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TRÁFICO E EXECUÇÕES
Vulnerabilidade nas fronteiras

FESTIVAL DO ABACAXI - Fortalece a economia de Porto Grande
                                                                                                                                                     3º Caderno

Certificação – “Área livre de aftosa com vacinação”                                             
                                                                                                          2º Caderno

Faltam policiais para patrulhar as fronteiras do Brasil facilitando a entra-
da de drogas e armas e fazendo crescer as execuções de rivais na briga por 
pontos de venda e domínio de rede consumidora. A briga entre facções faz 
aumentar a criminalidade local. A polícia pode evitar roubos e assaltos, 

mas, não pode prever um crime de execução.
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Editorial Violência tem causa estrutural

O assunto violência no Ama-
pá tem sido tratado de for-
ma irresponsável, sobretu-

do quando os números são analisados 
de forma equivocada. Seja por igno-
rância ou pela deliberada vontade de 
distorcer os fatos.

Depois da extinção do Decreto que 
criou a RENCA – Reserva Nacional 
do Cobre e Associados não teve ou-
tro assunto tão debatido nos veículos 
de comunicação do que a violência. E 
de fato essa é uma pauta permanente 
e que deve ser encarada com todo o 
zelo pelo Estado brasileiro. O que não 
pode, sob pena de provocar pânico na 
população, é interpretar os fatos ori-
ginados pela criminalidade de forma 
errônea.

A ONU – Organização das Nações 
Unidas, já em 2004, indicava que o 

número de assassinatos no Brasil cres-
cera 237% e, que todos os anos 40.000 
pessoas morrem vítimas da violência. 
A situação só agravou. O IPEA – Ins-
tituto de Pesquisa Econômicas Apli-
cadas e o FBPS – Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública apontam em estudo 
feito em 2016 que o Brasil é o país que 
mais mata no mundo. Mais do que a 
guerra da Síria.

Esse dado da ONU dá o tom da re-
alidade criminal do Brasil, o Amapá é 
Brasil, logo está no contexto. Entretan-
to, O IPEA e o FBSP apontam como 
um fator determinante na identifica-
ção dos grupos mais vulneráveis às 
mortes por homicídios os jovens de 21 
anos e com menos de sete anos de es-
tudo. Esses têm 16,9 vezes mais chance 
de ter uma morte violenta do que os 
jovens que chegam ao ensino superior.

Não é a falta de investimento em 

Polícia que leva ao alto índice de as-
sassinatos no Brasil e o Amapá está no 
contexto. E a falta de políticas voca-
cionadas a atender a imensa deman-
da de jovens que estão fora da sala de 
aula, vítimas de uma economia frágil 
e instável que vulnerabiliza as famílias 
e empurra a garotada para servir ao 
tráfico. As características das mortes 
falam por si. Execução! No crime nin-
guém obedece ao estatuto do desar-
mamento, tão pouco a inexistência da 
pena de morte. Espaço de poder não 
é debatido no diálogo ou nas urnas. 
No crime o poder é resolvido na bala. 
Cabe ao Estado combater, mas prevê 
acertos de contas ou crimes passio-
nais, é que querer que vivamos num 
“Big Brother”.

No Amapá o Estado investe em 
segurança, investe em educação e em 
saúde com setores prioritários, mas o 

passivo é muito grande e o Estado in-
felizmente se depara com a lógica per-
versa. A necessidade do povo cresce 
em proporções geométricas, enquanto 
a capacidade de resolver essas necessi-
dades tem crescimento aritmético.

O Estado está realizando concurso 
para o aparelho de segurança, Polícias 
Militar e Civil, mas o crime de tráfico 
e de responsabilidade das forças arma-
das. Esse é o setor do crime que tem 
sido o maior responsável pelos altos 
índices da criminalidade em nosso 
País.

Diante de fatos irrefutáveis e a ob-
tusidade de alguns, debitar nas costas 
do Secretário Eri Cláudio a razão para 
os tantos crimes encomendados que 
vem ocorrendo no Amapá ou na polí-
tica de segurança que tem sido execu-
tada com eficiência por essas bandas é 
uma injustiça tremenda.

Meus nobres concidadãos 
amapaenses, sinto-me na 
obrigação de saudá-los nes-

ta semana de reflexões cívicas, em que 
tive o privilégio de conduzir o cerimonial 
do Pelotão da Maçonaria, no desfile de 
7 de setembro, na Ivaldo Veras, em Ma-
capá. Queria ter aproveitado o momento 
para desabafar.

No instante em que o Sereníssimo 
Grão-Mestre Giovanni Tavares Maciel 
Filho, que governa a Grande Loja Ma-
çônica do Amapá, e o Delegado Maçô-
nico Estadual o Eminente Irmão Valdim 
Pereira de Souza que dirige o Grande 
Oriente do Brasil – GOB – Amapá, mi-
nha vontade era de ter pausado, ali, o des-
file, para salientar o trabalho que a Ma-
çonaria no Amapá tem desenvolvido em 
termos de fraternidade tendo por escopo 
louvar a DEUS, combatendo a ignorân-
cia, os preconceitos e os erros, em todas 
as suas modalidades. 

Não o fiz talvez pelos princípios ma-
çônicos que nos cobra o fim das vaidades, 
e com este espírito de obediência às leis 
do País e ao código de conduta maçôni-
ca, me restringi a apresentar a Maçona-
ria Tecnicamente, com ritos e graus, seus 
obreiros, mestres e filósofos, que procu-
ram viver segundo os ditames da honra, 

praticando Justiça e, sobretudo, amando 
o próximo, num trabalho incessante-
mente pela felicidade do ser humano e 
a emancipação progressiva e pacífica da 
humanidade.

Gostaria de ter tido mais tempo, para 
agradecer aos maçons pela fraternidade 
exercida, o povo deste Estado pelo legado 
que trazem. 

Enaltecer as autoridades que ali esta-
vam presentes, comandantes, técnicos e 
soldados, servidores, políticos e gestores. 
Meus colegas jornalistas, evidenciando 
o Jornalista Roberto Gato, que tem feito 
um trabalho magnífico a frente da Rádio 
Difusora de Macapá, para em seu nome 
reverenciar a todos que fazem comunica-
ção neste Estado, com responsabilidade e 
ética.

Queria ter falado com a população 
presente, como jornalista e maçom, di-
zer que vejo com bons olhos essa injeção 
de desenvolvimento que o atual gover-
no estadual tem buscado através de suas 
ações administrativas e de interação com 
as comunidades. Ao governador Waldez 
Góes, que tem mostrado coerência, com 
sua determinação pela produção de ali-
mentos, valorizando o homem do cam-
po, as obras de infraestrutura e a atenção 
a saúde e a vigilância pública que tem dis-

pensado, apesar da enorme crise por que 
passa o mundo.

Queria ter valorizado mais os meus ir-
mãos, minhas cunhadas, sobrinhos e so-
brinhas, como fiz aos quatro acadêmicos 
da Academia Amapaense Maçônica de 
Letras, que marcharam representando os 
33 imortais, de exaltá-los na Avenida pela 
união que a família maçônica do Ama-
pá tem vivenciado, com a aproximação 
das duas potências reconhecidas, Grande 
Loja e Grande Oriente. Dizer que o mo-
mento é o de dar as mãos pelo progresso 
deste lugar. A melhoria da qualidade de 
vida das pessoas que aqui vivem.

Enfim, agradecer a todos, em nome 
dos meus confrades, Sereníssimo Grão-
-Mestre Giovanni Tavares Maciel Filho e 
Delegado Maçônico Estadual, Eminen-
te Irmão Valdim Pereira de Souza, e ao 
Grande Arquiteto do Universo, pela na-
tureza e a vida.

Um pouco sobre a Maçonaria no 
Amapá

Com a criação do Ex-Território Fede-
ral do Amapá, alguns maçons, a convite 
do então Governador Janary Gentil Nu-
nes, vieram trabalhar como profissionais 
em diversos órgãos do governo.

No dia 24 de julho de 1947, foi fun-

dada a Loja Maçônica Duque de Caxias 
n° 16, hoje n° 1, do Rito Escocês Antigo 
e Aceito.

Os ideais fortificaram-se e em 20 
de agosto de 1988, as Lojas Maçônicas, 
existentes à época, constituíram legal e 
legitimamente a Grande Loja Maçônica 
do Amapá – GLOMAP, organização so-
berana e independente, com governo e 
responsabilidade ritualística e adminis-
trativa. 

Hoje essa Potência Maçônica con-
ta com um total de 12 (doze) Lojas, 400 
(quatrocentos) Maçons Ativos, adotando 
os Ritos: Escocês Antigo e Aceito; York; 
Emulação; e Schröder. Encontra-se re-
presentada nos municípios de Macapá, 
Santana, Mazagão, Laranjal do Jarí e Por-
to Grande.

Atualmente, a Grande Loja Maçônica 
do Amapá é governada pelo Sereníssi-
mo Grão-Mestre GIOVANNI TAVARES 
MACIEL FILHO.

A Maçonaria Universal também se 
encontra representada no Estado pelo 
Grande Oriente do Brasil – GOB, instala-
do neste Torrão em 1º de junho de 1989, 
com a criação da Loja Maçônica Tiraden-
tes n° 2599. 

Semana que vem a segunda parte da 
Maçonaria no Amapá..

Desabafo!
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Da Redação

ZONA FRANCA VERDE
Projeto do governo que cria o Selo Amapá é 

aprovado na Aleap

O Estado do Amapá deu 
mais um passo para a 
consolidação da Zona 

Franca Verde. Foi a aprovação pela 
Assembleia Legislativa do Projeto de 
Lei, de autoria do Poder Executivo, 
que cria o Selo Amapá – Produto do 
Meio do Mundo, que tem a finalidade 
de identificar e promover os bens pro-
duzidos no Amapá.

“A ideia do selo é agregar valor 
aos produtos industrializados aqui 
no Estado. Serão fortalecidas as ca-
racterísticas e identidades geográfica, 
histórica, cultural, social e econômica 
das regiões produtoras do Estado do 
Amapá. Buscamos criar uma marca 
que permita o reconhecimento re-
gional dos produtos, especialmente 
aqueles oriundos da Zona Franca Ver-
de de Macapá e Santana, fomentando 
o ambiente de negócios local”, explica 
Joselito Abrantes, vice-presidente da 
Agência de Desenvolvimento Econô-
mico do Amapá.

O Amapá possui hoje 35 indús-
trias em processo de implantação na 
Zona Franca Verde e duas delas já 
receberam a certificação de incentivo 
fiscal da Suframa para se instalar no 
distrito Industrial do Estado.

“Estamos elaborando uma car-
tilha com todos os requisitos para as 
indústrias receberem o selo em seus 
produtos. Em breve todo o material 
será lançado pelo governador Waldez 
Góes, que vem trabalhando incansa-
velmente para a consolidação da Zona 
Franca Verde e assim garantir mais 
emprego e renda para a população do 
Amapá”, enfatiza Joselito Abrantes.

Investimentos
O Amapá aprovou a inserção das 

duas primeiras indústrias que com-

A ideia do selo é agregar valor aos produtos industrializados aqui no Estado, especialmente 
os oriundos da Zona Franca Verde.

põem o corredor econômico da Zona 
Franca Verde em maio deste ano du-
rante a 279ª Reunião do Conselho 
Administrativo da Suframa (CAS), 
que ocorreu em Macapá.

As empresas são duas fábricas, 
uma de sorvete e outra de ração ani-
mal. Juntas, elas estão injetando um 
capital de giro de R$ 43,5 milhões e 
abrindo mais de 200 postos de traba-
lho no Amapá. “É um novo caminho 
econômico que o Amapá começa a 
trilhar, no rumo da industrialização, 
da geração de empregos e renda, da 
circulação de capitais e do desenvol-
vimento que o povo do Amapá tanto 
espera”, completou o governador Wal-
dez Góes.

Um exemplo para a Região Norte
O selo de produtos do Amapá 

pode virar modelo para toda a região. 
O selo, que certificará os produtos 
amapaenses com o título de proce-
dência: “Produto do Meio do Mun-
do”,  pode ser ampliado para toda a 
Amazônia, marca que já é a mais co-
nhecida em todo o mundo.  Fitocos-
méticos, artefatos de madeira, imobi-
liário, produtos alimentícios, florestais 
não-madeireiros, pesca, pecuária, 
oleiro-cerâmico, joias, pedras precio-

sas e ornamentais e floricultura são os 
produtos que trarão o selo de origem.

O selo é uma folha estilizada re-
presentando a biodiversidade da flo-
resta amazônica e sua forma e estru-
tura fazem alusão aos inúmeros rios 
da região. Os objetivos da certificação 
são valorizar os produtos regionais, 
incentivar as exportações, gerar em-
prego e renda. 

 Mas não será qualquer produto 
que poderá ostentar o selo. Há cri-
térios como conformidade com as 
normas sanitárias, ambientais e me-
trológicas de qualidade, respeito à 
legislação, responsabilidade social e 
ambiental, agregada ao conceito da 
moralidade, origem e genuidade de 
produção. 

Com a medida, o governo do Es-
tado busca a valorização e ampliação 
de mercado, fortalecimento dos em-
preendimentos, valorização dos pro-
dutos regionais pela própria popula-
ção, aumento de divisas e de geração 
de emprego e renda, além de começar 
a se trabalhar uma cultura de expor-
tação para os produtos certificados 
no Amapá nos mercados nacional e 
internacional, com a diversificação e 
melhoramento da capacidade de ex-
portação do Estado.

No rumo certo
O desfile cívico desse sábado na Zona 
Norte de Macapá dá o tom da preocupação 
do Estado com a segurança pública do cidadão. 
300 anos representando 16 estabelecimentos de 
educação desfilam com o tema: “A 
educação promovendo cultura e paz”.

Mudança???
Todo mundo quando fala na eleição de 2018 aposta na mu-
dança. Sou cético e os torcedores do flamengo que foram ao 
Maracanã na primeira partida da decisão do Campeonato 
Brasileiro mostraram que gostam mesmo é do Brasil bagunça-
do. O lixo pelas esquinas e terrenos baldios de Macapá é outro 
indicativo de que o quadro só muda se o povo mudar.

Prefeitura presente, rumo ao desenvolvimento...
Ofirney Sadala prefeito de Santana usou as redes sociais para 
anunciar avanços na educação do município portuário. Anun-
ciou em pleno sete de setembro que estava indo ao Matão do 
Piaçacá levar televisores, centrais de ar e etc. para melhorar as 
acomodações dos alunos. Apesar de toda oposição, o homem 
está trabalhando rapa.

No 1º Escalão
Dr. Vicente Cruz, um dos quadros mais preparados do Amapá, 
assumiu a pasta do Turismo. Já cheio de boas ideias para in-
crementar o setor. O Turismo de eventos é um ótimo segmento 
no Amapá, por exemplo. Que tal o carnaval equinocial?

Difícil
Ficou difícil ser petista após a delação de Antônio Palocci. 
Ele abriu a boca e entregou de bandeja o ex-presidente Lula. 
Fica difícil sustentar a tese da calúnia. Mas lógico que os mais 
vermelhinhos ainda dizem que faltam provas.

Só pra não esquecer
Um dos mais conceituados jornalistas da área policial do 
Amapá, Luiz Trindade, o homem da dança da cova, lembra 
que 96% da população carcerária do Amapá é formada por 
jovens na faixa etária de 18 a 29 anos. Aliás, não é à toa que 
o programa Amapá Jovem vai buscar essa turma que está na 
faixa de 15 a 29 anos.

Quem está na linha de tiro?
Todos nós, mas preferencialmente jovens de 21 anos com me-
nos de sete anos de escolaridade. Esses são os que mais mor-
rem e os que mais matam. Segundo o IPEA e FBPS.

A culpa é de todos
Essa é lógica do PSB para justificar os problemas do Amapá. O 
Camilo é inteligente o suficiente para entender que os proble-
mas sociais do Amapá não nasceram nem hoje e tão pouco on-
tem. Uma conjugação de fatores contribui para esse problema 
grave no Amapá. E aí passa por todos os governadores, inclusi-
ve ele e seu pai, ambos do PSB, que governaram o Amapá por 
15 anos e três meses. Ninguém pode esquecer que o município 
foi do PSB por quatro anos.

Dívida pública
O governo do Camilo é responsável por 55% da Dívida Públi-
ca do Estado, isso é empobrecimento do Estado Camilo, princi-
palmente quando a conta é paga com recurso do FPE, aliás, se 
não fosse de lá, seria de onde não é mesmo. Um retrocesso!
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Janderson Cantanhede e
Reinaldo Coelho

As deficiências na segurança 
da fronteira brasileira pas-
saram a ter mais relevância 

desde que a crise na Venezuela che-
gou ao ápice e multiplicou o número 
de imigrantes que buscam refúgio nos 
Estados brasileiros. A carência de in-
vestimentos para ampliação do efeti-
vo de segurança nas regiões próximas 
aos vizinhos sul-americanos, facilita a 
entrada de estrangeiros sem qualquer 
tipo de controle. Dessa forma, cede-
-se também espaço ao contrabando de 
armas e drogas no território nacional, 
alimentando a escalada da violência. 
Além desses crimes, fazem parte da 
lista o ingresso de veículos e produtos 
piratas; agressões ambientais e traba-
lho análogo à escravidão.

A problemática que envolve a ques-
tão do tráfico de drogas se expandiu 
cada vez mais no meio social. É uma 
guerra por poder e também por mer-
cado. Um dos resultados desse cresci-
mento sãos os crimes de execução re-
alizados pelos grupos criminosos que 
querem dominar o mercado e a rota de 
tráfico no Amapá.

A matança entre grupos rivais den-
tro dos presídios das regiões Norte, 
Nordeste e Sudeste esconde uma inten-
sa disputa pelo controle das rotas in-
ternacionais do tráfico de drogas, que 
está crescendo e colocando suas garras 
para fora, enfrentando os órgãos poli-
ciais amapaenses com revides, que até 
agora os criminosos tem levado a pior.

Os amapaenses têm assistido a essas 
sucessões de crimes que têm em co-
mum a utilização das drogas como cau-
sa predominante para a sua ocorrência. 
Diariamente está na pauta dos notici-

ários o assassinato com evidencias de 
execução, principalmente de jovens do 
sexo masculino. Todos esses lamentá-
veis episódios esquentam a discussão 
da política de atendimento ao usuário 
de drogas, em especial nesse momen-
to de intensa criminalidade e violência 
urbana, decorrente do narcotráfico que 
percorre o Brasil de Norte a Sul.

Combate às execuções
O início do mês de setembro foi 

marcado pela violência. Pelo menos 11 
homicídios aconteceram no Amapá, 
segundo a Polícia Militar. Destes, sete 
apresentaram características de execu-
ção e quatro vítimas tinham passagem 
pela polícia, informou a corporação.  

O comandante-geral da Polícia Mi-
litar, coronel Rodolfo Pereira, enfati-
zou que em grande parte dos casos a 
suspeita é de envolvimento com tráfico 
de drogas ou vingança. Ele reforça que 
apesar do número de homicídios ser 
considerado alto, houve uma diminui-
ção em outros tipos de crimes, como 
assaltos e furtos.

“Quatro vítimas tinham envolvi-
mento com o crime, o que dificulta 
muito o trabalho da PM, pois as mor-
tes são motivadas por vingança ou 
envolvimento com tráfico de drogas. 
Embora esse número seja considerado 
alto, em relação a outras modalidades 
de crime, como roubos e furtos, conse-
guimos fazer uma redução em todo o 
estado”, disse.

Rodolfo Pereira explicou que os ca-
sos de execução a Polícia Militar não 
têm como prevê e é difícil impedir que 

os homicídios ocorram. “Em todos 
os casos nós fazemos diligências para 
buscar os autores, mas não obtivemos 
resultados. Vamos continuar investi-
gando, junto com a Polícia Civil, para 
chegar aos autores e efetuar as prisões”, 
frisou.

O comandante ressalta que ainda 
não há informações sobre alguns des-
ses crimes e completa que o policia-
mento será reforçado também no inte-
rior do Amapá. “Estamos mudando a 
estratégia de policiamento para evitar 
que essa situação atípica ocorra no es-
tado”, disse.

O analista estatístico Adrimauro 
Gemaque destacou que o problema so-
cial é grave no Amapá. Os jovens entre 
15 a 29 anos que não estudam e nem 
trabalham encontram no crime, mui-
tas vezes, uma fonte de renda. Quando 
não é autor, é comparsa ou vítima. A 
degradação da juventude é muito gran-
de. “Estamos perdendo a nossa juven-
tude. Eu fiz um levantamento agora e 
constatei que 73% dos encarcerados 
no IAPEN (Instituto de Administração 
Penitenciária) são abaixo de 29 anos de 
idade. O orçamento do estado é de R$ 
5 bilhões, mas 35% estão comprometi-
dos com a dívida pública, sem margem 
para investimentos, por isso o governo 
tem que captar recursos da União para 
aplicar na segurança pública”, explicou.

Investimentos 
Destaque-se que os investimentos 

que o governo do Estado do Amapá, 
na atual administração, vem fazendo 
para estruturar a segurança pública 

TRÁFICO E EXECUÇÕES
Vulnerabilidade nas fronteiras

Faltam policiais para patrulhar as fronteiras do Brasil facilitando a entrada de drogas e armas e fazendo crescer as execuções de rivais 
na briga por pontos de venda e domínio de rede consumidora. A briga entre facções faz aumentar a criminalidade local. A polícia pode 

evitar roubos e assaltos, mas, não pode prever um crime de execução.

Coronel Rodolfo Pereira, comandante-geral da Polícia Militar no Amapá



porte e o preço da droga que chega aos 
grandes centros distribuidores e pos-
teriormente ao destino final. 

Porém, a deficiência é grande, se tra-
tando de recursos humano é pior, pois 
para operar nos 16.886 km de frontei-
ras terrestres, o efetivo policial federal 
é de aproximadamente mil servidores 
(incluindo agentes, escrivães, peritos, 
delegados e papiloscopistas). Com es-
tes números que são absolutamente 
irrisórios, esse efetivo deverá realizar 
além da fiscalização fronteiriça todas 
as demais atribuições das delegacias 
da PF nessas regiões, restando, para 
o controle migratório propriamente 
dito, míseros 200 homens para mo-
nitorar a linha que vai do Chuí (RS) 
ao Oiapoque (AP).  Esses dados são 
do Tribunal de Contas da União, por 
meio de Auditoria Operacional regis-
trada no TC 014.387/2014-0.

Muitos planos
Em junho deste ano, o Palácio do 

Planalto lançou o Plano Nacional de 
Segurança Pública e, entre as ações 
colocadas como prioritárias, foram 
definidas medidas com o objetivo 
de investir no reforço do controle de 
fronteiras. O programa ainda está em 
fase inicial, restringindo-se nesta pri-
meira etapa a tentar conter a violência 
no Rio de Janeiro. No entanto, para o 
futuro, estão previstas a intensificação 

de operações de repressão ao contra-
bando internacional, estimular a pre-
sença das Forças Armadas em ações 
de busca, além de fortalecer a estrutu-
ra de fiscalização nas rodovias federais 
e nos portos que são de responsabili-
dade da União.

O governo brasileiro procura ainda 
aproximar o diálogo com outros paí-
ses a fim de aperfeiçoar o combate às 
atividades ilícitas na fronteira. 

Juntas, as 588 cidades brasileiras, 
que têm países sul-americanos como 
vizinhos, abrigam quase 11 milhões 
de habitantes, que se queixam da des-
conexão entre as iniciativas federais 
e as demandas municipais. A maio-
ria que vive nessa parte do País está 
situada nas faixas de pobreza e sofre 
de invisibilidade na distribuição dos 
investimentos públicos.

Eliminar cada uma das distorções 
constatadas nas regiões fronteiriças 
também exige a integração dessas co-
munidades esquecidas na sociedade 
brasileira.

na fronteira. A parceria entre os ór-
gãos de segurança pública de ambos 
os países já acontece há cinco anos. 
Foi fortalecida quando uma quadri-
lha de brasileiros que aterrorizava em 
Saint Georges (Guiana Francesa) foi 
presa. A partir desse momento, a ci-
dade francesa concedeu uma carta de 
gratidão à polícia amapaense, e teve 
interesse em unir forças para comba-
ter o crime na região.

Esse sucesso repercutiu no Con-
gresso Nacional que deliberou a cria-
ção do Centro de Cooperação Brasil 
e França (CCP), pelo decreto nº 8344 
de 13 de novembro de 2014. O centro 
reúne policiais brasileiros e franceses 
com o objetivo de aprimorar o inter-
câmbio regular de informações e a in-
vestigação de ocorrências.

É na região da fronteira entre o 
Oiapoque e a Guiana Francesa que 
acontece o combate ao transporte 
clandestino, de sujeitos trazendo ar-
mas para assaltos em Macapá, drogas 
para abastecer as “bocas de fumo” e 
à garimpagem ilegal. Em um ano a 
Polícia Civil prendeu cerca de cem 
pessoas suspeitas de cometer crimes 
ilícitos.

Recursos e logísticas são necessá-
rios

Um dos gargalos para uma eficiên-
cia fiscalização e prevenção no com-

bate ao tráfico de drogas e armas é a 
imensidão dos rios e da floresta Ama-
zônica que se torna aliada dos crimi-
nosos. Eles conseguem driblar, em al-
guns casos, o baixo efetivo de combate 
ao narcotráfico existente na região.

Porém, a principal dificuldade é o 
reduzido aporte humano e material. 
Proteção de fronteira não é uma atri-
buição do estado e sim da União. O 
governo do estado defende um enga-
jamento maior das Forças Armadas na 
proteção da fronteira. É preciso que o 
governo federal entenda que o tráfico 
de drogas e de armas é um problema 
nacional. 

Responsabilidade federal
A fiscalização e o combate à crimi-

nalidade (contrabando, tráfico de dro-
gas e pessoas) são de responsabilidade 
da União. Sendo o país de dimensões 
continentais e estando as fronteiras 
por muitos anos abandonadas pelo 
poder público o tráfico de drogas fica 
facilitado, o que barateia o frete, trans-
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amapaense tem sido constante e cres-
cente.

Em março deste ano, o governa-
dor Waldez Góes anunciou investi-
mentos superiores a R$ 171 milhões 
na segurança pública. Os recursos 
são oriundos de emenda impositiva 
ao orçamento da União (R$ 90,6 mi-
lhões) com contrapartida estadual 
(R$ 2 milhões), que foram articulados 
pelo governador Waldez Góes junto à 
bancada federal; de 24 convênios fede-
rais que estão em andamento (R$ 27,7 
milhões), do Tesouro Estadual e do 
Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES (R$ 7,5 
milhões), e do Fundo Penitenciário 
Nacional – FUNPEN (de R$ 44 mi-
lhões).

Com referência os R$ 90 milhões 
de emendas impositivas o Ministério 
da Justiça, em julho, contingenciou 
R$ 42.813.748,00 do total alocado, 
aprovando R$ 47.872.807,00. O go-
vernador explicou que o Amapá tem 
o direito a pelo menos uma emenda 
impositiva por ano e foi o único Esta-
do da Federação que priorizou a segu-
rança pública, ao solicitar os recursos 
do governo federal. “Vamos cobrar al-
ternativas para resolver as questões do 
contingenciamento e readequação dos 
critérios do Ministério da Justiça. Nós 
estamos dispostos a cumprir todas as 
exigências, contudo, é necessária uma 
flexibilização”, frisou Góes na ocasião.

Já foram adquiridas e substituídas 
desde 2015, 160 viaturas para a Polí-
cia Civil, Militar, Corpo de Bombei-
ros e Polícia Técnico-Científica, além 
da aquisição do helicóptero do Gru-
pamento Tático Aéreo (GTA), cujo 
investimento foi de R$ 12 milhões. 
Além de estar em plena execução os 

concursos para policia Militar 300 va-
gas e 900 reservas cadastradas e para a 
Policia Civil foram oferecidas 25 vagas 
imediatas para Delegados e até 76 para 
formação de cadastro reserva. Além de 
120 vagas imediatas e até 380 reservas 
para agentes. Para Oficiais da Polícia 
Civil, o edital prevê 60 vagas imediatas 
e até 240 cadastros reserva, totalizan-
do 900 vagas. As provas do concurso 
da Policia Militar já aconteceram e da 
Policia Civil acontecem neste domin-
go (9).

Policiamento
O Amapá possui 730,4 km de ex-

tensão em fronteira com o território 
francês, dos quais 427,2 km são por 
rios e 303,2 km por divisor de águas e 
mais 52 km com Suriname. A Policia 
Federal do Amapá tem atualmente, 
apenas um delegado e um escrivão es-
tão lotados na delegacia de Oiapoque. 
O déficit compromete as investigações 
e demais trabalhos da Polícia Federal 
no município e na capital, Macapá. 

Mesmo com ações periódicas das 
forças federais em conjunto com ór-
gãos policiais estaduais e da Guiana 
Francesa, que trazem excelente re-
sultados, porém os criminosos usam 
o vácuo entre uma ação e outra para 
agirem com celeridade, produzindo 
sucessos nos tráficos que operam. O 
que se faz necessário é a instalação 
permanente dos órgãos policiais fede-
rais e constante vigilância para poder 
assim fechar as fronteiras para as fac-
ções que as usam para disseminação 
de suas atividades ilícitas.

A Polícia Civil em Oiapoque, junto 
com a polícia francesa, vem obtendo 
sucesso nas últimas operações fron-
teiriças de combate à criminalidade 

fronteiras do brasil
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Besaliel Rodrigues

Estamos refletindo, nesta sé-
rie de textos, sobre a influ-
ência do poder econômico 

na política, que não opera somente 
em uma frente, mas em várias e, mui-
tas vezes, concomitantemente, para 
garantir os resultados desejados.

Continuando a abordagem da in-
fluência sobre os eleitores, vejamos o 
terceiro tópico de nossa reflexão:

c) Participação popular e abuso do 
poder econômico

O governo agora é do povo, enti-
dade abstrata, do qual se formará o 
corpo eleitoral. É neste organismo 
que o poder econômico irá focar seus 
olhos com o intuito de plasmar a 
vontade do mesmo.

Através do abuso do poder eco-
nômico sobre os eleitores, a classe 
dominante, país oficial no dizer de 
Ariano Suassuna, modificará a von-
tade coletiva do eleitorado, principal-
mente do mais pobre e desinforma-
do, o país real, que não tem noção do 
significado do voto, e sim somente da 
prática do voto, motivada esta última, 
na maioria das vezes por razões fúteis 
(Folha de São Paulo, 24 nov. Ariano 

Suassuna, em entrevista concedida 
ao jornal, comenta os conceitos de 
país oficial e país real. O primeiro diz 
respeito ao grupo que efetivamente 
comanda a Nação; é a classe hegemô-
nica, muito bem articulada no seio 
da sociedade. O segundo, refere-se 
aos comandados).

Assim, o resultado das eleições 
não refletirá um projeto coletivo, mas 
apenas de alguns, em que a vontade 
dos eleitores ficará desfigurada, be-
neficiando-se apenas os usufrutuá-
rios do poder. A eleição ficará, assim, 
manipulada, falsa na essência, divor-
ciada da realidade.

O abuso do poder econômico so-
bre os membros da comunidade elei-
toral, prevalecendo-se do estado de 
pobreza material e cultural da maio-
ria dos eleitores, do déficit de cons-
cientização política e do superávit de 
ignorância eleitoral, provocará uma 
chaga no corpo eleitoral, tornando a 
vontade dos eleitores submissa à da 
plutocracia, destruindo o patrimô-
nio cívico e a consciência política do 
eleitor, transformando-o em um de-
linquente eleitoral.

A democracia participativa exige 
do cidadão interesse e vocação. Nem 
todos têm desejo de participar das de-
cisões coletivas. Assim, os especula-
dores eleitorais se prevalecendo deste 
fato saem “à caça” destes desinteres-
sados e desvocacionados, em período 
de eleições, para aliciá-los, ou seja, 
para utilizá-los como instrumentos 
de manipulação nos resultados dos 
processos eleitorais. Entretanto, as 
autoridades competentes devem ga-
rantir aos eleitores condições para 
fazerem suas escolhas livres de qual-
quer tipo de pressão.

O abuso do poder econômico 
pode se dar antes do início do plei-
to eleitoral, tecendo os corruptores 
uma malha de favores e consequen-
tes obrigações dos pleiteantes para os 
supostamente favorecidos respecti-
vamente.

Tais favores servem como ins-
trumento para captação de agentes 
multiplicadores de votos, os quais 
garantirão a difusão de informações, 
muitas delas distorcidas, referentes 
aos candidatos.

Neste contexto, o abuso do po-

der econômico no processo eleitoral 
pode ocorrer de duas formas básicas: 
direta e indireta. Na forma direta, o 
aspirante ao pleito eletivo usa seus 
próprios recursos para influenciar e 
dominar o eleitor. Na forma indireta, 
os recursos para “encantar” ou “be-
neficiar” parte de terceiros ligados ao 
candidato corruptor.

Na forma indireta do abuso, os re-
cursos podem ser de origem particu-
lar, isto é, de propriedade de terceiros 
interessados na vitória do candidato. 
Pode, ainda, ser de origem pública, 
advindo dos cofres públicos. Neste 
último caso teremos paralelamente 
ao abuso do poder econômico, o abu-
so do poder político, administrativo 
e a improbidade administrativa.

Preocupado o legislador com a 
situação desfavorável do eleitor no 
quadro pintado nos últimos parágra-
fos acima, começou a prever repreen-
sões aos abusadores, principalmente 
a partir da criação da Justiça Eleitoral 
séria e competente, funcionando no 
processo eleitoral com e para o cida-
dão, protegendo-o dos agentes ávidos 
pelo poder.

Tipos de atuação do poder econômico no processo eleitoral – III

A Reserva Nacional de Cobre e 
Associados (Renca) foi criada 
em 1984, durante a ditadura 

militar, sob forte influência nacionalista, 
com o objetivo anunciado de desenvolver 
pesquisas minerais na região amazôni-
ca, com direitos exclusivos do Brasil nas 
atividades ligadas à mineração. O estabe-
lecimento da Renca buscava sua preser-
vação para o futuro e salvaguardar uma 
região estratégica para as grandes empre-
sas brasileiras. 

A Renca possui área aproximada de 
47.00 Km2, extensão territorial compa-
rada ao estado do Espírito Santo e está 
localizada em meio à Floresta Amazôni-
ca, entre os estados do Pará e do Amapá, 
sobrepondo duas reservas indígenas além 
de nove unidades de Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs). O decreto 9142/17 do 
governo federal, de 22 de agosto de 2017, 
extinguiu a Renca e foi anunciado sem 
que o documento fosse debatido com o 
Ministério de Meio Ambiente, além de 

outras burocracias especializadas e prin-
cipalmente com a população, por meio de 
suas entidades organizadas, além do fato 
de que não houve a discussão e a aprova-
ção do projeto em plenário do Congresso 
Nacional.

O texto do decreto abre a atividade 
de pesquisa e de mineração da área pro-
tegida para setor privado, fundamen-
talmente, para as grandes corporações 
internacionais, uma vez que a extinção 
da Renca já havia sido anunciada cinco 
meses antes, em março, pelo ministro de 
Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, 
em evento em Toronto, Canada -  Pros-
pectors and Developers Association of 
Canada (PDAC) - no qual também foi 
apresentado um pacote de medidas de 
reformulação do setor de exploração  mi-
neral brasileiro, sob o pretexto de estimu-
lar o seu desenvolvimento. Em abril deste 
ano, o Ministério de Minas e Energia pu-
blicou no Diário Oficial uma portaria que 
dispunha títulos minerários dentro da 

Renca. O Canadá já é antigo consumidor 
de minerais brasileiros e possui expressi-
vo investimento em extração mineral na 
região de Carajás. A Renca, além de atrair 
interesse devido ao ouro, possui grandes 
reservas de tântalo, minério fundamental 
para a produção de eletrônicos e mate-
riais cirúrgicos.  

O primeiro decreto de extinção da 
Renca, nº 9.142/17, era pouco preciso 
quanto à vinculação do setor privado nas 
futuras atividades mineradoras. Entre-
tanto, o governo enfrentou duras críticas 
nacionais, ações na Justiça e atraiu publi-
cidade negativa na mídia, principalmente 
a internacional. 

O presidente Michel Temer realizou 
mudanças no texto anterior e lançou, em 
28 de agosto de 2017, um novo decreto, 
o 9147/17, com mudanças, segundo es-
pecialistas, “pra inglês ver”. O decreto 
mantém a extinção da Renca, ainda que 
tenha sido revogada a primeira norma 

do decreto anterior sobre esse conteúdo. 
Há permissão para a extração mineral 
exceto onde haja sobreposição parcial 
com unidades de conservação da natu-
reza ou com terras indígenas, ao menos 
que seja previsto no plano de manejo da 
área (BRASIL). Entretanto, ainda que te-
nha havido essa mudança,  é importan-
te ressaltar os impactos negativos que as 
atividades de mineração carregam em sua 
“genética”, entre elas: a migração de pes-
soas em busca de trabalho e renda;  ativi-
dades de altos impactos ecológicos oca-
sionados pela movimentação e desmonte 
pedológicos; abertura de estradas para  
escoamento de equipamentos, produtos 
e minérios; poluição e contaminação do 
solo, das águas superficiais e subterrâneas 
e do ar; geração de resíduos de toda natu-
reza, principalmente de resíduos quími-
cos, enquadrados como Classe I – perigo-
sos, pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas ABNT - NBR 10.004 (2004), que 
necessitam de rigoroso controle em todo 
o seu “ciclo de vida”. 

RENCA E MARIANA, NOVAS TRAGÉDIAS ANUNCIADAS – PARTE I
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Novos gestores na Ciência e Tecnologia, 
Turismo e Setor Produtivo

Reinaldo Coelho

O governador Waldez 
Góes voltou a reposi-
cionar e modificar pe-

ças no tabuleiro administrativo 
do Executivo amapaense e deu 
posse a novos nomes nas áreas da 
Ciência e Tecnologia, Turismo e 
Setor Produtivo. A reorganização 
do secretariado seguiu critérios, 
predominantemente, técnicos. A 
posse dos gestores ocorreu na tar-
de da última quarta-feira, 6, no 
Palácio do Setentrião, sede do go-
verno amapaense.

O cientista da computação e 
professor-doutor da Universidade 
Federal do Amapá (Unifap), Rafa-
el Pontes, é o novo secretário de 
Estado da Ciência e Tecnologia. 
Ele assume o lugar do meteorolo-
gista e pesquisador de carreira da 
Embrapa, Robério Aleixo Nobre, 
que agora passa a gerenciar o se-
tor produtivo do Amapá, à frente 
da Secretaria de Desenvolvimen-
to Rural (SDR). Nobre entra no 
lugar do engenheiro agrônomo, 
mestre em irrigação e drenagem, 
Hélio Dantas, que assume a partir 
de agora o Instituto de Desenvol-
vimento Rural do Amapá (Rurap).

O advogado Vicente Cruz à 
frente da Secretaria de Estado do 
Turismo (Setur), antes comanda-
da por Syntia Lamarão.

Góes afirmou que apesar dos 
setores modificados, no âmbito 
do poder público, iniciarem um 
novo ciclo de gestão, as políticas já 
implementadas terão continuida-
de. “Assim como as outras que já 
promovi, essas mudanças de hoje 
são para recompor técnica e po-
liticamente a equipe de governo. 
A administração pública requer 
sempre experiências renovadas, é 
um processo natural de qualquer 
gestão, afinal, somos responsáveis 
e devemos, por direito e dever, 
promover o processo de desen-
volvimento do Estado”, explicou o 
governador.

O novo secretário da Ciência 
e Tecnologia afirmou que contri-
buirá com o governo no processo 
de construção de políticas públi-
cas voltadas à ciência, tecnologia 
e inovação. “Vamos trabalhar ali-
nhados com todos os setores da 
gestão, fortalecendo o governo e 
construindo um Amapá cada vez 
melhor”, disse Rafael Pontes.

Já Robério Aleixo pretende 

aplicar todo o conhecimento ad-
quirido nos mais de 30 anos a ser-
viço da Embrapa nas políticas de 
desenvolvimento rural. “Nasci na 
beira do Rio Amazonas, e quero 
trabalhar para criar oportunida-
des para o nosso povo, e dese-
nhando um novo cenário para a 
produção de alimentos no Ama-
pá”, disse o gestor da pasta de De-
senvolvimento Rural.

O novo diretor-presidente do 
Rurap também dedicou mais de 
30 anos da sua vida profissional a 
extensão rural. Conhecedor pro-
fundo de todo o cenário, pretende 
aprimorar ainda mais as políticas 
de gestão do setor. “Vamos dar 
continuidade ao trabalho que vi-
nha sendo executado, agora, com 
ainda mais força e empenho, pro-
movendo oportunidades [para as 
cidades, localidades, comunida-
des e pessoas] que vivem da exten-
são rural”, garantiu Hélio Dantas.

No Turismo, Vicente Cruz quer 
mostrar as capacidades e poten-
ciais do Amapá para o mundo, 
mas, acima de tudo, promover o 
desenvolvimento do turismo lo-
cal. “Tenho o desafio de construir 
uma nova prática de promoção do 
turismo, olhando e cuidando de 
cada amapaense e cada canto des-
se estado”, reiterou o novo secre-
tário.

Perfis:

Robério Aleixo Nobre
Graduado em Meteorologia 

pela Universidade Federal do Pará 
(1981) e Bacharelado em Direito 

pela Faculdade Estácio do Amapá 
(Famap). É pesquisador da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa). Tem experi-
ência na área de Geociências, com 
ênfase em Climatologia, atuando 
principalmente nos seguintes te-
mas: clima e meio ambiente, tec-
nologia agrícola, produção de 
energia, desenvolvimento regio-
nal amazônico, desenvolvimento 
sustentável modelo e planejamen-
to, climatologia agrícola e mudan-
ças climáticas, Direito Ambiental, 
impacto e conservação ambiental.

Osvaldo Hélio Dantas Soares
Nascido em Santana, Osvaldo 

Hélio Dantas Soares é engenheiro 
agrônomo, mestre em irrigação e 
drenagem, membro da Academia 
Brasileira de Extensão Rural e 
conselheiro do CREA-AP. Ingres-
sou no serviço público no qua-
dro do Ex-Território Federal Do 
Amapá, cedido para a Secretaria 

De Desenvolvimento Rural, e há 
27 anos atua como extensionista 
rural no Serviço de Extensão Ru-
ral Do Amapá.

Rafael Pontes
 Brasiliense radicado no Ama-

pá. Professor efetivo da Unifap. 
Graduado em Ciência da Compu-
tação (PUCMINAS), mestre em 
Desenvolvimento Regional (Uni-
fap), doutor em Educação e Ensi-
no de Ciências e Matemática.

Vicente Cruz
Bacharel em Direito pela Uni-

versidade Federal do Amapá 
(Unifap), Vicente Cruz, já exerceu 
as funções de Procurador Geral 
da Unifap; Procurador Geral do 
Município de Macapá; Diretor da 
Emdesur; Procurador da antiga 
EMTU; Diretor do Procon, Secre-
tário de Desporto e Lazer, entre 
outras funções.

O novo diretor-presidente do Rurap também dedicou mais de 30 anos da sua vida profissional a extensão rural. 
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Criadores se unem no combate à febre aftosa no Estado que tem 
o segundo maior rebanho bubalino do país. Eles apostam nas 

exportações e na conquista de mercado no centro-sul

CERTIFICAÇÃO
“Área livre de aftosa com vacinação”

Páginas  4  e  5.
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Estudantes das Escolas do Novo Saber compartilham 
experiências com o novo modelo de ensino

Reinaldo Coelho

Estudantes que cursam 
o Ensino Médio nas 
Escolas do Novo Saber, 

de tempo integral, em Macapá 
e Santana, participaram de um 
encontro chamado “ICE Café”. 
A iniciativa é do governo do Es-
tado, por meio de sua Secretaria 
de Educação (Seed), em parce-
ria com o Instituto de Corres-
ponsabilidade pela Educação 
(ICE), parceiro do Estado na 
implantação das escolas de tem-
po integral no Amapá.

Durante dois dias, 16 estu-
dantes representando as oito 
escolas de tempo integral de 
Macapá e Santana, estiveram 
reunidos na Escola Augusto 
Antunes, em Santana, para con-
versar sobre o novo modelo de 
ensino. O momento também foi 
de apresentar práticas de suces-
so desenvolvidas pelos alunos 
durante as disciplinas eletivas, 
ao longo do primeiro semestre 
de aulas.

“Viemos compartilhar nosso 
protagonismo estudantil na Es-
cola Raimundo Virgolino. Cria-
mos um clube de ciências, para 
incentivar os colegas a desen-
volverem habilidades na área 

de física, química, matemática e 
outras disciplinas. Percebemos 
que os colegas ficaram mais in-
teressados em aprender”, refor-
çou a estudante Ingrid Costa.

Com atividades diversifica-
das e voltadas ao protagonis-
mo do aluno, as instituições, 
na avaliação de coordenadores, 

professores e dos próprios estu-
dantes, tornaram-se mais atrati-
vas e humanas.

“As disciplinas eletivas são as 
que mais nos atraem. Eu, por 
exemplo, participo do clube de 
música, onde ensino violão para 
outros colegas. Participar desse 
clube também é uma forma de 
aliviar a tensão do dia, relaxa 
a gente”, mencionou Antônio 

Neto, da esco-
la Tiradentes.

A proposta 
é trabalhar so-
bre a perspec-
tiva da forma-
ção do jovem 
a u t ô n o m o . 
Para isso, a 
matriz das es-
colas atende as 
disciplinas da 
Base Nacional 

Comum, que são as matérias 
como português e matemática, e 
a parte diversificada, que inclui 
disciplinas eletivas, projeto de 
vida, estudo orientado, práticas 
experimentais, entre outros.

“Quando comecei a trabalhar 
o meu projeto de vida na escola, 
com a orientação dos professo-

res, muita coisa mudou. Hoje me 
sinto mais focado nos estudos, 
afinal, quero alcançar os objeti-
vos que detalhei no meu projeto 
de vida”, comentou o aluno Igor 
Marques, da Escola Raimunda 
Virgolino.

No Amapá, as escolas Tira-
dentes, Colégio Amapaense, Rai-
munda Virgolino, José Firmino 
do Nascimento, Maria do Car-
mo Viana dos 
Anjos, Augus-
to Antunes, 
Alberto San-
tos Dumont 
e Elizabeth 
Picanço Este-
ves oferecem 
o programa de 
Ensino Médio 
em tempo in-
tegral.

E n c o n t r o 
com gestores

As equi-
pes gestoras 
das oito esco-
las de tempo 
integral do 
Amapá tam-
bém tiveram 
um momento 
de encontro. 
Diretores, ad-
juntos e coor-

denadores estiveram reunidos 
com consultores pedagógicos e 
de gestão do ICE. Durante dois 
dias puderam trocar experiên-
cias pedagógicas, bem como 
apresentar atividades desenvol-
vidas no ano em curso, com vis-
tas à avaliação de ações para a 
reformulação da proposta peda-
gógica dessas escolas.

Estudantes estiveram reunidos durante dois dias na escola Augusto Antunes, em Santana



Macapá-AP, 09 a 15 de setembro de 2017 HOMENAGEM - B3

Parabéns para Rádio do Povo!
Difusora 71 anos

Reinaldo Coelho

O s i s t e -
ma de 
r á d i o 

difusão do Ama-
pá está entrelaça-
do com a história 
da Rádio Difu-
sora de Macapá 
(RDM). Tudo 
começou com o 
Serviço de Alto-
-Falantes de Ma-
capá, instalado 
na Praça Veiga 
Cabral e com um 
estúdio, localiza-
do no prédio da 
Intendência, atu-
al Museu Histó-
rico do Amapá, 
equipado com 
um sistema de 
aparelhagem so-
nora.

Após aproxi-
madamente 100 
(cem) dias, em 7 
de junho de 1945, conseguiu fir-
mar uma parceria com a PRC-5 
Rádio Clube do Pará e através 
dela passou a transmitir pro-
gramas sobre o Amapá uma vez 
por semana, no horário notur-
no, que, posteriormente, eram 
retransmitidos pelo Serviço de 
Alto-Falantes de Macapá para 
acesso dos ouvintes locais.

A implantação da radiodi-
fusão no Amapá se completou 
cerca de seis meses depois, em 
15 de dezembro de 1945, com a 
primeira transmissão da Rádio 
Difusora de Macapá.  

As limitações iniciais da Rá-
dio Difusora de Macapá não a 
impediram de evoluir e melho-
rar sua programação. Ao longo 
dos anos seguintes a Rádio Di-
fusora de Macapá conseguiu tor-
na-se uma referência local, seus 
programas ganharam notorieda-
de e prestigio entre a sociedade 
Amapaense.  

A primeira emissora de rádio 
do Amapá, depois de 69 anos de 
existência e de várias mudanças 
ao longo do tempo em sua admi-
nistração, apresentou no início 

do ano de 2015, por ocasião da 
mudança de governo no Estado, 
seu novo plano de trabalho.

Com uma programação bas-
tante eclética procurando aten-
der todos os gostos, a rádio in-
seriu em sua grade de maneira 
dosada, entretenimento, infor-
mação e muita interatividade 
com os ouvintes, através de pro-
moções, pedidos musicais ou 
simplesmente um papo ao vivo 
para que eles se sintam parte 
também da rádio, que ao longo 
de sua história encantou e conti-
nua a encantar seus milhares de 
ouvintes espalhados por todo o 
interior do Estado.

O atual administrador jor-
nalista Roberto Gato, com dois 
anos e oitos meses no comando 
da Rádio Difusora de Macapá, 
mudou de “Velha Boa” para “Rá-
dio do Povo”, que de velha não 
tem mais nada, hoje navega na 
nuvens da tecnologia.

No início deste mês, a emis-
sora passou a transmitir a sua 
programação em tempo real 
pela rede social mais popular do 
mundo, o Facebook. Agora, além 
de escutar, os ouvintes também 
podem assistir o que acontece 

no estúdio durante a transmis-
são, tudo em tempo real, através 
da página da Difusora na rede 
social.

A transmissão dos progra-
mas em áudio e vídeo faz parte 
da nova plástica que a emissora 
oficial do Governo do Amapá 
vem implantando desde 2015. 
“A ideia é modernizar a Rádio 
Difusora agregando as novas 
tecnologias para preservar a au-
diência consolidada ao longo de 
todos esses anos e atender às ex-
pectativas de um público cada 
vez mais conectado”, explicou o 
diretor da Unidade de Progra-
mação (Uniprog), Jota Macêdo.

O que era uma simples ex-
periência virou a sensação do 
momento, ampliando o alcan-
ce de ouvintes dentro e fora do 
Amapá. “Não esperávamos esta 
repercussão significativa com a 
transmissão ao vivo dos progra-
mas, também conhecida como 
live. É uma experiência nova pra 
nós que fazemos rádio e para os 
ouvintes. Nos sentimos ainda 
mais próximos deles”, enfatizou 
o diretor-presidente da RDM, 
jornalista Roberto Gato.

No período de 3 a 9 de maio, 
o número total de pessoas alcan-
çadas com as lives foi de 45.573, 
um aumento de 1.755%, em 
comparação com os sete dias an-
teriores. E o envolvimento com 
as publicações teve um aumento 
de 3.325%, comparado à sema-
na anterior, engajando 13.427 
pessoas. São ouvintes dos mais 
variados lugares do Brasil que 
registram nos comentários a sa-
tisfação por acompanhar os pro-
gramas ao vivo.

“Amo Afuá, sou afuaense com 
muito orgulho! Parabéns, Difu-
sora, pela iniciativa...”, escreveu 
Rosileide da Silva. “Estou em 
São Paulo, assistindo. Aqui é pro 
mundo, cara”, escreveu outro ou-
vinte Rariomar Raridade. “Sou 
tucuju, abraços ao povo amapa-
ense desde Santa Cruz de la Sier-
ra – Bolívia”, registrou Rinaldo 
Junior. “Manda um alô pra fa-
mília Costa, no bairro Congos”, 
pediu Eliene Magno, moradora 
de Macapá.

Parabéns aos amapaenses que 
tem sua Rádio divulgando o que 
o Amapá realiza e precisa.

Parabéns aos amapaenses que tem sua Rádio divulgando o que o Amapá realiza e precisa.
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Reinaldo Coelho

A erradicação da febre afto-
sa no Amapá é um com-
promisso do atual gover-

no do Estado, desde 2015, que agora 
será consolidado com a certificação 
pelo Ministério de Agricultura como 
“Área livre de aftosa com vacinação”. 

O Estado do Amapá possui pas-
tagens naturais que se estendem por 
1,6 milhão de hectares. Infraestru-
tura de acesso aos mercados nacio-
nal e internacional. Experiência de 
quase seis décadas de adaptação às 
condições climáticas da Amazônia. 
Detentor do segundo maior reba-
nho de búfalos do país, com 280 mil 
cabeças, o Amapá há tempos reúne 
condições para ocupar um lugar de 
destaque nesse nicho da pecuária 

nacional. O potencial, porém, nunca 
se tornou realidade.

O motivo tem nome e sobrenome: 
Aphtae epizooticae, a febre aftosa, 
doença viral que ataca animais de 
casco bifurcado e, no caminho, fecha 
portas de mercados mundo afora.

Apesar de o último caso da doen-
ça ter sido registrado em 1999, desde 
então, o Estado nunca alcançou con-
dições sanitárias para sair da lista de 
áreas classificadas como sendo de 
“alto risco” pelo Ministério da Agri-
cultura.

“Faltavam união entre os produ-
tores e ação do poder público”, opina 
o produtor Jesus Pontes, cuja família 
chegou ao Estado há mais 60 anos e 
foi uma das pioneiras na criação de 
bubalinos. “O resultado é que sem-
pre convivemos com restrições.”

Mudanças 

Há menos de um ano, esse cená-
rio começou a mudar rapidamente - 
e para melhor. O primeiro passo foi 
a abertura da Associação dos Cria-
dores do Amapá (Acriap), que hoje 
tem 2.200 propriedades cadastradas.

“Reunimos todo mundo para di-
zer que a aftosa era um problema 
nosso, não do Estado. Nós é que não 
conseguíamos acessar o mercado”, 
relata Jesus, que se tornou o primei-
ro presidente da entidade.

A força concentrada logo deu 
resultados. Em reunião com o go-
verno, os produtores defenderam 
a necessidade de uma troca no co-
mando da Agência de Defesa e Ins-
peção Agropecuária (Diagro), onde 
identificavam um gargalo adminis-
trativo. “Havia um problema de ges-
tão muito grande. As informações 
sobre ações de vacinação não eram 
coletadas ou informadas no prazo 

correto. Alguns escritórios sequer 
produziam os levantamentos. E os 
anos iam passando, sem nada mu-
dar”, afirma.

O novo presidente da agência, o 
médico-veterinário e servidor de 
carreira José Renato Ribeiro, am-
pliou as parcerias com as entidades 
do setor privado, com foco nas falhas 
que, nos anos anteriores, impediam 
a mudança de status da pecuária lo-
cal. “Remodelamos o funcionamen-
to da Diagro em todo o Estado, com 
maior controle sobre o tráfego de 
animais”, diz.

Crescimento do índice de vaci-
nação

No ano passado, o Amapá fechou 
a vacinação com o melhor índice de 
cobertura de sua história: 95,59% 
(em 2015, a campanha atingiu 87,6% 
do rebanho). “Fizemos coletas de 

Certificação – “Área livre de aftosa com vacinação”

Criadores se unem no combate à febre aftosa no Estado que tem o segundo maior rebanho bubalino do país. Eles apostam 
nas exportações e na conquista de mercado no centro-sul

Pecuária amapaense terá uma transformação do pasto ao prato
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do Estado.

Segundo ele, uma das alternati-
vas será enviar animais para o abate 
em frigoríficos de outros Estados. 
“Esperamos um incremento de 15% 
a 20% no preço, pois vamos ter con-
corrência agora. Vamos poder ven-
der para um frigorífico no Pará, por 
exemplo”, diz.

 Logística
O Porto de Santana, que está pre-

parado para se tornar um grande 
polo exportador de grãos do Cen-
tro-Oeste, também poderá ser deci-
sivo nesse novo mercado. “A inten-
ção é utilizar contêineres sanitários, 
refrigerados, para fazer exportação 
de carnes específicas”, diz o presi-
dente da Diagro.

No Brasil, a carne de búfalo en-
contra um mercado crescente prin-
cipalmente nos Estados de São 
Paulo e Paraná. Por se tratar de um 
produto com baixo teor de gordura, 
encontra cada vez mais espaço entre 
os frequentadores de academias. “É 
um corte diferenciado, uma igua-
ria”, define.

De olho na abertura do mercado, 
a Soreidom, uma trading que atua 
principalmente com trigo e milho, 

já manifestou interesse em trans-
portar a futura carga em sua frota 
de navios para até 20.000 toneladas. 
O abastecimento de países vizinhos, 
como a Guiana Francesa, é uma das 
possibilidades.

O beneficiamento do couro tam-
bém entra nessa conta. Atualmen-
te, o produto produzido no Estado 
é vendido para uma fábrica do Rio 
Grande do Sul, onde é curtido, tin-
gido e vendido à Europa para ser 
utilizado na indústria de calçados e 
acessórios.

O florescimento da pecuária lo-
cal obviamente não passa apenas 
pela certificação como área livre 
com vacinação. O presidente da 
Diagro lembra que o consumidor 
externo exige muito mais do que a 
erradicação da aftosa.

“O Amapá tem um rebanho 
bubalino grande e áreas com po-
tencial de expansão. O que o estudo 
precisa é de uma transformação do 
pasto ao prato. Mudar toda a cadeia 
produtiva.”

Fontes: Revista Globo Rural.

que o ministério pleiteia o reconhe-
cimento internacional para o Ama-
pá, junto à Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE), que deverá ser 
efetivado até maio do próximo ano.

Reconhecimento nacional 
Em nota o Ministério da Agricul-

tura diz que a Agência de Defesa e 
Inspeção Agropecuária do Amapá 
(Diagro) pede a contratação ime-
diata de quatro veterinários, para 
os municípios de Laranjal do Jari, 
Cotias do Araguari e Porto Gran-
de, e oito auxiliares (técnicos agro-
pecuários). Também deverão ser 
adquiridas 14 caminhonetes e um 
quadriciclo para atuar nas áreas de 
várzeas.

O reconhecimento nacional do 
estado como livre de aftosa com va-
cinação está em análise no Mapa. 
Depois de atendidas às exigências 
para o bom funcionamento do ser-
viço veterinário local, deverá ser 
assinada Instrução Normativa, com 
o novo status sanitário do Amapá. 
Posteriormente o pedido de reco-
nhecimento de área livre de aftosa 
com vacinação será encaminhado 
à Organização Mundial de Saúde 

Animal (OIE).

Vacinação
No dia 15 de setembro, o Estado 

inicia mais uma campanha de va-
cinação que deve perdurar até no-
vembro e, segundo o diretor, os re-
sultados esperados são os melhores 
possíveis.

Segundo o governador, os traba-
lhos de vacinação dos rebanhos se-
guirão de forma intensa para que o 
Amapá mantenha o status, pleitean-
do para 2019 a certificação de “livre 
de aftosa sem vacinação”.

Vida nova para os pecuaristas 
do Amapá

Com a reclassificação concreti-
zada, se abre muitas possibilidades 
para a pecuária amapaense, que ti-
nha seu crescimento limitado pelo 
tamanho do mercado local. “Não 
adiantava aumentar o rebanho, por-
que não haveria para quem vender 
e o preço iria lá para baixo”, relata 
Jesus Pontes, cuja família cria 8 mil 
cabeças de búfalos em quatro áreas 

sangue em várias fazendas, investi-
gamos todas as doenças vesiculares 
e os resultados foram negativos, ou 
seja, não temos a circulação do vírus 
da aftosa no Amapá”, diz José Rena-
to.

A primeira conquista veio em 
maio. Por meio de uma instrução 
normativa, o Ministério da Agricul-
tura reduziu a classificação de risco 
para a doença no Estado de alto para 
médio. A mudança estabeleceu um 
patamar inédito para os produtores 
locais, que pela primeira vez estão 
oficialmente autorizados a alcançar 
o mercado nacional – desde que os 
animais sejam submetidos a uma 
quarentena de 15 dias antes de dei-
xarem as divisas locais.

A expectativa de todos, porém, 
está no que ocorreria a partir de 
agosto, quando está prevista a res-
posta, também pelo Ministério da 
Agricultura, a um pedido oficial de 
reconhecimento do Estado como 
área livre de aftosa com vacinação. 
Apesar das dificuldades, alcança-
mos as adequações no Programa 
Nacional de Erradicação da Febre 
Aftosa (Pnefa), por meio do sistema 
de auditorias, de supervisões nas 
unidades veterinárias locais (UVL) 
e inquéritos soroepidemiológicos, 
tendo um papel preponderante, 
orientando as adequações e melho-
rias necessárias à evolução da con-
dição sanitária”, diz trecho do pedi-
do.

O presidente da Diagro é oti-
mista em relação à possibilidade de 
uma nova qualificação. “Hoje, po-
demos dizer que atendemos a todas 
as exigências, inclusive para a cer-
tificação internacional, que iremos 

buscar ainda este ano”, avalia.
E esse otimismo foi concretiza-

do, pois de acordo com debatido em 
um encontro no Palácio do Seten-
trião entre a equipe de governo e re-
presentantes das instituições ligadas 
ao setor produtivo e de fiscalização 
da produção bovina e bubalina no 
Amapá, com o coordenador-geral 
de sanidade vegetal do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), Heitor Medeiros e 
o governador Waldez Góes.

Durante o encontro a boa no-
tícia foi transmitida pelo coorde-
nador-geral, Heitor Medeiros, que 
anunciou que até o fim deste mês 
será publicada, pelo Ministério, a 
instrução normativa que certificará 
o Amapá como um Estado “livre de 
aftosa com vacinação”.

Heitor Medeiros declarou sua sa-
tisfação ao ver os resultados alcan-
çados pelo Amapá e, principalmen-
te, com a excelente articulação de 
todos os entes envolvidos. “Encon-
tramos no Amapá todos os atores 
necessários para a conquista deste 
reconhecimento, muito engajados 
e compromissados, e essa é a base 
para que o trabalho flua com qua-
lidade também após a certificação, 
pois este status deverá ser mantido 
com muito trabalho”, salientou.

Os técnicos do Ministério da 
Agricultura já estão percorrendo os 
municípios do Amapá para avaliar 
“avanços e ajustes necessários” para 
que o Estado possa ser declarado 
área livre de febre aftosa com vaci-
nação. O assunto foi discutido com 
o governador Waldez Góes, para 
tratar as ações necessárias.

O coordenador informou, ainda, 
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XXIV Campeonato Norte/Nordeste e Centro Oeste Master de Natação

Campo Grande, a cidade Morena, 
sediou pela segunda vez a etapa 
do Brasileiro Master de Natação, 

com participantes de 9 Estados do Centro 
Oeste, Norte e Nordeste. A disputa acirra-
da do XXIV Campeonato Norte Nordeste 
Centro Oeste Master de Natação aconteceu 
na piscina do Rádio Clube no último fim 
de semana (2 e 3).

O Amapá participou com apenas 13 
atletas e conseguiu conquistar o 2º lugar 
perdendo apenas para os anfitriões que 
estavam com 99 atletas inscritos na com-
petição.

O presidente da Associação MS Master, 
Alexandre Espindola Sardim, informou 
que a categoria reuniu nadadores de 25 a 
80 anos de idade. “Trata se de uma con-
fraternização entre os amantes da natação. 
São convidados que ajudam no turismo de 
Campo Grande”, declarou na ocasião da 
abertura do evento.

Somente no sábado (2) foram batidos 
mais de 4 recordes o que representa me-
lhora na performance dos nadadores ve-
teranos. Destaque para a Vó Terezinha 
que bateu recorde e Paulo Ribas do Esta-
do do Pará, que participa do evento pela 
primeira vez em Campo Grande. Após as 
premiações ficou decidido que o próximo 
brasileiro Master de Natação será realizado 
em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, 
Nordeste do Brasil cumprindo assim as al-
ternâncias regionais. Em 2016 o evento foi 
sediado no Amapá.

Sucesso na piscina mato-grossense 
do sul

O Amapá brilhou com suas conquistas 
e o colecionador de medalhas e troféus, o 
amapaense Anselmo Guedes Junior, con-

quistou mais uma hoje no XXIV Campe-
onato Norte-Nordeste Centro-Oeste Mas-
ter de Natação, em Mato Grosso do Sul, 
ao vencer a prova dos 50m peito clássico.

Dizem que filho de peixe, peixinho é. 
E ele comprova esse ditado. Seu pai foi 
campeão brasileiro de natação em 1956 
e um dos grandes técnicos de natação do 
Amapá. 

Anselmo Guedes explicou que esta 
conquista o levou pela segundo vez ao 
pódio. “Eu consegui ser pelo segundo ano 
consecutivo campeão da prova 50M peito 
Clássico categoria 40+, além da 1 meda-
lha de prata e 1 de bronze individual e 2 
de prata no revezamento”.

Mas o nadador amapaense já está se 
preparando para enfrentar as raias das 
piscinas em novembro quando disputará 
o campeonato brasileiro.

“Pretendo participar do 60° Campe-
onato Brasileiro Master de Natação que 
será realizado em Curitiba nos dias 02, 03, 
04 e 05 de novembro de 2017”, explicou o 
medalhista máster.

O nadador 
Guedes, em 2016 
ajudou o Amapá a 
ser o campeão do 
XXIII campeona-
to Norte-Nordes-
te-Centro-Oeste 
Master de Nata-
ção realizado na 
piscina Olímpica 
do Estado com 1 
Medalha de ouro 
nos 100M peito, 1 
de prata nos 50m 
Peito, 1 de ouro no 

revezamento.
“Hoje faço parte da categoria 40+ onde 

nadam os atletas de 39 a 44 anos, e o nível 
é mais alto, em março de 2017 participei 
do Torneio Grão Pará Master de Natação 
representando a equipe Pororoca Master 
de Natação. Ganhei 5 medalhas, sendo 1 
de ouro nos 100m peito clássico, 1 de pra-
ta nos 50m peito e 1 de ouro e duas de 

prata no revezamento”.
Anselmo Guedes vem continuamente 

participando de todos os eventos nacio-
nais de natação, antes de Campo Gran-
de ele esteve na XXIV Copa Brasil, que é 
uma realização do Iate Clube de Brasília, 
em parceria com a Associação Brasileira 
de Masters de Natação Uma das mais im-
portantes competições nacionais e é a que 
encerra o calendário brasileiro de natação 
do 1º semestre. Os melhores atletas más-
ters brasileiros participam do campeona-
to, disputando as 24 provas individuais, 
nos quatro estilos de nado, nas categorias 
femininas e masculinas, além de três re-
vezamentos. 

Na edição de 2017 disputam nadado-
res de 74 equipes, representantes de 16 
unidades da Federação, desde o Amapá 
até o Rio Grande do Sul.

 “A expressiva quantidade de atletas 
inscritos mostra a credibilidade que o 
Iate Clube de Brasília tem no cenário da 
natação brasileira e tenho plena certe-
za que teremos a melhor Copa Brasil de 
Masters já realizada”, disse o 2º Vice-co-
modoro e Diretor de Esportes Individu-
ais, Gilson Luz.

A Natação Master inclui atletas a par-
tir de 20 anos, que competem em faixas 
de idade divididas de 5 em 5 anos. Nesta 
Copa Brasil, os atletas mais jovens têm 
20 anos e os mais idosos têm 93 e 95 anos 
de idade.  

Anselmo Guedes participou também 
da XXIV Copa Brasil Master nos dias 24 
e 25 de Junho realizado no Iate Clube de 
Brasília aonde eu consegui ficar entre os 
8 melhores nadadores de peito clássico 
do Brasil categoria 40+ que faz parte do 

calendário da ABMN - Associação Brasi-
leira Master de Natação

Quadro de Medalhas
O quadro de medalhas ficou assim 

entre as três primeiras equipes:
* Campeão MS-Master com 101 de 

ouro, 50 de prata e 26 de bronze.
*Vice campeão Amapá-Master com 

35 de ouro, 9 de prata e 5 de bronze. 
*Terceiro lugar DF-Master com 19 de 

ouro; 10 de prata e 1 de bronze.
Além do resultado positivo de um to-

tal de 49 medalhas, o que deu ao Amapá 
o 2° lugar geral do campeonato. A equipe 
amapaense trouxe 35 medalhas de ouro 
9 de prata e 5 de bronze, a marca de um 
Recorde brasileiro e a quebra de 23 Re-
cordes do norte nordeste. 



Os Jogos Escolares 2017 
iniciaram no mês de ju-
nho, promovido pelo 

Governo do Amapá, através da par-
ceria entre as secretarias de Estado 
do Desporto e Lazer (SEDEL) e da 
Educação (SEED). Este ano mais de 
6 mil alunos de 123 escolas públicas 
e privadas foram inscritos. As eta-
pas municipais e estaduais, da faixa 
etária de 12 a 14 anos, já foram fina-
lizadas e, agora, 102 alunos/atletas, 
classificados para a etapa nacional, 
preparam-se para embarcar com 
mais 23 pessoas da equipe técnica 
local para Curitiba/PR.

As modalidades olímpicas cole-
tivas são: futsal, basquetebol, han-
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Jogos Escolares: Atletas de 12 a 14 anos 
seguem para a Etapa Nacional, neste mês.

Da Editoria debol e voleibol. As individuais 
contemplam ciclismo, badminton, 
vôlei de areia, atletismo, judô, luta 
olímpica, natação, tênis de mesa e 
xadrez.

O chefe do Núcleo de Esporte e 
Rendimento da SEDEL, Olivaldo 
Nunes, ressalta que os atletas ama-
paenses terão todo suporte neces-
sário para que façam uma excelente 
atuação na etapa nacional. 

“Estamos agora preparando toda 
a documentação da delegação para 
que embarquem em 11 de setembro. 
Uma equipe formada por 17 técni-
cos e seis oficiais entre fisioterapeu-
tas, jornalistas e chefe da delegação 
acompanharão os nossos atletas 
amapaenses na disputa”, pontuou, 
reforçando que a integração cultu-
ral desses adolescentes com atletas 

de outro Estado 
contribuirá de 
forma significa-
tiva para o seu 
desenvolvimento 
pessoal, esporti-
vo e intelectual.

M u n i c i p a l 
Macapá e Santa-
na

No fim de 
agosto tiveram 

início as competições 
de modalidades cole-
tivas nos municípios 
de Macapá e Santa-
na, da faixa-etária 
de 15 a 17 anos, que 
seguem até o dia 4 de 
setembro. Os demais 
municípios já finali-
zaram suas competi-
ções.

Estadual
No período de 3 a 7 de outubro 

as equipes de atletas, de 15 a 17 
anos, vencedores nos seus municí-
pios participarão da etapa estadual. 
“Estimamos que aproximadamente 
570 alunos/atletas nas modalidades 
coletivas disputem a etapa estadual. 
Os vencedores seguirão para a etapa 
nacional, prevista para ocorrer entre 
16 e 25 de novembro, em Brasília”, 
explicou Olivaldo Nunes.

Segundo o cronograma dos Jogos 
Escolares, no dia 6 de outubro será 
realizada a competição estadual na 
modalidade vôlei de praia, que é a 
única individual de 15 a 17 anos.

Atletas paralímpicos
As modalidades paralímpicas es-

tão divididas em atletismo, natação, 
bocha e golbol, sendo esta última a 

A etapa nacional paralímpica ocorrerá de 21 a 25 de novembro em São Paulo

única coletiva.
As etapas municipais paralímpi-

cas já foram finalizadas. Até o mo-
mento já há 12 atletas paralímpicos 
(entre deficientes físicos, visuais e 
intelectuais) classificados na etapa 
estadual individual e prontos para 
seguir para a competição nacional. 
Nesta última semana, o derradeiro 
representante estadual na moda-
lidade bocha foi definido em uma 
competição, no prédio da Universi-
dade do Estado do Amapá (UEAP). 

“A participação deste público 
contribui para o seu bem-estar e 
desenvolvimento, e reforça o com-
promisso do Estado com a inclu-
são social. Estamos agora na fase 
de treinamento dos já classificados 
e temos ótimas expectativas quanto 
ao desempenho deles na fase nacio-
nal”, concluiu Nunes.
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FESTIVAL DO ABACAXI
Fortalece a economia de Porto Grande

O evento que iniciou na sexta-feira (8), e encerra neste domingo (10), 
com a proposta de valorizar a agricultura familiar amapaense e de 

movimentar a economia de Porto Grande. 

Página  4.
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INSPETOR WALDELOR DA SILVA RIBEIRO - * 1928 - +1989 “IN MEMORIAM”
Reinaldo Coelho

Hoje estaremos prestando uma jus-
ta homenagem “in memoriam” ao 
pioneiro Waldelor de Silva Ribei-

ro, que era inspetor da Guarda Territorial do 
então Território Federal do Amapá, e pai do 
jornalista Édi Prado. O texto abaixo foi escri-
to pelo jornalista a pedido do ilustre radialista 
João Lazaro, proprietário do blog https://por-
ta-retrato-ap.blogspot.com.br/

Waldelor de Silva Ribeiro nasceu no dia 24 
de junho de 1928, na localidade de São Miguel 
dos Macacos, Afuá, município do Pará. Filho 
de Joaquina da Silva Ribeiro e Abel José Ribei-
ro. Era uma espécie de faz tudo. Na época os 
meninos eram iniciados desde cedo a apren-
der várias funções e ofícios, entre elas a de de-
senhista e pintor de barcos.

Chegou ao Amapá no dia 23 de novembro 
de 1949. O Território estava começando a se 
erguer. O primeiro trabalho de Waldelor foi 
como pintor na Fortaleza de São José, enquan-
to preparavam a documentação para entrar na 
Guarda Territorial, no tempo de Janary Nunes, 
primeiro governador e desbravador. Morava lá 
mesmo na Fortaleza, enquanto aprontava um 
barraco no Beco da Mucura, ao lado do cente-
nário monumento.

Ele prometera que no máximo em um ano, 
levaria a mulher, Maria de Nazaré Prado Ri-
beiro, a mãe, já viúva e mais dois irmãos para 
Macapá.  E nas horas vagas “abria letras” para 
pintar os nomes das embarcações.

Além de pintor e desenhista, Waldelor 
possuía várias habilidades como carpinteiro, 
eletricista, barbeiro e por ter uma caligrafia in-
vejável, era chamado para redigir documentos 
oficiais, cartazes, avisos e outros serviços bu-
rocráticos.

Em pouco tempo ingressou nas fileiras da 
Guarda Territorial. E com o dinheiro ganho 
com os “biscates”, cumpriu a promessa de le-
var bem antes a família para Macapá em 05 de 
março de 1950.

Com o desenvolvimento e a chegada de ve-
ículos foi criada a Divisão de Trânsito (Ditran) 
e ele foi indicado para fazer parte deste seleto 

grupo, responsável pela emissão da Carteira de 
Motorista, fiscalização do trânsito na cidade e 
nos interiores dos então cinco municípios: Ma-
capá, Mazagão, Amapá, Calçoene e Oiapoque.

“Ser aprovado para tirar a carteira nessa 
época, precisava ter domínio de dirigir nas 
vias, estradas e ter amplo conhecimento de 
mecânica e das leis de trânsito”, relembram os 
motoristas pioneiros.

 “Os inspetores Waldelor,  Queiroga, Dário 
Silva, o Peixeiro e outros pioneiros, eram osso 
duro de roer e nessa época não havia corrup-
ção e ai daquele que tentasse. Era preso e ficava 
mais de ano sem o direito de fazer o teste para 
tirar a habilitação”, contam os antigos motoris-
tas.

Aposentou-se em 1984 e faleceu, vítima de 
erro médico em 28 de novembro de 1989. O 
nome de Waldelor da Silva Ribeiro está numa 
extensa lista de ex-Guardas Territoriais à espe-
ra para serem homenageados com nome de 
uma via na cidade ou outro monumento.  “Um 
homem íntegro. Nunca se envolveu em escân-
dalo. Viveu para a família e criou nove dos 10 
filhos, porque um deles morreu prematura-
mente, com menos de um ano de idade. Che-
gou a concluir o então 2º grau e formou quatro 
filhos com curso superior. O Edevaldo de Jesus 
Prado Ribeiro, bacharel em direito e delegado 
de polícia; Elisabeth Maria Prado, professora; 
Édi Prado, jornalista e Elinete das Dores Prado 
Ribeiro, secretária executiva”, relembra a espo-
sa, Maria de Nazaré Prado Ribeiro.

“A primeira casa ficava na baixada da Mu-
cura” (apelido de uma 
mulher, que mandava 
no pedaço, bem ao lado 
da Fortaleza, que depois 
ficou conhecida como 
Elesbão. Era onde se 
abrigavam os primeiros 
moradores vindos das 
Ilhas do Pará) “Lá fun-
cionava um matadou-
ro de porco, mas eram 
também abatidos gado, 
caça e funcionava como 

atracadouro de pes-
cado”, relembra.

“Depois o pre-
feito mandou ajeitar 
a área e nós tivemos 
que mudar para o 
Laguinho, que estava 
começando com a 
chegada dos negros, 
que moravam na 
Favela e nas Praças 
Barão do Rio Bran-
co e Veiga Cabral. 
Por isso chamado de 

bairro moreno da cidade”, narra D. Nazaré.
“O Delô (como era chamado carinho-

samente pela esposa), construiu ele mesmo 
a própria casa e mudamos para a Rua Gal 
Rondon, 618, em 1955, onde moro até hoje. 
Eu já tinha o Edilson José, Edvaldo de Jesus, 
Elisabete Maria e o Edevonildo  Nazaré Prado 
Ribeiro, (o Édi  Prado), ainda no colo. Depois 
vieram o Ednelson (falecido), Edival, Elinete, 
Waldelor Filho, o Luizinho (também faleci-
do), Edna e Edinaldo Prado Ribeiro. O salário 
não era tanto, mas dava para manter a famí-
lia. A vida dos meninos se resumia à escola, 
igreja, brincadeiras. Mas era tudo controlado. 
Não havia drogas, miseráveis, bandidagem e a 
Guarda Territorial era respeitada. Havia hora 
para sair e chegar em casa. Os filhos obede-
ciam aos pais. ”

 Como era e como está - com 90 anos - 
católica fervorosa, D. Nazaré acompanhou a 
construção da primeira capela de São Benedito 
e lembra da paz que reinava na cidade. “Meus 
meninos, com outros da vizinhança, jogavam 
bola na frente de casa. Carro quase não havia. 
O movimento começou com a construção da 
hidrelétrica do Paredão. Eram tratores, máqui-
nas pesadas e caminhões que passavam diaria-
mente levando equipamentos”, relata.

“A cidade cresceu de forma desordenada. 
Não levaram a sério o planejamento. Cada 
prefeito, embora nomeado pelo governador, 
fazia o que dava na telha. E hoje vivemos o 
drama em decorrência disso,” vem recordando 
D. Nazaré Prado Ribeiro. Lembra ainda que “a 
educação e a saúde eram prioridades do gover-
no. Todo menino tinha que estar em sala de 
aula e o governo dava uniforme, bota, material 
didático e os professores eram exigentes,”.

“Lembro bem que quando construíram o 
hospital por volta de 1947, o pessoal comen-
tava: para que um hospital tão grande para tão 
pouca gente? E é esse mesmo hospital que te-
mos até hoje para atender não só a capital, mas 
todo o Estado. ”

Waldelor era um dos inspetores respon-
sáveis para habilitar os motoristas e conceder 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Um 

produtor de hortaliças, gado, porco, galinhas 
e patos, além de fornecedor de frutas para 
atender ao Mercado Central, passava diaria-
mente em frente à casa dele como trajeto de 
ida e volta. Um dia o dito cidadão, se envolveu 
num acidente e foi constatado que não tinha 
a CNH. Ficou impedido de dirigir enquanto 
não tirasse a carteira. E faltando uma semana 
para realizar os testes, ele parou em frente à 
casa do inspetor e deixou uma carrada conten-
do frutas, legumes, galinha, pato, porco. Um 
abastecimento para mais de mês. Foi colocan-
do tudo no pátio da casa e buzinou para anun-
ciar o grande presente. Como Waldelor não 
atendia ao chamado pela buzina, decidiu bater 
palmas. E com um sorriso maior que o cami-
nhão, disse que era um presente. Desconfiado, 
Waldelor lembrou que aquele homem passava 
todos os dias pela frente da casa dele e nunca 
havia se dado ao trabalho de um “bom dia” e 
agora trazia presentes, às vésperas do teste para 

motorista?
E deu o prazo de cinco minutos para o 

mesmo colocar tudo de volta no caminhão sob 
pena de receber ordem de prisão. O vendedor 
tentou argumentar e Waldelor disse que agora 
só tinha quatro minutos. Numa ação relâmpa-
go, o citado senhor limpou o pátio.

De quebra foi advertido que ficaria suspen-
so para realizar os testes durante um ano.

Era assim que funcionava o serviço públi-
co. E Waldelor da Silva Ribeiro dizia que um 
homem sem moral e sem caráter não honrava 
as calças que vestia.

Texto do jornalista Édi Prado – filho do 
biografado – com depoimentos de antigos 
motoristas da cidade e da viúva de Waldelor, 
professora Maria de Nazaré Prado Ribeiro, 
que, com idade avançada, ainda mora em Ma-
capá. Como já foi escrito há algum tempo, o 
mesmo foi atualizado e adaptado ao blog, com 
a devida anuência do autor.

“Lembro bem que quando construíram o hospital por volta de 1947, o pesso-
al comentava: para que um hospital tão grande para tão pouca gente? E é esse 
mesmo hospital que temos até hoje para atender não só a capital, mas todo o 

Estado.” - Maria de Nazaré Prado Ribeiro (Viúva).



Macapá-AP, 09 a 15 de setembro de 2017 OPINIÃO - C3

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com

OBJETIVO: RENOVAR O MANDATO, O RESTO QUE SE DANE!

Apesar de tudo o que está 
acontecendo no resto do 
Brasil o que nos interessa 

de perto é o que acontece no Estado do 
Amapá e que é medido pelas ocorrên-
cias na sua superfície, no desempenho 
do seu governo e no nível de satisfação 
da população.

A área que está dentro dos limites 
do Estado, constituindo o ambiente 
dessa unidade federativa, além de ser 
protegida precisa ser explorada com 
sabedoria e em obediência aos estritos 
interesses da decisão população e não 
para satisfazer o ego ou os interesses 
econômicos e políticos de pessoas ou 
de grupos.

Recentemente, quando da extinção 
da Reserva Nacional do Cobre e seus 
Associados, figuras que pouco ou nada 
tem a ver com a população do Estado 

se apresentaram para colocar-se contra 
a um assunto que interessa, de forma 
direta e inequívoca, à população do Es-
tado. Nem por isso, aqueles que deve-
riam estar prestando atenção na popu-
lação, não a colocaram na posição de 
primeira interessada no assunto.

Uma espécie de alinhamento com 
os discursos de figuras que nunca se 
interessaram pelo Amapá e que pro-
curam motivação para justificar seus 
próprios erros e a conveniência de se 
alinhar a pensamentos populares com 
o claro objetivo de convencer o eleitor 
de que está agindo conforme a vontade 
desse eleitor.

O político trata o mandato que re-
cebeu, por decisão do eleitor, de ma-
neira diferente conforme se aproxima 
a eleição em que pretende renova-lo. E, 
quando o mandato passa da metade, o 

político reserva boa parte do seu tem-
po para definir a estratégia que utiliza-
rá para o período eleitoral. 

Os mandatários que vão para dispu-
tar o voto do eleitor da próxima eleição 
já fizeram as contas, ou mandaram fa-
zê-las e, certamente, foram aconselha-
dos a agradar o eleitor e, por isso, não 
podem perder qualquer “oportunida-
de”, mesmo que tenha que negar tudo 
o que disse até agora ou se aliar àquele 
que “jurou” nunca mais se aproximar.

Ainda, considerando esse contexto, 
existem os oportunistas que avançam 
sobre o eleitor mostrando que estão 
alinhados com alguém que já cuidou 
bem da população ou que tem condi-
ções de assim fazer, como aquele que 
acredita que, por estar ao lado de fa-
mosos, a relação entre ele, na condição 
de candidato, e o eleitor pode melhorar 

e, quem sabe, nele votar.
Ainda com referência ao episódio 

Renca, os agentes públicos do gover-
no estadual preferiram emudecer, não 
disseram nada, muito embora em dis-
curso digam que o Amapá precisa de 
alternativas para o desenvolvimento, 
para melhorar a renda da população, 
para, afinal modificar, para melhor, 
a qualidade de vida do povo e, quem 
sabe, pagar o salário dos servidores de 
forma integral e de uma única vez.

Bom se não fosse só discurso!
Enquanto isso a população, prin-

cipal objetivo de qualquer governo, 
continua a mercê de governantes e 
representantes que estão muito mais 
preocupados na reeleição, na renova-
ção do mandato, do que buscar meios e 
maneiras para melhorar a condição da 
população. 

Leio nos jornais que Donald 
Trump, em mais uma de suas 
bravatas, ameaça jornalistas 

constantemente, assim como o seu 
arquirrival Maduro, na Venezuela. 
Talvez Trump não chegue a mandar 
fechar jornais ou canais televisivos, 
como o venezuelano, mas, na realida-
de, o seu comportamento difere pou-
quíssimo do “homem de bigodes” sul-
-americano.

Uma simples pincelada em qual-
quer livro sério de história geral nos 
mostra que os comportamentos, assim 
como certas expressões idiomáticas 
pronunciadas em diferentes línguas e, 
sobretudo, certos tons de ameaça e de 
demonstração de força e de “dureza” (a 
dos tough guys) se arrastam pela linha 
cronológica do tempo como serpentes 
sempre prontas para dar o bote. São 
tiranos e tiranetes, homens e mulhe-
res, demagógicos defensores do povo 
que já levaram nações aparentemente 
pacíficas e ordeiras a guerras cruéis e 
sangrentas.

Ao longo da história, portanto, sem-
pre houve os que souberam enganar, 
tomando o poder com a força bruta 
ou elegendo-se por meio de processos 
democráticos, fraudulentos ou não, 
talvez até manipulados ou “orques-
trados” pela mídia ou por lobistas. Se, 
todavia, sempre houve os astutos que 
souberam ludibriar, é porque sempre 

houve (e sempre haverá, infelizmente) 
os que se deixaram ludibriar. Por quê?

Talvez seja um problema universal 
de desinformação, mas como explicar, 
sobretudo nos países desenvolvidos, 
o enorme acesso a notícias e comen-
tários, facilmente obtidos por meio da 
internet e das redes sociais? Talvez o 
problema resida no tipo de informa-
ção que chega às pessoas, muitas vezes 
banalizada, direcionada ou até parcial 
e mal-intencionada. Talvez, mais pro-
priamente, a responsabilidade esteja 
nas mãos de quem possui o dever de 
informar e instruir, isto é, basicamen-
te, todos os tipos de jornalistas ou pro-
fessores. 

Não me parece, porém, satisfató-
rio liquidar a questão dessa maneira. 
Mais do que responsabilizar jornalis-
tas e professores é preciso atentar para 
o fato de que tanto os profissionais da 
mídia como os profissionais do ensino 
foram “formados” (ou “desinforma-
dos”) pelo mesmo tipo de instrução, 
pública ou particular, que geralmente 
é ministrada em todas as escolas do 
mundo, de uma escola da periferia 
de São Paulo a Harvard. Trata-se, de 
maneira bastante sucinta e sem pre-
tender esgotar o polêmico assunto, de 
uma escola “conteudista”, em que os 
professores são orientados a cumprir 
um programa que supostamente daria 
conta de todo o conhecimento huma-

no, tanto nas disciplinas de humanas 
como nas que se referem às “ciências 
naturais”. Grosso modo, e com as devi-
das exceções que, por serem exceções, 
têm pouca força, despejam-se sobre 
as crianças, adolescentes e jovens sé-
culos de história, centenas de filósofos 
e escritores, milhares de noções sobre 
a configuração da Terra e do cosmo, 
além de milhares de cálculos, teorias, 
fórmulas e quejandos. Quase nunca 
tais informações agem sobre a vida 
destes jovens, ajudando a formar cons-
ciências, ensinando a discernir, pon-
derar, tolerar e, sobretudo, a duvidar. 
Sim, duvidar, porque é preciso usar 
todo o conhecimento sobre o ser hu-
mano e sobre o mundo que nos cerca 
para ensinar os “educandos” a duvida-
rem do que ou de quem se apresentar 
como a solução para todos os males.

Evidentemente, caso os canais de 
informação e os sistemas de ensino 
funcionassem como “disseminadores 
de dúvidas”, mais do que de certezas, 
talvez não houvesse mais tantos tira-
nos e demagogos, geralmente péssi-
mos administradores do patrimônio 
público, mas hábeis desviadores de 
recursos e verbas para os próprios 
bolsos. Quem aprender a duvidar não 
necessariamente aprenderá também a 
não acreditar em mais nada, caindo 
num ceticismo infrutífero. Aprender a 
duvidar a partir da leitura dos grandes 

clássicos ou do estudo aprofundado da 
natureza que nos cerca, ou seja, sem 
esgotar tudo em fórmulas ou técnicas, 
significa também inculcar na men-
te o domínio das próprias paixões, o 
respeito pela diferente, multifaceta-
da e variegada realidade que procura 
sempre nos mostrar o absurdo da ho-
mogeneização forçada ou da defesa da 
supremacia de uma etnia ou de uma 
cultura, além de ajudar a ministrar a 
sabedoria própria de quem respeita o 
semelhante por ter plena consciência 
de que se encontra na mesmíssima 
condição existencial do outro.

Enfim, não basta também apren-
der com os erros da história e com os 
enganos cometidos no passado. Os 
seres humanos definitivamente não 
aprendem com as lições do passado 
pelo mesmo motivo que uma criança 
ou um jovem não se conscientizam 
quando sobre eles “despejamos” con-
teúdos. É preciso vivificar e fazer agir 
entre nós tanto os ensinamentos dos 
grandes clássicos da filosofia e da lite-
ratura, como também o conhecimento 
do mundo natural que nos cerca e dos 
eventos históricos que perpassaram 
pela humanidade. Só assim evitaremos 
um futuro Donald Trump (ou Nicolás 
Maduro)!

Sérgio Mauro é professor da Facul-
dade de Ciências e Letras da Unesp de 
Araraquara.

O INALTERADO E INALTERÁVEL DISCURSO DE POPULISTAS E TIRANOS
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FESTIVAL DO ABACAXI
Reinaldo Coelho

O Festival do Abacaxi é um 
evento econômico, cultural 
e turístico do município de 

Porto Grande que tem como um de seus 
principais atrativos um produto da gas-
tronomia local, que dá nome ao evento. 
Especificamente tem como objetivo ve-
rificar sua importância e potencialidade 
como vetor de desenvolvimento local. A 
expectativa é que 60 mil pessoas visitem 
o município durante os três dias da 25ª 
edição do tradicional festival, um dos 
maiores acontecimentos do calendário 
cultural do Amapá.

O evento que iniciou na sexta-feira 
(8), e encerra neste domingo(10), com 
a proposta de valorizar a agricultura 
familiar amapaense e de movimentar a 
economia de Porto Grande. O municí-
pio possui mais de 20 mil habitantes e, 
atualmente, é o maior produtor de aba-
caxi do Estado. A expectativa é que 60 
mil pessoas visitem a cidade durante o 
evento, que reunirá atrações culturais e 
gastronômicas até o dia 10 de setembro.

O secretário de Estado da Cultura, 
Dilson Borges, ressalta que, por atrair 
um grande número de turistas, o festival 
impulsionará a economia do município. 
“Além dos agricultores, serão benefi-
ciados empresários do ramo hoteleiro 
e aqueles que atuam em bares e restau-
rantes não só de Porto Grande como dos 
municípios do entorno”, destaca.

“Semanas antes do evento começar e 
já era difícil encontrar locais para hospe-
dagem, porque as pessoas fazem reserva 
com antecedência”, pontua o prefeito do 
município, José Maria Bessa de Oliveira, 
acrescentando que o município passou 
por uma revitalização, especialmente no 
balneário, onde acontece o evento. Bessa 
ressalta que o Festival do Abacaxi acon-
tece tradicionalmente no início de se-
tembro, pelo fato de que este é o período 
do pico de safra da fruta no município.

Cultura
A programação cultural do evento 

inclui o show da baiana Babado Novo, 
no sábado (9), e da paraense Banda da 
Loirinha, na sexta-feira (8). Ambos co-
meçam a partir de 1h. Haverá ainda a es-
colha da Rainha do Festival do Abacaxi 
2017 e Miss Amapá das Américas.

Feira de Artesanato
Em 2017 o evento beneficiará, dire-

tamente, 200 microempreendedores que 
comercializarão produtos derivados da 
fruta como doces, sucos, compotas, ge-
leia e até a pizza.

O Governo do Estado, por meio da 
Secretaria do Trabalho e Empreendedo-
rismo (Sete), destinou uma barraca, 10 
tendas, transporte e apoio logístico para 
artesãos e trabalhadores manuais de Ma-
capá comercializarem produtos no festi-
val.

Serão dez empreendedores perten-
centes à Associação de Artesãos e Em-
preendedores Individuais da Beira-Rio. 
Eles vão expor e vender peças confeccio-
nadas em madeira, fibra, semente e ce-
râmica. Já os trabalhadores manuais co-

mercializarão objetos 
feitos em crochê, bis-
cuit, EVA e tecidos. 
Toda a produção foi 
transportada em ca-
minhão baú, desti-
nado exclusivamente 
ao artesanato. A Se-
cretaria do Trabalho 
destinará, também, 
outro veículo aberto 
para dar apoio logís-
tico.

“A exemplo da 

Festa de São Tiago, em Mazagão Velho, 
o governo está novamente dando su-
porte para os empreendedores da Bei-
ra-Rio para participarem do Festival do 

Abacaxi. É uma alternativa de geração 
de renda para este segmento”, explicou 
Luciana Araújo, secretária do Trabalho e 
Empreendedorismo.

Investimentos do governo estadual

O secretário adjunto do gabinete do 
governador, Carlos Marques, reforça que 
a festividade é uma verdadeira vitrine 
das potencialidades de Porto Grande, 
um dos maiores produtores de árvores 
frutíferas do Amapá. Além do abacaxi, 
o município se destaca na produção de 
laranja, banana, mamão, melancia, ma-
racujá e outras espécies. O município 
também é conhecido pelo potencial ma-
deireiro e mineral e por suas belezas na-
turais.

Marques reforça que o Estado vem 
intensificando os investimentos no mu-

nicípio, com o intuito de melhorar a 
qualidade de vida de população. Duran-
te o mês de agosto, o Governo do Amapá 
entregou equipamentos agrícolas para 

uso dos produtores 
rurais da localidade 
que, com a produção 
mecanizada, terão 
redução no tempo de 
plantio, o que pos-
sibilitará aumento 
da área plantada e, 
consequentemente, 
maior cultivo e am-
pliação da renda. Na 
ocasião, governo es-
tadual assinou um 
convênio de limpeza 
pública com a Prefei-

tura de Porto Grande.

Histórico 
Porto Grande tem uma população su-

perior a 20 mil habitantes e fica localiza-
do na região Centro-Oeste do Amapá. O 
município é considerado o maior produ-
tor de abacaxi do Estado e o festival é or-
ganizado pela Prefeitura de Porto Gran-
de, com apoio do Governo do Amapá, 
por meio da Secretaria de Estado da 
Cultura (SECULT). O evento surgiu na 
década de 1990 com o propósito de in-
centivar os produtores rurais do muni-
cípio. “Nós produzíamos e não tínhamos 
como divulgar nossa produção, então 
surgiu a ideia de criar o festival para que 
o público pudesse vir à cidade conhecer 
a qualidade de nosso trabalho”, conta o 
agricultor Otaciano Nogueira, que atua 
há mais de 20 anos no município.

Fortalece a economia de Porto Grande
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De que somos feitos
Não sei se essa pergunta é fi-

losófica ou biológica. Creio 
que as duas ciências estejam 

relacionadas com o questionamento e 
nenhuma respondeu essa indagação até 
hoje. O fato é que somos matéria e alma 
(espírito). Somos seres emocionais,  
sentimos emoção e somos dotados de 
razão. “Cogito, ergo sum” tradução: 
penso logo existo. Autor dessa famosa 
frase foi o filósofo e matemático Renê 
Descartes. 

O pai da filosofia moderna colocou 
um quê de desconfiança na cabeça de 
todo mundo. Desconfio de tudo e de 
todos, inclusive de mim. Só não posso 
duvidar da dúvida, pois se eu duvido 
e por que estou pensando e se estou 
pensando é por que existo. Esse racio-
nalismo de Descartes não resolveu mi-
nha inquietude. Rosseuau disse que o 
homem nasce bom, a sociedade o cor-
rompe.

Rousseau, contratualista como 

Hobbes e Locke, definiu que o homem 
nasce bom e as relações sociais a partir 
do conceito de propriedade foram tor-
nando o homem mesquinho, ganancio-
so, avarento e consequentemente apro-
priando-se da força para obter fortuna 
e poder. 

Talvez essas percepções rasas sobre 
fragmentos conceituais de dois filóso-
fos clássicos da história da humanidade 
clarifique um pouco o que estamos pas-
sando mais uma vez na terra. O homem 
é de fato um animal insaciável. O pen-
sador Mark Twain afirma que de todos 
os animais, o homem é o único que in-
flige dor pelo prazer de fazê-lo. 

Esses homens antecipam ou teste-
munham o que a humanidade vivencia 
à séculos. Vou extrair das redes sociais 
algumas manchetes internacionais e fa-
çamos nossas próprias conclusões

“ONU diz que mais de 250 mil pes-
soas cruzaram a fronteira de Bangla-
desh desde outubro. Maioria pertence 

à etnia muçulmana rohingya, persegui-
da em Mianmar. Escalada de violência 
deixa mais de 400 mortos em duas se-
manas. Mais de 250 mil refugiados, a 
maioria da etnia muçulmana rohingya, 
entraram em Bangladesh desde ou-
tubro do ano passado, fugindo de um 
conflito em Mianmar, afirmou a ONU 
nesta quinta-feira (07/09)..”

“EUA buscam autorização da ONU 
para usar força militar contra Pyon-
gyang”

“O trabalho infantil e a prostituição 
se tornaram os meios de sobrevivência 
das vítimas do conflito na Síria, que 
daqui a dois dias completa seis anos, 
denunciou nesta segunda-feira a ONG 
internacional Ação contra a Fome 
(AAH).”

“Considerado um dos maiores algo-
zes do crime organizado no País por ter 
condenado a mais de mil anos de pri-
são dezenas de narcotraficantes e con-
fiscado centenas de milhões em bens 

das quadrilhas, o juiz federal Odilon de 
Oliveira, com 68 anos de idade e mais 
de 30 de Judiciário, tem medo de se 
aposentar. A Justiça não garante escol-
ta para o magistrado fora da ativa e ele 
já foi jurado de morte pelos chefões do 
tráfico que mandou para a cadeia. “Sou 
refém da toga, se saio na rua aposen-
tado e sem escolta, fico tão vulnerável 
que sou morto a porrete”, afirmou.

Afinal! Onde vamos parar? Qual a 
saída. Viver tentando ser uma pessoa 
melhor, quando o mundo conspira con-
tra todos os ensinamentos do homem 
mais sábio que já pisou nesse mundo.

Disse-lhe Jesus: “Guarde a espada! 
Pois todos os que empunham a espada, 
pela espada morrerão.” 

Mateus 26:52

O violento recruta o seu próximo e o 
leva por um caminho ruim. 

Provérbios 16:29

Será que os celulares e tablets dei-
xam nosso tempo mais tranquilo 
ou mais desesperador? A resposta 

depende de como de como usamos essas 
coisas.

No trabalho: Os aparelhos eletrônicos 
facilitam muito o nosso dia a dia nos dan-
do a chance até de escolher quando e onde 
vamos trabalhar. Mas os aparelhos tam-
bém podem deixar o trabalho mais estres-
sante, porque os chefes podem entrar em 
contato a qualquer momento com os fun-
cionários, fazendo as cobranças e exigin-
do mais agilidade. Em casa: Os celulares 
podem nos ajudam a aproveitar melhor 
o tempo porque ele são boas ferramentas 
para organizar as tarefas. Mas os celulares 
também podem acabar interferindo mui-
to na vida doméstica. Estudos mostram 
que crianças que precisam competir com 
aparelhos eletrônicos para terem a aten-
ção dos pais acabaram ficando frustradas 
e podem até ter problemas de comporta-
mento.

A tecnologia, temos essa certeza, é um 
caminho sem volta! Cada vez mais novos 
avanços exigem mudanças e readequa-
ções no cotidiano das pessoas e principal-
mente das famílias. E temos esse desafio 
constante em lidar com essas ferramentas 
que cobrem o comportamento em socie-
dade, afetando diretamente a convivência 
familiar.

Saber usar e como é a maior provo-
cação que enfrentamos sem nos tornar 
totalmente reféns, escravos todos conec-
tados o numa espécie de “aldeia global”.  
Preservando a convivência em família.

O retrato dos dias de hoje é o seguinte: 
Jovens, sentados em grupo, todos conec-
tados em seus celulares. Crianças ligadas 
no computador e na televisão o dia todo. 
Em uma reunião de família, um encontro 
de amigos, até mesmo um encontro ro-
mântico de um casal, o diálogo é mínimo, 
pois preferem ficar conectados em seus 
celulares, observando o que está aconte-
cendo no mundo virtual.

A tecnologia ligada ao mundo virtual 
está cada vez mais presente no meio so-
cial, afinal, quem consegue ficar sem um 
telefone celular nos dias de hoje? Mas até 
que ponto essas tecnologias são benéficas 
para as pessoas? Se é comum ouvir-se a 
frase “tudo tem um limite”, será que não 
há limite para esse “mundo conectado”?

Hoje em dia, é mais comum as pessoas 
conversarem através das redes sociais do 
que pessoalmente, o diálogo é cada vez 
mais reduzido.

Não se pode negar que os avanços tec-
nológicos têm facilitado, e muito, a vida 
das pessoas. Quase tudo pode ser feito 
pela internet, pagar uma conta, marcar 
reuniões importantes de uma empresa, 
falar com um parente distante, enfim, 

são n coisas que ficam mais fáceis com 
a internet. O problema é quando isso se 
torna prejudicial, e atrapalha as relações 
comuns. É cada vez mais frequente as 
crianças que preferem ganhar um apare-
lho celular, computador ou vídeo game, a 
ganhar uma boneca, ou um carrinho.

Uma conversa comum entre pais e 
filhos, é cada vez mais difícil. Crianças 
brincando de casinha com seus colegas, 
quase não existe mais. A família reunida 
na mesa, para almoçar juntos, pratica-
mente escasso. Muitas vezes, isso se deve 
ao fato de que todos ficam conectados em 
seus próprios mundos virtuais. Será que 
chegamos ao dia tão temido por Einstein 
onde “A tecnologia ultrapassa nossa inte-
ração humana, e o mundo tem uma gera-
ção de idiotas”? Em nossa atual sociedade, 
de fato é quase impossível imaginar a vida 
ausente de tecnologia, afinal, os benefí-
cios que ela nos traz é inimaginável. Cabe 
a cada um saber identificar quando esses 
benefícios se tornam um malefício, onde a 
chamada Geração Z deixa de ser a geração 
conectada, bem informada e atualizada, e 
passa a ser uma geração ignorante e ego-
cêntrica. Por isso, estabelecer um limite, 
jamais será uma má ideia.

No entanto, a tecnologia não vem com 
o propósito de alienar, de surrupiar o bem 
estar da População. Os aparelhos ofereci-
dos pela tecnologia tem toda a intenção 

de melhorar o mundo, ainda que haja fa-
lhas. Que precisam urgente de conserto! E 
temos que colocar todas essas invenções 
com o seu escopo genético, ou seja, dar 
qualidade de vida ao ser humano e ao pla-
neta. Por exemplo:

Vistos como forma de entretenimen-
to por alguns, os óculos de Realidade 
Virtual estão sendo utilizados também 
no tratamento de problemas de saúde, 
como traumas e fobias. Pesquisadores de 
duas universidades brasileiras já utilizam 
a tecnologia na assistência a pessoas com 
estresse pós-traumático ou medos, como 
o de avião. A técnica virou uma aliada ao 
tratamento convencional para esses tipos 
de transtorno, baseado em sessões de tera-
pia cognitivo-comportamental, nas quais 
o paciente é orientado a reviver as situa-
ções que lhe trazem medo ou angústia.

Uma situação inversa, mas que não 
deixou o foco principal é o caso dos Dro-
nes que surgiram como “seres” bélicos e 
hoje ajudam na agricultura, nas indústrias 
cinematográficas e até como entreteni-
mento puro.

E assim, com consciência, ideias, e 
bons pensamentos, podemos ganhar com 
a tecnologia que já temos a nossa disposi-
ção e prever, sim, uma maior qualidade de 
vida, com robôs executando os serviços 
mais estressantes e perigosos que ainda 
estão por aí.

QUANDO A TECNOLOGIA PARECE UM INIMIGO

Marco Antônio
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Independência ou Morte!

os lucros obtidos através das vendas 
de nossos produtos, será que devemos 
ajudar outras pessoas também?

Algumas empresas começaram a 
praticar ações isoladas de caridade 
e ajuda humanitária, como forma de 
compartilhar parte dos lucros obtidos 
com os menos favorecidos. E o que era 
para ser algo discreto e beneficente, 
tomou rumos de ação de marketing, 
na medida em que as ações caridosas 
praticadas pelas empresas podiam ser 
espalhadas como notícias e incentivos 
ao consumo por parte dos consumi-
dores que gostariam de ajudar alguém, 
mas não dispunham dos meios neces-
sários para isso. O ato de comprar e 
consumir passou então a ter contor-
nos de ação beneficente, na medida 
em que cada produto era responsável 
por gerar certa parcela de lucro para 
a empresa, lucro este que poderia ser 
revertido em projetos e programas de 
ajuda para os menos favorecidos.

E então nos vemos hoje diante de 
outro dilema: afinal, qual a diferença 
entre filantropia e responsabilidade 
social? Será que todos os atos de filan-

A responsabilidade social é 
quando empresas, de forma 
voluntária, adotam postu-

ras, comportamentos e ações que pro-
movam o bem-estar dos seus públicos 
interno e externo. É uma prática vo-
luntária pois não deve ser confundi-
da exclusivamente por ações compul-
sórias impostas pelo governo ou por 
quaisquer incentivos externos (como 
fiscais, por exemplo). O conceito, nes-
sa visão, envolve o benefício da cole-
tividade, seja ela relativa ao público 
interno (funcionários, acionistas, etc) 
ou atores externos (comunidade, par-
ceiros, meio ambiente, etc.).

Com os problemas sociais que a 
humanidade vem enfrentando con-
tinuamente e as soluções através dos 
poderes públicos não chegam a maio-
ria da população vulnerável social-
mente e essa mesma população fican-
do cada vez mais miserável e muitas 
vezes trabalhando para grandes marca 
multinacionais ou como subemprega-
dos terceirizados ou como consumi-
dor é que as empresas se viram diante 
de um dilema: se ganhamos tanto com 

tropia, praticados por uma empresa, 
podem ser vistos como responsabi-
lidade social? Ou será que os atos de 
responsabilidade social praticados por 
uma empresa podem ser vistos como 
ações filantrópicas?

Filantropia é descrita pelo Dicio-
nário Houaiss, como “profundo amor 
à humanidade; desprendimento, ge-
nerosidade; caridade”. Desta forma, 
podemos perceber que filantropia é o 
ato de ajudar alguém ou uma comu-
nidade em específico, através de ações 
caridosas.

Por outro lado, a Responsabilida-
de Social pode ser definida como um 
conjunto de ações que visam promo-
ver a melhoria da qualidade de vida 
de determinados grupos de pessoas 
ou de uma comunidade, através de 
ações voltadas para a educação, pro-
dução e distribuição de renda, além de 
envolver também aspectos ambientais 
e sociais relacionados com a sustenta-
bilidade e rentabilidade do negócio da 
empresa.

Se por um lado a Filantropia traz 
ajuda imediata a determinado grupo 

de pessoas, por outro, a Responsabili-
dade Social traz efeitos de longo prazo 
para uma comunidade inteira. Além 
do mais, a Responsabilidade Social 
visa a sustentabilidade e a sobrevivên-
cia da empresa no mercado, enquanto 
a Filantropia visa resolver problemas 
pontuais e emergenciais, não visando 
à sobrevivência do negócio nem a per-
petuação da marca.

Tanto a Filantropia como a Res-
ponsabilidade Social rendem hoje 
uma boa imagem para as empresas e 
são capazes de alavancar as vendas, 
considerando um público cada vez 
maior de consumidores que buscam 
empresas que “devolvem” parte dos 
seus lucros para a sociedade. Uma 
mesma empresa pode ter ações de fi-
lantropia e de responsabilidade social, 
pois uma não elimina a outra, nem 
exclui a necessidade e a possibilidade 
de se implantarem programas e ações 
específicos. De qualquer forma, cada 
empresa deve analisar o que é melhor 
para si: dar o peixe ou ensinar a pes-
car! (Fonte: Priscilla Ramos de Mora-
es Braga)

Responsabilidade Social, Empresarial ou Filantropia?

Desculpem a interrupção na 
sequência prometida do ar-
tigo “ O Ato de Citar e suas 

Implicações ” por razões de extrema-
do patriotismo. Estamos na Semana da 
Pátria e dia 7 e´, para os brasileiros, o 
dia da Independência ou Morte, mas 
como diz a novela, “ esqueceram de 
consultar o Povo Brasileiro “.

O artigo que ora transcrevo foi edi-
tado em setembro de 2000, quando de 
uma palestra no Lions Clube de Ma-
capá – Marco Zero do Equador 

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA PRO-
FERIDA DIA 5 DE SETEMBRO DE 
2000, EM HOMENAGEM À INDE-
PENDÊNCIA DO BRASIL.

Independência ou Morte !

Eis o grito que cortou o último lia-
me entre Brasil e Portugal, ecoando 
forte pelos campos, matas e cidades do 
rincão brasileiro. Sua Majestade, D. Pe-
dro II, aos idos de 1888, entre o desafio 
da submissão e do jugo lusitano, deixa 
transcender o grito da libertação, nun-
ca da independência, pois o sentido da 

palavra “ morte “ não transcendia os 
anseios do povo brasileiro, pois o que 
se desejava, realmente, era  a liberdade 
econômica para poder ascender à cate-
goria de povo independente.

Por que, então, inicio esta Instrução 
Leonística apresentando aos senhores 
as reflexões acima ? É porque a mim 
inquietam por não concordar e intran-
sigentemente lutar contra a tirania, o 
domínio pessoal, a manipulação de 
pessoas, a subserviência continuada, a 
pobreza cultura travestida de sabedo-
ria implantada num cérebro convulsi-
vo e pobre.

Independência é um estado de li-
berdade pessoal, que conforta e estabe-
lece no individuo uma relação de troca 
de sentimentos, onde o Ser presta-se ao 
serviço de sua Pátria, de sua Família, de 
seu trabalho, de sua Religião, pois deste 
quaternário espraia-se o alicerce de sua 
convicção em relação ao todo.

Independência significa compre-
ender as necessidades de um povo e 
dar-lhe as condições necessárias a uma 
vida natural, digna e com significado 

de futuro.

Independência é a razão direta da 
vivência dos que tem dentro de si an-
seios e liberdade de participação coleti-
va, de distribuição de valores que pos-
sam servir a seus semelhantes.

Independência traz para o Ser Hu-
mano o alento de um futuro assegura-
do de certezas, cujas raízes transmuda-
ram do passado de seus antepassados 
para a lavra do presente, seus filhos e 
netos.

Independência significa traduzir a 
mensagem do “ já raiou  a liberdade no 
horizonte do Brasil ..”, escrita no Hino 
da Independência para confortar-nos 
de que a liberdade, como expressão 
real, justa e igualitária, é a razão cons-
tante da felicidade do povo brasileiro.

Independência e Pátria devem ser 
conjugados intrinsicamente, dentro 
de si mesmas,  como a significar um 
laço indissolúvel entre as pessoas e seu 
povo.

A independência da minha Pátria, 

como a desejaria que fosse, seria mais 
ou menos assim: 

A Pátria que desejo ter, será aquela 
em que a miséria material esteja banida 
da vivência de seu povo;

A Pátria que desejo ter, será aque-
la em que justiça, com jota maiúsculo, 
nunca se dobre ao poder dos podero-
sos;

A Pátria que desejo ter, será aquela 
em que os mais humildes, mas não mi-
seráveis, possam ter seu quinhão mate-
rial à salvaguarda das ganâncias perni-
ciosas, e das perseguições levianas;

A Pátria que desejo ter, será aquela 
em que todos, juntos, num grito unís-
sono, deixem sair do coração oprimi-
do, seu grito de liberdade e de indepen-
dência.

Independência. Sim e sempre;
Liberdade. Sim e sempre.
Viva o Povo Brasileiro. Viva esta 

brava gente, guardiã permanente da 
Liberdade e Independência do Brasil.

CL PDG 96/97 Juracy da Silva Frei-
tas.

Reinaldo Coelho

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

Nobilíssimos, religiões de 
matriz africana sempre 
fizeram parte da história 

do Brasil e contribuíram em vários 
aspectos para nossa cultura, seja 
através da culinária ou de costu-
mes que acabaram sendo aderidos 
por todos nós. Trazida nos porões 
dos navios negreiros, as religiões 
africanas, foram desenvolvendo-se 
no Brasil e criando várias vertentes, 
entre elas as famosas são: umbanda, 
candomblé e o Terecô de Codó.

Embora não seja a maior religião 
do Brasil, dados apontam que exis-
tam 70 milhões de brasileiros liga-
dos a terreiros de forma direta ou 
indireta.

Não numerosa, porém, rica em 
costumes, tradições e conhecimen-
tos, elas têm sobrevivido brava-
mente as calúnias, preconceitos e 
ataques realizadas por segmentos 
do cristianismo, em especial: igreja 
universal do reino de Deus, a IURD; 
a igreja mundial do poder de Deus, 
Mundial [do ‘Apostolo’ Valdomi-
ro Santiago] e igrejas menores, ge-

de superpoderes celestiais. 

Eu costumo dizer que é a ma-
cumba cristã, com o devido respei-
to aos que fazem o cristianismo sé-
rio e sem explorar a fé alheia.

Sinceramente, não consigo en-
tender como esses líderes, num dia 
estão atacando as religiões afro-
-brasileiras por conta dos seus ba-
nhos de axé ou de seus rituais mági-
cos e no outro dia estão usando das 
doutrinas e práticas destas religiões 
para captar fiéis para suas igrejas. 

Historicamente, portugueses 
sempre cercearam o direito de culto 
religioso aos escravos, alegando que 
era feitiçaria. Porém, os escravos 
acharam uma forma de continuar a 
cultuar suas divindades e entidades 
espirituais, associando cada divin-
dade do panteão africano com um 
santo católico. Sem esse truque, tal-
vez essas religiões já não existissem 
mais.

O meu apelo hoje é para que 
respeitemos mais essas religiões. 

Relembrando a manchete do 
Tribuna Amapaense ( edição 
571), dos jornais televisivos e 

das últimas noticias sobre a Amazônia, 
venho dar minha visão sobre as ques-
tões que estão sendo colocadas por ar-
tistas e jornalistas sobre a liberação de 
áreas protegidas e preservadas da Ama-
zônia para exploração, como o caso da 
RENCA. Busquei argumentos  em ar-
tigo publicado no TA em 06.03.2017, 
antes de toda essa questão, com o tema 
“Biomas amazônicos: saúde e qualida-
de de vida”.  

A criação de áreas protegidas no 
Amapá tem no Parque Montanhas do 
Tumucumaque um exemplo bem cla-
ro. Foi criado na gestão FHC, em 2002, 
sem ouvir os parlamentares amapaen-
ses, o governo estadual, as prefeituras 
locais e muito menos a população. Foi 
criado por decreto e anunciado em 
encontro ambiental internacional da 
ONU, como uma “contribuição am-
biental” do Brasil ao mundo. 

Consta em meu artigo antes citado: 
1. A DEFESA DO HOMEM 

AMAZÔNICO : defender e preservar a 
sóciobiodiversidade dos biomas brasi-
leiros é o mesmo que defender o meio 
ambiente e os habitantes que residem 
nesses espaços geográficos. 

2. ALTERAÇÃO DO MEIO AM-
BIENTE E SAÚDE:  A degradação do 
meio por projetos que alteram a dinâ-
mica dos biomas causam não só a des-
truição dos animais, aves e plantas, que 
lá existiam, mas também abre caminho 
para doenças diversas, pois altera a ca-
deia produtiva que alimentam os habi-
tantes. 

3.  PROJETO QUE GERAM DO-
ENÇAS: as barragens e hidroelétricas 
geram energia, mas também degradam 
os rios, levando a formação de lagos 
artificiais que se tornam criadouros 
artificiais dos vetores transmissores de 
doenças, como Malária, Dengue , Zica 
e Chikungunya e outras arboviroses.

Mas entre deixar uma árvore em 
pé que nada produz, um cerrado im-
produtivo, uma mata intacta e um rio 
escondido e intrafegável, prefiro defen-
der o homem, o caboclo, o ribeirinho, 

o castanheiro e seringueiro, que tira o 
fruto da terra para sobreviver.  

Os que defendem a Amazônia, com 
discursos filosóficos de “conservadoris-
mo barato”, mas que vivem nas cobertu-
ras de arranha-céus, com iates e carros 
de luxo, deveriam primeiro conhecer 
e sentir as condições em que vivem o 
povo amazônida, que moram perto dos 
rios, os extrativistas, os índios e as co-
munidades interioranas da região. Fa-
lam sem conhecimento de causa, pois 
vivem na cidade, possuem renda, hos-
pitais e boas escolas.  Até mesmo nos-
sos políticos desconhecem isso.

Portanto, a Amazônia está em foco, 
com discursos de que “a mata  é nossa”, 
mas esquecem de defender o homem 
que nela vive, mora em palafitas, ado-
ece e não tem posto médico, os filhos 
remam quilômetros para ir à escola , 
que não tem emprego e nem salário, 
que mendigam uma esmola quando os 
barcos passam nos rios. Mata virgem 
sem oferecer condições de vida aos ha-
bitantes, nada ajuda a população.

Os governos, parlamentares e ges-

tores que não defendem a Amazônia, 
deixando nossa fauna e flora a mercê 
da biopirataria e do comercio interna-
cional, esquecem e ignoram que muitas 
plantas e produtos biológicos amazôni-
cos possuem potencialidades diversas 
( medicinal, farmacêutica, alimentícia, 
estética, etc). Porém, toda essa poten-
cialidade, sem conhecimento, pesquisa 
e tecnologia, não tem valor.  

Assim concluí meu artigo “Bio-
mas amazônicos: saúde e qualidade 
de vida”:  “Para termos qualidade de 
vida e, por conseguinte, saúde públi-
ca, precisamos de algumas mudanças: 
um novo modelo de desenvolvimento 
autossustentável; uma cultura e educa-
ção ambiental desde a infância; retirar o 
sustento do ambiente sem degradação 
e destruição; dar valor  aos produtos 
oriundos dos biomas, visando gerar 
renda e valor cultural para a economia 
local.  Valorizando e preservando os 
biomas amazônicos, teremos os efeitos 
benéficos sobre a saúde e o meio am-
biente. Respeitar os biomas é também 
respeitar a vida humana”. 

ralmente, sem nomes famosos que 
pregam uma versão distorcida e 
radical da Bíblia. Ao contrário da 
igreja católica, essas igrejas não se 
importam com a formação teoló-
gica de seus líderes, deixando-os 
livres para pensamentos e interpre-
tações e criando cada vez mais ‘sei-
tas de bairro’.

O curioso é que para captar cada 
vez mais fiéis, essas denominações 
contratam pessoas com passados 
obscuros para darem seus famosos 
testemunhos. E não para por aí, 
praticam vendas de toalhinhas mi-
lagrosa, banho da felicidade, man-
to milagroso, vassoura mágica, e 
outros tipos de “produtos” que têm 
por objetivo solucionar de imediato 
problemas na vida dos frequenta-
dores, de forma milagrosa. E, geral-
mente, custam bem caro, cito como 
exemplo: uma toalha de rosto que 
no varejo custa em média R$1,20, 
nas correntes de oração, nome dado 
aos dias que é feito esse tal ritual, 
elas custam por volta de R$150,00 
com a alegação de estarem dotadas 

Vestir branco no réveillon, comer 
acarajé e distribuir bombons no dia 
de Cosme e Damião são pequenos 
exemplos de como essas religiões 
já influenciaram no nosso dia-a-
-dia, então, é hora, de no mínimo 
mantermos o respeito e aceitar a 
laicidade do Estado, para que todos 
possamos gozar de uma sociedade 
mais justa, igualitária e que todos 
possam ter o direito de exercer sua 
fé sem serem rotulados, agredidos 
ou mortos.

Aproveito o ensejo para pedir aos 
senhores líderes dessas denomina-
ções que pensem melhor sobre suas 
propostas e sermões. Tomei conhe-
cimento de quatro casos: um no 
Amapá, dois no Pará e um em São 
Paulo, que pastores estariam incen-
tivando fiéis destas igrejas a ataca-
rem pessoas que estivessem usando 
colares de contas e vestindo branco 
às sextas-feiras [uma característica 
dos frequentadores da umbanda e 
do candomblé]. Fica o pedido e um 
toque ao Ministério público que se 
atente a isso.

ENTRE AS MATAS, A “RENCA” DA DOENÇA OCULTA NA AMAZÔNIA  

Bruno Belém | brunouuh@gmail.com
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A macumba cristã e o respeito às religiões afro-brasileiras
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Governador Waldez Góes e a titular da Seed, 
Goreth Sousa, receberam os parceiros da implan-

tação das oito escolas Novo Saber no Amapá.

O Bacharel em Direito, Vicente Cruz,, assu-
miua secretaria de Turismo do Amapá, mas 

uma missão a ser cumprida. Sucesso!

O ex-craque brasileiro e amapaense Aldo Espi-
rito Santo,  festejou seu aniversário e recebeu 

uma homenagem especial do Fluminense.

 

Quer ter lábios de Kylie Jenner? Ok, sabemos 
que ela recorreu ao preenchimento, mas se 
você aplicar 
apenas um 
pouquinho de 
iluminador no 
‘arco do cupi-
do’, aquela 
voltinha bem 
acima da sua 
boca, criará 
impressão de 
lábios mais 
carnudinhos. 

Essa foi mais uma 

Instagram: 
(96) 98122-5436

Parabéns a Margarete Coelho muda 
a idade neste 13 de Setembro e fes-

teja com a família.

A coluna parabeniza o polêmico jorna-
lista Luís Trindade, que trocou de idade 

sexta-feira dia 8, alegria, paz e muita 
saúde.  Parabéns!!!!!!!

Por Natalhy Almeida 
Um clic da elegante apresentadora 

Ellen Paula.

#ficaadica


