valor da di-
ferença retroativa.

No ano seguinte, já em 2013, em 
observância deste acordo judicial, 
o INSS reajustou todos os benefí-
cios, enviando carta para os segu-
rados informando sobre o valor do 
reajuste e estabelecendo uma data 
para daqui alguns anos (até 2022), 
visando o pagamento destes atrasa-
dos.

Ocorre que o INSS nem sempre cum-
pre com este pagamento, seja em casos de 
descumprimento de prazo para pagar, ou 
ainda si quer efetuando o pagamento de-
vido ao segurado.

O segurado não é obrigado a esperar 
por anos o pagamento deste valor, poden-
do requerer judicialmente o pagamento 
IMEDIATO do valor corrigido pelos ín-
dices legais.

Existem casos de segurados que rece-
beram o reajuste de seus benefícios, ago-
ra, anos depois, estão tendo que devolver 

o valor. Ou seja, além do INSS reduzir o 
valor do benefício, está ainda descontan-
do da renda dos segurados, até que o va-
lor concedido pela revisão seja retornado 
ao INSS.

Esta decisão administrativa, feita inde-
vidamente pelo próprio INSS, é absurda e 
ilegal, e, caso o segurado esteja sofrendo 
tais descontos ou tenha recebido a carta 
do INSS sobre a Revisão do Artigo 29, 
deverá procurar um profissional espe-
cializado em Direito Previdenciário, com 
conhecimento específico em revisões e 
cálculos.
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Na farmácia da vida existe um 
remédio imprescindível, 
antigo que é. Vem em gotas 

e atende a todas as indicações para os 
nossos males. Chama-se CARINHO.

É marca reconhecida no universo. 
Não tem similar, mas é permitida a 
generalização. O sal-base tem patente 
registrada, mas a sua produção é libe-
rada. Não se recomenda, entretanto, 
sua comercialização. É remédio sempre 
ofertado.

Na bula que acompanha aquelas go-
tas constam cuidados no seu uso, mas 
não é registrada nenhuma restrição ou 
contraindicação. A dosagem depende 
de quem prescreve - quase sempre uma 
alma bondosa que só quer ajudar.

Nossas reações é que valem para se 
avaliarem os efeitos das gotas milagro-
sas e, curiosamente, ficam marcadas 

na alma de quem as recebe. Sobre esse 
item, vale um comentário.

Embora a ciência não acredite em 
milagres, os estudiosos da farmacologia 

mundial disponível aos viventes ates-
tam notável melhora de todos os sinto-
mas e sinais clínicos registrados no ín-
timo das criaturas tratadas com aquelas 
gotas. Essa observação é corroborada 

por inúmeros estudos experimentais 
e clínicos e consta das recomendações 
seguras de todas as especialidades que 
cuidam da alma humana. Já há inúme-
ros estudos comprovando seus efeitos 
também em animais e em plantas. A 
molécula de água e os cristais minerais 
são susceptíveis de seus efeitos.

Ao contrário da farmacopeia dispo-
nível nos balcões da vida, aquelas gotas 
são suaves e seus efeitos perenes, veri-
ficáveis mesmo depois de terminado 
o frasco original por esgotamento ou 
defeito da embalagem reciclável, jamais 
do conteúdo. Este é sempre límpido e 
claro, transparente. Não se deteriora 
nunca. E é garantido pelo fornecedor 
universal.

Aqui na Terra, a representante deste 
extraordinário laboratório divino cha-
ma-se

MÃE.

Você sabe qual é sua missão?
Aliás, você sabe o que é mis-

são? Seria, talvez, uma missa 
com duração de cinco horas? 

Ou quem sabe uma “Miss Universo” 
com uns dois metros de altura? Hum, 
penso que não! Recorra ao dicionário e 
veja qual é a explicação contida lá.

Você deve ter encontrado, esque-
cendo o lado religioso, algo como ato 
de mandar, incumbência, comissão di-
plomática, etc. Essas são as definições 
encontradas, que isoladas, não nos re-
metem ao verdadeiro sentido da palavra 
missão. Mas então, o que seria missão?

Pode-se dizer que missão é a finali-
dade da sua existência, o porquê você 
está aqui, o que pretende fazer e a quem 
se destina essa sua existência. Já conse-
gue definir qual é a sua missão?  Ten-
te elaborar sua missão. Não é nada tão 
complicado de se fazer, requer apenas 
algum tempo para pensar qual é a fi-
nalidade pela qual você está aqui neste 
mundo repleto de maravilhas, na dra-
mática e dinâmica existência, chamada 
de vida.

Aonde você quer chegar daqui deter-
minado tempo? Quer ser gerente? Quer 
ser o melhor colaborador? Quer ser 
empresário? Mas o melhor empresário 
ou simplesmente quer ser empresário? 
Quer ser rico, milionário ou quer ser 

feliz? Será que é possível ser ambas as 
coisas, rico e feliz?

As pessoas dizem que é coisa do 
destino e que tudo que será para elas 
está reservado. Não duvido disso, mas 
se elas não forem buscar o que está re-
servado para elas, será dado a outras 
pessoas. Não deixe sua vida nas mãos 
do acaso, por mais difícil que seja o 
estabelecimento da sua missão e vi-
são, procure criar, claramente, em sua 
mente, o que você quer e siga em bus-
ca disso. Então, seu eu conseguir criar, 
claramente, minha missão e visão, bas-
ta seguir em busca disso? Calma! Não é 
tão fácil assim. 

Você tem que procurar adicionar os 
valores a sua missão e a sua visão da 
vida. Para você, o que são valores? É a 
quantidade de dinheiro que uma pes-
soa tem? São as jóias, o ouro, os carros, 
os bens materiais que se possui? Bem, 
com profunda tristeza, quero afirmar 
a você que muitos pensam exatamente 
assim.

Imaginam que valores têm a ver, 
apenas, com dinheiro e bens materiais. 
Mas com alegria, posso dizer-lhe que a 
grande maioria dessas pessoas não são 
felizes e, em dado momento de suas 
vidas, percebem-se sós, amarguradas, 
depressivas, desalmadas e não-amadas, 

esquecidas pelo mundo, pelas fracas ra-
ízes que criaram no fértil solo do amor. 
Elas dariam tudo o que têm para rece-
ber um afago verdadeiro de um amigo, 
dos filhos, do cônjuge ou até mesmo de 
um animal dócil como um cachorro 
que, sequer chega próximo dessas “pes-
soas”, pois até ele, embora não pense, 
entende o mal que uma pessoa dessas 
faz à sociedade. 

 Por valores, deve-se entender como 
os princípios éticos, morais, cimen-
tados em atitudes de fazer o bem, que 
norteiam a conduta e as ações de uma 
pessoa e que, inevitavelmente, lhes ren-
derão os melhores resultados. Todavia, 
quero comungar com você, algo que 
na teoria é facílimo transcrever, entre-
tanto, quando se fala de agir conforme 
os princípios escritos, a maioria, nova-
mente, não o faz. 

Pois o que  vemos, dia-a-dia, em to-
dos os noticiários, são notícias de cor-
rupção, de sonegação, de ferimento aos 
princípios da ética da moral,honestida-
de, integridade. Isso é uma pena, por 
isso é que o Brasil está nessa situação, 
o povo tem que aprender a conhecer 
sua missão e fazer sua parte e cultivar 
os valores que principiam sua vida e 
juntos acabar com os maleficios que os 
corruptos querem dominar.

Juracy Freitas

Carinho
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MAIO AMARELO: VIOLÊNCIA E TRÂNSITO - A GUERRA ENTRE NÓS

Há 1 ano atrás escrevi o artigo 
‘’Cadeias, Hospitais e Tran-
sito: em estado de guerra” 

(02.01.2017), que comentava que a vio-
lência urbana resulta da injustiça e da 
falta de equidade em nossa sociedade. 
Vemos muitos defendendo a matança 
dos bandidos, sem resolver as questões 
sociais. Apesar disso, houve um in-
vestimento em 2016, no Amapá,  de 1 
milhão no sistema penitenciário e cha-
cinas no Amazonas, mostrando que a 
solução não passa por aí. 

Mas a violência chega também em 
outros setores essenciais, como a saú-
de, as escolas e no trânsito. As mortes 
violentas ou causas externas geram cus-
tos elevados para a gestão da segurança 
pública e aos serviços de saúde de ur-
gência e emergência, exigindo mais re-
cursos, leitos de internação e todo um 
aparato humano e infraestrutura para 
acolher e tratar as vítimas. 

Não discordamos de que haja in-
vestimento no sistema prisional, para 
construir mais cadeias e desafogar os 
processos nos Fóruns. Mas os setores 
de saúde e de transporte viário deve-
riam ter orçamentos melhores, para 

evitar os acidentes e receber as víti-
mas.  Nos hospitais e no trânsito mor-
rem muito mais que 56 pessoas, jovens, 
crianças, policiais e cidadãos em idade 
economicamente ativa.  A cifra de ho-
micídios no Amapá em 2014 foi de 32,9 
% (IBGE).

Um governo que desembolsa mi-
lhões de reais para um sistema falido 
como o nosso sistema penitenciário, 
que é mais um albergue de acúmulo de 
gente pobre do que de ressocialização, 
está fadado ao fracasso, colocando a 
sociedade e os cidadãos de bem e pro-
dutivos sem assistência digna em seto-
res essenciais, como saúde, segurança e 
educação.  

A criminali-
dade e a bandi-
dagem não resul-
tam somente da 
falta de escolas e 
de instrução. De-
corre da família 
desestruturada, 
de uma socieda-
de injusta e ex-
cludente e de ges-
tores corruptos 

que ignoram as necessidades essenciais 
dos seres humanos. Sem investimentos 
básicos em educação, sem controle so-
cial e com a impunidade dos governan-
tes e políticos corruptos não adianta 
matar bandidos, reduzir a idade penal 
ou fazer cadeias de segurança máxima. 

As cadeias viraram entulhos e lixões 
humanos. Nos hospitais públicos as 
pessoas portadoras de traumas no trân-
sito e vítimas de violências ficam joga-
das nos corredores e sobre macas, em 
condições sub-humanas, por falta de 
leitos, equipamentos e recursos huma-
nos. Os doentes, nessa situação perdem 
não só a saúde, mas também a dignida-
de, permanecendo em condições insa-

lubres e anti-higiênicas. 
Os órgãos de controle externo só se 

manifestam nas desgraças ou quando a 
imprensa denuncia, como no incêndio 
e desabamento do prédio em São Paulo. 
Os Secretários e políticos não visitam 
os locais e nem executam ações preven-
tivas deixando as crises acontecerem. 
Nas questões da segurança e prevenção 
de violência no trânsito, os estudos e es-
tatísticas indicam as soluções, porém os 
governantes não seguem as orientações 
técnicas que poderiam resolver várias 
questões.

“Os dados atuais e taxas de morta-
lidade e de internações resultantes das 
violências no trânsito, não indicam 
tendências de redução. Por isso, os cus-
tos para a saúde pública (SUS) tendem 
a aumentar, o que em 2013 atingiu R$ 
5,14 bilhões, segundo o IPEA. Esses 
recursos foram gastos com as causas 
violentas: homicídios, latrocínios, le-
sões corporais e acidentes de trânsito, 
entre outros. Um crescimento de 130% 
nos gastos com essas causas, mostran-
do perdas de vidas e de divisas com a 
violência, num verdadeiro “estado de 
guerra”.  

AMAPÁ MARCA PASSO ENQUANTO A POPULAÇÃO CRESCE
O Estado do Amapá já ul-

trapassou a marca dos oi-
tocentos mil habitantes e 

a cidade de Macapá já supera a mar-
ca dos quatrocentos e cinquenta mil.

Números que exigem maior con-
centração de esforços e mais profis-
sionalismo na solução dos proble-
mas que vêm se acumulando desde 
quando essa unidade da Federação 
ganhou o status de Estado.

As eleições de 2018 são para o 
Amapá a mais importante de todos 
os tempos, não só pela realidade que 
está posta, mas pela necessidade de 
definir qual a estratégia de desenvol-
vimento que servirá de orientação 
para os próximos dez anos.

Estamos desacostumados de tra-
balhar com planos. Qualquer plano!

Deixamos tudo para ser resol-
vido sem a definição metas ou de 

referências que possam medir o de-
sempenho da gestão pública. O que 
interessa para todos. As soluções são 
departamentalizadas, as ações são 
pontuais, quando são, e essa estra-
tégia não tem oferecido resultados 
satisfatórios, tanto que os problemas 
de antes, continuam problemas de 
antes e sempre se cria novos proble-
mas e isso em todas as áreas da ad-
ministração do Estado do Amapá.

Não existe a capacidade de coor-
denar interesses, definir prioridades 
ou, pelo menos, indicar caminhos 
comuns, mesmo que as responsabi-
lidades continuem separadas, divi-
didas, ou individualizadas.

Prevalece a desconfiança, o aten-
dimento pela metade, a satisfação 
imediata. Está muito difícil de tra-
balhar uma ação conjunta para que 
haja uma recompensa estável e du-
radoura para a população.

Os exemplos estão nos serviços 
prestados, onde a população já se-
para, no mesmo Estado, órgãos que 
funcionam e órgãos que não funcio-
nam. Percebe que o coordenador ge-
ral que escolheu não coordena nada, 
está submetido, por uma série de 
circunstâncias às indicações de ou-
tros que, em tese, teria o mesmo in-
teresse que o coordenador.

Nem os próprios auxiliares ime-
diatos agem em nome de todos. Dá a 
clara preferência para agir em nome 
de grupos, às vezes responsáveis pela 
indicação para um cargo público 
chave na gestão ou para receber um 
gordo salário.

Foi assim que o Estado perdeu 
a distribuição de energia, está sem 
condições de melhora o serviço de 
distribuição de água, de coletar es-
goto, de melhorar o sistema estadu-
al de saúde, de dar condições para 
o sistema estadual de educação, a 

segurança pública se vira pelo pro-
fissionalismo e pela necessidade do 
cumprimento de rígido regulamen-
to.

As obras paradas, a incapacidade 
de assumir qualquer plano munici-
pal, prejudicam o ambiente urbano 
estadual e a insegurança nas regras 
ambientais locais freia o desenvolvi-
mento do setor e de outros que lhes 
são diretamente dependentes e que 
tateiam nos labirintos burocráticos 
difíceis de serem superados.

Os administradores amapaenses, 
de todas as áreas, precisam desco-
brir a melhor forma de trabalhar em 
conjunto, de buscar o mesmo objeti-
vo, pois, nesse momento o que me-
nos interessa para a população daqui 
é a superemacia de um órgão sobre 
o outro, pois, sabe, que o setor mais 
frágil é aquele que precisa ser man-
ter incólume, uma vez que a corrente 
é a mesma.
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Durante a solenidade, o gover-
nador Waldez Góes agradeceu 

o empenho dos servidores no 
atendimento aos usuários do 

Creap.

Carlos Souza , secretário de Justiça e 
Segurança Pública, participou do en-

contro das forças de segurança pública 
do estado, para combate a criminali-

dade.

Dulcivânia Freitas, Janine Cruz, Marcelle Nunes, 
Marciane Quintela, Neilly Flan e Elidiane Ama-

ral.

Governador Waldez Góes entre-
ga novas viaturas ao comando 
da Policia Militar e efetivou 
promoções de oficiais.


