
Os furtos, roubos e ata-
ques de piratas a embar-
cações na Região Norte 
do Brasil preocupam o 
setor de transporte fluvial 
de cargas e passageiros. 
Os principais alvos dos 
criminosos são as embar-
cações, que navegam nos 
rios que banham os es-
tados do Amazonas, Pará, 
Amapá e Rondônia. Casos 
de latrocínios – roubos se-
guidos de mortes – são re-
gistrados nessas regiões. 

‘RATOS D’ÁGUAS’ 
Trazem o terror para os 
ribeirinhos amazônidas

Emprego Temporário 
no comércio de Macapá deve crescer 15%
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Editorial

Reinaldo Coelho

Amazônia na COP23
Governadores da Amazônia 
apresentam carta proposta em Bonn

O 16º Foram dos Go-
vernadores da Ama-
zônia Legal apresen-

tará uma carta proposta durante 
a próxima Conferência do Clima 
da ONU (COP23), que será rea-
lizada em 14 de novembro em 
Bonn, na Alemanha. Os princi-
pais objetivos está a organização 
do Dia da Amazônia, evento 
especial dentro da COP23 que 
será definido pelos próprios es-
tados amazônicos.

Para a concretização desse 
objetivo esteve no evento o em-
baixador da Alemanha no Bra-
sil, Georg Witschel. Convida-
do de honra para participar do 
16° Fórum de Governadores da 
Amazônia Legal, o embaixador 
teve como  missão de acompa-
nhar as parcerias do Acre com o 
país europeu, além de atuar na 
construção da participação dos 
estados presentes COP23.

“Aqui  na Amazônia Legal, 
temos as maiores cadeias de flo-
restas, a maior biodiversidade e 
as maiores reservas de água do 
mundo. Sem a Amazônia Legal 
e seus países vizinhos, não po-
demos ganhar a luta contra a 
mudança do clima. Sem a pre-
servação da Amazônia não ire-
mos ganhar essa luta”, declarou 
na ocasião Witschel.

A Carta de Rio Branco é 
composta de propostas sobre 
comunicação, segurança, turis-
mo, meio ambiente e consórcio. 
Esse último foi criado durante 
um encontro no Mato Grosso e 

deve ser regulamentado no final 
do fórum.

Os governadores de cidades 
do Peru, Bolívia e o ministro do 
Meio Ambiente da Colômbia 
também foram convidados. En-
tre os temas debatidos estão es-
tratégias para o fortalecimento 
do desenvolvimento sustentável. 
O diretor de Desenvolvimento 
Territorial de Políticas Públi-
cas do Instituto de Pesquisa da 
Amazônia (Ipam), Eugênio Pan-
toja, explicou que o encontro na 
Alemanha deve contar com a 
presença de várias autoridades 
internacionais para firmar acor-
dos que beneficiam a Amazônia.

“Esses órgãos todos reunidos, 
com o próprio Ipham, ajudando 
na construção de uma pauta es-
tratégica para a Amazônia. O 
coletivo dos governadores dis-
cutindo e apresentando alterna-
tivas econômicas para a região, 
apresentando avanços em termo 
de regularização ambiental e 
fundiária da Amazônia. Apre-
sentando as políticas que o go-
verno federal e os estados estão 
desenvolvendo em termos de 
adaptação às mudanças climáti-
cas”, explicou.

O evento é um preparatório 
para a Conferência das Partes 
(COP-23), marcada para ocor-
rer de 6 a 17 de novembro. Um 
dos focos do encontro em Rio 
Branco é a proposta para ofi-
cializar o Consórcio Amazônia 
Legal. Se aprovado, o acordo 
entre os nove estados possibi-
lita a implementação de políti-
cas públicas para exploração e 
desenvolvimento sustentável da 
região.

O secretário de Turismo 
do Amapá, Vicente Cruz, fa-
lou que a Câmara de Turismo 
é uma das novidades desta 16ª 
edição do fórum.

“Temos essa finalidade espe-
cífica de construir uma agenda 
para o turismo amazônico. É 
importante nesse momento em 
que o Brasil enfrenta uma cri-
se, o turismo ingresse no setor 
positivo com um viés de desen-
volvimento. Estamos aqui para 
construir produtos amazônicos 
com uma bancada integrada 
da Secretaria de Turismo para 
que possamos construir políti-
cas eficientes e produtos do de-
senvolvimento da Amazônia”, 
acrescentou.

O Brasil precisa ter uma Guarda cOsteira para cuidar dOs seus riBeirinhOs

No dia 6 de dezembro 
fará 17 anos que um dos 
maiores velejadores da 

história, o neozelandês Peter Blake, 
foi assassinado por assaltantes que 
invadiram o seu barco próximo a 
Macapá, no distrito de Fazendinha. 
O velejador e ambientalista voltava 
de uma expedição de dois meses à 
Amazônia, a bordo do Seamaster, 
barco-laboratório que estudava o 
problema da contaminação da água 
do mar e dos rios pelo mundo. 

A lamentável (e constrangedora 
para nós brasileiros) perda de Blake 
não foi suficiente para que medidas 
de segurança fossem tomadas para 
melhorar o policiamento das águas 
amazônicas. Em agosto foram dois 
poloneses no Estreito de Breves, em 
Outubro foi uma família de ameri-
canos, isso levou a ser manchetes 
nos jornais nacionais e internacio-
nais os crimes que os ribeirinhos 
amazônidas sofrem diariamente e as 
autoridades policiais estaduais sem 

recursos humanos e de logísticas 
para enfrentar as teias de rios, iga-
rapés e furos que marcam a floresta 
Amazônica e não são nem números 
estatísticos nos anuários policiais.

São roubos de embarcações, as-
sassinatos, estupros, roubo de gado, 
alimentos, combustíveis e ações fú-
teis para aquisições de drogas, que 
acontecem nos pequenos portos das 
cidades portuárias.

Agora, diante da escalada dos ca-
sos de crimes cometidos contra bar-
cos de transporte e de turismo nos 
rios da Amazônia, parece que há 
uma iniciativa de aumentar a fisca-
lização e a presença das autoridades 
policiais e da Marinha nas águas.

O episódio nos faz retornar a um 
tema fundamental. O Brasil precisa 
ter uma Guarda Costeira, que haja 
na segurança da navegação no nosso 
litoral, rios e hidrovias.

O Brasil deve ser o único país 
com grande extensão de águas na-
vegáveis a não contar com uma 

Guarda Costeira. E está deixando 
esse serviço para que os Estados da 
Região Norte que vem mais sofren-
do com essas quadrilhas fluviais e os 
seus habitantes totalmente a mercê 
de criminosos que podem está sen-
do orquestrados pelo crime organi-
zado.

As empresas de navegação co-
bram a discussão de mecanismos 
para promover a segurança das tri-
pulações. Uma das sugestões é que 
seja criada uma Polícia Fluvial para 
coibir os crimes, incluindo o tráfico 
de drogas nos rios que banham os 
Estados do Norte do país.

Reivindicam mais policiamento 
nos rios e buscam no âmbito fede-
ral a criação de uma Polícia Fluvial, 
como tem, por exemplo, a Polícia 
Rodoviária nas estradas. É precisam 
ações que tragam segurança para os 
trabalhadores e os passageiros da 
navegação fluvial na região. A maio-
ria dos Estados não tem estrutura 
para combater e não há um grupa-

mento especializado somente no 
combate ostensivo aos crimes nos 
rios. O patrulhamento precisa ocor-
rer em trechos mais distantes e não 
se restringir às orlas das sedes dos 
municípios, pois nas áreas afastadas 
que os ataques acontecem.

Os piratas geralmente utilizam 
armamento de grosso calibre, agem 
encapuzados e trajam até falsos uni-
formes da polícia para dificultar as 
investigações. Os criminosos co-
nhecem bem a navegação na região. 
Eles conhecem furos, igarapés e iga-
pós. Sabem que em determinados 
períodos do ano conseguem passar 
pelos atalhos e até se esconder pela 
mata.  São muitas vezes moradores 
da própria região, nasceram den-
tro dessa imensa floresta. Resta as 
autoridades combatê-los dando se-
gurança e tranquilidade de o ribei-
rinho dormir ouvindo os sons da 
floresta e não os tiros de espingar-
das que lhes vem retirar os ganhos 
ou a própria vida.

Uso este valoroso espaço 
para tentar, por um mo-
mento, acordar dessa ro-

tineira novela da vida humana, tão 
enfeitada, moderna e complicada, 
cheia de mistérios e violência.

Afinal, mais um ano rumo para o 
seu final.

Colhemos os frutos semeados ao 
longo da nossa caminhada, reve-
mos as nossas ações, reconhecemos 
alguns erros e nos orgulhamos das 
nossas vitórias.

Olhemos para frente com espe-
rança, com disposição aos novos de-
safios, aos novos projetos, aos novos 
horizontes.

É tempo de começar a fazer um 
balanço de tudo o que aconteceu.

É tempo de transformarmos: os 
momentos bons em novas energias, 
entusiasmo e principalmente espe-
rança de que todos os nossos sonhos 
se realizem! 

Os momentos difíceis serem pe-

ças fundamentais de que tudo na 
vida passa e que esses momentos no 
futuro nos ajudem a ser mais felizes.

Mas, sinceramente, eu fico me 
perguntando por que as coisas aqui 
na Terra têm que ser assim. Porque é 
tão difícil ter um bom atendimento 
de saúde, por que categorias impor-
tantes de profissionais, como a dos 
professores, não são respeitadas e 
valorizadas. Por que o sujeito tem 
que levar vantagem em tudo. Por 
que o servidor público se mostra tão 
corrupto, em tudo... Por que os po-
líticos daqui se dividem em grupos 
e pintam as cidades daqui, de azul, 
de amarelo, de vermelho... da cor 
da vergonha, do descaso e da indi-
ferença.

Por que a população não reage.
Eu fico me perguntando por que 

tanta violência. Por que é tão difícil, 
nos dias de hoje, ser honesto, frater-
no, verdadeiro. Por que tanta pressa 
de ganhar mais, valorizando dema-

siadamente a matéria.
Fico me perguntando será que es-

tou fazendo o meu papel de um bom 
cristão, ou fazendo de conta escon-
dido em mentiras... conduzidos sem 
a seriedade e atenção devidas.

Será que está valendo a pena mais 
esta encarnação ou estou desperdi-
çando a chance de ascender espiri-
tualmente, pelo menos um bocado.

Então, meus amados leitores, su-
giro que reflitamos sobre o conte-
údo dessa observação. A passagem 
pela Terra, em cada vez outra, é por 
vezes muito extensa nos levando ao 
desgaste material até as últimas..., 
por vezes rápida demais nos limi-
tando as ações. Não nos permite o 
Grande Arquiteto do Universo sa-
ber o momento exato do retorno as 
raízes espirituais. 

Portanto, pergunto:
Será que hoje já abraçamos o nos-

so filho, nossa companheira, nosso 
irmão... será dedicamos atenção ao 

próximo que por nós passou...
Estar aqui por estar não deve ser 

o nosso caso... a corrigenda, deve 
ser o nosso propósito.

Entender e praticar fraternidade, 
como se deve compreender os mis-
térios da humanidade antiga para 
poder compreender e praticar a ver-
dadeira civilização moderna. Mas 
para o real crescimento espiritual e 
moral, o homem deve despir-se dos 
defeitos de carácter, manias e vícios, 
buscando uma ligação sincera com 
o criador e entendendo, por fim, o 
caminho da caridade e do aperfei-
çoamento espiritual de cada um de 
nós. 

“Quando aqui entrardes, lem-
brai-vos de deixar lá fora as joias, as 
condecorações, as medalhas e as co-
mendas profanas. Aqui não valerão 
os títulos, nem credenciais... aqui 
traga apenas a amizade, a humilda-
de e a colaboração fraterna”.

Que o GADU proteja a todos nós!

Ponderando!
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Contradição
Clécio em 2009 via os ambulantes como 
empreendedores informais e solução 
para a economia macapaense, hoje ele enxota 
os camelôs das ruas. Égua!

Davi ou Capi
A pergunta que me fizeram. Nem um. Davi precisa 
de cancha. Deve ficar mais quatro anos no Senado 
e ganhar experiência. Capi passou do ponto. É o 
velho comunista que contradita suas convicções.

Nome forte
Quem apostava que as cartas para o Senado esta-
vam marcadas vai ter reformular conceito. Jaime 
Nunes entrou na mesa e a estaca subiu. Quem 
continua na mesa?

Agora vai
Enquanto nenhum gringo havia sido vítima dos 
ratos d’água esse problema não existia para o Bra-
sil. Agora talvez alguma solução seja entabulada 
para resolver o problema grave por qual passam os 
nossos ribeirinhos.

Inadimplente e com marra
É assim. O Piratão, escola de samba tradicional 
do Trem, não perde a posse. Não paga a mensali-
dade da LIESAP e ainda grita aos quatro ventos 
que não vai pra avenida por indefinição da LIGA. 
O Presidente da Liga diz que essa decisão é o 
famoso efeito Aécio. A turma não admite perder. 
Será?

Será?
Dizem que a relação do PDT com o PSB a nível 
nacional está tão forte que ninguém se espante se 
Capi apoiar Waldez 12. Não é pra acreditar, só 
anota.

Lobato
Carlos Lobato afirma que em 2018 não tem choro 
nem vela que vai pro front  eleitoral é ele. Vamos 
ver onde chega esse projeto. Lobato está lastreado 
de aliados, heim!

Reforço
A equipe Giro, Companhia da Polícia Militar rece-
be na segunda-feira (6) das mãos do Secretário Eri-
claudio da Sejusp seis motocicletas de 600 cilindra-
das, fruto de uma emenda do Deputado Vinicius 
Gurgel (PR). Assim a bandidagem que já sabe com 
quantos paus se faz um caixão, se cuidem. Aqui é 
assim, os cães ladram e governo trabalha.



Ao retornar até a balsa para entregar o com-
putador, a família americana não foi encontrada. 
Segundo a Segup, no automóvel que Adam e 
Emily conduziam na balsa, havia uma pequena 
quantidade de maconha. “Não se sabe realmente 
o porquê eles saíram da embarcação. Se saíram 
motivados do susto em decorrência do fato, ou 
talvez com medo da atuação da polícia dentro 
da situação. Não se sabe se o medo era porque 
estavam com certa quantidade de droga, que 
teria sido apreendida em Macapá pela Polícia 
Federal. O fato é: após a polícia sair para fazer as 
diligências, eles saíram da embarcação”, concluiu 
Cunha.

Os crimes no Amapá
Os furtos, roubos e ataques de piratas a em-

barcações na Região Norte do Brasil preocupam 
o setor de transporte fluvial de cargas e passagei-
ros. Os principais alvos dos criminosos são as 
embarcações, que navegam nos rios que banham 
os estados do Amazonas, Pará, Amapá e Rondô-
nia. Casos de latrocínios – roubos seguidos de 
mortes – são registrados nessas regiões. 

No Amapá, esses fatos são recorrentes e já 
estão atingindo até os pecuaristas, que possuem 
pessoal para proteger seus patrimônios, mas, 
vem sofrendo com as ações desses criminosos.  

O município de Santana por ser uma cidade 
portuária essas ações acontecem constantemente, 
os roubos acontecem nas embarcações aportadas 
nos portos, o que não é muito diferente do que 
acontece na Somália, onde os piratas aguardam a 
passagem dos grandes navios para os abordarem 
e os “limparem” dos produtos.

Os piratas dos rios amazônicos gostam de 
atacar quando a noite cai, usando máscaras de 
esqui, invadem as embarcações enquanto deze-
nas de passageiros dormem nas redes. De repen-
te, eles acordam com rifles apontados para suas 
cabeças.

Os homens armados levaram dinheiro, joias, 

smartphones, combustível e até comida, forçan-
do todos a ficarem deitados de bruços no convés. 
Depois, desapareceram em lanchas pelas via na-
vegável em plena escuridão.

“Todo capitão de barco fluvial sabe estar à 
mercê desses desgraçados”, disse o capitão Paiva, 
de 41 anos, que cruza os rios das florestas tropi-
cais brasileiras desde que era adolescente. “Tive-
mos sorte de não ter sido pior”, ele acrescentou 
que o pior é quando acontece ataques nos quais 
passageiros foram estuprados, torturados ou 
mortos.

Os piratas costumam usar lanchas, obtendo 
uma rapidez e uma agilidade desconhecidas pe-
los grandes barcos fluviais. Os piratas costumam 
vir de áreas urbanas pobres ou de vilarejos ribei-
rinhos distantes, atacando moradores da floresta 
que se valem de barcos para comprar alimentos, 
visitar parentes ou procurar assistência médica 
nas cidades amazônicas.

A população amazônica a mercê
São mais de 25 milhões de habitantes da Re-

gião Amazônica e desse número mais de 5 mi-
lhões são moradores ribeirinhos que vivem em 
comunidades isoladas e sãos os mais atingidos 
e os que estão alarmados em relação à pirataria.  
A Amazônia também é uma das regiões mais 
pobres do Brasil, e o crime organizado se espa-
lhou, alimentando uma sensação de desrespeito 
à lei na grande bacia do rio. Em vilas ribeirinhas 
remotas, os moradores reclamam que os barcos 
da polícia raramente se aventuram pelos igarapés 
onde ocorrem muitos dos ataques piratas.

“Não existe lei no Rio Amazonas”, afirmou 
Odete Souza França, de 49 anos, cuja família ga-
nha a vida pescando e cultivando açaí.

Ela descreveu um ataque recente no qual os 
piratas abordaram a canoa de seu filho de 17 
anos, amarraram-no e roubaram seu aparelho de 
GPS e um botijão de gás de cozinha. Sua descri-
ção foi publicada no jornal “The New York Time”.

Reinaldo Coelho

Por atalaia gigante
Ou por sinal de defesa,
Do granito mais possante
Levanta uma FORTALEZA
Negras muralhas ao Sul.
Outrora, adornadas de aço,
Faziam troar o espaço
Dos canhões seus com o fracasso,
no vasto horizonte azul.

A fortaleza homenageada nesta estro-
fe do poema Macapá, publicada na 
Revista Educação e Ensino do Pará, 

em Agosto de 1889, é a de São José de Macapá, 
escrita pelo poeta Alexandre Vaz Tavares, que 
também foi prefeito da cidade em 1920. O for-
te foi construído pelos portugueses, no período 
colonial, para combater os invasores e os piratas 
caribenhos que percorriam a costa brasileira.

E infelizmente a era dos piratas não acabou 
nas águas amazônicas. Ela apenas mudou de 
rota: da costa brasileira foi para os rios da Ama-
zônia. Em vez de olho tapado e espadas, eles 

usam capuz, metralhadoras e fuzis AR 15. Para 
comunicação, sistema de rádio VHF. Também 
chamados de “ratos d’água”, os piratas atuam 
sempre em grupos. Eles ficam de tocaia e, usan-
do rádios, articulam o ataque. O alvo predileto 
são embarcações que transportam combustível e 
eletrônicos, além de passageiros e turistas.

Os rios da região Norte são parte integrante 
da vida dos habitantes dessa região do Brasil. A 
característica dos rios amazônicos é favorável à 
navegação, pois muitos são extensos e volumo-
sos e suas águas fluem lentamente. Tal condição 
faz com que os rios sejam uma importante via de 
transporte para os seus habitantes.

O transporte hidroviário é praticamente a 
única alternativa de transporte, tendo em vista 
que as rodovias são bastante restritas e as que 
existem não possibilitam o trânsito, como por 
exemplo, a transamazônica.

Essa característica típica amazônica, onde os 
rios, igarapés e furos são as vias de transporte dos 
moradores ribeirinhos e como acontece nas ruas 
e avenidas das cidades, existem criminosos de 
tocaia para cometerem os crimes, assaltos, rou-
bos e latrocínios contra esses indefesos cidadãos 
brasileiros. 

Enquanto as ruas das cidades têm ilumina-

ção e policiamento, mesmo precário, e recursos 
tecnológicos, como o sistema telefônico de cha-
madas emergenciais, os ribeirinhos, contam com 
a sorte e suas próprias defesas, pois os piratas dos 
rios ou como são conhecidos mundialmente 
“Ratos d’agua’ estão agindo atacando as embar-
cações e as comunidades ribeirinhas.

A medida que a população da região cresce 
e os traficantes de drogas ampliam a influência, 
aumentam os ataques de homens mascarados 
armados com rifles nos rios da Amazônia. Esses 
piratas não são exclusividade da Amazônia, pois 
agem em todos os países onde o fluxo de embar-
cações comerciais ou de turistas ricos os atraem. 

Aqui são os barcos que transitam repletos de 
gêneros alimentícios, eletrodomésticos, peças 
de tratores e automóveis, material de constru-
ção, medicamentos e muitas outras coisas, são 
os “tesouros”, por eles ambicionados. Além das 
mercadorias, há diariamente um grande fluxo de 
pessoas, o que lhes possibilita conseguir dinheiro 
em cache.

São milhares de ações, que não constam das 
estatísticas policiais, pois acontecem sua maioria 
em locais isolados, onde nem a polícia conhece. 
Roubam desde as canoas quanto assaltam as em-
barcações com passageiros. Atacam as residên-

cias isoladas, onde levam as rendas dos pescado-
res e pequenos agricultores.

Ações criminosas atingem estrangeiros
Um fato que atraiu os holofotes internacio-

nais em 2001, foi o que aconteceu com navega-
dor neozelandês Peter Blake “Senhor dos Ma-
res”, assassinado em Fazendinha. A mais nova 
noticia internacional foi o da família americana 
vítima de piratas no Pará é já localizada e estão 
retornando a seu país.  Adam Harris Harteau, de 
39 anos, e Emily Faith Harteau, de 37, e as duas 
filhas, foram encontrados por ribeirinhos perto 
do rio Jacaré-Grande, de acordo com pescadores. 

O caso
A família viajava pelo Pará estava na bal-

sa com seu moto-hoje, onde vivem já faz cinco 
anos, quando a embarcação foi invadida por 
assaltantes, conhecidos como “piratas”. Eles e ou-
tros passageiros tiveram pertence roubados.

Após o crime, a polícia fez buscas perto do lo-
cal e conseguiu reaver alguns objetos. Entre eles, 
um notebook da família americana, usado para 
portar fotos da jornada pela América Latina. As 
imagens eram compartilhadas nas redes sociais, 
onde os Harteau têm mais de 120 mil seguidores.

‘Ratos D’Águas’ 
Trazem o terror para os ribeirinhos amazônidas

Ações da polícia amapaense

Os piratas agem e as forças policiais lutam para conter o cri-
me, que culminou em uma série de eventos recentes que 
apavoraram as tripulações e os passageiros dos barcos.

A lamentável 
(e constrangedora 
para os brasileiros) 
perda de Blake em 
2001, há 16 anos e  
não foi suficiente 
para que medidas 
de segurança fos-
sem tomadas para 
melhorar o poli-
ciamento das águas 
amazônicas. 

Agora, diante da escalada dos casos de crimes cometidos contra 
barcos de transporte e de turismo nos rios da Amazônia, parece que há 
uma iniciativa de aumentar a fiscalização e a presença das autoridades 
policiais e da Marinha nas águas.

O episódio nos faz retornar a um tema fundamental. O Brasil 
precisa ter uma Guarda Costeira, que haja na segurança da navegação 
no nosso litoral, rios e hidrovias. O Brasil deve ser o único país com 
grande extensão de águas navegáveis a não contar com uma Guarda 
Costeira.

As autoridades policiais fazem o possível. 
“Pegar piratas é como combater guerrilheiros. Eles são inimigos 

evasivos que tiram proveito do conhecimento das correntes fluviais, 
da geografia e da topografia”, comparou o capitão Lúcio Lima, chefe da 
unidade de operações especiais da polícia do Amapá que caça bandi-
dos pelo rio.

Aqui em Macapá, cidade com 370 mil habitantes, uma esquadrão 
de elite de policiais camuflados do Batalhão Ambiental patrulha re-
gularmente o Rio Amazonas em busca de piratas, chamados de ratos 
d’água na região. O batalhão ambiental do Estado do Amapá é com-
posto por 135 membros.

Patrulhar os colossais rios da Amazônia em busca de piratas pa-
rece um jogo inútil de gato e rato. 

insegurança na navegação fluvial é uma realidade vivenciada na 
região. Os ataques de piratas aos navios e outros tipos de embarcações 
ocorrem com maior incidência no Estreito de Breves, que fica situado 
em território paraense e serve de ligação fluvial entre os estados do 
Pará, Amapá e Amazonas.

Um píer para ajudar no combate aos “ratos d’água” deverá ser 
construído no distrito da Fazendinha, a 9 quilômetros de Macapá, in-
formou a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp). 
O projeto ainda está em formatação e a licitação deve acontecer até o 
fim de 2017, confirmou a instituição.

No local devem aportar embarcações de órgãos da segurança pú-
blica, que atuarão de forma integrada, como a Polícia Militar (PM) e a 
Marinha do Brasil. A construção e a conclusão da obra não têm previ-
são para acontecer.

“Estamos na fase de estruturar os nossos projetos e um deles é 
construir um píer integrado de órgãos da segurança pública na Fazen-
dinha, para nos ajudar na patrulha em nossos rios, com a polícia das 
embarcações e a Marinha, que pode nos ajudar muito com a logística”, 
disse o titular da Sejusp, Ericlaudio Alencar. 

De acordo com o secretário, os ataques têm acontecido principal-
mente na rota de rios entre Macapá e Belém (PA). A ideia do píer é de 
atuação preventiva e ostensiva nos rios do Amapá.

“Os ataques têm acontecido principalmente em embarcações que 
fazem o trajeto Macapá-Belém, por esses rios. Geralmente os ataques 
acontecem nas águas sob jurisdição do Pará, mas cabe a nós nos preca-
vermos aqui também. A Marinha dispõe de tecnologia para nos ajudar 
com informações e monitoramento”, falou Alencar.

Segundo a Sejusp, o píer deve ser construído com uma emen-
da federal de R$ 90 milhões repassadas ao estado em fevereiro, 
com destinação à segurança pública. A previsão é de que a licitação 
aconteça ainda em 2017.

Macapá-AP, 04 a 10 de novembro de 2017Macapá-AP, 04 a 10 de novembro de 20174 5ESPECIAL ESPECIAL

Os furtos, roubos e ataques de pira-
tas a embarcações na Região Nor-
te do Brasil preocupam o setor de 
transporte fluvial de cargas e pas-
sageiros. Os principais alvos dos 
criminosos são as embarcações, 
que navegam nos rios que banham 
os estados do Amazonas, Pará, Ama-
pá e Rondônia. Casos de latrocí-
nios – roubos seguidos de mortes 
– são registrados nessas regiões. 



Reinaldo Coelho

Federação dos Pescadores do 
Estado do Amapá (Fepap) 
após tomar conhecimento da 

denúncia da Controladoria Geral da 
União (CGU) divulgar85% dos pa-
gamentos de seguro defeso no estado 
apresentaram irregularidades entre 
2013 e 2014, defendeu atuação conjun-
ta para ampliar a fiscalização visando 
coibir a concessão indevida do benefí-
cio, pago no período de reprodução dos 
peixes.

Apesar da proposta de parceria en-
tre entidades e órgãos federais, a Fepap 
discorda dos números apresentados 
pela controladoria, que obteve o rela-
tório após realizar entrevistas em três 
municípios com pessoas cadastradas 
como pescadores artesanais. Entre os 
beneficiários, estavam pessoas que não 
exerceram a pesca no período pesqui-
sado.  Entidade que representa os pes-
cadores no estado diz discordar dos 
números da controladoria, que apon-
tou 85% de inconsistências nos valores 
pagos entre 2013 e 2014.

O presidente da Fepap, Leidinaldo 
Gama, questionou o método da CGU 
apontando que os moldes atuais de 
controle pelos órgãos federais não são 
precisos quanto à delimitação da fun-
ção de pescador. Gama propõe a am-
pliação das informações inseridas no 
Registro Geral de Pesca (RGP).

“A base de dados do RGP e do 
Sinpesc são totalmente falhas e não têm 
coerência nos dados apresentados pelos 
pescadores e criam inconstistências nos 
dados. Se você pedir hoje relatórios dos 
anos 2013 e 2014 não tem. Porque ele 
só defere. Inclusive a CGU sugeriu que 
isso fosse feito manualmente”, explicou 
o presidente.

O Relatório da CGU tratou do tema 
e o resultado da avaliação sobre os pa-
gamentos do Seguro Desemprego ao 
Pescador Artesanal (Seguro Defeso). E 
foi constado pelas fiscalizações realiza-
das, irregularidade em 66% dos bene-
ficiários do Programa Seguro Defeso 
que, embora indicando a pesca como 

Besaliel Rodrigues

Continuando nossa abordagem ante-
rior, vejamos o terceiro e último fator 
que contribui para embaraçar a atu-

ação do Poder Judiciário eleitoral no combate à 
prática do crime de abuso do poder econômico 
eleitoral.

c) Jurisprudência oscilante. Advém exata-
mente da falta de variada e profunda doutrina. 
Quando vemos inúmeras decisões dos tribu-
nais eleitorais, constatamos uma grande aflição 
dos julgadores quanto ao embasamento de seus 
votos (Ver Alberto G. Spota, O juiz, o advoga-
do e a formação do direito através da jurispru-
dência, Porto Alegre, SAFE, passim.). Temos, 
então, jurisprudência que, quase na totalidade, 
é oscilante, pálida, desnutrida, de regra sem 
força argumentativa convincente capaz de en-
frentar o vigor dos piratas da vontade popular, 
que pilham os votos dos cidadãos pela força do 
dinheiro.

Uma das principais coletâneas brasileiras de 
jurisprudência sobre o abuso do poder econô-
mico no processo eleitoral foi organizada por 
Noely Manfredini d’Almeida e Fernando José 
dos Santos. Nesta obra, elencam 98 casos de cri-
mes eleitorais, dos quais 22 estão relacionados 
com a corrupção e o abuso do poder econômi-
co na esfera eleitoral. Crimes eleitorais e outras 
infringências. Curitiba: Juruá, 1998, passim, Ver 
tb Olivar Coneglian, Propaganda..., p. 126.

Gera-se, assim, no campo da jurisprudên-
cia, um círculo vicioso. A ausência de material 
doutrinário de qualidade faz nascer uma juris-
prudência fraca, que servirá de parâmetro para 

as futuras que virão também fracas e assim por 
diante. Aí, os anos passam e o esquema eco-
nômico organiza-se, experimenta mutações, 
ficando eficiente a cada pleito, tornando extre-
mamente obsoletas as ações da Justiça Eleitoral.

Diz Cármen Lúcia, presidente do STF, que 
“A corrupção, tal como ocorre com a violência, 
refinou-se, fez-se mais perspicaz e engenhosa, 
mais capciosa e traiçoeira no curso da história”. 
In Direito eleitoral, p. 378. Ainda, “A ação dos 
agentes do poder econômico e as aparências en-
ganosas do jogo político, com a utilização de se-
tores da mídia como seus parceiros, geram uma 
situação de hipossuficiência das estruturas for-
mais da representação política, exigindo mais 
efetiva articulação das instâncias da democracia 
participativa e aumentando o clamor por um 
judiciário independente e operante.” Luiz Fer-
nando Ribeiro de Carvalho, ex-Presidente da 
AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros, 
no artigo “Tempo de mobilização”. In Folha de 
São Paulo, “Tendências/Debates”, p. 3.

Podemos perceber que a falta de eficientes 
instrumentos legais, doutrinários e jurispru-
denciais, tem causado, em alguns magistrados 
e até em alguns tribunais, a timidez e a falta de 
coragem para a tomada de decisões sábias e ar-
rojadas na contenção ao abuso econômico nas 
eleições. Isso tem provocado vis prejuízos às es-
truturas da democracia, que são abaladas e fra-
gilizadas por essas ações inconsequentes, tanto 
por parte dos juízes como dos abusadores.

Sérgio Habib, em sua obra Brasil: quinhen-
tos anos de corrupção, Porto Alegre: SAFE, p. 

140, falando sobre o combate à corrupção no 
Brasil, diz que “Sem dúvida, não se pode con-
ceber um Judiciário fraco, desprovido de poder, 
inerme, desautorizado”.

Novamente, diz Sérgio Habib, “Tanto pior 
do que praticar corrupção, é omitir-se diante 
dela deixando de combatê-la”.

Mauro Capelletti igualmente nos ensina que 
“os juízes exercitam um poder. Onde há poder 
deve haver responsabilidade: em uma socie-
dade organizada racionalmente, haverá uma 
relação diretamente proporcional entre poder 
e responsabilidade...” (“Juízes Irresponsáveis?”, 
trad. Carlos A. Álvaro de Oliveira, Porto Alegre: 
SAFE, 1989, p. 21).

Em arremate, o legislador tem por dever 
de ofício produzir leis sensatas, não legislando 
em causa própria e nem produzindo instru-
mentos legais defeituosos. Caso o legislador 
falhe em sua missão, o cientista teórico deve-
rá aparecer, com perícia, apresentando, com 
competência, as soluções mais viáveis para os 
problemas da legislação. Falhando o doutrina-
dor, caberá ao judiciário, que tem por missão 
constitucional defender a sociedade, que é 
onde o cidadão procura guarida, manifestar-
-se, com sabedoria e com justiça, punindo os 
criminosos dos pleitos eleitorais, mesmo que 
para isso venha a desagradar aos ricos e po-
derosos.

Sobre leis eleitorais malfeitas, veja o texto 
“A Reforma eleitoral e os rumos da democra-
cia no Brasil”, de Carlos Mário da Silva Velloso, 
Direito eleitoral, p. 15. “Por fim, a garantia da 

justiça das eleições requer uma série de medi-
das técnicas e legais efetivamente elaboradas 
para a proteção do processo contra precon-
ceitos, fraude ou manipulação. Tais medidas 
incluem, inter alia, provisões para estruturas 
objetivas de administração, para proscrever e 
punir práticas de corrupção...”, Direitos huma-
nos e eleições, p. 28.

Sérgio Habib, no livro Direitos humanos e 
eleições, cit., p. 20, diz que os princípios básicos 
da independência do Judiciário, que funciona 
como mecanismo de segurança para aplicação 
das leis eleitorais e consequente controle da 
condução das eleições em geral. São eles: “(a) 
A independência jurídica deve ser assegurada 
na Constituição ou outra lei do país; (b) A im-
parcialidade jurídica deve ser assegurada sem 
qualquer restrição, influência imprópria, in-
duzimento, pressão, ameaça ou interferência, 
tanto direta quanto indireta; (c) O judiciário 
deve ter autoridade exclusiva para determinar 
as competências para adjudicar; (d) As deci-
sões judiciais não devem ser sujeitas a revisão. 
Este princípio deve ser sem prejuízo à revisão 
judicial das decisões de cortes menores e miti-
gação ou comutação, por autoridades compe-
tentes, de sentenças impostas pelo judiciário 
de acordo com a lei; (e) O judiciário deve ter 
o poder e o dever de assegurar que os proces-
sos judiciais sejam conduzidos de forma justa 
e que os direitos das partes sejam respeitados; 
(f) Os Estados devem fornecer os recursos 
adequados para possibilitar o funcionamento 
adequado do judiciário”. Amém.

A Justiça Eleitoral e o combate ao abuso econômico eleitoral – III

Qual a origem de sua alimentação?

Uma alimentação ade-
quada e saudável co-
meça sua  jornada 

muitas vezes distantes dos nossos olhos, com 
o cultivo de vegetais e com a criação de peixes 
e de animais. Assim, a produção de alimentos 
é o ponto de partida dos sistemas alimentares e 
tem conseqüências diretas na sustentabilidade 
ambiental, saúde, eqüidade social de todas as 
outras etapas dos sistemas. 

Quando consumimos produtos orgânicos 
e agroecológicos produzidos por  agricultores 
familiares, por exemplo, contribuímos com a 
renda dessas famílias e com o desenvolvimen-
to de sistemas  agroecológicos nos quais a pro-
dução é diversificada, harmonizada com o bio-
ma e não utiliza adubos químicos, agrotóxicos 
e sementes transgênicas.

Dentro deste contexto,  o consumidor tem, 
portanto, o poder de escolha em suas mãos: 
ele pode contribuir, mediante sua importân-
cia nos arranjos alimentares, influenciar dire-
tamente na sedimentação de um sistema de 
produção  agrícola  mais justo e sustentável ao 
refletir e se preocupar com a origem dos ali-
mentos que consome.

Segundo o Manifesto à Sociedade Brasilei-
ra da 5ª Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional...  Comida de verdade 
protege o patrimônio cultural e genético, re-
conhece a memória, a estética, os saberes, os 
sabores, os fazeres e os falares e os ritos envol-
vidos, as tecnologias autóctones e suas inova-
ções... . É  produzida em condições dignas de 
trabalho. É socialmente justa. Comida de ver-
dade não está sujeita aos interesses de mercado 
...  Comida de verdade reconhece o protago-

nismo da mulher. Não mata nem por conflito 
nem por veneno. È aquela que erradica a fome 
e promove a alimentação saudável, conserva 
a natureza, promove a saúde e a paz entre os 
povos.

É comprovado que os alimentos orgânicos 
possuem MELHOR valor nutricional devi-
do ao equilíbrio na quantidade de nutrientes 
necessários para cada  espécie. Ou seja, os ali-
mentos orgânicos  e agroecológicos, provêm 
de um solo bioquimicamente  equilibrado, e 
com maior teor de fotoquímicos. 

Ao escolhermos nosso  alimentos em su-
permercados, feiras livres, mercantil ou mes-
mo restaurantes, diversas escolhas foram feitas 
em nosso nome. Varejistas e grandes marcas 
de alimentos, por sua política de compras; pro-
dutores rurais, por meio de suas escolhas de 
práticas agrícolas; governos, por suas políticas 

de subsídios e compras institucionais – todos 
estes atores definem o que está em sua mesa.

Como consumidores  consciente, so-
mos capazes de mudar o cotidiano de nos-
sa alimentação quando escolhemos o que 
compramos com base em critérios socio-
ambientais, quando levamos em conta a 
origem e os impactos causados pelos produ-
tos, quando demandamos informações para 
uma decisão responsável, quando cortamos 
intermediários e compramos em feiras ou 
diretamente do produtor. Quanto maior a 
cadeia entre a produção e o consumidor, 
maiores os riscos de consumo de produtos 
contaminados com agrotóxicos. Por exem-
plo, o alho de “folha branca” é importado da 
china,   impossibilitando que o consumidor 
tenha algum tipo de informação sobre as 
práticas de sua produção. 

Seguro Defeso no Amapá
No período eleitoral cresce os picos de inscrições de segurados

atividade exclusiva, no período anali-
sado pela entrevista (2013 e 2014), não 
exerceram essa atividade ou praticaram 
outras analisado pela entrevista (2013 e 
2014), não exerceram essa atividade ou 
praticaram outras pesca como ativida-
de de renda complementar ou subsidi-
ária.

Uma das constatações do CGU foi 
de que nos anos eleitorais as inscrições 
tem uma alta considerável. Os controles 
existentes no sistema são vulneráveis e 
não evitam a ocorrência de falhas no 
cadastro dos pescadores, nem mitigam 
os riscos de exploração das vulnerabi-
lidades. Destaca-se que logins e senhas 
de acesso de servidores eram utilizadas 
por funcionários terceirizados, com ou 
sem o consentimento dos titulares.

Tal fragilidade na base de dados do 
SisRGP permitiu um pico na quantida-
de de registros (24.430) justamente no 
mês anterior ao do pleito eleitoral de 
2014. O mesmo não foi observado no 
mês de setembro de 2013 (3.214 ins-
crições). O fato reforça a tese de que o 
cadastro esteja sendo utilizado para fins 
alheios aos que direcionam a política 
pública.

No caso do Amapá 
o resultado da audi-
toria  levantou infor-
mações de usuários 
do seguro em Macapá, 
Santana e Pedra Bran-
ca do Amapari. O ín-
dice de inconsistências 
no Amapá ficou acima 
da média nacional, que 
de acordo com a CGU, 
foi de 66% entre 2013 e 
2014.

O levantamento 

onde apontou irregularidades em 85% 
dos pagamentos de seguro defeso feitos 
no Amapá. A auditoria ouviu benefici-
ários em três municípios constatou que 
pescadores artesanais receberam inde-
vidamente os valores mesmo não se en-
quadrando nos requisitos do programa.

O relatório mostra ainda que de ja-
neiro de 2010 a março de 2015, um to-
tal de 16.894 pescadores foram inscri-
tos no Registro Geral da Pesca (RGP) 
no Amapá. Nesse período, o valor acu-
mulado de pagamentos do seguro defe-
so foi de mais de R$ 7,6 milhões.

Os valores são pagos durante a pira-
cema - período de reprodução dos pei-
xes - quando é proibida a pesca de vá-
rias espécies. Segundo a CGU, o foco da 
auditoria foi avaliar 
a regularidade dos 
beneficiários ins-
critos no RGP, a se-
gurança da base de 
dados e o processo 
de concessão de li-
cenças de pesca.

Outro objetivo 
do levantamento 
foi identificar a ro-
tina de fiscalização 
adotada pelo órgão 
responsável – antes 
a cargo do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), mas, 
desde maio de 2017, em razão da MP 
nº 782, transferida ao Ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e Serviços 
(Mdic).

Para realizar a auditoria, a CGU visi-
tou as residências e realizou entrevistas 
com 2.315 cadastrados no RGP como 
beneficiários do seguro defeso, distri-
buídos em 126 municípios em todo o 

país, três no Amapá.
Embora indicados como exclusiva-

mente pescadores, o total de 85% dos 
ouvidos no estado não exerceu a pes-
ca no período analisado pela entrevista 
(2013 e 2014), ou praticou outras ati-
vidades remuneradas, geralmente in-
formais, tendo a pesca como atividade 
complementar.

Recomendações
A partir das informações levantadas, 

a Controladoria recomendou que no 
processo de recadastramento dos be-
neficiários sejam incluídos no registro 
do pescador, elementos objetivos para 
caracterização de pesca comercial.

Também se recomendou que fossem 

criados mecanismos de responsabiliza-
ção das entidades de pescadores quanto 
à veracidade das informações presta-
das, que institucionalizasse um Plano 
Nacional de Fiscalização do RGP e que 
adotassem estratégia de divulgação lo-
cal nos municípios mais críticos e ou-
tras medidas de transparência pública 
visando a esclarecer sobre as regras do 
registro e das situações consideradas ir-
regulares.

Alimentares da Saúde
Luiz Cabral
Engenheiro Agrônomo - uizccastro.ap@gmail.com

Alimentos Saudáveis na Mesa
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Humberto Baia

Emprego Temporário no comércio 
de Macapá deve crescer 15%
Reinaldo Coelho

As vagas temporárias para o 
fim do ano, principalmen-
te no comércio, podem 

representar, para muitos, uma pos-
sibilidade de contratação definitiva 
ou uma renda extra para os gastos de 
dezembro e janeiro.

Após duas quedas seguidas, a con-
tratação de trabalhadores temporá-
rios de fim de ano deve voltar a cres-
cer em 2017, puxada pela melhora da 
economia e pela mudança na legisla-
ção dos temporários, em vigor desde 
março, que deu mais segurança jurí-
dica para as empresas admitirem.

Quanto a contração temporária no 
Estado do Amapá, e principalmente 
em Macapá onde a concentração da 
população é maior, o cenário neste 
sentido não será muito diferente das 
expectativas de vendas. 

Na concepção do Superintendente 
do CDL-Macapá, Juarez Oliveira, o 
Ano de 2016 foi um ano muito amar-
go para essas contratações temporá-
rias, muito difícil, possivelmente o 
pior da década. Ele ressaltou a repor-
tagem, que a expectativa de contra-
tações ainda está distante dos pata-
mares verificados em anos pré-crise 
econômica. 

“Quando a economia estava bem, 
lá em 2014, esse número era alto. Ain-
da não está estabelecida a confiança 
plena. Mas já é um sinal de recupera-
ção quando eles [lojistas] dizem que 
vão contratar pessoas. Este anos esta-
remos contando com uma melhora, 
nada comparada aos anos anteriores 
a 2016, que foi um ano atípico. Ainda 
não temos números sobre essas con-
tratações, mas esperamos um cresci-
mento de aproximadamente de 15% 
sobre 2016”, especificou Juarez.

Segundo o superintendente do 
CDL-Macapá, com a crise os empre-
sários também estão retardando as 
contratações. A ideia é, primeiro, ter 

certeza de que haverá alta no movi-

mento. “No passado [as contratações] 
eram na segunda quinzena de agosto. 
Aproveitando o Dia das Crianças. 
Este ano, a perspectiva é só a partir 
da segunda quinzena de novembro”, 
explicou.

Mas os lojistas estão otimistas de 
que haverá melhoras, porque o cená-
rio do ano passado foi muito baixo 
em todos os níveis, e qualquer au-
mento nos percentuais, são excelen-
tes, mas não tão boa em relação aos 
anos anteriores de pré-crise.

Quanto a questão do emprego 
temporário e da melhor venda do Na-
tal, Juarez fez uma comparação. “No 
cenário nacional a população começa 
a perceber melhorias, porém aqui no 
Amapá, ainda vai demorar um pouco 
para ser percebido esse crescimento”.

Com a queda da inflação levará o 
consumidor a voltar a comprar. “De-
pois do cenário macroeconômico da 
política nacional, que vem melhoran-
do a conta gotas, e está dando sinais 
de melhorias e acompanhando as 

análises dos agentes econômicos e es-

pecialistas que estão otimistas”. 
Ele volta a comparar a situação 

nos grandes centros comerciais e 
com a realidade amapaense. “Para 
os grandes mercados estes números 
já dão a população uma maior clare-
za. Em regiões como a do Norte, va-
mos demorar a perceber e no Amapá, 
isso é mais complexa, porque o fato 
de ainda vivermos da economia do 
“contracheque” e de não termos um 
setor econômico privado ativo, como 
tínhamos no passado, com a minera-
ção e outros, faziam que nessa época 
do ano, esses setores privado turbi-
nasse”.

Crescimentos das compras
Com referência ao crescimento do 

poder aquisitivo da população maca-
paense e o retorno as compras com 
aquisições maiores, Juarez Oliveira 
afirma que espera uma boa reação do 
consumidor.

“As expectativas de compra para 
o Natal em comparação ao ano de 
2016, esperamos uma reação muito 
melhor. Não será uma movimentação 
maravilhosa mas, certamente os nú-
meros demonstram que será melhor 
do que ano passado”.

Atraindo o consumidor
O comércio vem através da Feco-

mércio, ACIA e CDL, realizando ser-
viços de marketing para atrair o con-
sumidor, através de promoções. “O 
comerciante já tem isso inerente em 
suas ações e quando estamos em cri-
se a criatividade tem que ser maior. E 
nos adaptamos aos bons e maus mo-
mentos da economia. E o final do ano 
tem tudo a ver com essa criatividade 

dos empresários, para oferecer cam-
panhas que atraiam o consumidor, 
que encoraje ele a gastar”.

Atualmente existe uma campanha 
que junta a Fecomércio, ACIA, CDL 
e governo do Estado a “Compre e ga-
nhe”, que estimula o consumidor a 
realizar suas compras e ganhar prê-
mios. Temos certeza que até o final 
do ano teremos outras novidades 
para benefício do consumidor que 
está inadimplente, adequá-lo ao seu 
crediário nas lojas, para que assim ele 
possa comprar seus presentes e dos 
parentes. Então o comércio oferecerá 
aos consumidores e ao mercado para 
que todos possam ter um Natal tran-
quilo e de qualidade”.

Perspectivas para 2018
Para Juarez Oliveira, superinten-

dente do CDL-Macapá, o comércio 
varejista amapaense é o segundo que 
mais emprega no Estado, com esse 
crescimento e a queda constante da 
inflação vai ter uma alavancagem nas 
contratações com carteira assinada 
em 2018.

“O comércio responde de forma 
muito rápida a essas iniciativas de 
políticas públicas, nós só vamos ter 
melhorias significativas na economia 
do Estado quando desenvolvermos 
plataformas de desenvolvimento pri-
vado, não podemos ficar reféns da 
economia pública. Podemos perceber 
que no Estado temos mineração, base 
petrolífera se instalando, o agronegó-
cio então a melhoria da economia do 
Estado, depende desses setores toma-
rem formas, criarem sua dinâmica e 
gerarem emprego e comercio é con-
sequência disso”, finalizou.

Banco de Fomento Francês reúne com 
associações em Oiapoque para ensinar como 
obter financiamento para projetos sociais

O seminário a aconteceu nesta ter-
ça feira 3 de outubro no auditório 
do Ciosp de Oiapoque pelo me-

nos 20 associações participaram do evento, 
que teve como objetivo instruí a preparação 
para a captação de recursos principalmente 
projetos sociais, saúde e inserção e foi mi-
nistrado pelo representante da Programa de 
Cooperação Integração com a Amazônia, do 
Banco de Fomento Francês, banco que finan-

cia os projetos.
Os recursos são a fundo perdido ou seja 

os projetos assistidos pelo programa não tem 
obrigação de reembolso mas prestação de 
contas através de auditoria. 

Jane Brocado e diretora da ONG Desen-
volvimento, Prevenção, Acompanhamen-
to e Cooperação de Fronteira (DPAC) em 
Oiapoque, “Já somos financiados por Fundo 
Europeu, e fazemos várias ações na fronteira, 
São Jorge/Oiapoque, e sabemos que não é fá-
cil, mas quem quiser obter o fundo tem que 
formatar bem o projeto e os objetivos” diz a 

diretora.
O seminário foi rea-

lizado em Oiapoque tra-
zido pelo presidente da 
Associação de Brasileiros 
na Guiana Francesa, José 
Hermegildo Gomes, o 
Dedé, que vive na Guiana 
Francesa há 20 anos e que 
em 2016 foi eleito o brasi-
leiro mais importante resi-
dente na Guiana Francesa 
e que também trabalha 

com ações de saúde em Caiena, “Nosso ob-
jetivo é capacitar um número maior de asso-
ciações e executar projetos em parceria com 
Fundo Europeu”, diz Gomes 

São pelo menos €18,9 milhões de euros 
para serem aplicados em países que fazem 
fronteira com a Guiana, Estados do Pará e 
Amazonas, também já trabalham com Fun-
dos Europeu.

ONG DPAC
Uma cooperação entre o Brasil e União 

Europeia para garantir atendimento social 
e cultural a cerca de 100 crianças e adoles-
centes na cidade de Oiapoque, na divisa do 
Amapá com a Guiana Francesa. A parceria 
resultou na fundação da Associação de De-
senvolvimento, Prevenção, Acompanhamen-
to e Cooperação de Fronteiras (Dpac).

O projeto recebeu em outubro de 2016 
a visita do chefe do Setor de Cooperação 
da União Europeia, Thierry Dudermel, que 
avaliou, segundo o conselho da associação, 
a oferta de investimentos para a expansão 
do projeto que atende pessoas carentes com 
educação ambiental, capacitação profissional 

e estudo de línguas, como francês e espanhol.
Outra ação realizada pela ONG sobre 

questões de saúde na fronteira do Brasil  
Oiapoque com a Guiana Francesa foi com 
os problemas de Aids na fronteira e o repre-
sentante do Desenvolvimento, Prevenção, 
Acompanhamento e Cooperação de Frontei-
ra (DPAC), José Hermegildo Gomes, o Dedé, 
mostrou preocupação quanto ao alto índice 
de Aids e outras doenças infecciosas e a inci-
dência de gravidez indesejada, especialmente 
entre as adolescentes e apresentou uma sínte-
se do projeto Oiapoque, Cooperação, Saúde 
(OCS), entre os dois atores brasileiros e fran-
ceses para um melhor acesso na saúde para 
todos.

De acordo com Dedé, o projeto prevê a 
construção de uma casa de apoio, que terá a 
finalidade de monitorar as pessoas com do-
enças infecciosas oferecendo assistência psi-
cológica, aulas de português, oficinas de arte, 
terapia. Pelo projeto a casa será construída no 
lado brasileiro na fronteira, com orçamento 
estimado em 835 mil euros, cerca de R$ 3,5 
(milhões) e será financiada pelo Brasil e a 
Guiana Francesa.

Comissão de Orçamento e Finanças 
da Alap discute LOA nos municípios
Da Editoria

O orçamento público tem tudo 
a ver com o nosso dia a dia. 
Grande parte das receitas ar-

recadadas pelo governo saem do nosso 
bolso, direta ou indiretamente. Repassa-
mos uma parcela do que ganhamos para 
o governo em forma de impostos indire-
tos, isto é, impostos que estão embutidos 
no preço das mercadorias e das tarifas 
de serviços públicos. Há também os im-
postos diretos, como o imposto de renda, 
que é pago por milhões de pessoas quan-
do recebem o salário ou quando prestam 
serviços para uma empresa ou para outras 
pessoas.

O orçamento público transforma-se 
em lei após passar por um processo de 

ampla negociação, em que os governos fe-
deral, estadual e municipal deixam claro 
como pretendem gastar a curto e médio 
prazo os recursos arrecadados com im-
postos, contribuições sociais e outras fon-
tes de receita. A elaboração do orçamento 
público é obrigatória a todos os níveis de 
governo.

O governo do Estado do Amapá, já en-
viou a Lei Orçamentária Anual (LOA) a 
Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), 
que está sendo analisada e discutida com 
todas as entidades envolvidas pela Comis-
são de Orçamento e Finanças (COF) que 
está levando aos municípios amapaenses 
para que será discutida pelos beneficiados 
diretamente pelas atividades do Estado 
em 2018.

Os municípios de Vitória e Laranjal do 
Jari foram os primei-
ros do estado a rece-
ber a visita da COF 
da Alap. A decisão de 
fazer o cronograma 
de visitas pelos mu-
nicípios para discutir 
a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) partiu 
do deputado Max 
da AABB (Solidarie-
dade), que preside a 
COF.

O objetivo é ver 

in loco os principais pro-
blemas da população. As 
reuniões com prefeitos, 
vereadores e lideranças co-
munitárias ajudam na hora 
de pensar diretrizes no 
bolo orçamentário. 

Representantes de vá-
rias entidades de classe e 
secretarias municipais par-
ticipam do evento apresen-
tando sugestões.  

O prefeito de Vitória do Jari, Dielson 
Souza (PT), parabenizou a Comissão de 
Orçamento e Finanças da Alap. “Estou no 
meu segundo mandato e esta é a primeira 
vez que um membro da assembleia busca 
socializar a discussão sobre o orçamento 
geral do Amapá. Por esse motivo, quero 
parabenizar o deputado Max pela inicia-
tiva”, disse.

Em Laranjal do Jari, o prefeito Márcio 
Serrão (PRB) relatou os problemas que o 
município enfrenta desde que a empresa 
Jari Celulose demitiu centenas de funcio-
nários. “Tínhamos uma economia onde 
o dinheiro circulava e a prefeitura não 
era um dos principais fomentadores de 
emprego. Essa crise na Jari Celulose está 
fazendo a gente repensar como iremos 
governar. Por isso, a discussão da LOA 
com os municípios é importante. Colocar 
no papel os problemas de cada prefeitura 

é um bom começo”, informou.
Os presidentes das Câmaras de Vere-

adores de Laranjal e Vitória do Jari, Ruy 
Pinto (PV) e Ary Duarte (PSDC), res-
pectivamente, participaram das reuniões. 
Max da AABB reforçou o compromisso 
de ouvir os municípios e pautar as de-
mandas de cada um na discussão da LOA, 
que será apresentada ainda este ano na 
Assembleia Legislativa. “Faremos nosso 
papel com muita responsabilidade, mas 
sem deixar de pensar que ainda temos 
muito que fazer para que nossa população 
possa viver com mais dignidade. Estou to-
mando nota de cada demanda feita aqui 
em Vitória e Laranjal do Jari e, na hora de 
discutir o orçamento, do qual serei relator, 
lembrarei dessas demandas”, ponderou.

Os próximos municípios a receber a 
Caravana do Orçamento são Amapá, Cal-
çoene e Oiapoque.
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Reinaldo Coelho

Em pleno período natalina mais 
de 50 famílias, ou seja mais de 
200 pessoas não terão o que 

festejar este ano. “Em plena época de ga-
nharmos um dinheiro extra com a che-
gada de dezembro, quando acontece os 
festejos natalinos e de Ano Novo, fomos 
os sorteados para voltarmos para casa de 
bolsos vazios e com a ameaça de perde-
mos nossos equipamentos”, desabafou a 
Dona Maria Elizabete Souza, batateira e 
uma das líderes da manifestação em fren-
te ao Palácio Laurindo Banhas contra as 
ações da prefeitura de Macapá em retirar 
os vendedores da Orla de Macapá.

Segundo eles, não foi disponibilizado 
outro local para continuarem trabalhan-
do, e a decisão gera grandes prejuízos por 
se tratar da única atividade econômica 

que garante o sustento das famílias. A 
prefeitura esclareceu que segue Reco-
mendação do MP-AP, argumentando, 
ainda, que o reordenamento dos passeios 
públicos é prioridade da gestão.

Os ambulantes reclamaram a não 
concessão de prazo razoável para que 
pudessem negociar com a administração 
municipal e com o MP outros espaços 
para continuar trabalhando.

“Vamos ficar igual aos feirantes do 
Mercado Central e da Feira do Camarão, 
que estão pior de que nós, cadê o Mer-
cado Central e o Shopping Popular? E o 
Feirão Popular, onde colocaram os am-
bulantes em um curral e ali estão a cinco 
anos”. Previu a vendedora Maria Joana.

Ao todo, foram retirados mais de 30 
batateiros, vendedores de sorvete e de 
churrasco, donos de pula-pula e lancho-
netes; além de 20 vendedores de melan-
cias e barracas usadas como desembar-
que de produtos no entorno da Feira do 

Pescado.
“Nós não podemos trabalhar. Não po-

demos garantir o sustento dos nossos fi-
lhos. Ainda fomos informados que se não 
saíssemos recolheriam nosso material. 
Isso é uma palhaçada com o servidor”, 
disse o batateiro João Nunes, que trabalha 
há 3 anos no local.

Vereador Clécio defende x prefeito 
Clécio destrói

Essa é o presente do defensor do 
empreendedor individual, Clécio Luís, 
quando ocupava a cadeira de vereador no 
parlamento municipal de Macapá (Lei a 
Carta do então vereador de 2009 no box), 
mas ao assumir os dois mandatos com 
gestor do município de Macapá, não os 
incluiu em suas prioridades e os deixou 
ao relento, desorganizados e por pressão 
do Ministério Público, passou a deslocá-
-los, retirando-lhes o único meio de so-
brevivência, nesse período de crise eco-

nômica que atinge indiscriminadamente 
a todos brasileiros, principalmente os que 
não ocupam cargos eletivos, ou seja, os 
que vivem na linha da pobreza, desem-
pregados e com filhos para sustentar.

O hoje reeleito prefeito Clécio Luís, 
que sonha alto na sua vida política e de 
seus parceiros, não recebe os represen-
tantes de classe e nem os sindicatos. As 
pessoas atingidas pela decisão municipal, 
estiveram na quarta-feira (1º) em fren-
te à sede da prefeitura e prometem para 
essa quarta-feira (8) um ato público, na 
principal via do comercio de Macapá, a 
Avenida Candido Mendes. A pauta apre-
sentada será a volta do transporte público 
através da Candido Mendes, uma reivin-
dicação da também da classe empresarial; 
e a organização dos empreendedores po-
pulares.

O representante a Associação dos 
Vendedores Ambulante declarou que são 
mais de 5000 empreendedores públicos 

que estão reivindicando melhores con-
dições para trabalharem, dentro da lei e 
com apoio e não perseguição.

Explicou que o prefeito Clécio Luís 
está quase seis anos à frente do municí-
pio, mas não fez nada em atualizar o Pla-
no Diretor de Desenvolvimento Urbano e 
Ambiental do Município de Macapá que 
está defasado, o que não pode acontecer, 
pois ele é a legislação que regulamenta a 
vida na cidade, inclusive os espaços pú-
blicos e suas ocupações.

“A Lei 027/04, diz que o passeio pú-
blico poderá ser utilizado com atividade 
econômica desde que esteja adequada-
mente com as determinações do mu-
nicípio. E o prefeito de Macapá, nunca 
realizou essas adequações, e sempre se 
recusou a receber as entidades represen-
tativas da classe”.

Orla do Perpetuo Socorro
Vendedores de hortifrutigranjeiros, 

que a décadas realizam suas vendas na 
Feira do Pescado, no Bairro do Perpetuo 
Socorro e sempre utilizaram o Igarapé 
das Mulheres para aportarem e realiza-
rem suas vendas, foram retirados e seus 
pontos destruídos.

Eles se revoltaram com a situação, 
pois muitos tem mais de 20 anos traba-
lhando no local, e devido ao grande as-
soreamento que o igarapé vem sofrendo 
as embarcações não podem chegar ao lo-
cal determinado e sem opção, passaram 
a desembarcar as melancias, bananas e 
aboboras, na calçada da orla.

“Não temos opção e nem local para fa-
zermos nossos negócios, com a situação 
do igarapé, temos de vender aqui mesmo, 
e os nossos compradores, já ficam espe-
rando, a mercadoria não fica muito tem-
po exposta, pois o sol inclemente as des-

trói imediatamente e cobrimos com lona 
plástica para proteger, não é box como 
alega os fiscais”. Explicou Edson de Sousa 
Rocha, 28 anos.

A maioria dos vendedores tem famí-
lia, com quatro filhos e é esse serviços que 
criam esses filhos. “Esse problema aqui 
na Orla do Perpetuo Socorro é antigo, e 
nunca deram solução, eles já deveriam 
ter planejado e construído um local para 
nos trabalharmos de acordo com as exi-
gências legais. Porém, eles destroem, nos 
tiram o pão da boca de nossas crianças e 
vão embora. É vamos ficar igual os fei-
rantes do Mercado Central e da Feira do 
Camarão, estão pior de que nós, cadê o 
Mercado Central e o Shopping Popular e 
a Feira do Buritizal. E o Feirão Popular, 
onde colocaram os ambulantes em um 
curral e ali estão a cinco anos”.

Prejuízo econômico
Essa decisão municipal, traz prejuízo 

incalculável, para o produtor rural, que 
traz sua mercadoria, gastando combustí-
vel, para vender em Macapá e aqui che-
gando não pode fazer, pois seus compra-
dores estão impedidos de receber essas 
mercadorias. “Eles produzem no interior 
do Pará e do Amapá, quem compra so-
mos nós que revendemos nas feiras e 
mercados de Macapá. Se não fizermos 
quem e aonde vai ser feito esse negócios. 
Eles vão ter de procurar um outro ponto 
fora de Macapá. E o cidadão vais ficar de-
sabastecido e os preços vão subir”.

Ou seja, prejuízo para todos, produtor, 
comprador e consumidor. E tem ainda o 
varejista da orla, que sobrevive vendendo 
suas mercadorias a esses embarcadiços, é 
uma cadeia econômica local. A própria 
prefeitura não pode cobrar os impostos, 
pois não tem venda.

‘Rolo compressor’ de Clécio Luís

E o compromisso social?
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“O problema não são os 
empreendedores popu-
lares, ao contrário (...) O 
problema mesmo é a au-
sência de governo, que, 
segundo, a vasta legis-
lação existente teria a 
obrigação de cuidar des-
se assunto, evitando a 
ocupação desordenada 
do espaço urbano, sem o 
controle, aproveitamen-
to e democratização de 
suas potencialidades. Ou 
seja, o problema mesmo 
é a falta de política públi-
ca sistemática”, vereador 
Clécio Luís (PSol) – 2009. 

Por que bateram antes e 
solucionaram depois?

Clécio Luis – Vereador de Macapá - 2009

Ainda so-
bre a ação 
de retira-

da dos empreendedores 
populares (camelôs e 
ambulantes) do centro 
da cidade, gostaria de, 
respeitando o pensa-
mento divergente, ex-
por minhas convicções 
e experiências sobre o 
tema, principalmente 
sobre o caso concreto 
de nossa cidade, sem, no entanto, reduzir o debate ao argumento simplista de que “eles 
precisam trabalhar”.

1º: A primeira de todas: tenho a mais absoluta clareza, que do jeito que está, não 
pode continuar. Concordo que a cidade está desorganizada e feia, por vários aspectos e 
problemas, entre eles a proliferação desordenada da chamada economia informal sobre 
os logradouros públicos, sobretudo, as calçadas das principais vias da cidade.

2º: Entendo também que este problema é antes de tudo uma realidade que mere-
ce ser melhor entendida pelo poder público e suas autoridades. Essa realidade, ou me-
lhor, esse fenômeno é fruto de um sistema econômico tão excludente, que mais parece 
um grande big brother sem fim e compulsório, que tem que excluir aos milhares todos 
os dias, sem direito a premiação nem fama aos seus participantes. Essa economia existe 
e segundo o IBGE, movimenta cerca de R$ 43 Milhões/mês, gerando mais de 43 mil 
empregos diretos em seus mais de 35 mil empreendimentos individuais espalhados em 
nosso estado.

3º: Essa realidade pode ser perfeitamente aproveitada, para combater nossa baixa 
cultura empreendedora, fruto do paternalismo e do clientelismo de Estado que ainda 
impera por aqui. Essas pessoas são aquelas entre tantas, que diante da exclusão, resolve-
ram caminhar com as próprias pernas, não pediram e nem querem esmola nem favor. 
Detalhe: não são reféns das bolsas dos governos. Mesmo que não sejam reconhecidos, 
são empreendedores sim, caso contrário, não estariam onde estão. Taí uma forma inte-
ligente de encontrar uma alternativa nobre e viável à chamada economia do contrache-
que: ter política pública afirmativa para esse seguimento e não bordoada e repressão.

4º: Existem várias experiências e bibliográficas que abordam este fenômeno de 
forma afirmativa, pelas vias da organização, capacitação e crédito para esses empreen-
dedores que ostentam as menores taxas de inadimplência do nosso sistema financeiro, 
além de uma progressiva legislação sobre a matéria, como a lei 027/2004 do plano dire-
tor e mais recentemente a lei federal do MEI – Micro Empreendedor Individual, (em-
preendedor popular) que o reconhece e estende o marco legal vigente até ele.

5º: As experiências também nos gritam, mostrando que porrada e truculência, 
nunca resolveram definitivamente esses problemas, da mesma forma criminalizar o 
empreendedorismo de rua e tratá-lo como caso de polícia, não traz resultado positivo 
algum, apenas dor, sofrimento e revolta, que somam para o sentimento de descrença no 
poder público e sua capacidade de gerar oportunidades e fazer justiça social. Por isso eu 
insisto: isso não é um caso de polícia e sim de política pública, que deveria ser desenvol-
vida pelos órgãos de ordem urbanística e desenvolvimento econômico.

6º: A prefeitura de Macapá, na gestão do atual prefeito, nesses seis meses, poderia 
se quisesse, ter organizado pelo menos um quarteirão da Candido Mendes, mas prefe-
riu deixar a situação se agravar mais ainda, talvez porque assim seja mais fácil justificar 
a retirada dos ambulantes de qualquer jeito, afinal, todos querem uma resposta para as 
calçadas ocupadas. A resposta veio unicamente em forma de repressão e pancadaria, 
dessa forma a prefeitura ao invés de dar o exemplo, sequer tentou.

8º: Agora reflitam comigo: se uma semana após a pancadaria que promoveu, a 
prefeitura encontrou um espaço provisório para os empreendedores, eu pergunto in-
dignado: porque não fez isso antes de distribuir aquelas doses cavalares de agressão, dor 
e sofrimento? Pra tentar mostrar trabalho com estardalhaço? Por que fizeram isso, se 
havia um diálogo em curso, fruto da discussão organizada entre empreendedores e po-
der público?

9º: Resumindo: o problema não são os empreendedores populares, ao contrário 
eles são sintomas positivos da capacidade empreendedora de uma parcela significativa 
da sociedade que não se entregou a morrer de fome ou depender das bolsas do governo 
ou das esmolas de políticos. O problema mesmo é a ausência de governo, que, segundo, 
a vasta legislação existente teria a obrigação de cuidar desse assunto, evitando a ocupa-
ção desordenada do espaço urbano, sem o controle, aproveitamento e democratização 
de suas potencialidades. Ou seja, o problema mesmo é a falta de política pública siste-
mática e conseqüente, e não espasmos de pseudo-organização, sobretudo se vier apenas 
para mascarar a incompetência e a falta de vontade de resolver, olhando para esse seg-
mento como um seguimento realmente de empreendedores.



cretaria Extra-
ordinária de 
Políticas para 
as Mulheres, 
localizada na 
Rua São José, 
nº 1570, Cen-
tro, em Ma-
capá. O kit 
conterá uma 
camisa, sque-
eze, chip, nú-
mero de peito.

A corrida terá 5 km de percur-
so, com largada na Praça do Ba-
rão, pela Avenida Iracema Carvão 
Nunes, passando pela Rua General 
Rondon, Avenida Vereador José Tu-
pinamá, Rua Cândido Mendes, Ave-

nida Antônio Coelho de Carvalho, 
novamente a Rua general Rondon e 
Avenida Iracema Carvão Nunes. A 
chegada também será na Praça do 
Barão. Após a corrida, haverá apre-
sentações culturais.

Depois de 26 anos, o professor Carlos 
Augusto Gomes, mais conhecido 
como Carlitão, se aposentou da edu-

cação amapaense. A despedida foi marcada com 
homenagens ao educador na Escola Estadual Ale-
xandre Vaz Tavares. A contribuição dele vai além 
da educação, passando pelo esporte e pela música 
regional. O professor também faz parte do time 
de músicos amapaenses que ajudaram a reforçar 
a identidade regional, principalmente, na década 
de 1990, assim que o Amapá deixou de ser territó-
rio e virou Estado em 1988. Nessa época surgiram 
muitas composições que exaltam a identidade lo-
cal, a cultura, gastronomia e o jeito de ser amapa-
ense. É o caso da Banda Placa, grupo que ajudou a 
fundar e que foi uma das bandas de maior sucesso 
na época.

E Carlitão sempre manteve uma parceria de 
alto nível com o Tribuna Amapaense, utilizando 
este semanário como meio de informações dos 
trabalhos desenvolvidos por ele o Grupo Placa, 
tanto no esporte quando na Cultura. E está sema-
na prestamos uma homenagem a este educador 
cultural, desportista e professor, pela sua aposen-
tadoria, pela superação e pela continuidade de 
seus projetos culturais. Pois, Carlitão mantém um 
estúdio de gravação, onde recebe indiscriminada-
mente todas as vertentes musicais do Amapá e do 
Brasil, para ali concretizarem seus sonhos de gra-
varem um CD e sair rumo ao sucesso.

Carlitão superou um drama relacionado à 
saúde, mas a vida que lhe sempre ofereceu obstá-
culos e ele sempre os superou como bom espor-
tista que é. Todas as ações e projetos que se envol-
veu Carlos Augusto os executou com galhardia e 
sempre foi premiado, com as vitórias em quadra, 
nas escolas, nos palcos e na cultura, por onde foi 
premiado pelo Ministério da Cultura pelo traba-
lho de pesquisa e perpetuação das tradicionais 
representações culturais do Amapá.

Suas pesquisas, especialmente sobre o Batu-
que, o Marabaixo e até a reza de Ladainhas feitas 
por representantes da tradicional Vila de Mazagão 
Velho, ganharam o registro em vídeo. Com muita 
seriedade e organização, a trupe comandada por 
esse professor de educação física, funcionário pú-
blico obstinado, segue em frente. Com todas as 
limitações, conseguiu dar saltos enormes para que 
as futuras gerações não percam o vínculo históri-
co com a cultura afro-amapaense.

Um dos projetos pioneiros desse multiartista 
foi a fundação de uma banda amapaense, a Placa 
Luminosa, que já veio para ajudar a cultura local e 
difundir o amor musical para todos os amapaen-
ses, os fazendo gostar do que é nosso. 

E o grupo descobriu que poderiam levar o 
palco de shows para qualquer local e atrair o pú-
blico. Criaram no mesmo ano da criação da anda 
um projeto que era “A vida e a obra de Paulo Di-
niz”, onde faziam shows dentro das escolas. “Ain-

“Vivendo para a cultura
e para o desporto”
Carlos Augusto Gomes, o Carlitão.
Professor, músico, pesquisador e produtor musical.

Reinaldo Coelho

da no mesmo ano, já no final de 1983, no 
Ginásio Paulo Conrado, nós fizemos um 
projeto que ficou três anos em cartaz, que 
foi o “Roque Luz”, inclusive nós temos todo 
o acervo dele. E assim foi acontecendo, tan-
to que em janeiro de 1984 nós criamos um 
grande projeto de carnaval, que chama-se 
“Carnaval do Povo”, que também já passou 
dos trinta anos”.

A ação cultural superou o sucesso ar-
tístico da banda e o grupo após diversas 
modificações, porém com a liderança dos 
irmãos Gomes foi criada a Associação Cul-
tural e Social Placa. “Essa entidade era onde 
nós teríamos todo o apoio jurídico para que 
nós pudéssemos desenvolver algumas ativi-
dades pelo grande número de projetos que 
a Banda Placa produzia”.

Projetos Culturais superaram os shows, que 
continuam acontecendo, porém não é mais o pro-
tagonista, faz parte de todos os projetos que são 
executados.

“Exatamente, então praticamente o Placa vi-
veu muito de criar projetos e executar projetos. 
Um deles era voltado para os CDs da Banda Placa, 
que a cada ano a gente gravava um disco elevava 
para dentro das escolas, com letra, com planeja-
mento pedagógico, ou seja, a gente tinha uma 
proposta pedagógica mesmo. Sobre essa história 
atual, da realidade do palmito, no primeiro CD 
nosso tem uma música chamada ‘Amassadeira’, 
uma composição do Bebeto Nande, que contava 
uma história, a sinopse dessa música já dizia que 
era bem melhor você incentivar as pessoas a to-
mar o açaí do que derrubar o açaizeiro, mas que 
da palmeira do açaizeiro você aproveita tudo, des-
de a parte da Jussara, que se utiliza nos assoalhos, 
como parede e o próprio cacho do açaí depois que 
você utiliza, que o caboclo chama “debulhar”, que 
é a retirada do fruto, fica aquela vassoura, que ser-
ve para varrer o chão das casas e os terreiros”.

Destaque-se que o grupo Placa, que como to-
dos as bandas queriam alçar o sucesso e ganhar 
dinheiro, para si e suas famílias, o Amapá era e 
é um mercado pequeno para que isso aconteça, 
são poucos os artistas amapaenses que vivem da 
música local e ter ainda de manter projetos sociais 
com recursos próprios pior ainda. Mas, o grupo 
fez isso durante esses 34 anos de existência. E Car-
litão explica isso.

“Nós pertencíamos ao 
grupo ‘Os Setentrionais’. To-
camos muito no Carnaval 
de 1983 e de lá nós decidi-
mos sair pela necessidade de 
trazer propostas diferentes 
para a música amapaense. 
Só que naquele ano eu es-
tava morando em Recife e 
decidi vir para Macapá, de-
pois de ter sido demitido do 
Sesc na época. E trouxe uma 

proposta muito boa de carnaval, com uma for-
matação muito diferente de carnaval de rua, uma 
coisa que até então Macapá não tinha. Foi então 
que no início de 1984 implantamos essa proposta 
de carnaval de rua voltado para a inclusão social 
realmente”.

Esse projeto de “Carnaval de Rua” foi elabora-
do para dar acesso à comunidade que muitas ve-
zes não tem dinheiro para comprar um ingresso, 
uma mesa, afinal naquela época o carnaval fortís-
simo era no Círculo Militar, mas era carnaval de 
salão. E deu tão certo que passou a receber apoio 
institucional local e do governo Federal através do 
Ministério da Cultura.

“Nós participamos em 2009 de um edital [de 
subvenção] do Ministério da Cultura que foi tra-
zido a Macapá através do deputado Evandro Mi-
lhomem, então o Estado do Amapá abriu editais e 
a nossa entidade foi contemplada com um Ponto 
de Cultura. Os recursos vieram no final de 2009, 
na ordem de R$ 40 mil, e nós então instalamos o 
nosso Ponto de Cultura dentro de Mazagão Ve-
lho”.

Esse Ponto Cultural é um dos poucos que 
continuam no Amapá. “Nós fizemos uma doação 
já em 2010 para a comunidade através de uma en-
tidade que se chama Raízes do Marabaixo, que é 
onde fica o nosso ponto de cultura, uma doação 
de um recurso de R$ 20 mil todo ele voltado para 
a aquisição de um kit de informática e audiovi-
sual, formado por dois computadores, dois note-
books, retroprojetor, datashow, 
impressora, máquina fotográfi-
ca, filmadora, caixa amplificada, 
onde a comunidade não tem 
mais aquela dependência nossa 
para filmar, de fotografar, afinal 
eles mesmos estão produzindo a 
cobertura do trabalho deles.

Em 2012 foi entregue para 
a comunidade em torno de 240 
vídeos, que foi um trabalho de 
pesquisa do Placa, e que já vem 
com a logomarca Ponto de Cul-

tura. E nestes vídeos tem entrevistas com várias 
pessoas, algumas que até já faleceram, de Maza-
gão. “Nós repassamos 800 cópias deste CD com o 
grupo Raízes do Marabaixo, uma parceria com a 
Banda Placa desde 1997, que foi quando levamos 
de volta para Mazagão Velho a festa de fundação 
da Vila, pois fazia mais de 60 anos que essa festa 
não acontecia mais dentro da comunidade, o que 
representava uma grande decepção para aquele 
povo, que desde a criação do município, com a 
Intendência eles comemoravam lá no Mazagão 
Novo, quando a criação do município de Maza-
gão Novo se não me engano é 13 ou 15 de no-
vembro, portanto nada a ver com 23 de janeiro 
[data oficial de Mazagão Velho]. Foi aí que entrou 
a Banda Placa, desde 1997, com um trabalho de 
pesquisa que já produziu o terceiro CD, com mú-
sicas de dentro da comunidade”.

Ao explicar sobre o seu problema com a saúde 
Carlitão explicou que foi um grande susto. “Sim 
foi um grande susto realmente, que felizmente 
com ajuda de Deus, dos médicos e o apoio da 
família e dos amigos estamos superando sim. O 
pior já passou podemos dizer e estamos retoman-
do a carreira e os projetos da banda e também dos 
projetos sociais. E o trabalho de Carlitão continua, 
ele tem projetos em esporte com jovens necessita-
dos de atenção especial. O sucesso do Clube de 
Vôlei, que conquistou anos de títulos de campeão 
da modalidade e por ai vai... Mas essa é outra his-
tória do grande educador! Parabéns Carlitão!

Copa das Arenas
Quarta fase acontece neste sábado (4) nas praças esportivas do Muca e Laguinho
Da Editoria

No último fim de semana a 
Copa das Arenas de Fute-
bol, realizada pelo Gover-

no do Amapá, voltou a movimentar as 
praças esportivas da capital. Desta vez, 
16 equipes jogando pela terceira fase 
do torneio, que definiu os oito classifi-
cados para a quarta fase. A competição 
iniciou-se com 64 equipes, represen-
tando 58 bairros de Macapá.

Com a definição das equipes para a 
próxima fase, a Secretaria de Desporto 
e Lazer (Sedel), realizou na manhã da 
terça feira, 31, o sorteio para a defini-
ção dos confrontos das quartas de final 
da competição.

“Nossa competição tem essa carac-
terística de definir os jogos por sorteio 
e isso sempre foi bem aceito pelos res-
ponsáveis das equipes”, explicou o co-
ordenador da copa, Edson Nascimen-
to.

Neste sábado, 4, acontece a quarta 
fase, com quatro partidas, que ocor-
rerão nas arenas dos bairros do Muca 
(Lauro Chaves) e Laguinho (Chico 
Noé), a partir das 17 horas.

Os times clas-
sificados a quarta 
fase são: Aturiá, 
Marabaixo III, 
Zerão I, Laurindo 
Banha, Marabai-
xo I, Liberdade, 
Pacoval e Novo 
Horizonte II.

Como nas fa-
ses anteriores, 
nenhuma equi-
pe tem vanta-
gem, ou seja, em 
caso de empate, 
a classificação 
será decidida nas 
cobranças de pê-
naltis e, assim, 
seguirá até se 
conhecer o cam-
peão.

Os jogos da quinta fase, as semi-
finais, deverão ocorrer no dia 8 de 
novembro, em locais ainda a serem 
definidos. A final da competição está 
marcada para o dia 11, na arena da 
Praça de Nossa Senhora da Conceição, 
no bairro do Trem.

Confrontos das quartas de final

Sábado 4/11

Arena do Muca (Lauro Chaves)

17h - Aturiá x Marabaixo III

18h - Zerão I x Laurindo Banha

Arena do Laguinho (Chico Noé)

17h - Marabaixo I x Liberdade

18h - Pacoval x Novo Horizonte II
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Governo do Estado lança 
Corrida da Mulher em Movimento
Aconteceu na quarta-feira, 

1, o lançamento da Corri-
da Mulher em Movimento, 

organizada pelo Governo do Amapá, 
através da Secretária Extraordinária 
de Políticas para as Mulheres (SEPM). 
A prova é alusiva ao dia 25 de novem-
bro, Dia Internacional pela Elimina-
ção da Violência contra a Mulher.

“A corrida foi elaborada como pro-
posta de chamar a atenção da popu-
lação, de um modo geral, para a im-
portância do tema, visando diminuir 
os índices de violência em nosso Es-
tado”, disse a secretária de Mulheres 
em exercício, Sandra Nascimento.

O objetivo da corrida é informar, 
sensibilizar e mobilizar a população 
para a problemática da violência con-

tra a mulher, promovendo ações de 
enfrentamento e prevenção às diver-
sas formas de violência.

De acordo com Jefferson Costa, da 
Corrida da Selva, a prova é importan-
te, pois chama a população para esta 
causa. “Temos que chamar a atenção 
para a luta e a eliminação da violência 
contra as mulheres. Tenho certeza que 
todas as assessorias esportivas devem 
abraçar a causa”, disse Jefferson.

O evento, que ocorrerá no dia 25 
de novembro, premiará com troféu os 
três primeiros colocados masculino e 
feminino, deficientes e as categorias 
por faixa etária.

As inscrições serão feitas presen-
cialmente, ao preço de R$ 30, até o 
dia 20 de novembro, no prédio da Se-



HABENT SUA FATA LIBELLI
Gilberto Pinheiro e mais 11 imortais são
empossados na Academia Amapaense de Letras

O Amapá precisa preservar, reconhecer e homenagear 
seus grandes nomes em todas as áreas de atuação.
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CARLOS DA SILVA TEIXEIRA – EMPRESÁRIO - *1952 - +2017
Reinaldo Coelho

A editoria pioneirismo do 
Tribuna Amapaense, 
presta uma homenagem 

ao pioneiro Notável Carlos Teixeira, 
que faleceu na semana passada em 
Belém, filho do casal empresário do 
ramo de combustível e automóveis 
no Amapá, Leopoldo (falecido) e 
Graça Teixeira, teve sua juventude 
vivenciada em Macapá, onde con-
quistou muitos amigos, deixando-
-os consternados com a súbita par-
tida.

Essa biografia foi feita pelo his-
toriador Wank do Carmo no ano de 
2015.

Carlos Teixeira, nasceu há 65 
anos em Macapá, Estado do Ama-
pá, em 03 de junho de 1952. Casado 
atualmente com Vera Bisi, teve 02 
filhas, Rafaela do Primeiro casa-
mento e Vittoria do atual matrimô-
nio. Foi filho do casal de pioneiros 
do Amapá, Leopoldo (em memória) 
e Graça Teixeira.

Iniciou seus estudos primá-
rios na Escola Paroquial São José e 
Grupo Escolar Barão do Rio Bran-
co. Concluiu o ginasial no Colégio 
Amapaense. Em 1975, 
formou-se Técnico 
em Administração no 
CCA – Colégio Co-
mercial do Amapá.

Começou sua car-
reira profissional ainda 
garoto aos 10 anos de 
idade no Posto Gua-
rany de propriedade da 
família. Desde jovem 
demonstrava ter habilidade nata 
para os negócios. Conciliando os 

estudos com as atividades empresa-
riais do grupo de empresas dos seus 
pais, os pioneiros Leopoldo Teixeira 
e Graça Teixeira. Em 1970 assume 
a gerência da AUTOMAC, revenda 
Volkswagen no Amapá. Empreen-
dedor arrojado, em sociedade com 

seu irmão Aluízio Teixeira, funda 
a Moto H – Motocicletas LTDA, 

concessionária Honda no 
Estado do Amapá. Sempre 
proativo e, latente veia de 
empreendedor visionário, 
funda também, a Auto-
mac Locadora de Veículos 
LTDA e Automac Cons-
trutora LTDA, para atuar 
no ramo da construção ci-
vil.

De 1981 a 1983, é elei-

to presidente da 
ACIA - Associa-
ção Comercial 
e Industrial do 
Amapá.

De 1981 a 
1984, é nomeado 
pelo governador 
da época, Vogal 
da JUCAP – Jun-
ta Comercial do 
Amapá. Ainda 
nesse mesmo ano, 
é eleito presidente da UNIAMA-
ZÔNIA - União da Concessionárias 
Volkswagen da Amazônia, por dois 
mandatos. Após a morte de seu pai 
em 1982, juntamente com o irmão 
Aluízio Teixeira, criam o Activa 
Parque, em Ana-
nindeua, no Pará, 
um loteamento 
comercial e in-
dustrial, cuja rua 
principal, leva o 
nome do seu pai, 
Leopoldo Teixei-
ra.

A t u a l m e n t e 
exercia o cargo de 
Diretor-executivo 

de uma conceituada concessionária 
de veículos em Belém.

CARLOS TEIXEIRA, por esses 
feitos, é justamente homenageado 
como um notável edificador do 
Amapá.

CARLOS TEIXEIRA, é justamente homenageado como 
um notável edificador do Amapá.

‘TransBalho’ - Parte II
Daniela Cardozo Mourão

Uma vez na rua, não resta ab-
solutamente nada para a so-
brevivência de transgêneros 

que a prostituição ou a criminalidade. 
A primeira é a opção mais comum e 
legítima, já que prostituição não cons-
titui crime, mas sim a exploração da 
prostituição. E ao contrário do dita-
do, não é uma vida fácil. A pessoa tem 
de estar todo dia na rua (ou na pista), 
muitas vezes à noite, sofrendo com o 
frio em roupas curtas. Estando sujeita a 
todo tipo de risco de violência, não só 
xingamentos, mas pedradas, pauladas, 
tortura e até mesmo a morte. Não tem 
a quem recorrer e alguns policiais não 
tem se mostrado preparados para estas 
situações. Infelizmente, segundo várias 
publicações, alguns membros da força 
pública de segurança, levados pelo pre-
conceito podem constituir, também, um 
fator de insegurança e até violência.

No seu “trabalho”, têm de entrar em 
carros de desconhecidos, sem saber o 
que carregam lá dentro. Alguns bêba-
dos, drogados e que pedem para elas 
usarem drogas também. Não sabem se 
receberão pelo programa ou se serão 
agredidas por se recusarem a pedidos 
esdrúxulos, como fazer sexo sem cami-
sinha entre outros.

Seguindo Daniela Andrade, não es-
tão lá esperando uma carreira, promo-
ção, curso de inglês etc. Estão lá pelo 

mais primário obje-
tivo, a sobrevivência. 
O viver mais um dia, 
sabendo que no ou-
tro dia estará lá no-
vamente. Tudo para 
pagar o ponto que 
é alugado, a comi-
da do dia seguinte, 
o pequeno cubículo 
que moram e divi-
dem. Por isso,não 
tem força de luta. As 
companheiras que 
se protegem são na 
verdade concorren-
tes, lutando pela ne-
cessidade de viver. 
Algumas sonham 
em encontrar um 
cliente que queira se 
casar ou uma ilusó-
ria vida melhor por uma “transferência” 
para a Europa. Mas, sabem que isto é 
para poucas. A expectativa de vida de 
uma travesti, devido a violência e ausên-
cia de interesse do setor público, é de 35 
anos, não dá para se ter muita perspec-
tiva.

Além da questão do direito de exis-
tir na família e sociedade, que só vai ser 
resolvido quando se tratar este assunto 
nas escolas e nas famílias, há o problema 
da falta de qualificação desta população. 
Basta lembrar que 82% não conseguem 
terminar o ensino médio. Em algu-
mas escolas sofrem violência por parte 
dos colegas, ignoradas por professores, 

orientadores educacionais e diretores. 
Nestas escolas não reconhecem o seu 
gênero, recentemente vem sendo ado-
tado o nome social, e ainda são obriga-
das a usar um banheiro em que se sen-
tem constrangidas e onde se efetuam as 
piores agressões. Por tudo isto, não se 
sentem bem-vindos nestas escolas, e ao 
perceber que este não é o seu local, não 
aguentam, e acabam evadindo.

A prefeitura de São Paulo vem desen-
volvendo o projeto TransCidadania que 
visa oferecer alguma qualificação e for-
mação para as travestis de rua.

Porém, de nada adianta a qualifi-
cação se as empresas se recusarem a 

empregar transgêneros. Uma iniciativa 
positiva é o Fórum de Empresas LGBT, 
que é uma associação de grandes em-
presas que adotam a missão de “promo-
ver os direitos humanos, a valorização e 
respeito a diversidade, garantindo uma 
melhor qualidade de vida profissional 
para as pessoas LGBT”. Atualmente são 
mais de 10 grandes empresas patroci-
nadoras e mais de 100 empresas sig-
natárias, que assumem 10 compromis-
sos de estabelecimento da diversidade 
dentro da empresa e o respeito à popu-
lação LGBT no ambiente de trabalho. 
Elas recrutam, contratam e treinam 
LGBTs, inclusive transexuais.
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DIREITO DAS SUCESSÕES
AUTORES (Acadêmicos): Diego Willian Pena; Edimar Magave dos Santos; Josielma Barbosa dos Santos; Luciane Braga.

Professor Orientador: Hamilton dos Prazeres.

Velar pelo direito de su-
cessão, será uma grande 
honra; O que vem ser su-

cessão? E quem são os sucessores? 
Pode-se dizer que sucessão é uma 
palavra pluralística e não única, não 
se limita somente em transmissão 
de herança, vale ressaltar que re-
gulamenta a sucessão de herança é 
uma relação jurídica de óbito de seu 
titular. Assim mostra o código civil 
brasileiro lei nº 10.406/2002, ex-
planado nos artigos 1.784 ao 1.911.  
Para entender melhor a etimologia, 
sucessão vem do latim, sucessão, 
do verbo succedere, significando 
substituição, com a ideia subjacen-
te de uma coisa ou de uma pessoa 
que vem depois de outra. Sucessão 
em sentido geral é a sequência de 
fenômenos de transição ou fatos, 
que aparecem uns após outros, ora 

vinculados por uma relação de cau-
sa, ora conjuntos por outras, esse 
conjunto de relações jurídicas patri-
moniais que eram titularizados pelo 
falecido e que se transmite aos seus 
sucessores é o que se denomina he-
rança – e que serve de objeto para o 
Direito das Sucessões.

Relações, quando se trata da 
substituição do objeto de uma rela-
ção jurídica, tem-se a sub-rogação 
real, o objeto de uma relação jurídi-
ca é substituído por outro sem alte-
rar a natureza do vínculo existente, 
o interessante exemplo da sub-roga-
ção do bem de família convencional, 
autorizada pelo art. 1.719 do Códi-
go Civil. “Comprovada a impossi-
bilidade da manutenção do bem de 
família nas condições em que foi 
instituído, poderá o juiz, a requeri-

mento dos interessados, extingui-lo 
ou autorizar a sub-rogação dos bens 
que o constituem em outros, ouvido 
o instituidor e o Ministério Público.”

Em sendo assim, percebida a 
impossibilidade de manutenção da 
proteção do bem de família conven-
cional no imóvel que foi constituído 
como tal, ou nos bens móveis que 
servem para a manutenção do lar, é 
cabível a sub-rogação, substituindo 
o bem sobre o qual incidirá a tutela 
jurídica por outro, é o caso de um 
imóvel instituído como bem de fa-
mília voluntário e que se encontra 
depreciado ou desvalorizado, nes-
sa hipótese, permite, então, que a 
proteção seja deslocada para outro 
bem, que já pertence ao núcleo fa-
miliar ou que venha a ser adquirido, 
é um evidente caso de sub-rogação 

real.
Em linha harmônica, nota-se, 

com isso, que o Direito das Suces-
sões diz respeito, efetivamente, à 
substituição do sujeito de uma rela-
ção jurídica por conta da morte do 
seu titular. É o princípio.

Porém, nem toda sucessão (rec-
tius, substituição) diz respeito ao 
Direito das Sucessões.

Isso porque a substituição do 
objeto (sub-rogação real) e a subs-
tituição do sujeito deuma relação 
jurídica em razão de um ato inter 
vivos (sub-rogação pessoal) são 
evidentes fenômenos sucessórios, 
que não dizem respeito ao Direito 
das Sucessões.  (Cristiano C farias 
e Nelson Rosenvald, Direito civil. 
Ed. Atlas. Pag.5)



Hipócritas
Um retrato da esquerda da eli-

te. ‘’É divertidíssima a esqui-
zofrenia de nossos artistas e 

intelectuais de esquerda: admiram o
socialismo de Fidel Castro, mas 

adoram também três coisas que só o 
capitalismo sabe dar — bons cachês 
em moeda forte, ausência de censura e 
consumismo burguês; trata-se de filhos 
de Marx numa transa adúltera com a 
Coca-Cola...’’

Esse trecho da obra de Rodrigo 
Constantino, intitulada “Esquerda Ca-
viar.” Resume de forma cirúrgica o es-
querdismo nacional e lógico o nosso 
Tucujú, cujos ícones são Capiberibe, 
Randolfe e Clécio.

A hipocrisia não está só em gostar 
de grana, e em moeda forte, ausência de 
censura e consumismo burguês. Está na 
retórica política divorciada da prática.

Nem uma das figuras citadas aí ad-
mite publicamente que são contra a 
propriedade privada, tão poucos pro-
fessam que são contra a instituição da 
família. Na obra a República de Platão, 
a base do pensamento socialista da an-
tiguidade, fica bem claro que os filhos 
não deveriam conhecer seus pais e eles 
deveriam ser tutelados pelo Estado. O 
Camilo Capiberibe não deveria conhe-
cer o Capiberibe. Ele acredita ou não 
no comunismo. Se seguem a cartilha de 
Karl Marx e Friedrich Engels, deveriam 
acabar com a propriedade privada, mas 
ao que parece ele, Capi, Randolfe, Clé-
cio, Lula, Gleisi Hoffmann e etc. moram 
e muito bem. Tem carros e não são po-
pulares. Com certeza na casa deles ne-
nhum pobre e chamado para dividir os 
aposentos desocupados que devem ter 
aos montes. Roupas quando vejo Cami-

lo e trupe e sempre muito bem trajados, 
roupas de grife e chapéu Panamá. Co-
munistas? Socialização? De Que?

Mas para ilustrar a dicotomia entre 
discurso e prática, Clécio Luiz é a figu-
ra central da incoerência. Numa carta 
de 2008, ano em que exercia mandato 
de vereador ele fez um libelo de defe-
sa do empreendedorismo. Criticou o 
que chamou de atuação truculenta do 
ex-prefeito Roberto Góes ao retirar os 
ambulantes da Cândido do Mendes. 
Para Clécio, Empreendedores infor-
mais. Geradores de receita, emprego e 
fundamentais para denotar com suas 
atividades comerciais o espírito empre-
endedor de todos aqueles que querem 
quebrar o paradigma da economia do 
contracheque. Leiam a carta no “Box” 
da matéria feita pelo Reinaldo Coelho. 
Dá vontade de rolar de rir. Clécio hoje 

na condição de prefeito está às turras 
tirando ambulantes de calçada e logra-
douros públicos. Dando o ultimato, saia 
espontaneamente em 24 horas ou usarei 
a força para fazer com que o Plano Di-
retor do Município seja cumprido.

Discurso bem diferente do de 2009. 
Em 2009 Clécio Luiz era estilingue. 
Atirava em tudo e em todos a todo o 
momento. Hoje é uma baita vidraça e 
só não ruiu de vez pela mão protetora 
do Ministério Público que parece ser 
míope quando a cuíca ronca fora do 
tom pelas bandas do Palácio Laurindo 
Banha. Vide a transgressão da Lei de 
Responsabilidade Fiscal com relação a 
folha de pagamento da PMM. Em 2016 
o nobre comunista extrapolou em 16% 
o limite prudencial da LRF e esse ano 
apesar da redução drástica ainda está 
acima do limite 3%. Mas e daí.

Gilberto Pinheiro e mais 11 imortais são
empossados na Academia Amapaense de Letras
Reinaldo Coelho

A expressão latina que intitula esta ma-
téria é o lema da Academia Amapa-
ense de Letras (AAL) e foi escolhida 

pelo historiador e imortal Nilson Montoril, hoje 
presidente da AAL, que em 1988 recebeu a in-
cumbência de cuidar da parte estrutural do Silo-
geu (Casa onde se reúnem associações literárias 
ou científicas). 

Ele explica como chegou a frase. “Atentei 
para a adoção de um lema para a sociedade lite-
rária do Amapá e fui localizá-lo entre expressão 
latina contidas no “Diccionário Prático Encyclo-
pédico Illustrado Luso-Brasileiro, publicado na 
cidade do Porto, em Portugal, edição de 1935, 
sob a direção de Jayme de Seguir. Prendeu mi-
nha atenção a expressão “HABENT SUA FATA 
LIBELLI” usada pelo escritor romano Terencia-
nus Maurus, no século II.

A Academia Amapaense de Letras tem de 
ser o pedestal da nossa cultura, para que se torne 
representativa e promova a coroação dos talen-
tos individuais, ganhando conceito e representa-
tividade públicos.  

12 novos imortais
A cerimônia de empossamento foi condu-

zida pelo presidente da AAL, professor Nilson 
Montoril de Araújo, com o auxílio do secretário 
da entidade, o sociólogo e poeta Fernando Pi-
mentel Canto. Também compuseram a mesa de 
honra do Silogeu, o vice-presidente, Manuel Bis-
po Correa; e o diretor de biblioteca, Luiz Alberto 
Costa, todos membros da direção da Academia 
Amapaense de Letras.

A belíssima solenidade marcou uma nova 
fase na existência do Silogeu do Amapá, que é 
a vanguarda da cultura amapaense e representa 
respeito e reconhecimento por aquelas que pro-
duzem e reproduzem arte e conhecimento atra-
vés de manifestações literárias no Estado. Ainda 
durante o evento, foi anunciado um futuro edi-
tal, para mais 18 vagas nesta Academia.

Os novos acadêmicos imortais são:
Alcinéia Cavalcante, Rostan Martins, Fer-

nando Canto, Paulo Tarso Barros, Piedade Vi-
deira, César Bernardo e Gilberto Pinheiro.

Todos os membros da instituição são impor-
tantes, pois estão no olimpo da nossa cultura e 
são a representação da nossa literatura, mas nes-
te texto, parabenizamos os queridos Fernando 
Canto (que já era acadêmico antes de ontem) e 
os amigos César Bernardo, Paulo Tarso Barros, 
Carlos Nilson Costa, Rostan Martis e, especial-
mente, Alcinéa Maria Cavalcante Costa.

O Amapá precisa preservar, reconhecer e 
homenagear seus grandes nomes em todas as 
áreas de atuação. Esse é um momento de reco-
nhecimento. E o Tribuna Amapaense destaca a 
imortalidade literária de Gilberto de Paula Pi-
nheiro.

Gilberto Pinheiro é desembargador do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Amapá, do qual 
foi presidente. Juiz de carreira, foi presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral, da Associação de 
Magistrados do Amapá e assumiu o Governo 
do Estado, em substituição, por seis vezes. Pre-
sidente da Academia Internacional de Letras 
Ambientais da Amazônia. Em 2008 recebeu no 
Equador, o título de Doutor Honoris Causa de 
Iberoamerica, concedido pelo Consejo Iberoa-

mericano en Honor a La Ca-
lidad Educativa (Conselho 
Ibero americano em Honra a 
Qualidade Educativa).

Uma longa e árdua tra-
jetória, ainda que um prazer 
para o obreiro, ganha ares de 
passeio aos olhos do autor 
que tem seu valor reconhe-
cido. É neste espírito que a 
jornada literária do desem-
bargador Gilberto de Paula 

Pinheiro foi honrada, com a posse do Decano na 
Cadeira Nº 1 da Academia Amapaense de Le-
tras. Natural de Macapá e embaixador honorá-
rio e voluntário do Amapá – grande defensor de 
seus valores, cultura, história e recursos naturais 
–, o desembargador Gilberto Pinheiro tem sua 
obra como articulista, cronista, contista e poeta 
profundamente marcada por sua paixão pelo 
povo Tucuju.

A posse na Academia Amapaense de Letras 
é recebida com alegria pelo magistrado, que se 
sente muito honrado com este reconhecimento. 
“Tanto por ser amapaense quanto por ocupar a 
cadeira de um dos maiores escritores que este 
Estado produziu, Acylino de Leão – patrono do 
Silogeu do Amapá”, revelou o decano.

“Esta nomeação foi uma grata surpresa”, ga-
rantiu. “Integrar tão seleto grupo, com autores 
que tanto honram os postos ocupados e que 
muito orgulham nossa terra é mais um privilé-
gio que Deus concedeu a este caboclo”, brincou.

Gilberto Pinheiro exalta a importância e a 
qualidade de seus novos pares. “Tivemos gran-
des nomes nas fileiras da Academia Amapaense 
de Letras, como Alexandre Vaz Tavares e o pró-
prio Acylino de Leão, entre tantos outros”, recor-
dou. “Mas hoje outros nomes estão ocupando 
aqueles lugares também honrando muito a nos-
sa terra e nosso povo”, garantiu o magistrado.

Sobre o futuro da casa de letras, o novo aca-
dêmico apenas prevê que “novos nomes virão 
para ocupar essas cadeiras, serão lidos marca-
rão a Literatura Amapaense com suas respecti-
vas obras, mas também com seu exemplo para 
inspirar nossa juventude formada por leitores e 
escritores vindouros”.

A convite da OAB NACIONAL fez duas 
conferências no Fórum Social Mundial 2009, 
ocorrido em Belém do Pará, no período de 27 
de janeiro a 1º de fevereiro de 2009. 

Realizou diversas conferências pelo Brasil e 
no Exterior, principalmente, sobre temas ligados 
à Amazônia, dado seu profundo conhecimento 
dessa região, vivenciado por viagens e residência 
no interior desta belíssima terra.

TRABALHOS E OBRAS PUBLICADOS 
Teve publicado em periódicos locais e de 

outras cidades inúmeros trabalhos jurídicos. Pu-
blicou um conto chamado “TATU”, e é autor de 
várias poesias.

Os 12 novos imortais da A.A.L.

Uma câmera na mão e uma ideia 
na cabeça. Foi-se o tempo em que 
essa máxima de um dos gênios 

do Cinema Novo, Glauber Rocha, teve algum 
sentido. Agora, com a facilidade do Cinema 
digital, vários pseudoscineastas danaram a pe-
gar a câmera, sem nenhuma ideia na cabeça 
– nem deles e nem de ninguém da equipe – e 
a pegar recursos federais para fazer “comídias”.

Glauber Rocha nasceu na cidade de Vitória 
da Conquista, sudoeste da Bahia e era o mais o 
dos 4 irmãos e único menino da família. Co-
meçou a realizar filmagens. Seu filme Pátio, 
de 1959, ao mesmo tempo em que ingressou 
na Faculdade de Direito da Bahia, hoje da 
Universidade Federal da Bahia, entre 1959 a 
1961), que logo abandonou para iniciar uma 
breve carreira jornalística, em que o foco era 
sempre sua paixão pelo cinema. Sempre con-
trovertido, escreveu e pensou cinema. Queria 
uma arte engajada ao pensamento e pregava 
uma nova estética, uma revisão crítica da re-
alidade. Era visto pela ditadura militar que se 
instalou no país, em 1964, como um elemen-
to subversivo. Antes de estrear na realização 
de uma longa metragem (Barravento, 1962), 
Glauber Rocha realizou vários curtas-metra-
gens, ao mesmo tempo que se dedicava ao 
cineclubismo e fundava uma produtora cine-
matográfica. Deus e o Diabo na Terra do Sol 
(1963), Terra em Transe (1967) e O Dragão 
da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969) 
são três filmes paradigmáticos, nos quais uma 

crítica social feroz se alia a uma forma de fil-
mar que pretendia cortar radicalmente com o 
estilo importado dos Estados Unidos.

Essa pretensão era compartilhada pelos 
outros cineastas do Cinema Novo, corrente 
artística nacional liderada principalmente 
por Rocha e grandemente influenciada pelo 
movimento francês Nouvelle Vague e pelo 
Neorrealismo italiano. Glauber foi um cine-
asta controvertido e incompreendido no seu 
tempo, além de ter sido patrulhado tanto pela 
direita como pela esquerda brasileira. Ele ti-
nha uma visão apocalíptica de um mundo 
em constante decadência e toda a sua obra 
denotava esse seu temor. Para o poeta Ferreira 
Gullar, “Glauber se consumiu em seu próprio 
fogo”.

E hoje os tempos mudaram? Mudaram. O 
cinema é digital, antes ótico. Esse fato tonou 
a produção cinematográfica bem mais barata. 
Antes uma lata de película ou celuloide custa-
va caro e uma vez usada não tinha uma segun-
da chance. Isso encarecia e muito a obra. Hoje 
as filmadoras têm a capacidade de registrar a 
filmagem com uma qualidade similar ao cine-
ma ótico. Poucos são os saudosistas que ainda 
mantem esse tipo de produção. Bem mais cara. 
As filmadoras digitais também permitem re-
visar a tomada e refazer a gravação no mesmo 
cartão ou HD, se necessário. E muitas outras 
vantagens, aproveitadas por muitos iniciantes 
à sétima arte, ou ao audiovisual, no geral. Um 
computador médio basta para editar um filme 

e inserir uma gama de efeitos profissionais.
Mas acham que isso facilitou ao realizador 

do Cinema Profissional? Não! Entretanto, an-
tes de “decuparmos” esse assunto, iremos nos 
ater aos, digamos, seguidores de Glauber. Lu-
tando contra a maré, há, em todo o Brasil, os 
realizadores que insistem em Fazer Cinema de 
qualquer maneira. Entendo muito bem disso. 
São uns verdadeiros guerrilheiros da sétima 
arte. Cinema de Guerrilha é uma expressão 
utilizada para designar filmes de baixo ou ne-
nhum orçamento, muito comum em países 
onde não há fomento adequado da produção 
audiovisual. Utiliza táticas de guerrilha para 
produzir filmes com toda a qualidade possível 
livrando-se dos mecanismos engessados da 
burocracia e/ou dos vários níveis de hierar-
quias e formalismos do cinema convencional. 
Apesar de envolver a palavra “guerrilha”, não 
está necessariamente envolvido com militân-
cias políticas e movimentações sociais especí-
ficas.

Daniel Mattos, de 35, fez concurso para 
o cargo de especialista em regulação da ativi-
dade cinematográfica. Atualmente é membro 
do comitê de investimento do Fundo Setorial 
do Audiovisual - justamente o instrumento 
criado para ajudar realizadores que vivem re-
cebendo “não” das empresas financiadoras. “A 
empresa que investe não é da área de cinema, 
quer lucro. É uma “lógica jabuticaba”, só existe 
no Brasil. As estratégias das empresas levam 
em conta o potencial do mercado de con-

sumo, a renda, a estrutura de custos em que 
o câmbio tem sido a variável mais volátil. O 
cara que não conhece nada, mas dá dinheiro 
para um nome famoso. A barreira de entrada 
é muito cruel, a grande maioria dos novos ci-
neastas fica marginalizada”, afirma Daniel. A 
frustração o levou ao concurso para Ancine. 
Entrou “por militância”, mesmo sabendo que 
o novo trabalho dificultaria um futuro filme. 
Nas horas livres, escreveu, junto com outros 
guerrilheiros, o roteiro de Dia de Preto, que 
agora finalizaram. Como? Filmando de sexta 
a domingo, quando deveriam estar em casa 
com os filhos (são sete, somando as famílias), 
desembolsando gradualmente R$ 270 mil das 
economias, contraindo dívidas. E negociando 
uma permuta para alimentar a equipe, capri-
chando num “rascunho”, feito com câmeras 
amadoras, para que na hora do “ação!” tudo 
estivesse amarrado. E fechando acordo com 
um shopping para locação, e com uma produ-
tora de filmes publicitários, que cedeu câmera 
(digital), luz e maquinaria, e se tornou sócia. A 
trilha seguiu na mesma linha. Os atores traba-
lharam de graça.

Enquanto isso, produtoras de renome 
internacional continuam captando financia-
mento de editais (De quase todos eles) e co-
brando ingresso como se fora uma produção 
independente. O que os realizadores profis-
sionais mais esperam é que as operações che-
guem aos cinemas e que se possa descobrir “Se 
realmente há luz no projetor!”.

O Cinema no Brasil
Marco Antônio

Macapá-AP, 04 a 10 de novembro de 2017Macapá-AP, 04 a 10 de novembro de 201720 21CULTURA OPINIÃO

HABENT SUA FATA LIBELLI



Jarbas de Ataíde
Médico

Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

A vida dos Anjos não lhes pertence

Estamos começando o pe-
núltimo mês do ano. Ao 
mês de novembro, já há al-

guns anos, foi atribuída a cor azul, 
com especial motivação para que 
os homens lembrem que também 
têm que se cuidar, fazendo exames 
médicos, alguns específicos, outros 
rotineiros, mas sempre importantes 
para o enfrentamento dos desafios 
do dia-a-dia.

Mas o mês de novembro também 
é muito importante para a população 
de um modo geral, afinal de contas é 
novembro que os deputados estadu-
ais e os vereadores decidem em que 
vai ser gasto a receita pública, resul-
tado do recolhimento dos tributos 
pagos por todos os contribuintes.

É nesse momento que os lidera-
dos, os eleitores, precisam cobrar 
dos seus líderes locais, deputados 
estaduais e vereadores, os projetos 
que são dos seus especiais interesses 
e os fez balançar as bandeiras, com-
parecer nas reuniões e participar de 

para saber como vai ser distribuído 
o dinheiro que comporá o orçamen-
to de 2018 e que já consta da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

A Assembleia Legislativa, de uma 
forma geral, não tem dado a resposta 
que a população espera, com os de-
putados preferindo alinhar-se com o 
Executivo, atendendo os interesses 
de o outro Poder que não aquele que 
compõe e para o qual fora eleito.

Os deputados estaduais, de um 
modo geral, estão devendo muito 
para os eleitores amapaenses. Em re-
gra, os eleitores se esforçam para fa-
zer do parlamento estadual uma re-
ferência, mas os deputados insistem 
em antigas práticas onde o persona-
lismo ou os interesses não republi-
canos turvam a esperança de todos.

Nesse começo de novembro de-
veriam começar as avaliações de de-
sempenho de todo o setor público e 
a conclusão dos relatórios dos órgãos 
controle, todos eles, para que fossem 
debatidas as medidas saneadoras dos 

A emoção, os pensamentos, 
a personalidade e o caráter 
são dimensões que pouco 

se atribuí como elementos de nossa 
saúde. Passam despercebidos ou ne-
gligenciados pela maioria das pessoas 
e pela própria Medicina. Os campos 
das emoções e dos sentimentos ficam 
escondidos, camuflados e reprimidos. 

Mas querendo ou não, somos mo-
vidos pelas energias mentais, que 
interferem nas células nervosas, nos 
impulsos cardíacos, na secreção de 
nossas glândulas e nos nossos rela-
cionamentos. A reação de fuga e luta 
oriunda do estresse se inicia com as 
emoções, gerando uma cascata de re-
ações químicas e centenas de resulta-
dos que interferem em nossa saúde. 
Estamos em constante busca pelo 
equilíbrio e a natureza prima pela 
harmonia. 

Com o evoluir da idade as emo-
ções tendem a causar desprazer, por 
isso as doenças mentais e emocionais 
tendem a ser mais comuns nos ido-
sos que nem crianças. Às experiências 
existenciais se associam as ansieda-

des, as necessidades, os compromis-
sos, a competição no trabalho, dando 
lugar a reações doentias.   

Grande parte das manifestações 
doentias possui um componente fí-
sico e bioquímico importante. Temos 
as psicossomáticas que se manifestam 
com sintomas físicos, mas decorren-
tes de distúrbios mentais e emocio-
nais. Mas isso não tudo. Parte consi-
derável das reações físicas, mentais e 
emocionais é decorrente do que esta 
acontecendo em sua vida e em seu es-
tilo de vida e que influenciam direta-
mente a saúde. 

Em sua obra “PoderosaMente”, a 
Médica americana Dra. Lissa Rankin, 
aposta num novo estilo de abordagem 
dos pacientes, não esperando apenas 
alterações de exames bioquímico, mas 
avaliando outros aspectos da vida que 
afetam sua subjetividade e suas emo-
ções. Avaliando pacientes que poten-
cialmente poderiam ser saudáveis, 
pois tinham uma dieta vegetariana, 
faziam exercícios, dormiam bem, to-
mavam suplementos e gastavam re-
cursos com terapias complementares, 

ou seja, tinham um estilo de vida con-
siderado saudável, porém apresenta-
vam sintomas aparentemente inexpli-
cáveis. 

Os estudos de Rankin (2016) che-
garam à conclusão que outros fato-
res  afetavam a vida e a saúde desses 
pacientes “aparentemente saudáveis”, 
como relacionamento conjugal e 
amoroso, diversão, trabalho, situação 
financeira, expressão criativa, prazer 
sexual, conexão espiritual. Dai veio 
uma observação: as insatisfações com 
a vida e as crises existenciais estavam 
interferindo em seu bem estar. Sen-
tiam-se solitários, tristes em seus re-
lacionamentos, estavam estressados 
com o trabalho, preocupados com as 
finanças ou mentalmente deprimidos. 

Na atualidade afastar ou omitir es-
ses aspectos da vida cotidiana como 
elemento primordial da saúde é um 
grande equívoco, que deve ser consi-
derado pela prática clínica da Medici-
na Clássica Ocidental, cujas especia-
lidades reduzem o paciente ou uma 
doença, a um exame ou um conjunto 
de sintomas que deve ser debelado 

com remédios e explicado de maneira 
literal e cientificamente. 

Cliniquei por mais de 7 anos no 
Instituto de Pesquisa do Amapá-IE-
PA com pacientes idosos, portadores 
de doenças degenerativas e 1 ano e 
meio no Centro de Referencia em 
Tratamento Natural-CRTN, com 
diversas doenças crônico-degenera-
tivas. Os melhores resultados foram 
obtidos com pacientes avaliados nos 
aspectos como a família, a aposenta-
doria, as preocupações, a atividade 
física, a alimentação, as angustias e 
decepções com outros tratamentos. 
A resolutividade dos resultados al-
cançados coincide com as observa-
ções da médica pesquisadora citada. 

A visão médica e da equipe de 
saúde tem que sair do convencional 
e partir para uma abordagem que 
inclua esses fatores na anamnese, 
buscando sempre uma abordagem 
e aproximação entre sintomas or-
gânicos e os aspectos gerais da vida 
cotidiana, sob pena de não fazê-lo 
perder a visão integral e existencial 
da saúde.

caminhadas que levaram os então 
candidatos a se eleger e, agora, em 
condições de influenciar para que os 
projetos sejam, finalmente, realiza-
dos.

Os deputados estaduais, da atu-
al legislatura, já têm a experiência 
de ter elaborado dois orçamentos e 
ver que os problemas continuam e, 
até, aumentaram deixando os seus 
eleitores contrariados. Por isso é 
importante lembrar que a próxima 
discussão do orçamento estadual 
já será feita com alguns dos atuais 
deputados em despedida do parla-
mento, uma vez que a eleição vai 
acontecer no começo de outubro de 
2018.

Para os vereadores é a segunda 
oportunidade para discutir o or-
çamento municipal, agora, como 
os próprios vereadores alardeiam, 
com mais experiência e conhecendo 
melhor a realidade econômica mu-
nicipal. Mesmo assim não vai evitar 
a pressão do eleitor que está atento 

erros da gestão e incentivadas as me-
didas que representam a efetividade 
da administração pública.

Deixar apenas que o tempo de no-
vembro passe como se fosse um tem-
po de espera para o Natal e o Ano 
Novo não é a melhor decisão. A po-
pulação precisa de medidas objeti-
vas para que seja diminuído, ou pelo 
menos estabilizado o tamanho da dí-
vida social que os governos mantêm 
com a população local que vê suas 
conquistas desaparecerem e os seus 
projetos diluídos pela desesperança.

As obras públicas paradas, os 
serviços públicos precários, espe-
cialmente na saúde e na educação e, 
agora, as dificuldades apresentadas 
pela segurança pública são motivos 
que exigem consolidação das infor-
mações disponíveis em cada escani-
nho do setor público para seja ela-
borado um conjunto de propostas 
viáveis para que o Amapá retome, 
em 2018, sem caminho natural de 
desenvolvimento.

NA MENTE SE ESCONDE NOSSA SANIDADE FÍSICA E EMOCIONAL
Por Roberto Gato

Bem lá atrás, em 2011 pra eu ser 
exato, numa certa manhã o Ju-
racy da Silva Freitas, Jupaty, para 

os íntimos, entrou num estabelecimento 
comercial de minha propriedade. Objeti-
vo era mostrar um artigo, cuja inspiração 
foi um pedinte, que coincidentemente no 
dia do aniversário dele, Juracy, lhe pedi-
ra R$ 1,00. Míseros um real. Quantia in-
significante e quase sem nenhum valor 
mercadológico. Aliás, nenhum repara-
dor de carro quer receber como paga por 
não fazer nada, apenas olhar seu carro no 
acostamento público, a tal quantia. Mas 
naquele dia, justo no dia do aniversário 
dele, Juracy não tinha R$ 1,00.  

Essa é a forma que encontrei para dizer 
a vocês como nossas vidas se cruzaram. E 
hoje estou a ocupar esse espaço, que de 
forma magnifica, Juracy ocupa semanal-
mente há seis anos. Socializando com os 

leitores deste jornal suas reflexões. Mas 
nesta edição, Juracy, diferente de 2011 
está triste. O motivo não é ausência de di-
nheiro no bolso. Não! Sua tristeza é mais 
e mais profunda. Irreparável. Deus cha-
mou sua eterna companheira, Maria Bas-
tos Freitas para sua eterna morada. Essa 
figura leve, simpática, altiva, inteligentís-
sima e educadíssima cumpriu sua missão 
nesse plano terreno. Sua matéria feneceu, 
para libertar sua alma para habitar o Céu 
ao lado do Pai Celestial. Sou Cristão, Ca-
tólico, Apostólico, Romano. Creio que é 
assim que se sucede a vida. Nascimento, 
vida e morte. A matéria, conforme nos 
ensina o Livro dos Livros, foi feita do pó e 
para o pó volta, mas nossa alma é imortal.

Juracy é homem de fleuma forte. Uma 
saúde de ferro. Aos 78 anos bem vividos, 
sofreu seu mais duro golpe. Sentiu o aba-
lo nas suas estruturas. Percebia que jazia 
inerte em uma sala estranha sua compa-
nheira de longos anos. A mulher da sua 

vida. A mulher que garantiu sua perpetu-
ação na terra, dando-lhes os filhos, Ulis-
ses e Enimara. Disse-me: “a conheci em 
1958 na Escola Normal. Éramos colegas 
de turma. Dando aula de matemática ao 
grupo de estudo da qual ela fazia parte, 
nos apaixonamos. Casamos e dividimos 
momentos felizes e tristes. Sempre tran-
quila e serena ela foi me moldando, me 
transformando num Ser mais sociável. 
Viajamos pelo mundo. E nossas experi-
ências foram as mais maravilhosas. Tive-
mos problemas e não foram poucos, mas 
todos solucionados com sua extrema ha-
bilidade. A habilidade inerente às damas, 
esposas convictas e com conceito profun-
do sobre a família, como célula mater da 
sociedade.”

Juracy não deixou cair uma lágrima na 
minha presença. Como sempre foi firme 
e forte. Porém tropicou nas palavras. Ao 
relembrar a última frase da sua amada. A 
voz saiu embargada. “Não pensei que no 

final da minha vida iria dar trabalho a vo-
cês.” Depois desse lamento. Partiu.

Minha amiga Maria, os Anjos vão e 
chegam assim. Quando menos espera-
mos. A vida dos Anjos não lhes pertence. 
É Deus o orientador. A missão a ser cum-
prida é dada por ele. O início e o fim es-
tão desde logo traçados. Mas choramos. 
Pranteamos e saudosos silenciamos. Eu 
aprendi a lhe respeitar rápido. Não pre-
cisamos de muitos anos para estabelecer 
essa relação de respeito mútuo. Lógico 
que meu amigo, irmão faria milhões de 
vezes melhor relato de quem foi e o que 
representou pra todo o Amapá Maria 
Bastos Freitas, mas diante da impossibili-
dade momentânea não poderia me furtar 
de lhe dizer que eu também estou sentin-
do sua falta. Aquela figura discreta, es-
quálida e silenciosa e sempre tão presente 
a dizer: Doutor, como está sua mãezinha?

Um beijo na sua alma que a essa altura 
está ornando o Plano etéreo.

ta Joseph Monteiro, certificado em 
reprodução assistida pela Sociedade 
Brasileira de Reprodução Assistida 
(SBRA).  

O médico afirma que, em ambos 
os casos, as técnicas de reprodução 
assistida podem permitir que o ho-
mem que deseja ser pai tenha a sua 
fertilidade preservada. “Uma possi-
bilidade é congelar o semen em uma 
clínica de reprodução, antes da radio-
terapia. Nos casos cirúrgicos, além da 
possibilidade do congelamento antes 
da cirurgia, ainda é possível obter 
posteriormente os espermatozoides 
diretamente do testículo para o pro-

O câncer de próstata 
é o 2 º tumor mais 
comum em homens 

brasileiros; técnicas de repro-
dução assistida podem auxiliar 
homens que ainda desejem ter 
filhos após diagnosticada a ne-
oplasia

O câncer de próstata — a 
doença acometeu cerca de 61 
mil homens no ano de 2016 no 
Brasil, segundo dados do INCA 
(Instituto nacional do Câncer), 
pode levar a infertilidade. Isto 
acontece porque a neoplasia e os tra-
tamentos possíveis, como radio, hor-
monioterapia e ou quimioterapia afe-
tam a função da glândula masculina, 
responsável por produzir compostos 
importantes do líquido seminal que 
nutre os espermatozoides. 

Além disso, a depender do caso, 
o médico especialista pode indicar a 
retirada cirúrgica da glândula. “Sem 
a próstata, a produção do líquido se-
minal é afetada, ou seja, o homem 
fica infértil. Em casos em que não 
é preciso retirar a glândula, o trata-
mento pode eliminar a produção dos 
espermatozoides”, explica o urologis-

cesso de fertilização in vitro, no qual 
o óvulo é fecundado no laboratório e 
o embrião é transferido para o útero”, 
exemplifica.   

A DOENÇA – O câncer de prósta-
ta é o segundo tumor mais frequente 
em homens no Brasil, ficando atrás 
apenas dos tumores de pele. Apesar 
de ser uma doença mais frequente 
após os 65 anos de idade, estão au-
mentando os casos a partir dos 50 
anos de idade. “Acredita-se que essa 
redução da idade é causada por equi-
pamentos de exame mais sensíveis, 
mas também por conta da maior 
conscientização do risco do câncer 
prostático através de campanhas, 
como por exemplo, o Novembro azul. 
Com isso, e o aumento da expectati-
va de vida na população, é possível 
detectar a doença em pacientes que 
ainda desejem ter filhos. Por isso é 
importante que saibam da possibi-
lidade de optar pela reprodução as-
sistida, antes mesmo que se inicie o 
tratamento”, reforça.

Em sua fase inicial, quando o tra-
tamento curativo é possível, o câncer 
de próstata é uma doença silenciosa, 
praticamente sem sintomas. Com seu 

avanço podem surgir dificuldade em 
urinar, perda do controle urinário, 
vontade frequente de urinar, prin-
cipalmente à noite, sangramento ao 
urinar ou ao ejacular. Em casos mais 
avançados, podem surgir sinais como 
a obstrução do aparelho urinário, do-
res abdominais, perda de peso e ape-
tite, anemia, cansaço e dores ósseas. 

DIAGNÓSTICO – De acordo com 
a Organização Mundial da Saúde, a 
detecção precoce de um câncer com-
preende duas diferentes estratégias: 
uma destinada ao diagnóstico em 
pessoas que apresentam sinais ini-
ciais da doença (diagnóstico precoce) 
e outra voltada para pessoas sem ne-
nhum sintoma e aparentemente sau-
dáveis (rastreamento). 

“Homens com histórico familiar 
de câncer de próstata ou negros (em 
que a doença costuma ser mais agres-
siva), devem procurar um urologis-
ta após os 45 anos. Para os demais, 
a idade inicial é 50 anos. Nessa fase, 
é possível suspeitar da doença por 
meio de exames de sangue (dosagem 
de PSA), toque retal e confirmar seu 
diagnóstico por biópsia, quando in-
dicado”, conclui.

Novembro Azul: câncer de próstata pode levar à infertilidade
Reinaldo Coelho

OS DIAS DE NOVEMBRO

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

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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Desembargador Agostino Silvério participa do Encontro Nacional 
dos Corregedores-Gerais na Bahia

Parabéns ao 
imortal Gilberto 
de Paula Pinhei-
ro, da AAL, onde  

passa ocupar a  
cadeira de nº 01. 
Recebendo o afa-
go do presidente 
do TJAP, desem-
bargador Carlos 

Tork

Deputada Telma Gurgel e o o presidente da Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 

João Martins.

Deputados estaduais do Amapá e Pará, se encontraram durante ses-
são especial realizada na Alepa, para tratar da Renca.

O vice-almirante 
Edervaldo Teixeira de 
Abreu Filho, acaba de 

assumir o Comando 
do Quarto Distrito 

Naval e foi homena-
geado pela Sociedade 

Amigos da Marinha  
– Amapá, com um 

almoço. sucesso!

Deputado Max 
da AABB per-
correndo os 
municipios ama-
paenses para 
discutir a LOA. 
Parabéns!
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