
Stand-Up Comedy 
‘Show Terapia do Riso’
Nezinho do Porrudo e Doidinha do Mucajá

MACAPÁ-AP, 09 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017  ANO XII  EDIÇÃO Nº 586
SUPERINTENDENTE  JAMILLE NASCIMENTO 

Página 4-5

FESTAS DE FIM DE ANO
Policiamento é intensificado nos 
Centros Comerciais do Amapá

Página 12-13 Página 20

TORK PÕE AS CARTAS NA MESA

O Conselho Nacional de Justiça determinou e os Tribunais abriram suas portas para os jornalis-
tas dialogarem com o judiciário. No Amapá o presidente Carlos Tork já exercitou pela terceira 
vez esse tête-à-tête. O resultado tem sido satisfatório para todos, mas principalmente ao cida-
dão que acaba, via os veículos, tendo acesso as informações estratégicas do Poder Judiciário.
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Editorial A JustiçA bAte um pApo com A imprensAO Estado Democrático de Di-
reito tem na liberdade de im-
prensa uma das suas maiores 

garantias. O Poder Judiciário, o guardião 
da Constituição Federal e atendendo o 
que  recomenda a Resolução 85/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que 
trata da Política de Comunicação Institu-
cional da Justiça, para que não aconteça 
choque do que é a decisão judicial e o no-
ticiado, passou a usar a transparência de 
seus atos administrativos e judiciais dialo-
gando com os veículos de comunicação e 
com os jornalistas.

O juiz geralmente é solitário, dificil-
mente participa de eventos que mante-
nham contato com a imprensa, sendo 
utilizado as assessorias de comunicação 
como elo entre o magistrado e o jornalista.

Uma das grandes preocupações do 
judiciário é se o jornalista irá reproduzir 
fielmente aquilo que o juiz decidiu em um 
ator que tenha repercussão na sociedade. 
E para que isso aconteça é importante que 

haja uma melhor interação entre juízes, 
promotores e jornalistas.

Atualmente existe uma necessidade 
maior de aproximação entre o jornalis-
mo e o poder judiciário devido a série de 
escândalos políticos, econômicos, subtra-
ções de recursos públicos, enfim...O em-
bate negativo prejudica principalmente 
ao leitor, ao cidadão, que terá de analisar 
e tomar partido, que muitas vezes é o in-
correto. 

O jornalista é o veículo de transmissão 
de informações e o judiciário é um dos 
três poderes instituídos. A aproximação 
não só é necessária como é prevista cons-
titucionalmente. E o Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá (TJAP), ao cumprir 
a determinação da CNJ, através de um 
programa denominado “Bate Papo com a 
imprensa”, promovido pela Assessoria de 
Comunicação do Judiciário amapaense. 
Eventos e medidas como essas são favorá-
veis a todos.

A decisão do CNJ de promover esses 
diálogos é de suma importância, pois nun-
ca houve essa aproximação e no dia-a-dia 
do jornalista percebe-se esta dificuldade, 
ter o magistrado próximo e poder conhe-
cer suas ações.

Esses encontros evitam também as 
notícias sensacionalistas, principalmente 
quanto as decisões sobre as condenações 
de corrupções espalhadas em todo o País

O caminho mais sensato é, portanto, 
acreditar na transparência e explorar o 
que ela tem de bom. Que a transparência 
permita fazer circular a informação corre-
ta, a visão mais acurada e responsável dos 
fatos. Devemos estar convencidos de que 
a divulgação mais ampla e qualificada das 
decisões do Poder Judiciário provoca um 
efeito de ‘esvaziamento’ do sensacionalis-
mo jornalístico.

Uma posição sábia do Corregedor 
Geral do CNJ, o ministro João Otávio de 
Noronha, do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) sobre o assunto foi dita durante um 
painel do Seminário sobre Transparência 
na Justiça Federal: alcance e limites sobre 
o relacionamento Magistrado x Imprensa.

“Se temos um caso de grande repercus-
são em nossas mãos deixemos disponíveis 
à imprensa e ao público em geral todas 
as informações que for possível divulgar, 
observados, obviamente, os ditames legais 
relativos ao sigilo e ao segredo de justiça. 
Saibamos explorar os préstimos de nos-
sas assessorias de imprensa, dotando-as 
do melhor instrumental possível para que 
possam atender a contento as demandas 
dos meios de comunicação e divulgar in-
formações qualificadas e atualizadas sobre 
o caso. Tenho certeza que conhecendo 
cada vez mais o Poder Judiciário, como 
aconteceu, por exemplo, no emblemático 
caso do “Mensalão”, a imprensa brasileira 
vai evoluir no seu discurso, ajudando-nos 
a formar um juízo sensato sobre os acon-
tecimentos”, concluiu Noronha.

Quando nos aproximamos 
do final de mais um ano, 
momento de reflexões e de 

amor ao próximo, vemos um Amapá 
mais tranquilo, orgulhoso por ser ad-
ministrado por um competente gover-
nador de mãos limpas.

Waldez Góes tem trabalhado duro, 
discutiu a definição das ações que tem 
norteado uma espécie de ‘pilha’ aos 
destemidos plantadores destas bandas, 
e tem conseguido êxito. 

Suas ações são como uma injeção de 
ânimo, diria.

Ai eu pergunto, Agronegócio, tem 
fórmula melhor para se falar de desen-
volvimento?

A produção primária é a grande sa-
ída, está todo mundo cansado de saber 
disso. A Região clama por incentivos. O 
Amapá é o próprio celeiro farto, trans-
borda em potenciais agrícolas, prova 
essa retórica pelas safras que tem colhi-
do.

Logo o alimento vai ficar escasso 
no mundo, a água já está racionada em 
muitos lugares do Globo.

Aqui, Governo e produtores têm 
investido em tecnologia e técnicas sus-

tentáveis, atrás de produtividade abun-
dante.

As cidades borbulham de gente, o 
campo receia o êxodo que se impõe.

Plantar é a palavra de ordem, como 
a esperança que se ascende.

O Amapá precisa ver isso, o povo 
daqui precisa apostar nessa premissa. A 
hora é de desenvolver, melhorar a qua-
lidade de vida, garantir os avanços que 
o amapaense merece.

Agricultura de subsistência tem que 
ser coisa do passado, a vez é da fartura.

Produção, alimentos, matérias pri-
mas, novas técnicas + apropriadas, ri-
queza e prosperidade, palavras que de-
vem minar o vocabulário de quem não 
merece pobreza e a exclusão social.

O que pulsa, hoje em dia, são os 
mercados agrícolas, a mecanização da 
agricultura, a eficiência e a competiti-
vidade, como formas de sustentação e 
geração tecnológica.

É plantando que se colhe, com tec-
nologias capazes de atender a deman-
da, gerando riqueza, através das agroin-
dústrias.

Que nesse clima desesperador de 
fome no Mundo, o Amapá possa ser o 

exemplo, o caminho da produção, da 
geração de empregos, o ‘pote de ouro’ 
das oportunidades, e da melhoria da 
qualidade de vida de seu povo.

Alcançar o desenvolvimento, esse 
deve ser o foco.

Comecemos por nós.
Desenvolver nos remete ao ato de 

desenrolar, permitir a saída ou apare-
cimento de algo que estava esquecido.

Aproveitemos o momento para to-
mar decisões.

Mas tenha clareza sobre seu propó-
sito de vida, suas forças e potencialida-
des.

Fique certo que o Brasil não parou e 
não vai parar, muito menos o Amapá, 
mesmo com a crise política e econômi-
ca que se instaurou. 
Há sempre um re-
começo pra tudo.

A verdadeira de-
mocracia não im-
põe vontades nem 
violência, não tem 
que ser assim.

Lembra da era 
do tal ‘milagre eco-
nômico’, quando a 

economia cresceu em média 7% ao ano, 
apesar da grande onda de desigualda-
des.

Tempo de muita crise e descrença 
que não deve mais voltar.

Por isso a importância do diálogo 
que propõe o governador Waldez.

Multiplicar ideias, alargar possibili-
dades, elencar propostas e, sobretudo, 
realizar sempre as melhores escolhas.

A sociedade enseja. O momento re-
quer.

Tudo pelo social, através da produ-
ção, do trabalho e na clareza das inten-
ções.

Amapá, aqui começa a construção 
de um caminho para o desenvolvi-
mento.

Desenvolvimento avante!
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Reinaldo Coelho

Promulgada, autoriza a transposição 
de servidores do Amapá e Roraima

O Senado promulgou 
na última quarta-
-feira (6) a Emen-

da Constitucional 98 (PEC 
199) que permite a inclusão 
nos quadros da União de ser-
vidores e outros profissionais 
que tenham prestado serviços 
ao então Território Federal do 
Amapá e prefeituras até 31 de 
outubro de 1993, período do 
processo de instalação do Ama-
pá como Estado.  

A solenidade no Senado 
teve a participação da bancada 
do Amapá e dos sindicatos que 
atuaram na articulação para a 
aprovação da emenda, de au-
toria do senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), e relatada pelo se-
nador Randolfe Rodrigues (RE-
DE-AP) e contou com a presen-
ça do governador Waldez Góes.

A Emenda Constitucional 
98 altera o artigo 31 da EC 19 de 
4 de junho de 1998, para prever 
a inclusão, em quadro em ex-
tinção da administração públi-
ca federal, de integrante da car-
reira de policial, civil ou militar, 
e de pessoa que haja mantido 
relação ou vínculo funcional, 
empregatício, estatutário ou de 
trabalho com a administração 
pública dos ex-Territórios ou 
dos Estados do Amapá ou de 
Roraima, inclusive suas pre-
feituras, na fase de instalação 
dessas unidades federadas, e dá 
outras providências.

Vínculo
A União terá 90 dias para 

regulamentar a emenda com 
fixação de prazos e regras, mas 
a PEC já define os meios de 
comprovação do vínculo, como 

comprovante de depósito em 
conta corrente bancária, emis-
são de ordem de pagamento, 
de recibo, de nota de empenho 
ou de ordem bancária em que 
se identifique a administração 
pública do ex-território, do Es-
tado ou de prefeitura. Também 
valem o convênio, o ajuste ou o 
ato administrativo.

A PEC proíbe o pagamento 
de retroativos.

Para Marco Nunes, um dos 
diretores do Sindsep-AP, a deci-
são na Câmara e a transposição 
proporcionam tranquilidade 
para essas pessoas. O número 
de pessoas que poderão optar 
em passar para a União não é 
certo porque atinge pessoas que 
atuaram através de prestadoras 
de serviços, além dos servido-
res dos 16 municípios e do Es-
tado do Amapá.

“A gente não sabe quan-
tas pessoas tiveram vínculo, 
porque além do estado a PEC 
também abrange as prefeituras. 
Mas estimamos que sejam en-
tre 7 mil e 10 mil pessoas que 
poderão enviar o pedido. Elas 
ainda terão a documentação 
analisada pelo Ministério das 
Cidades para saber se podem 
ser transferidos”, disse Nunes.

A PEC lista uma série de 
meios de comprovação dos pa-
gamentos e do vínculo funcio-
nal. No primeiro caso, os inte-
ressados poderão apresentar 
comprovante de depósito em 
conta corrente bancária, emis-
são de ordem de pagamento, de 
recibo, de nota de empenho ou 
de ordem bancária em que se 
identifique a administração pú-
blica do ex-território, do estado 
ou de prefeitura neles localiza-
da como fonte pagadora ou ori-
gem direta dos recursos.

Para comprovar o vínculo, 
valerão o contrato, o convênio, 
o ajuste ou o ato administrativo 
por meio do qual a pessoa te-
nha atuado na condição de pro-
fissional, empregado, servidor 
público, prestador de serviço 
ou trabalhador e tenha atuado 
ou desenvolvido atividade labo-
ral diretamente com o ex-terri-
tório, o estado ou a prefeitura 
neles localizada, inclusive com 
a intervenção de cooperativa.

Fiscais e policiais
A PEC também dá aos ser-

vidores das áreas de tributa-
ção, arrecadação e fiscalização 
admitidos pelos estados do 
Amapá, de Roraima e de Ron-
dônia direito a remuneração 
equivalente à dos integrantes 
das carreiras correspondentes 
da União. A regra vale para ser-
vidores admitidos até 1987 por 
Rondônia e até 1993 pelo Ama-
pá e por Roraima.

De igual forma, haverá o en-
quadramento de remuneração 
para os servidores que exer-
ciam função policial e estavam 
lotados nas secretarias de Se-
gurança Pública dos estados de 
Rondônia, até 1987; e do Ama-
pá e de Roraima, até outubro de 
1993. Eles serão enquadrados 
nos quadros da Polícia Civil do 
respectivo estado, com os di-
reitos, vantagens e padrões de 
remuneração recebidos pelos 
policiais civis.

Aposentados
A medida se aplica a apo-

sentados e pensionistas, civis e 
militares, vinculados aos res-
pectivos regimes próprios de 
previdência, sem retroativo. O 
texto prevê a compensação en-
tre os regimes próprios dos es-
tados e da União.
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Sintomático
O IBGE apontou em estudo que a 
população carcerária brasileira cresceu 
20% em oito anos. Hoje o número de 
vagas nos presídios é de 368.049 e o número 
de apenados é de 762.712, ou seja, 
para cada uma vaga, tem três presos. 
Tem alguma coisa errada aí irmão!

RH do crime
O vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais 
Federais, Flávio Wernec chamou os presídios brasileiros 
de RH do crime organizado, em virtude de os presos 
serem separados por facção criminosa nos presídios e a 
disputa por novos membros é feita na cadeia.

Desafiando
Kaká Barbosa arrumou uma manobra para descum-
prir determinação do desembargador Gilberto de Paula 
Pinheiro. Mandou a Procuradoria da Assembleia 
analisar se pode ou não obedecer a determinação da 
justiça. Égua! Tá tudo virado mesmo. Decisão judicial 
disque se cumpria e depois se recorria, agora...

De quem?
A situação da saúde pública brasileira é criminosa 
mesmo. Mas querer individualizar culpa além de crime 
é canalhice. Só temos uma maternidade é de quem é a 
culpa? Do Waldez? É por isso que segmentos da im-
prensa são maus vistos. Por tentar partidarizar questão 
que na verdade são estruturais. Estamos com um défi-
cit de tempo de 67 anos que não se constrói uma nova 
maternidade na capital. E a culpa é do Waldez? Esse é 
um ponto que a pauta não conseguiu enxergar.

Mão limpas viva
Presidente Carlos Tork no papo com a Imprensa anun-
ciou que a Operação Mãos Limpas não morreu, como 
alguns alardeiam. Segundo o presidente o TJAP admi-
tiu denúncias contra 23 parlamentares que ocupavam 
assento na ALAP em 2010. De lá só um está fora. Não; 
não é o Bolsonaro.

Política séria
Waldez Góes de fato amadureceu politicamente. Os 
cães ladram e sua carruagem passa firme ao objetivo 
traçado que é o de levar o Amapá ao desenvolvimento. 
Hoje no município Amapá inicia a Agropesc, uma feira 
com propósito de discutir negócios e o futuro do setor 
primário. Sem aftosa, diga-se.

Uma pena
Como a Federação das Indústrias e o sistema “s” da 
Entidade sindical de grau superior vêm sendo tratado. 
Intervenção no SESI e SENAI e a presidente ou ex sei 
lá, denunciada por improbidade. Retrocesso total.



Reinaldo Coelho

Na atualidade, a atenção para com 
a comunicação é uma questão 
de sobrevivência para todas as 

instituições. Em qualquer que seja a área de 
atuação, o sucesso só é possível por meio da 
adoção de estratégias eficientes, que levem a 
instituição a ser vista — e bem-vista — pela 
sociedade. No Judiciário, a necessidade afi-
gura-se emergente, quando o objetivo é 
construir uma imagem de imparcialidade, 
probidade, justiça e cumprimento do dever 
social.

É dever do Poder Público prestar con-
tas à sociedade acerca da sua atuação, e isso 
somente é possível fazer, dialogando com a 
população, através dos meios de comunica-
ção. Não há mais espaço para um Judiciário 
que não se comunique. Tentar implantar a 
semente de uma atitude reflexiva sobre este 
importante assunto, em ordem a suscitar um 
diálogo sério e continuado, no seio da socie-
dade, com a participação de magistrados e 
jornalistas

O Tribunal de Justiça do Estado do Ama-
pá, deu início a essa metodologia em setem-
bro de 2017 com o programa “Bate Papo 
com a Imprensa”. Na quinta-feira (07), acon-
teceu a terceira edição.

Segundo a assessora de comunicação do 
TJAP, Bernadeth Farias, a programação é 
mensal. “A dinâmica estabelece um diálogo 
entre o desembargador-presidente Carlos 
Tork e personalidades da imprensa amapa-
ense, com pauta livre, de acordo com as polí-
ticas de transparência do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ)”, definiu.

Nesta terceira edição, contou com a pre-
sença dos jornalistas: Roberto Gato (Tribuna 
Amapaense e Rádio Difusora); Luís Trin-
dade (TV Record); Josiel Alcolumbre (TV 
Band); Seles Nafes (Portal Seles Nafes); e Síl-
vio Sousa (Rádio Equatorial FM). 

Ao ser iniciado o bate papo, o jornalista 
Roberto Gato, pediu uma avaliação do líder 
do Judiciário do Amapá quanto à imagem 
da Justiça, no estado e em todo o Brasil. 

O desembargador Tork, explicou que o 
Poder Judiciário sofreu, em 2017, muitas crí-
ticas e muita pressão de diversos setores, mas 
às quais a ministra Carmen Lúcia (presidente 

do Supremo Tribunal Federal e do Conselho 
Nacional de Justiça) soube responder mui-
to bem. Foi um ano difícil e trabalhoso, mas 
com implementações importantes encami-
nhadas nos aspectos administrativo, finan-
ceiro e operacional. “Implementamos, por 
exemplo, as Secretarias Únicas que centrali-
zam boa parte do trabalho e dão eficiência 
aos recursos humanos e financeiros, e houve 
ainda o ajuste administrativo de Equalização 
da Força de Trabalho (conforme a resolução 
219 do CNJ), redistribuindo servidores con-
forme a demanda de cada unidade judicial”, 
acrescentou o desembargador Tork.

Apesar da deficiência quanto à manu-
tenção de prédios, por razões orçamentárias 
não foi possível avançar muito nesse ponto, 
o desembargador-presidente assegura que 
“mesmo com essas dificuldades, as metas 
desta gestão foram cumpridas”.

“Este fechamento positivo do ano é de-
monstrado pelos números do CNJ, que nos 
mantiveram com Selo Ouro pelo 4º ano con-
secutivo, mesmo agora com o acréscimo da 
qualidade e eficiência no trabalho jurisdicio-
nal”, ressaltou o magistrado, lembrando que 
até 2016 o ‘Selo Justiça em Números’, só ava-

liava qualidade da informação, mas em 2017 
passou a avaliar o Índice de Produtividade 
Comparada da Justiça (IPCJUS), o que ele-
vou a pontuação do TJAP em mais de 50% 
– a poucos pontos do ‘Selo Diamante’.

Quanto ao questionamento de Josiel 
Alcolumbre sobre as impressões de estar à 
frente da Justiça do Amapá e a contribuição 
de experiências anteriores presidindo a Or-
dem dos Advogados do Brasil-Secção Ama-
pá (OAB-AP), Tork assegurou que a mudan-
ça da postura de advogado para magistrado 
é uma experiência profunda e interessante.

“Já há três anos como “magistrado não 
me identifico mais como advogado, mas a 
advocacia me deu o suporte para fazer essa 
transição de forma rápida”, afirmou o de-
sembargador.

E completou – “Conduzir a maior corte 
do Estado é a maior honra, mas é de extrema 
responsabilidade. Felizmente esta experiên-
cia da advocacia e da gestão – fui empreen-
dedor na advocacia e na iniciativa privada –, 
além de decidir com o colegiado na OAB e 
no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e isso 
me permite uma perspectiva diferenciada 
de outras pessoas com outros perfis, inclu-

TORK PÕE AS CARTAS NA MESA

desembargador-presidente Carlos Tork e o Jornalista Roberto Gato
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O Conselho Nacional de 
Justiça determinou e os 
Tribunais abriram suas 
portas para os jornalistas 
dialogarem com o judiciá-
rio. No Amapá o presiden-
te Carlos Tork já exercitou 
pela terceira vez esse tê-
te-à-tête. O resultado tem 
sido satisfatório para to-
dos, mas principalmente 
ao cidadão que acaba, via 
os veículos, tendo acesso 
as informações estraté-
gicas do Poder Judiciário.

Jornalista Seles Nafes e Luís Trindade



sive no trato com o coletivo, respeitando as 
individualidades e a importância do coleti-
vo”, acredita o presidente do TJAP.

Questionado por Seles Nafes sobre seu 
julgamento a respeito da apreciação, por 
parte do Supremo Tribunal Federal, quanto 
à prisão para condenado em segunda ins-
tância, o desembargador Tork lembrou que 
o TJAP opera sob a égide de uma decisão do 
STF, mas que se ele mudar, o Tribunal preci-
sará acompanhar. 

“Estou certo de que advogados e defen-
sores tomarão as medidas cabíveis caso o 
entendimento mude, e certamente algu-
mas decisões podem eventualmente ser 
revistas, mas precisamos aguardar, pois o 
TJAP não age de ofício e precisa ser provo-
cados por advogados e Ministério Público”, 
ponderou.

“Somos um dos poucos países do mun-
do em que a pessoa condenada em segun-
do grau, com autoria e materialidade esta-
belecidas e julgada por um colegiado, fica 
solta, pois não há mais dúvidas de que ela é 
culpada a esta altura”, complementou Carlos 
Tork.

Respondendo a Sílvio Sousa, sobre a 
possibilidade de nomear mais concursados, 
o presidente do TJAP explicou que acabou 
de nomear um arquivista e que novas no-
meações precisam ser estudadas caso a caso. 
“Cada servidor custa R$ 150 mil ao ano – 
10 servidores já são R$ 1,5 milhão. Como é 
dinheiro público e estamos em contenção 
de despesas, precisamos perguntar: de onde 
vamos tirar?”, observou. 

“Estamos conseguindo reduzir custos 
e aumentar a eficiência sem incrementar a 
força de trabalho e fazendo frente à deman-
da crescente, e só isso já é uma vitória”, ga-
rantiu. “Vamos fechar o ano executando um 
orçamento menor que o do ano passado, e 

ainda investindo em tecnologia da informa-
ção, por exemplo”, acrescentou.

Além do presidente da Justiça do Ama-
pá, desembargador Carlos Tork, participa-
ram pelo TJAP: o juiz auxiliar da Presidên-
cia, João Matos Jr.; o Diretor Geral do TJAP, 
Gláucio Bezerra; a diretora da Assessoria de 
Comunicação do TJAP, Bernadeth Farias; e 
o diretor da Secretaria de Gestão Processual 
e Eletrônica, Adelson Armando. 

Primeiro “Bate papo”
A Justiça do Amapá ao inaugurar “Bate 

Papo com o Presidente”, fixando como en-
contro periódico com jornalistas trouxe 
uma identificação transparente entre o Po-
der Judiciário de os operadores da notícia. 
Principalmente pelo tendo uma pauta livre 
e sem as formalidades típicas de uma entre-
vista coletiva, o desembargador-presidente 
da Justiça do Amapá, Carlos Tork, responde 
cada pergunta contemplando temas desde 
conjunturas nacionais a minúcias do dia a 
dia da gestão.

O bate papo inaugurou um novo canal 
de diálogo que promete estreitar ainda mais 
as relações da Justiça do Amapá com a im-
prensa local, além de promover uma trans-
parência ainda maior.

Um dos primeiros temas abordados, 
em pergunta formulada pela jornalista 
Ana Girlene, foi a orientação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), presidido pela 
ministra Carmen Lúcia, para ampliação da 
transparência do Poder Judiciário em todo 
o país – em especial no quesito remunera-
ção de magistrados.

Em resposta, o desembargador-presi-
dente Carlos Tork informou que a média 
de remuneração do magistrado no Ama-
pá – somados subsídio, verbas rescisórias e 
demais benefícios – é bem abaixo da média 

TJAP e o “Bate Papo com a Imprensa”
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O jornalista Seles Nafes questionou a 
avaliação da presidência do TJAP sobre a 
decisão unânime da Câmara Única quanto à 
remuneração de diligências negativas (sem 
sucesso) de oficiais de justiça, com relatoria 
do desembargador João Lages.

O desembargador Tork comentou que 
a atividade de Oficial de Justiça está sendo 
limitada pela redução das diligências posi-
tivas (com sucesso) e pelo avanço das tec-
nologias eletrônicas de notificação. “A ativi-
dade tende a quase desaparecer em alguns 
anos, provavelmente reduzindo as vagas 
em concursos futuros. Mas é importante 
manter o poder aquisitivo dos profissionais 
em exercício. Vamos pagar encaixando este 
novo custo dentro do orçamento das dili-
gências positivas”, observou.

O jornalista Janderson Cantanhede pe-
diu comentário do presidente do TJAP so-
bre os números recém-divulgados pelo CNJ, 
atestando a alta produtividade da Justiça do 
Amapá – que alcançou 100% do índice no 
âmbito do 1º Grau.

O desembargador-presidente observou 
que o destaque da Justiça do Amapá tem 

sido, principalmente, na celeridade dos pro-
cessos, estando atrás somente da Justiça do 
Mato Grosso. “Estamos julgando mais pro-
cessos do que chegam, mesmo com o au-
mento de uma média de 95 mil processos 
anuais em 2015 para 125 mil desde o ano 
passado”, acrescentou o magistrado.  

A jornalista Bianca Castro questionou 
quanto à redução do horário do expedien-
te interno do TJAP. O desembargador Tork 
ponderou que a medida irá gerar economia 
de R$ 3 milhões anuais. “Pretendemos eco-
nomizar, só em energia, mais de R$ 200 mil 
anuais”, exemplificou. “Também reduzire-
mos o número de cargos comissionados e 
funções de confiança que se mostrarem su-
pérfluos ou incondizentes com a realidade 
atual”, acrescentou.

O jornalista Carlos Lobato comentou 
que condenação de réus mais abastados a 
prisão em regime domiciliar gera uma im-
pressão quase generalizada de que a Justiça 
é leniente com tais crimes e tais penas alter-
nativas seriam menos frequentes quando se 
tratava de pessoas com menor poder aqui-
sitivo.

O desembargador Tork lembrou que 
o juiz não pode, de ofício, oferecer benefí-
cios não requisitados pela defesa, sob pena 
de comprometer sua imparcialidade. “Tal 
omissão da defesa pode ser devida a uma 

deficiência de especialização dos defensores 
criminais em execução penal ou uma con-
sequência natural da sobrecarga de trabalho 
para um reduzido número de defensores”, 
acrescentou.

Lobato deixou como sugestão, que o Ju-
diciário protagonize um mutirão para ana-
lisar casos de presos com problemas graves 
de saúde (tuberculose e portadores de HIV), 
que possam vir a progredir de regime e ter 
o benefício da prisão domiciliar. O desem-
bargador-presidente Carlos Tork acatou a 
sugestão e encaminhou a agenda para o Juiz 
auxiliar da Presidência, João Matos Júnior, 
com representações da Defensoria Pública 
do Amapá (DEFENAP), para produzir um 
esforço neste sentido”.

No segundo encontro  
Em especial, nesta segunda edição, o bate 

papo começou com uma transmissão ao 
vivo feita pelo jornalista Pedro Velleda para 
a Rádio Difusora de Macapá, que questio-
nou sobre os R$ 3 milhões previstos como 
economia pela readequação do horário. O 
presidente do TJAP respondeu que serão 
prioritariamente investidos na construção 

do Fórum do Juizado Especial Virtual, que 
tem projeto orçado em R$ 2,7 milhões. O 
Fórum ocupa hoje prédio alugado, o que 
impacta negativamente sobre as finanças do 
Judiciário.

O desembargador-presidente informou 
aos jornalistas que só em 2017 foram inves-
tidos R$ 4 milhões em inovação tecnológi-
ca e em 2018 será investido igual valor. Na 
esteira dos dados apresentados, o jornalista 
Cleber Barbosa perguntou sobre a virtuali-
zação dos processos no Judiciário.

Segundo o presidente Tork havia cer-
ca de 50 mil processos físicos só na capital. 
“A partir de 25 de outubro de 2016 todas as 
petições e novos processos passaram a ser 
virtuais e os processos físicos estão sendo 
digitalizados”.

Preocupado com a questão da seguran-
ça pública no Estado, tema levantado pelo 
jornalista Cleber Barbosa, o presidente do 
TJAP disse que o Amapá tem sim a presen-
ça do crime organizado. “Estou particular-
mente preocupado com o que aconteceu 
nas últimas semanas, por isso estamos reu-
nindo com os demais poderes para, juntos, 
encontrarmos respostas para a população”, 
afirmou. “Uma das características de nossa 
cidade é a tranquilidade de podermos circu-
lar nas ruas. Não podemos permitir que se 
instale o terror”, concluiu.



Besaliel Rodrigues

Até aqui já vimos várias for-
mas de iniciativa popular 
e de controle social e com-

bate aos crimes contra a democracia 
brasileira, tais como (a) educação, 
que precisa ser mais bem estrutura-
da; (b) mídia, que precisa ser mais 
responsável e comprometida com a 
cidadania; e (c) entidades religio-
sas, que precisam ser mais proativas 
e mais atuantes neste assunto de tão 
grande relevância.

Continuando nossa abordagem, 
vejamos outro instrumento poderoso 
de combate à corrupção:

d) Instituições privadas
Dentre tantas, citamos os sindica-

tos, as associações em geral, os parti-
dos políticos, as entidades de classe, 
etc. Todas essas organizações devem 
atuar no combate ao abuso do poder 
econômico no processo eleitoral de 
nosso país.

Os sindicatos, na maioria, só lem-
bram de lutar por melhores salários, 
atitude muito acertada e nobre, mas 

que não é a única ação a ser imple-
mentada. Algumas lideranças sindi-
cais, muitas vezes, quando se empe-
nham sobre conscientização, o fazem 
por interesse político, pensando em 
si e não nos componentes da entida-
de. Isso precisa mudar.

As associações em geral, pouco 
tem trabalhado a questão de cons-
cientização política e eleitoral do 
povo. Não vemos interesse nesse 
sentido. Buscam mais as benesses do 
Estado, como convênios, parcerias, 
termos de fomento etc. Mas, quase 
nenhuma se propõe a promover a ci-
dadania em seu ambiente associativo.

Os partidos políticos de nosso 
país são quase fictícios; a maioria 
não se investe de sua verdadeira po-
sição de um dos pilares da democra-
cia; estão reduzidos ao papel de sim-
ples ‘ponte’ para se chegar ao poder. 
Tais agremiações possuem legislação 
estatal específica, direito a recursos 
públicos, tempo gratuito no rádio e 
na TV, imunidade tributária, sistema 

diferenciado de prestação de contas 
etc., mas nada disso melhora a atu-
ação de tais entes na promoção da 
cidadania.

As entidades de classe são as que 
têm mais atuado como agentes cons-
cientizadores no meio da sociedade. 
Um exemplo, por todos, é a OAB – 
Ordem dos Advogados do Brasil. 
Mas, mesmo a OAB, muitas vezes, 
atua abaixo do ritmo que poderia de 
fato atuar.

É preciso mudar. Para descons-
truirmos as atuações nefastas do 
poder econômico em nossos pro-
cessos eleitorais, mister que todas as 
instituições ajam e cooperem entre 
si; que todos estejam imbuídos na 
missão de elevar o nível de consci-
ência política, educacional e cultural 
de nosso povo, para que esse tenha 
condições verdadeiras de fazer as es-
colhas de governos mais eficientes e 
competentes.

e) Fiscalização popular
Enquanto tivermos em nosso país 

o financiamento misto de campa-
nhas eleitorais, financiando os polí-
ticos essas campanhas com dinheiro 
próprio e arrecadados de várias ma-
neiras, além de receberem dinheiro 
público advindo do fundo partidá-
rio, é imprescindível que toda a so-
ciedade fiscalize, bem de perto, as 
doações financeiras feitas a partidos, 
a candidatos e a eleitores em geral 
nos períodos eleitorais, sem esquecer 
de fazer as denúncias pertinentes.

A negligência a essa fiscalização 
é fatal para nossa democracia, pois, 
o poderio econômico irá agir livre-
mente na manipulação dos proces-
sos eleitorais, tornando-os inverossí-
meis. Não se pode votar em político, 
por exemplo, que esteja altamente 
comprometido com os donos do po-
der econômico. É inegável que esses, 
após seus patrocinados chegarem ao 
poder, quererão, no mínimo, o do-
bro do que investiram, provocando, 
assim, sérios problemas e prejuízos à 
coletividade.

O COMBATE AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO NAS ELEIÇÕES – V

O açaí é um fruto típico e 
popular da região ama-
zônica, que nos último  

anos ganhou uma importância 
merecida devido aos benefícios à 
saúde, devido sua composição fito-
química.  Com a descoberta de an-
tioxidantes na sua polpa, o açaí pas-
sou a ser considerado um alimento 
funcional, além de seu  alto valor 
energético por conter elevado teor 
de lipídios como ômega 6 e 9, além 
de carboidratos, fibras, vitaminas, 
sais minerais e grande quantidade 
de antioxidantes (antocianina).

O grau de maturidade do açaí é 
muito importante quanto à ativi-
dade biológica de seus pigmentos. 
A polpa verde, apresenta  menor 
quantidade de antocianina em re-
lação à polpa madura que tem a 
quantidade máxima desse pigmen-
to.

 Como já está amplamente aceito 
no meio científico, os componentes 
antioxidantes têm a capacidade de 

inibir ou diminuir os processos de 
oxidação gerada pelos radicais li-
vres no organismos,  moléculas que 
causam danos  as células de nosso 
corpo.

Segundo estudos desenvolvido 
por cientistas de sete instituições 
do Canadá e dos Estados Unidos,  
voluntários que tiveram amostram 
de sangue  colhidas duas horas 
depois de   terem consumido açaí  
apresentaram uma quantidade  três 
vezes maior do que o habitual de 
moléculas antioxidante.  A impor-
tância dos  antioxidante se deve 
não só ao seu trabalho em neutrali-
zar a oxidação na parte externa das 
células. Elas penetram nelas e por 
isso o efeito protetor é tão forte. 

Por ser muito calórico, o açaí 
deve ser consumido com modera-
ção. “Metade da composição de sua 
polpa são gorduras”, afirma o espe-
cialista em tecnologia de alimentos 
Fagner de Aguiar, da Universidade 
Federal do Pará.

Quem anda 
p r e o c u p a d o 
com a balança 
deve se limitar 
a uma quanti-
dade aproxima-
damente de 300 
mililitros por 
dia – sem nada 
extra, princi-
palmente fari-
nha.

O açaí possui 
uma quantida-
de considerável 
de sais minerais 
e vitaminas.  Segundo a engenheira 
de alimentos Miriam Hubinger, da 
Universidade Unicamp: “ cem gra-
mas de açaí já fornecem cerca de 
25% da recomendação diária”. Diz 
ainda,   “ as fibras, importantíssi-
mas para o bom funcionamento do 
intestino, chegam a 90% da indica-
ção diária”.

Em 2016, segundo o IBGE, o 

açaí alcançou o maior valor de 
produção vegetal no Brasil, geran-
do uma receita de 539 milhões de 
reais. Para você ter uma idéia des-
sa dimensão, a castanha do Pará, 
gerou uma receita de apenas 110 
milhões. Estudos da  Embrapa lo-
cal, estima que um milhão de re-
ais circula todos os dias na cadeia 
produtiva do açaí no estado.  

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

Açaí – Uma Dádiva da Natureza
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Sinal digital de 
TV aberta ofe-
rece mais quali-

dade de imagem e som à 
população

Começou a conta-
gem regressiva. Em 14 
de agosto de 2018 o sinal 
analógico de TV será 
desligado nas cidades 
de Macapá, Santana e 
Mazagão e as transmis-
sões dos canais serão 
feitas apenas pelo sinal 
digital, que proporciona 
imagem e som de me-
lhor qualidade, livre de 
chiados, chuviscos e fan-
tasmas. 

O processo é condu-
zido pela Seja Digital, 
entidade responsável 
por operacionalizar a 
migração do sinal de TV 
aberta do analógico para 
o digital no Brasil. Cria-
da por determinação da 
Anatel, a entidade não 
governamental e sem 
fins lucrativos tem como missão informar à 
população o que precisa ser feito para ter aces-
so à TV Digital, oferecendo suporte didático, 
desenvolvendo campanhas de comunicação e 
mobilização social e distribuindo kits com an-
tenas digitais e conversores para as famílias de 
baixa renda atendidas pelo Governo Federal. 

“Este processo representa um grande 
avanço tecnológico, pois coloca o Brasil no 
mesmo patamar de transmissão televisiva de 
países como Estados Unidos e Reino Unido, 
que já realizaram o desligamento do sinal ana-
lógico”, afirma Antônio Carlos Martelletto, 
presidente da Seja Digital. O executivo refor-
ça que a prioridade da entidade é promover 
ações didáticas voltadas, principalmente, para 
o esclarecimento à população sobre a transi-
ção, assegurando que todos estejam prepara-
dos para o novo momento da TV no Brasil. 
“Nosso principal compromisso com a digitali-
zação da TV no Brasil é preparar a população 
para que todos tenham acesso ao sinal digital 
dos canais de TV aberta”, explica Martelletto. 

Durante o período de transição, os teles-
pectadores da região que assistem aos canais 
de TV aberta passarão a ver durante a progra-
mação um sinal com a letra “A”. Este símbolo 
indica que o sinal daquela TV é analógico. No 
dia 14 de agosto de 2018, o sinal analógico será 
desligado e apenas o sinal digital estará dispo-
nível. 

Para saber mais informações sobre como 
se preparar para desligamentos do sinal ana-
lógico dos canais de TV aberta, acesse o portal 
www.sejadigital.com.br.

Migração para TV Digital gratuita 
tem início em Macapá e outros 
dois municípios da região

Benefícios da mudança
O desligamento do sinal analógico irá li-

berar a faixa de 700Mhz para que a oferta de 
internet 4G possa ser expandida na região. O 
4G é uma das tecnologias mais avançadas do 
mundo, que permite a celulares, smartphones, 
laptops e tablets acessarem sinal de voz e dados 
a velocidades muito mais rápidas, até mesmo 
em ambientes fechados. De acordo com um 
estudo da GSM Association, esse processo de 
migração para TV digital pode trazer mais de 
US$ 5 bilhões ao PIB brasileiro, além de mais 
de 4 mil empregos. 

A TV Digital também oferece uma série 
de melhorias em relação ao sinal analógico. A 
transmissão possui qualidade muito superior 
tanto de imagem quanto de som. Outra ques-
tão fundamental são os recursos interativos. 
Por meio do sinal digital, o telespectador pode 
ter acesso a conteúdo adicionais como infor-
mações de bastidores, galerias de imagens do 
programa, ofertas de produtos relacionados, 
previsão do tempo e notícias em texto – tudo 
gratuitamente e de acordo com as definições 
de cada emissora.

193 cidades brasileiras já contam com o 
sinal de TV aberta 100% digital

O sinal analógico já foi desligado em diver-
sas regiões do Brasil. Em novembro de 2016, 
Brasília se tornou a primeira capital do país 
a contar com o sinal de TV aberta totalmen-
te digitalizado. Neste ano, foi a vez da região 
metropolitana de São Paulo, composta por 
39 cidades, além das regiões de Goiânia (29 
cidades), Recife (14 cidades), Fortaleza (15 ci-
dades), Salvador (20 cidades), Vitória (7 cida-

des), Rio de Janeiro (19 cidades) e Belo Hori-
zonte (39 cidades). Nessas localidades, mais de 
20 milhões de domicílios passaram a assistir 
os canais abertos de televisão apenas pelo sinal 
digital, que transmite a programação gratui-
tamente com imagem e som de cinema. Para 
cumprir sua missão, a Seja Digital promoveu 
ações sociais, mutirões de orientação e par-
cerias com organizações sociais e distribuiu 
mais de 7 milhões de kits gratuitos com antena 
digital e conversor com controle remoto. 

Em breve as campanhas de comunicação 
e as ações de mobilização chegarão a Macapá, 
Santana e Mazagão anunciando o desliga-
mento do sinal analógico dos canais abertos 
de televisão.

Sobre a Seja Di-
gital

A Seja Digital 
(EAD – Entidade 
Administradora de 
Processo de Redis-
tribuição e Digitali-
zação de Canais TV 
e RTV) é responsá-
vel por operaciona-
lizar a migração do 
sinal analógico para 
o sinal digital da 
televisão no Brasil. 
Criada por determi-
nação da ANATEL, 
tem como missão 
garantir que a po-
pulação tenha aces-

so à TV Digital, oferecendo suporte didático, 
desenvolvendo campanhas de comunicação 
e mobilização social e distribuindo kits para 
TV digital para as famílias cadastradas em 
programas sociais do Governo Federal. Tam-
bém tem como objetivos aferir a adoção do 
sinal de TV digital, remanejar os canais nas 
frequências e garantir a convivência sem in-
terferência dos sinais da TV e 4G após o des-
ligamento do sinal analógico. Esse processo 
teve início em abril de 2015 e, de acordo com 
cronograma definido pelo Ministério da Ci-
ência, Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções, mais de 1300 municípios terão o sinal 
analógico desligado até 2018.
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Policiamento é intensificado nos 
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Ministro da Agricultura confere avanços das pesquisas 
com mosca-da-carambola na EMBRAPA Amapá
Reinaldo Coelho

A agenda do ministro da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), Blairo 

Maggi, em Macapá, iniciou no Sebrae, 
onde participou com o governador Wal-
dez Góes (PDT) de ações de incentivo à 
defesa agropecuária e da cerimônia de 
reconhecimento da Zona Livre de Fe-
bre Aftosa com vacinação, no Estado do 
Amapá. Além do ministro e do gover-
nador estiveram presentes convidados, 
autoridades, gestores e técnicos de insti-
tuições e empresas com atuação no seg-
mento agropecuário do Estado. 

Após cumprir o protocolo da assina-
tura da certificação do Estado do Amapá, 
Livre de Aftosa com Vacinação, o minis-
tro Maggi foi conhecer in loco os avanços 
das pesquisas de apoio ao controle e erra-
dicação à mosca-da-carambola (Bactro-
cera carambolae (Diptera: Tephritidae) 
no Brasil, praga quarentenária com ocor-
rências nos Estados do Amapá e Rorai-
ma.

No centro de pesquisas, localizado 
em Macapá (AP), o ministro Blairo e o 
governador Waldez, acompanhados de 
comitiva de técnicos e autoridades esta-
dual e federal, conheceram as instalações 
do prédio de Proteção de Plantas, onde 
funcionam o laboratório de entomologia 
(estudo dos insetos), a coleção de mos-
cas-das-frutas, o laboratório de controle 
biológico e a sala de criação de inimigos 
naturais. Tecnologias usadas no controle 
químico e biológico de moscas-das-fru-
tas, além de experimentos com novos 
atrativos também serão apresentados ao 
ministro da Agricultura.   

Os estudos liderados pela EMBRAPA 
Amapá atendem demandas do Programa 
Nacional de Erradicação da Mosca-da-
-Carambola (PNEMC), coordenado pelo 
Ministério da Agricultura com o objeti-
vo de promover pesquisa para seguran-
ça biológica e defesa zoofitossanitária da 
agropecuária e produção florestal brasi-
leira. 

Entre os resultados obtidos está a lista 
de hospedeiros da mosca-da-carambola 
no Brasil, que é atualizada constantemen-
te por meio da coleta de frutos silvestres e 
cultivados no Estado do Amapá. Já foram 

registradas 21 espécies vegetais hospedei-
ras: caju, manga, taperebá, biribá, ajuru, 
licania sp., acerola, muruci, araçá-boi, pi-
tanga, goiaba, goiaba-araçá, ameixa-roxa, 
jambo-vermelho, carambola, sapotilha 
(sapoti), abiu, cutiti, tangerina, laranja-
-da-terra e pimenta-de-cheiro.

Na EMBRAPA, Maggi e Waldez visi-
taram o prédio de Proteção de Plantas, 
ambiente onde pesquisadores e equipes 
de apoio desenvolvem estudos visando 
o controle e erradicação da mosca da ca-
rambola.

Combate
Desde 2015 o Amapá vem intensifi-

cando esforços para erradicar a incidên-
cia do inseto, como resultado houve uma 
redução significativa. De acordo com a 
Agência de Defesa e Inspeção Agrope-
cuária do Amapá (DIAGRO), até agosto 
deste ano a densidade populacional do 
inseto caiu mais de 80% em relação a 
2016. A queda é resultado de um esforço 
conjunto entre Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), DIA-
GRO e EMBRAPA.

Segundo o diretor-presidente da DIA-
GRO, José Renato Ribeiro, a expectativa 
é que com a união de forças o Amapá 
possa erradicar a doença em breve. “Exis-
te a possibilidade de, em curto espaço de 
tempo, erradicar a praga na região sul do 
Estado”, afirmou destacando que eliminar 
a mosca da carambola é uma necessidade 
nacional.

Luís Eduardo Rangel, secretário na-
cional de Defesa 
Agropecuária do 
MAPA, reforçou 
que os esforços do 
Amapá são funda-
mentais para erra-
dicar a mosca da 
carambola no país, 
uma vez que trata-
-se de um Estado 
fronteiriço.

Rangel desta-

cou que este trabalho de combate é essen-
cial para evitar que a praga alcance áreas 
produtoras do país. “É fundamental para 
garantir a produção com qualidade e se-
gurança fitossanitária nas áreas de produ-
ção do Brasil”, explicou.

A mosca-da-carambola é uma praga 
quarentenária com presença restrita aos 
Estados do Amapá e Roraima, sob con-
trole oficial do Ministério da Agricultura. 
Originária do sudeste asiático é conside-
rada espécie invasora no Brasil, Surina-
me, República da Guiana e Guiana Fran-
cesa. No Brasil foi registrada em 1996 em 
Oiapoque, município do extremo norte 
do Amapá.

Possível prejuízo
O Ministério da Agricultura estima 

que se a praga ficar fora de controle no 
Brasil poderá gerar um prejuízo poten-
cial de US$ 30,7 milhões no ano inicial e 
de cerca de US$ 92,4 milhões no terceiro 
ano de infestação. 
Todo o esforço 
da parceria entre 
MAPA, EMBRA-
PA e a DIAGRO é 
concentrado para 
prevenir a entrada 
da mosca-da-ca-
rambola em áreas 
do Brasil produto-
ras e exportadoras 
de frutas, evitando 
assim prejuízos em torno de R$ 400 mi-
lhões anuais, no caso de as exportações 
de manga, laranja e goiaba serem suspen-
sas, por exemplo.

Apesar da importância dessa espécie 
para o agronegócio brasileiro, informa-
ções sobre a sua biologia e ecologia ain-
da estão sendo geradas, pois os estudos 
estavam concentrados nos hospedeiros. 
Diante disso, o projeto liderado pela EM-
BRAPA Amapá tem como objetivo elu-
cidar os diferentes aspectos da biologia 
e dinâmica de populações de mosca-da-
-carambola no Brasil, para aperfeiçoar a 

técnicas de controle químico e biológico 
e assim sugerir formas de controle alter-
nativos. Sua dispersão para outras regiões 
frutícolas nacionais poderá trazer sérias 
consequências não somente sob o ponto 
de vista econômico, como também am-
biental, devido aos efeitos que as medidas 
de controle adotadas podem causar sobre 
os recursos naturais, organismos não-al-
vo e interações biológicas com espécies 
nativas.

Posição geográfica privilegiada
Após visitarem a EMBRAPA, Maggi 

e Góes estiveram na Companhia Docas 
de Santana, de onde o Amapá poderá 
exportar carne ao mercado internacional 
quando receber o certificado da Organi-
zação Mundial de Saúde Animal (OIE), 
em 2018.

Durante a visita o governador e o mi-
nistro salientaram a localização geográ-
fica privilegiada que o Amapá possui, li-

mitando-se com a Guiana Francesa (que 
integra a União Europeia), Suriname e 
Pará, além da proximidade com os Esta-
dos Unidos e o Caribe. “Não tenho dúvi-
da nenhuma que o Amapá é o Estado que 
possui a melhor logística do Brasil para 
produzir”, afirmou Maggi.

“Nosso Estado tem uma vocação 
para logística significativa e com avanços 
como o da mudança de status da febre 
aftosa podemos visualizar a possiblidade 
de maior crescimento e, consequente-
mente, mais geração de emprego e renda”, 
garantiu o governador do Amapá.
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Da Redação

AGROPESC  da Região Norte do Estado do Amapá - O mega even-
to inclui o Festival da Gurijuba, Festa do Leite e do Vaqueiro

O município de Amapá é 
um do mais antigos do 
Estado do Amapá. Cria-

do em 21 de janeiro de 1901, as ter-
ras do atual município, antes contes-
tadas pela França, foram anexadas 
ao Estado do Pará após o ganho de 
causa do Brasil, compreendendo 
três municípios (Amapá, Oiapoque 
e Calçoene), com o nome de Arica-
ri. Em 22 de outubro de 1901, pelo 
decreto nº 0798, surge o município 
de Amapá com a denominação de 
Montenegro, em homenagem ao go-
vernador do Pará, Augusto Monte-
negro.

O município de Amapá já desfru-
tou da condição de capital do então 
Território Federal do Amapá, pas-
sando o privilégio para Macapá a 
partir de 1945. 

Palco central da história política 
e geográfica do atual Estado, o mu-
nicípio teve em suas terras gravadas 
a escritura da primeira emancipação 
territorial quanto o “rush” dos fran-
ceses da Guiana, que queriam o ouro 
a todo custo, criou vários incidentes, 
com choques violentos que culmina-
ram com a vitória dos brasileiros sob 
o comando de Francisco Xavier da 
Veiga Cabral – o Cabralzinho. 

Hoje, onde ocorreu a luta cor-

poral, está erguida a estátua em sua 
homenagem ao primeiro herói ama-
paense.

Após essa lapso de tempo históri-
co, o município se firmou na pesca e 
na pecuária leiteira, como principais 
instrumentos da economia local e do 
Estado. Para festejar sempre o perío-
do de sucesso na pesca e na produção 
de laticínios, se unem os moradores, 
o poder público e os produtores e 
pescadores para festejar a principal 
fonte de riqueza: A Gurijuba, a pro-
dução de leite e o Dia do Vaqueiro.

Este ano esses festivais serão 
concentrados e um dos eventos 
mais importantes (economicamen-
te falando) nesse município que é a 

AGROPESC – Exposição Feira-A-
gropecuária, que ocorre no parque 
de exposições Tancredo Neves, onde 
comparecem criadores de quase to-
dos os municípios, inclusive de ou-
tros Estados.

A Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Amapá (FAPEAP), instituição 
vinculada à Secretaria de Estado a 
Ciência e Tecnologia (SETEC), res-
ponsável pelo evento nesta edição 
divulgou a Programação Técnica 
da 29ª Expo-feira AGROPESC, que 

acontece no período de 9 a 16 de de-
zembro, no município de Amapá.

O evento deste ano será realizado 
em conjunto com a 10ª Festa do Lei-
te, Festa do Vaqueiro e a tradicional 
Festival da Gurijuba. Essa é uma ini-
ciativa do governo do Estado, sob a 
coordenação da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Rural (SDR), 
em parceria com a Prefeitura de 
Amapá, Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Amapá (FAE-
AP) e demais instituições que com-
põem o setor econômico do Estado.

A programação técnica irá contar 
com cursos, oficinas, palestras, me-
sas redondas e exposições. Os públi-
cos alvos serão empreendedores, pe-

cuaristas, extrativistas, piscicultores, 
pescadores, artesãos, trabalhadores 
rurais e comunidade geral interessa-
da em participar. A intenção é utili-
zar o momento para capacitar a po-
pulação, aquecer a economia local e 
desenvolver o potencial econômico e 
tecnológico da região.

A diretora-presidente da FAPE-
AP, May Guedes, destaca que a pro-
gramação foi planejada em conjunto 
com a comunidade, as instituições e 
os parceiros.

“Queremos além de qualificar, 
oferecer as tecnologias existentes 
para alavancar os negócios destes 
empreendedores, por meio de uma 
variedade de atividades oferecidas 
pelos técnicos destas instituições”, 
disse a gestora.

Os interessados em participar da 
programação técnica deverão procu-
rar a coordenação do evento na área 
do Parque de Exposições da AGRO-
PESC para saber das datas, locais e 
horários das atividades que serão 
gratuitas.

Cursos e oficinas
A FAPEP, que coordena a pro-

gramação técnica da AGROPESC, 

confirmou a realização de mais de 
25 capacitações entre cursos e ofi-
cinas. Os cursos oferecidos pelo 
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (SENAR), por exemplo, 
iniciam com antecedência devido 
a preparação para a exposição da 
parte prática e de degustação dos 
produtos que acontecerá durante 
a AGROPESC. Serão ofertados os 
cursos “Trabalhador na produção 
dos derivados do Leite”, “Trabalha-
dor no beneficiamento, conserva-
ção e na transformação do Pesca-
do”, entre outros.

O Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Amapá (RURAP) estará 
ofertando a oficina de processa-
mento semi-mecanizado das fari-
nhas de mandioca, seca, mista, su-
rui, puba e tapioca colorida.

Já a Agência de Pesca do Amapá 
(PESCAP) ofertará, dentre outras 
oficinas, a de Beneficiamento do 
Pescado.

Unidades Demonstrativas servi-
rão para expor e oferecer degusta-
ção de produtos. A população visi-
tante dos stands poderão apreciar 
produtos derivados do leite, pesca-
do, farinha.
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Reinaldo Coelho

O mês de dezembro é um 
período de grande mo-
vimentação nos centros 

comerciais, por conta das festas de 
final de ano. Em Macapá a Polícia 
Militar iniciou a Operação “Papai 
Noel” – edição 2017 – na segunda-
-feira (04). Serão mais de 100 poli-
ciais, divididos em um trabalho pre-
ventivo no maior Centro Comercial 
da capital, a Cândido Mendes e nos 
maiores bairros da cidade, onde 
tem maior concentração de lojas e 
de agências bancárias. A presença 
ostensiva dos pelotões policiais de-
verá permanecer até o dia 6 de ja-
neiro de 2018. 

A segurança no período natalino 
amapaense será ostensiva e intensi-

ficada em todo o Estado do Amapá. 
De acordo com a cúpula da Segu-
rança Pública do Estado, as forças 
policiais e a logística de combate 
ao crime, nesse período, serão rea-
lizadas na Região Metropolitana de 
Macapá e nos demais municípios 
amapaenses.

O Coronel Rodolfo Pereira, co-
mandante geral da Policia Militar 
do Amapá, reportou que os poli-
ciais que estão atuando na atividade 
administrativa irão compor os pelo-
tões de rua para atender as deman-
das no período natalino. “Teremos 
um aumento de 20% de policiais 
nas ruas. Para isso iremos usar os 
que hoje atuam na atividade meio 
da administração e utilizaremos 
eles aqui nas ruas de Macapá, San-
tana e interior do Estado”.

Os 100 policiais que deverão co-
brir o centro comercial de Macapá 

terão ações principalmente a pé. 
Além disso, o policiamento será 
respaldado pelo ônibus monitor, 
que irá cobrir vinte pontos do Norte 
ao Sul da Capital amapaense.

“Paralelo a isso, estaremos utili-
zando as novas motocicletas já in-
corporado no agrupamento militar 
que irão atender principalmente 
as áreas de periferia da cidade no 
sentido de que entendemos que 
esses meliantes deixarão de atuar 
nos grandes centros, onde o poli-
ciamento será reforçado, e tentarão 
agir nas periferias, nos pequenos 
comércios, farmácias, mas a polícia 
estará também agindo em proteção 
ao cidadão”. 

Como acontece todos os anos, 
para intensificar o policiamento e 
prevenir os crimes contra o patri-
mônio e a vida as rondas serão re-
alizadas de automóvel, motocicletas 

e a pé nas áreas com maior fluxo de 
pessoas e em frente às agências ban-
cárias. 

A PM/AP também conta com 
uma unidade móvel para monitora-
mento no centro comercial de Ma-
capá. Câmeras de segurança captam 
imagens 24 horas e auxiliam os po-
liciais nas ocorrências ou, até mes-
mo, na identificação de suspeitos. 

A polícia está nas ruas 24 horas 
por dia, mas é necessário que a po-
pulação tome alguns cuidados nes-
sa época de fim de ano para não ser 
alvo de bandidos:

• Não manusear dinheiro nas 
ruas e, se possível, pagar as contas 
com cartão;

• Evitar locais de aglomera-
ções de pessoas;

• Evitar sair às ruas com joias 
e adereços que chamem a atenção;

• Ficar atento aos esbarrões;

FESTAS DE FIM DE ANO
Policiamento é intensificado nos Centros Comerciais do Amapá
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todo este mês de dezembro, o co-
mércio do centro da cidade vai fun-
cionar todos os sábados até às seis 
da tarde e aos domingos até às 14 
horas. 

Para atrair os consumidores para 
as lojas no mês de dezembro o co-
mércio amapaense ficará aberto até 
mais tarde, oferecendo maior opor-
tunidade para aquelas pessoas que 
irão às compras após o trabalho ou 
aos fins de semana.

Os horários diferenciados fo-
ram estabelecidos pela Fecomér-
cio

As empresas dos ramos de mate-
riais de escritório e papelaria, lojas, 
móveis e eletrodomésticos poderão 
funcionar de segunda a domingo 
no horário das 8h às 22h. Nos dias 
24 e 31 de dezembro vão abrir das 
8h às 21h. Lojas de calçados deve-
rão funcionar das 8h às 22h em dois 
períodos preestabelecidos: de 18 a 
24 de dezembro, e de 28 a 31 de de-
zembro. 

O presidente da Câmara dos Di-
rigentes Lojistas do Amapá (CDL-
-AP), Marcos Cardoso, disse que os 

horários diferenciados são válidos 
apenas para estabelecimentos que 
fizeram acordo entre os funcioná-
rios.

“O horário especial de Natal se-
gue os critérios estabelecidos em 
acordos coletivos que foram feitos 
no mês de abril nos estabelecimen-
tos, e vai funcionar conforme esti-
ver o movimento nas lojas. É um 
momento que o comércio permite 
que os lojistas possam atender uma 
maior demanda de clientes, que, 
culturalmente, surge na época do 
Natal”, falou.

Vendas
O presidente disse que por causa 

da crise financeira, muitos empre-
sários apostam em descontos e pro-
moções para atrair o cliente. Segun-
do ele, apesar das dificuldades com 
lucros, 34% dos lojistas esperam au-
mentar as vendas para o Natal em 
2017.

“Por isso muitos oferecem des-
contos e promoções para os clien-
tes, como uma forma de incentivar 

o consumidor a comprar produtos 
no comércio amapaense. A expecta-
tiva é de que até a véspera de Natal 
tenham bons lucros”, ressaltou Car-
doso

Concurso de Vitrines e Facha-
das 2017 vai dar R$ 10 mil em prê-
mios

Sempre com o objetivo de incen-
tivar a criatividade nesse natal, o 
Sistema Fecomércio Amapá lançou 
mais uma edição do Concurso de 
Vitrines e Fachadas. A iniciativa já 
virou tradição no comércio maca-
paense e tem como objetivo estimu-
lar o clima natalino no centro co-
mercial de Macapá e nos principais 
shoppings da cidade. 

Realizado há mais de dez anos 
pela Federação, o concurso já pre-
miou diversas empresas nos mais 
variados segmentos comerciais. 
Com duas categorias, vitrine e fa-
chada, o concurso também oferece 
prêmios para os responsáveis pelas 
decorações vencedoras. 

Este ano, o concurso está cheio 
de novidades. Além dos empre-
endimentos e dos profissionais, o 

público da internet também terá a 
possibilidade de concorrer a prê-
mios em dinheiro. “Nossa intenção 
é que todos fiquem envolvidos pelo 
clima natalino e aproveitem a data 
para incentivar o movimento do co-
mércio local”, afirmou o Presidente 
do Sistema Fecomércio AP, Eliezir 
Viterbino. 

As inscrições para empresas par-
ticiparem do concurso são gratuitas 
e iniciaram no dia 01 de dezembro 
e vão até o dia 16 de dezembro. Para 
participar da disputa basta enviar 
uma (01) foto da vitrine/fachada 
decorada junto com os dados da 
empresa (nome fantasia, CNPJ, en-
dereço e telefone para contato) para 
o e-mail: concursodevitrinesefa-
chadas@gmail.com  

A divulgação dos ganhadores 
acontecerá no dia 08 de janeiro de 
2018 por meio do site da Federação 
www.fecomercio-ap.sicomercio.
org.br e nas redes sociais oficiais 
da Fecomércio AP. A entrega dos 
prêmios ocorrerá no dia 12 de ja-
neiro de 2018.

• Ter cuidado com a forma de 
portar ou carregar bolsas e, princi-
palmente, cuidados com a utiliza-
ção do telefone celular, pois as redes 
sociais fazem com que as pessoas 
andem nas ruas de forma dispersa, 
fator que tem contribuído para o 
aumento de furtos de aparelhos.

Batalhão de Força Tática
A Polícia Militar do Amapá (PM/

AP) começou a operar a partir da 
segunda-feira (4), com uma nova 
tropa no policiamento especializa-
do. Trata-se do Batalhão de Força 
Tática, que tem a missão de realizar 
o policiamento ostensivo de maior 
complexidade, além de atuar em 
ocorrências que fujam do cotidiano.

Entre as demandas da nova uni-
dade, estão o controle de manifesta-
ções populares, sequestros e assaltos 
com reféns. Para se tornarem aptos 
a desenvolver suas funções na nova 
unidade, os 84 policiais passaram 
por um Curso de Força Tática, cujo 
encerramento foi na manhã desta 
sexta com a entrega de certificados. 

O Batalhão de Força Tática, que 
substituiu o Batalhão de Rádio Pa-
trulhamento Motorizando (BRPM), 
terá como comandante o major An-
dré Carvalho e ficará subordinado 
ao Batalhão de Operações Especiais 
(BOPE). 

Com a implantação do batalhão, 
conforme o major, o policiamento 
diário será reforçado. A unidade 
tem como missão fortalecer, dia-
riamente, o trabalho ostensivo. “Es-
tamos ampliando a capacidade de 
policiamento tático da cidade. O 
investimento do governo do Estado 

na segurança pública é de extrema 
importância para a diminuição da 
criminalidade”, frisou o comandan-
te. 

Na ocasião o governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Estado 
da Justiça e Segurança Pública (SE-
JUSP), entregou à Polícia Militar 20 
novas motocicletas. Os veículos fo-
ram adquiridos por meio de emen-
da parlamentar, com contrapartida 
do Estado, e serão usados no refor-
ço do policiamento da capital. 

“As novas motocicletas vão au-
mentar a eficiência do policiamen-
to, em função da mobilidade pro-
porcionada diante das dificuldades 
do trânsito, principalmente nas áre-
as de difícil acesso”, destacou o se-
cretário de Segurança Pública, Eri-
cláudio Alencar, complementando 
que “a criação do Batalhão de Força 
Tática, com policiais treinados, para 
atuar nos casos de grande comple-
xidade, sem dúvida alguma, só re-
força a segurança pública”. 

Para o comandante-geral da 
PM/AP, coronel Rodolfo Pereira, 
a implantação da Força Tática é 
um avanço na corporação. “Nossas 
equipes de patrulhamento tático 
foram treinadas para uma ligeira 
resposta, de forma enérgica, com-
batendo a criminalidade em todo 
o Estado. Além dos benefícios para 
a sociedade em geral é um grande 
avanço para a polícia”, explicou o 
comandante.

Horário diferenciado no co-
mércio de Macapá

Em virtude da grande movimen-
tação de consumidores, durante 

A cúpula da Segurança Pública do Estado, planejou todas ações e a  logística,  das forças policiais para o 
combate ao crime na Região Metropolitana de Macapá e nos demais municípios amapaenses.
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SUPERAÇÃO: a paratleta santanense Yndirai-
ma Alessandra Cunha vence na vida e no atletismo
Reinaldo Coelho

Quando saiu de sua cidade natal, 
Manaus, Yndiraima Cunha, aos 
8 anos de idade, não imaginava 

que seria protagonista de algo que lhe traria 
o prazer de superar suas dificuldades físicas e 
ser reconhecida em sua cidade adotiva Santa-
na e no Estado do Amapá. Com referência a 
ser santanense a tornou uma gentílica adotada, 
além de ser residente na Casa de Hospitalidade 
onde foi abrigada após sucessivos sofrimentos 
familiar, esta foi mais uma das superações des-
sa guerreira mulher, pois com todos esses obs-
táculos na sua vida, transmite alegria e amor 
para todos os que dela se aproximam, é uma 
pessoa feliz . 

Yndiraima é uma paratleta santanense, 
nascida manauara e adotada pelo municí-
pio de Santana. Nasceu em 18 de novembro 
de 1996, 21 anos, filha Luiz Alberto da Silva 
Cunha (falecido) e de Alessandra dos Santos, 
tem seis irmãos. 

Família foi sempre um dos maiores pro-
blemas na vida dessa jovem atleta, pois até aos 
oito anos de idade residiu em Manaus com seu 
pai, após seu falecimento Yndiraima veio resi-
dir com sua mãe biológica em Macapá (AP) a 
nova convivência não foi nada fácil. “Foi uma 
vida muito complicado meu relacionamento 
com minha mãe. Devido aos mal tratos so-
fridos fui internada por três vezes em abrigos. 
Mas sempre era devolvida para o convívio fa-
miliar”. 

Aos 12 anos de idade Yndiraima levou um 
tiro de arma de fogo (pistola 380) no pescoço 
que fraturou a sua coluna. “Devido esse aci-
dente fiquei paraplégica e continuei sofrendo 
ainda mais com negligencia familiar. Conti-
nuei morando até os 15 anos com minha mãe, 
tive depressão, pois sofria muita humilhação”. 

Para piorar a sua situação familiar foi agre-
dida fisicamente, e ela então deu um passo im-

portante na sua vida – DENUNCIOU a mãe 
ao Conselho Tutelar da Zona Sul de Macapá e 
a Vara da Infância e Adolescência da Comarca 
de Macapá. 

“O Conselho Tutelar da Zona Sul de Ma-
capá era presidido pela Conselheira Regiane 
Gurgel e ela juntamente com sua equipe me 
tiraram de casa e me trouxeram para o abrigo 
da Casa da Hospitalidade em Santana, onde 
resido até hoje. Aproveito para agradecer a 
este anjo que apareceu na minha vida, Regina 
Gurgel e seu esposo são meu padrinhos de Ba-
tismo, trouxeram a luz para minha existência”. 

Yndiraima aproveitou para estender os 
agradecimentos as irmãs e a administração da 
Casa da Hospitalidade. “Hoje resido em San-
tana e moro no Abrigo da Casa da Hospitali-
dade. Hoje, considero minhas mães as irmãs 
Marcia Avelina de Jesus, Aritusa dos Santos 
Bottaro, Maria Nina Silva e Elza Cunha, in-

cluindo Leni Pacheco e Francklin Vianna, que 
estão sempre dando suporte, pois são eles que 
cuidam de nós. Fomos acolhidos e nos torna-
mos uma família de fato”.

Concluinte do Ensino Médio neste ano, 
na Escola Almirante Barroso, Yndiraima está 
aguardando o resultado do ENEM para in-
gressar na Faculdade de Direito que é sua 
maior meta de vida. 

Nestes seis anos de mudança radical de 
vida, se encontrando consigo, e alcançando 
metas que não existiam no início de sua atri-
bulada vida, a jovem se encontrou com o es-
porte e tornou-se uma grande paratleta que 
vem conquistando o reconhecimento do mun-
do desportivo amapaense e nacional. 

“Eu iniciei no esporte em 2013, na época 
eu tinha 16 anos. Fui descoberta pelo professor 
Marlon Gomes que visita sempre o abrigo e 
convidou para fazer um teste na Associação de 
Esporte para Pessoa com Deficiência (AAE-
PED) onde ele é técnico e presidente. Minha 
primeira experiência em competição foi em 
um regional de atletismo em 2014, em Natal 
(RN) e lá tivemos a certe-
za de que estava fazendo 
o certo, pois na primeira 
competição consegui a 
medalha de ouro no lança-
mento de dardo e de prata 
no peso e no lançamento 
de disco. Assim entrei no 
ranking das três melhores 
atletas do país. Em 2015 
tive o mesmo resultado e 

fui para o Nacional em São Paulo, conseguin-
do o segundo lugar no Brasileiro, e agora em 
2017 fechamos o ranking como ..?????..

Para Yndiraima a maior honra foi receber a 
indicação de melhor paratleta feminina, entre 
os mais de quatrocentos competidores. 

O avanço, ela explicou, foi graças a Prefei-
tura Municipal de Santana que disponibilizou 
monitores para ajudar no treinamento e pre-
paro físico, o que a fez conseguir, ainda, as três 
medalhas de ouro em peso, atletismo e dardo, 
sendo este último à especialidade da atleta. E 
ao Governo do Estado do Amapá, através da 
SEDEL, pois foi beneficiada com a Bolsa Es-
porte.

“A gente pode ver o quanto o apoio da 
Prefeitura e do governo do Estado, através da 
Bolsa esporte, veio para melhorar a minha vida 
como atleta e a vida dos meus colegas. Nessa 
competição eu pude focar mais, eu pude ter 
um melhor empenho durante os treinos, por-
que antes eu não treinava tantas vezes por se-
mana, justamente porque não tinha o auxílio 
de monitores”, explicou Yndiraima.
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O São Paulo-AP já sabe 
contra quem jogará na 
estreia do representante 

do Amapá na Copinha em 2018. O 
Tricolor da Zona Norte vai enfrentar 
o Nacional-SP, no estádio Nicolau 
Alayon, na Zona Oeste de São Pau-
lo. O duelo acontecerá no dia 3 de 
janeiro.

Além do São Paulo-AP e Nacio-
nal-SP, o Grupo 31 da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior também é 
formado pelo ABC-RN e Santo An-
dré-SP. Esta será a primeira vez que 
o tricolor participará da competição 
de base.

O São Paulo-AP, comandado pelo 
técnico Aldemir Pitopô, mantém os 
treinamentos pesados com mais de 
40 jogadores. A partir da segunda 
quinzena do mês de dezembro, o clu-
be vai fechar o plantel com 25 atletas 
que vão disputar a Copinha.

Copinha 2018

A Federação Paulista de Futebol 
(FPF) atingiu a sua meta de reunir 
32 sedes e bater mais um recorde de 
participantes na Copa São Paulo de 
Futebol Júnior. O número vai ser re-
corde de sedes em 2018, na sua 49.ª 
edição.

Ao todo, serão 32 grupos, dividi-
dos em 31 cidades em todo o Esta-
do de São Paulo - a capital terá duas 
sedes. As novidades deste ano ficam 
por conta de Bebedouro, Capão Bo-
nito, Diadema, Fernandópolis, Fran-
ca, Itapira, José Bonifácio, Osvaldo 
Cruz, Novo Horizonte, Ribeirão Pre-
to, e Tupã.

QUATRO TIMES EM CADA 
SEDE

Copinha São Paulo 2018
São Paulo-AP vai estrear contra o Nacional-SP
Da Editoria

Cada grupo receberá, além dos 
time-sede, três equipes, totalizando 
128 participantes no total. O objeti-
vo da entidade, segundo a assessoria, 
não é abrir espaço para que mais ti-
mes de todo o Brasil possam parti-
cipar da competição. Principalmente 
levando ao Interior uma oportunida-
de única para ver uma competição de 
alcance nacional e até internacional.

O ano passado foram 30 sedes e 
120 participantes. O Corinthians foi 
campeão da edição de 2017.

Dentro da nova gestão imposto na 
administração de Reinaldo Carneiro 
Bastos está abertura a nova cidades 
são uma forma de incentivar o fute-
bol, tanto amador como profissional, 
nestas cidades, envolvendo torcidas, 
a prefeitura e autoridades locais.

Confira o calendário do Tricolor 
na Copa São Paulo de Futebol Jú-

nior

03/01 - 14h - Nacional-SP x São 
Paulo-AP

06/01 - 16h - São Paulo-AP x AB-
C-RN

09/01 - 14h - Santo André-SP x 
São Paulo-AP

 Desafio de sniper promete muita 
emoção em Macapá

Para quem curte elevadas doses 

de adrenalina e é bom de mira, no 
dia 17 de dezembro será realizado a 
segunda edição do Desafio de Sniper 
com Carabina de Pressão. A compe-
tição de tiro esportivo acontecerá na 
sede da Associação dos Oficiais (As-
sof ), em Macapá, a partir das 9h (ho-
rário local).

As inscrições serão feitas minutos 
antes de iniciar a competição, no va-
lor de R$ 15. Serão permitidas ape-
nas carabinas por pressão de mola, 

gás RAM e CO2 nos calibre 4.52 à 
6.0mm.

A segunda edição do Desafio de 
Sniper com Carabina de Pressão será 
realizada para as categorias damas, 
associados e visitantes. De acordo 
com a organização, serão premiados 
os três melhores de cada categoria.

Um Sniper - em português cha-
mado de atirador especial, “atira-
dor de elite” ou franco-atirador - é 
um militar ou membro das Forças 

Armadas ou da força policial que é 
especializado em tiros de longa dis-
tância e precisão. O termo também é 
designado para as armas usadas por 
estes: sniper rifles. Sua tradução li-
teral seria algo como “narcejeiro” ou 
“caçador de narcejas” (snipe hunter 
em inglês), porque normalmente só 
atiradores profissionais e ágeis con-
seguem atingir tais aves, haja vista 
que elas são muito rápidas e espertas 
durante suas fugas.
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Um Stand-Up Comedy
‘Show Terapia do Riso’
Nezinho do Porrudo e 
Doidinha do Mucajá  

“Mais uma temporada de humor temperado 
com pitadas na política, economia e sociedade”.
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ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA, ESCULTOR E CERAMISTA PORTUGUÊS
Reinaldo Coelho

Esta semana estaremos apre-
sentando aos leitores dessa 
editoria o escultor da mais 

importante escultura religiosa, um 
marco no turismo do Amapá. A Ima-
gem de São José, Padroeiro da Cidade 
de Macapá, colocada sobre a mística 
pedra do guindaste ao lado do Trapi-
che Eliezer Levy, outro ícone turístico 
da capital. Essa obra foi feita pelo lu-
so-brasileiro Antônio Pereira da Cos-
ta.

ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA 
– Nascido a 17 de fevereiro de 1901, 
em Valadares, Vila Nova de Gaia, 
Porto – Portugal, Antônio Pereira da 
Costa era filho de Joaquim Pereira da 
Costa e Maria Rosa Costa, também 
portugueses.   

Seu pai, integrando um grupo de 
artistas imigrantes portugueses e ita-
lianos, veio para o Brasil (Rio de Ja-
neiro) por volta do início da segunda 
década dos anos 1900, a fim de exe-
cutar trabalhos da sua arte, já que era 
escultor e estucador nato, aqui se na-
turalizou brasileiro.

Com a morte de sua mãe, Antônio 
Costa deixou sua terra-pátria e veio 
também para o Brasil, onde chegou 
a 24 de setembro de 1914, então com 
treze anos e meio de idade, passando 
a ajudar seu genitor, a essa altura já 
em Belém, na execução de ornatos do 
Palacete Bolonha, nesta cidade.

Ao perceber que precisava aper-
feiçoar a sua arte foi para o Rio de 
Janeiro, matriculando-se na Escola 
de Belas Artes, onde permaneceu de 

1917 a 1920, quando, por falta de re-
cursos, teve de abandoná-la e retor-
nar a Belém. Antes, porém, executou 
trabalhos artísticos no prédio do Rio 
Cassino, dentro do Passeio Público, 
ao lado do Palácio Monroe.

Em 1921 viajou para São Luís do 
Maranhão com a incumbência de es-
culpir a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, no frontal da Catedral da 
cidade. Ainda em 1921, juntamente 
com seu pai, foi para Manaus, onde os 
dois realizaram trabalhos de restaura-
ção na fachada do Teatro Amazonas.

Antônio Costa casou-se em 1922 
com a pernambucana Lydia Bezerra 
da Silva, com quem teve oito filhos: 
Erotylde, José, Elza, Maria Rosa, Joa-
quim Agostinho, Antônio Filho, Má-
rio e Terezinha.

Em 1923 foi chamado novamente a 
São Luís para esculpir o busto do en-
tão governador do Maranhão, época 
em que nasceu a sua primeira filha, 
Erotylde, a única maranhense. Ainda 
em São Luís esculpiu também o bus-

to do Dr. Tarquínio Lopes Filho, pro-
prietário e diretor da “Folha do Povo” 
do Maranhão. Instalando-se em São 
Luís, seu pai, Joaquim Costa, lá mon-
tou uma fábrica de artefatos de ci-
mento, como mosaicos e marmorites, 
transferindo-a, anos depois, com toda 
a maquinaria, para Belém do Pará, 
com o nome de “Plástica Paraense”, à 
Tv. Três de Maio, passando a fornecer 
mosaicos e outros produtos de me-
lhor qualidade para casas comerciais, 
igrejas (Capuchinhos, p.ex.), Colégio 
Santo Antônio e várias outras cons-
truções. Muito tempo depois, com o 
falecimento de Joaquim e com a ven-
da do prédio da fábrica, por motivo de 
força maior, Antônio removeu as má-
quinas para um modesto barracão no 
quintal de sua residência, à Tv. Mer-
cedes, no Marco, onde com o nome 
de Fábrica “São José” continuou a for-
necer aqueles artefatos para obras de 
construção no Estado.

No Amapá, então Território Fe-
deral, a primeira viagem de Antônio 

Costa deu-se à época da Segunda 
Guerra Mundial, levado pelos ame-
ricanos, com quem havia trabalhado 
na construção da Base Aérea de Be-
lém, para participar da construção 
da Base Aérea do Amapá. Mais tarde 
retornou ao Território e ali deixou 
várias obras.

Existe em Macapá uma rua com 
o nome de Antônio Pereira da Cos-
ta, no Bairro de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, homenagem da 
Câmara àquele que contribuiu com 
o seu valioso trabalho para o cresci-
mento do Território Federal do Ama-
pá, depois elevado a Estado.

O artista, humilde por natureza, 
pois permaneceu pobre até os últi-
mos dias, faleceu aos 82 anos de ida-
de, em 1983, no mesmo hospital que 
construíra em Macapá, exatamente a 
3 de julho, dia em que, por “ironia do 
destino”, estaria retornando a Belém 
para conviver definitivamente com 
seus filhos, netos e bisnetos (a esposa 
já era falecida). Voltou para Belém, 
sim, mas para lá ser enterrado.

Como legado aos seus descenden-
tes, deixou o exemplo maior de dig-
nidade, integridade moral e amor ao 
trabalho.

Texto de Erotylde Costa Leite – fi-
lha de Antônio Costa – extraído do 
blog Antônio Pereira da Costa (Velho 
Costa)

Antônio Pereira da Costa riscava 
as plantas dos prédios e adminis-
trava os projetos das edificações em 
Macapá, entre esses: RESIDÊNCIA 
GOVERNAMENTAL, HOSPITAL 
GERAL DE MACAPÁ, MATERNI-
DADE E PAVILHÃO INFANTIL 
DE MACAPÁ.

“Tem muita gente que acredita que a imagem na frente da cidade não foi a que 
meu pai esculpiu, mas isso não é verdade. A imagem que quebrou foi recupera-

da e colocada no lugar”, – ressalta seu Antônio Pereira da Costa Filho.

Macapá-AP, 09 a 15 de dezembro de 201718 PIONEIRISMO



Macapá-AP, 09 a 15 de dezembro de 2017 19NOTÍCIA

Os três países mais populosos 
possuem os três maiores déficits ambientais
José Eustáquio Diniz Alves

Nos últimos 250 anos, o pro-
gresso humano tem ocorrido 
às custas do regresso ambien-

tal e o enriquecimento da humanidade 
tem ocorrido em função do empobre-
cimento da biodiversidade. O impacto 
negativo sobre o meio ambiente é tanto 
maior quanto cresce o tamanho da popu-
lação e o volume de produção e consumo.

Não por coincidência os três países 
que apresentam os maiores déficits am-
bientais são também os três países mais 
populosos do mundo, como mostram os 
dados da Pegada Ecológica e da Biocapa-
cidade da Footprint Network.

A Pegada Ecológica é uma metodolo-
gia que mede o impacto humano sobre as 
áreas terrestres e aquáticas, consideradas 
biologicamente produtivas e necessárias 
à disponibilização de recursos ecológi-
cos e serviços, como alimentos, fibras, 
madeira, terreno para construção e para 
a absorção do dióxido de carbono (CO2) 
emitido pela combustão de combustí-
veis fósseis etc. A biocapacidade mede a 
quantidade de área biologicamente pro-
dutiva – zona de cultivo, pasto, floresta e 
pesca – disponível para responder às ne-
cessidades da humanidade.

O país mais populoso do mundo em 
2013 era a China com uma população de 
cerca de 1,4 bilhão de habitantes. A Pe-
gada Ecológica que estava abaixo da Bio-
capacidade até final da década de 1960 
subiu rapidamente e transformou a Chi-
na no país com o maior déficit ambiental 
do mundo. Em 2013, a Pegada Ecológica 
total chinesa era de 5 bilhões de hectares 
globais (gha) para uma Biocapacidade de 
1,3 bilhão de gha. Portanto, o déficit am-
biental era de impressionantes 3,7 bilhões 
de gha, em 2013.

A Pegada Ecológica per capita da Chi-
na era de 3,6 gha em 2013, pouco acima 
da média mundial, mas muito abaixo da 
média das economias avançadas. Portan-
to, o que mais contribui para o enorme 
déficit ambiental da China é o grande vo-
lume da população.

Os Estados Unidos (EUA) apresen-
tam o segundo maior déficit ambiental 
do mundo. A Pegada Ecológica estadu-
nidense tem estado acima da Biocapaci-

dade desde a década de 1960. Em 2013, 
a Pegada Ecológica total dos EUA era de 
2,7 bilhões de hectares globais (gha) para 
uma Biocapacidade de 1,2 bilhão de gha. 
Portanto, o déficit ambiental era de 1,5 bi-
lhão de gha.

A Pegada Ecológica per capita dos 
EUA era de 8,6 gha em 2013, bem acima 
da média mundial. Com uma população 
pouco acima de 300 milhões, fica claro 
que o que mais contribui para o elevado 
déficit ambiental dos EUA é, principal-
mente, o volume do consumo.

A Índia é o segundo país mais popu-
loso do mundo com uma população de 
cerca de 1,35 bilhão de habitantes em 
2013. A Pegada Ecológica total indiana 
também tem estado acima da Biocapaci-
dade desde a década de 1960. Em 2013, 
a Pegada Ecológica total da Índia era de 
1,36 bilhão de hectares globais (gha) para 
uma Biocapacidade de 557 milhões de 
gha. Portanto, o déficit ambiental era de 
703 milhões de gha.

A Pegada Ecológica per capita da 
Índia de 1,1 gha, em 2013, estava bem 
abaixo da média mundial. Mesmo com 
nível de consumo baixo, o déficit am-
biental da Índia é claramente devido ao 
tamanho da população.

Portanto, o déficit ambiental ocorre 
pelo elevado volume populacional ou 
pelo elevado volume do consumo. Para 
reduzir o déficit é preciso reduzir a pe-
gada ecológica, mas também o núme-
ro de pés. É um equívoco achar que o 
déficit ambiental global se deve, funda-
mentalmente, aos países ricos e de ele-
vado consumo. Na realidade a situação 
é mais grave.

A tabela abai-
xo mostra que a 
população mun-
dial era de 7,08 
bilhões de habi-
tantes em 2012 e 
tinha uma pega-
da ecológica per 
capita de 2,84 
hectares globais 
(gha) e uma bio-
capacidade de 

1,7 gha. No total, a pegada ecológica 
mundial era de 20,1 bilhões de gha e a 
biocapacidade total era de 12,5 bilhões 
de gha. O déficit ecológico era de 7,9 bi-
lhões de gha em 2012.

A pegada ecológica per capita dos 
países de alta renda (desenvolvidos) 
foi de 6,2 gha, em 2012, para uma po-
pulação de 1,1 bilhão de habitantes, o 
que representava uma pegada total de 
6,8 bilhões de gha. A biocapacidade per 
capita era de 3,2 gha e um montante de 
3,5 bilhões de gha. Portanto, os países 
de alta renda tinham um déficit ecoló-
gico de 3,3 bilhões de gha. Os países ri-
cos tinham cerca de 15% da população 
mundial, mas eram responsáveis por 
aproximadamente 42% do déficit eco-
lógico total.

Sem dúvida, o alto consumo dos 
países desenvolvidos pressiona a pega-
da ecológica do mundo. Mas mesmo 
numa situação hipotética de elimina-
ção destes países ricos da contabilidade 
ambiental, o mundo continuaria numa 
situação de déficit, mesmo que menor, 
de 3,9 bilhões de hectares globais (gha).

Portanto, mes-
mo eliminando 
os países ricos do 
cálculo da Pegada 
Ecológica mun-
dial as atividades 
antrópicas do res-
to da população 
do globo conti-
nuam superiores 
à capacidade de 
regeneração da 
biosfera. Os cálculos acima não tiram 
as responsabilidades dos países desen-
volvidos como os maiores poluidores 
do Planeta. Apenas mostram a real di-
mensão dos problemas causados pelos 
tamanhos do consumo e da população.

É compreensível que as populações 
dos países pobres aspirem níveis mais 
elevados de desenvolvimento e consu-
mo. Mas reproduzir o modelo dos paí-
ses ricos e poluidores seria um desastre 
total. Também é compreensível que as 
camadas populacionais excluídas do 

mundo lutem por melhores escolas, 
hospitais, transporte público, lazer e 
outros direitos de cidadania. Mas não 
é aceitável e nem viável se promover o 
desenvolvimento humano às custas do 
empobrecimento do Planeta e da biodi-
versidade.

O fato é que as populações dos paí-
ses ricos consomem além de qualquer 
medida de sustentabilidade e os países 
em desenvolvimento, mesmo com um 
nível de consumo menor, possuem um 
tamanho de população que faz elevar 
o déficit ecológico. A única forma de 
equacionar o dilema da insustentabili-
dade global é caminhar para um mun-
do com menos gente, menos consumo, 
menor desigualdade social e maior 
qualidade de vida humana e ambiental.

Por isto, o livro Enough is Enough 
(2010), com prefácio de Herman Daly, 
diz: “We need smaller footprints, but 
we also need fewer feet” (“Precisamos 
pegadas menores, mas também preci-
samos de menor número de pés”, p. 12).

Só com o decrescimento demoeco-
nômico poderemos sair da situação da 
superpopulação e do superconsumo, 
evitando a sobrecarga ambiental. A 
Terra não aquenta a overdose de ativi-
dades antrópicas. Sem ECOlogia não 
há ECOnomia.

Referências:
Global Footprint Network http://

data.footprintnetwork.org/
O’Neill, D.W., Dietz, R., Jones, N. 

(Editors), Enough is Enough: Ideas for 
a sustainable economy in a world of fi-
nite resources. The report of the Steady 
State Economy Conference. Center for 
the Advancement of the Steady Sta-
te Economy and Economic Justice for 

All, UK, 2010. http://steadystate.org/
wp-content/uploads/EnoughIsEnou-
gh_FullReport.pdf
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Reinaldo Coelho

Stand-Up Comedy: ‘Show Terapia do Riso’
Nezinho do Porrudo e Doidinha do Mucajá

‘Show Terapia do Riso’ é uma 
produção da Cia Teatro do 
Riso, que busca através do 

humor, apropriando-se das persona-
gens como Nezinho – o porrudo e 
Doidinha – do Mucajá para revelar 
através de quadros com pitadas na 
política, economia e sociedade. Os 
atores através das personagens incor-
poram várias situações do cotidiano 
perpassando por relações conjugais, 
namoros virtuais em época de inter-
net, encontros casuais em paradas de 
ônibus e quadros livres onde o stand-
-up comedy dar o tom do espetáculo, 
provocando muitos risos. 

O espetáculo prima por situações 
hilariantes onde o público será co-
participe da dramaturgia irreverente, 
na construção de um espetáculo mais 
participativo no sentido de levar o 
riso para a cena numa proposta de 
relação íntima entre atores/plateia. 

Da concepção da dramaturgia

A dramaturgia do ‘Show Terapia 
do Riso’ surge de um processo cola-
borativo entre os atores e diretor, na 
medida em que buscam o riso con-
textualizado com as inúmeras situa-
ções do cotidiano desse mundo con-
temporâneo. 

As rodas de conversas no proces-
so nos fez pensar de como contribuir 
para a cena do humor sem ser gra-
tuito. A partir daí concluímos que 
a maior riqueza do humor está na 
possibilidade da contextualização da 
realidade seja ela virtual ou presen-

cial. A dramaturgia pensada no show 
levará para o público o seu próprio 
universo.  

Ficha Técnica

ELENCO
Luís Trindade – Nezinho
Rafael Nunes – Doidinha
Iluminação – Antônio Carlos
Sonoplastia Abraão   Barros
Figurinos e Maquiagem – Cia. Te-

atro do Riso
Textos e Direção Geral – Genário 

Dunas

Curriculum da Cia. Teatro do 
Riso/Ap

2007 – “Retratos de uma atriz” – 
coletânea de vários dramaturgos e di-
reção de Genário Dunas

2007/2014 – “Paixão e Reflexão de 
Cristo” – coletânea de vários autores 
e direção Genário Dunas

2007/2013 – “Natal em Reflexão” - 
coletânea de vários autores e direção 
Genário Dunas

2009 – Montagem do espetáculo 
“AS ENCALHADAS” com texto de 
Alcemy Araújo e direção de Genário 
Dunas – Macapá-AP

2007 a 2014 – Participações em 
Feiras de Livros/SESC Amapá com 
oficinas, espetáculos e palestras

2010 – Montagem do espetáculo 
“DAMAS DE PAUS” – coletânea de 
vários textos -  direção de Genário 
Dunas – Macapá-AP

2011 a 2017 – Montagem do es-
petáculo “AS DOMÉSTICAS” com 
texto e direção de Genário Dunas – 
Macapá-AP 

2011 - Montagem do espetáculo 
A Solteirona com texto de Alcemy 
Araújo e Direção de Genário Dunas 
– Macapá-AP

2013/14 – Montagem do espetácu-
lo “A ÚLTIMA ESTAÇÃO” com texto 
de Álvaro Fernandes e direção de Ge-
nário Dunas

Mais uma temporada de humor temperado 
com pitadas na política, economia e sociedade
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Será o fim do apogeu da Cândido Mendes

Os amapaenses com 
mais de 30 anos de-
vem lembrar-se da 
Rua Cândido Mendes, 

com suas lojas sortidas, fortes e con-
solidadas. Na realidade para Macapá 
de 1980 a Cândido Mendes principal 
rua do comércio era o metro quadra-
do mais caro de Macapá. Só estava 
ali quem realmente era “grande” co-
merciante. As lojas Beirute N’Améri-
ca do seu Stephan Hoaut, Magazine 
Brasília de Romeu Afif Harb, Casa 
Belém, A Credilar, Pia Pau, Flor da 
Círia, Armazém Estrela, juntamente 
com outras dezenas de lojas de porte 
médio ornavam as laterais da por-
tentosa Cândido do Mendes. 

Hoje a decadência do comércio 
na Cândido Mendes me chamou 
atenção. Sobretudo o trecho que 
compreende a Mendonça Junior 
com a Coaracy Nunes. O quadro é 

deprimente. A maioria das lojas está 
fechada. Prédios com aspecto de 
abandonados, e estão. E as lojas que 
insistem em manter as portas aber-
tas estão com suas fachadas compro-
metidas, deixando claro que suspi-
ram por aparelhos. 

Ao que parece o eixo do comércio 
passou para outras artérias do Cen-
tro Velho de Macapá. Tiradentes e 
São José. Eliezir Viterbino, presiden-
te da Federação do Comércio, num 
bate papo informal, apontou, com 
razão, para a derrocada das lojas 
da Cândido do Mendes a proibição 
de circulação dos coletivos por ali. 
O cidadão, segundo Viterbino, que 
vem ao Centro de ônibus já fica nas 
paradas confrontantes com grandes 
lojas, que saciam suas necessidades 
imediatas, pra que andar mais 100 
ou 200 metros. Eu defendia que os 
ônibus não voltassem a circular mais 

na Cândido do Mendes, que ali fi-
casse mais liberado pra os pedestres 
e os carros menores, mais diante dos 
argumentos do Viterbino, mudei 
meu olhar para a situação. 

Mas o fato que a vida é cíclica e 
tudo que fazemos. Macapá deveras 
cresceu e mudou seu eixo e é ne-
cessária uma releitura de Macapá. 
Os tempos são de fato outros e está 
a exigir de todos, mudança de con-
ceito. Não adianta insistir. Macapá 
avança de forma acelerada para o 
Oeste e fundamentalmente para o 
Norte e as grandes Lojas atuais que 
não estão mais na Cândido do Men-
des. E não voltam pra lá. A Cândido 
do Mendes e a cidade velha. Guardas 
nos seus casarões uma parte impor-
tante da nossa história. As mudan-
ças são inexoráveis. Hoje ‘A Credi-
lar’, que mantém uma de suas lojas 
na Cândido do Mendes, está espalha 

na cidade, indo atrás da expansão 
urbana. Os supermercados acompa-
nham a mesma lógica. O Atacadão 
Maracá está no Norte/Sul e Centro e 
em breve inaugura uma grande loja 
no final da Leopoldo.

O mundo dos negócios é uma ci-
randa, que gira e faz o mundo girar, 
e todos nós devemos estar atentos 
nessas mudanças, pois os demais 
segmentos devem acompanhar es-
sas transformações sob pena de ficar 
pra trás.

Já já nossos empresários encon-
trarão nova razão para a Cândido 
do Mendes. O que eu não sei, mas 
dificilmente serão lojas comerciais. 
Elas também estão se espalhando 
nos Shopping Center. Vila Nova, 
Macapá e Garden. É a Macapá que 
está deixando de ser menina e atin-
gindo a puberdade, já já é uma se-
nhora. Eu creio!

O Brasil até 2012 figurava 
entre os países mais ri-
cos do mundo, ocupan-

do o 7º lugar no ranking e um PIB 
de R$ 4,4 trilhões. Muito bem visto 
por todas as economias mundiais. 
Infelizmente, todos os problemas 
que assolaram o país, nos últimos 
anos, causaram profundo preju-
ízo não só à imagem lá fora, mas, 
principalmente, afetou muitos os 
brasileiros de todas as formas. Os 
escândalos políticos com corrup-
ção e propinas trazem desalento e 
indignação à população. Mas, para 
sair desse sufoco e do ciclo vicio-
so e iniciar um novo momento de 
renovação é preciso ter mobiliza-
ção de pessoas ilibadas e nacional-
mente conhecidas. Luciano Huck, 
por exemplo, que cogitou e, agora, 
decidiu não entrar no jogo da po-
lítica poderia ser o começo, mas é 
necessário engajamento de mais 
personalidades, pois só uma pessoa 
não vai conseguir gerar mudanças 
significativas e romper com o es-

quema instaurado e desgastado que 
existe hoje. Penso que está na hora 
de pessoas bem-sucedidas, respei-
tadas e, acima de tudo bem-inten-
cionadas entrarem para a política 
em prol de um país melhor.

Em 2018 teremos uma grande 
oportunidade de mudanças para 
acabar com muita confusão e de-
sordem.

A população precisa de algo 
novo, pessoas prepara-
das e honestas para votar. 
Mas, isso precisa ser feito 
em bloco para ingressa-
rem na política. Seria uma 
forma de dar um novo di-
recionamento, capaz de 
não só ter novas, mas con-
seguir implantá-las. Toda 
a sociedade já reconhece 
a importância e o caráter 
democrático de manifes-
tações populares que lu-
tam por melhorias nos 
serviços públicos mais es-
senciais e de alto dever do 
Estado, como saúde, edu-
cação, saneamento, infra-
estrutura em geral, entre 
outras.  As manifestações 

de grandes proporções causam al-
gum tipo de reação do governo, no 
sentido de atentar e buscar enten-
der às reivindicações da sociedade, 
ainda que seja em parte.

Mas, a questão fundamental é a 
liderança dessa mobilização. São as 
pessoas que vão direcionar exata-
mente o conteúdo, pedidos e solici-
tações para permitir mudanças so-
ciais e benefícios diversos ao país.

Edson Pinto é advogado espe-
cialista em Direito Tributário e 
Direito Empresarial, com 32 anos 
de atuação como consultor em em-
presas nacionais e multinacionais 
e autor do livro “O Turbilhão Tri-
butário Esmagando a Empresa e a 
Sociedade” e está prestes a lançar 
mais um título sobre a incidência 
de impostos no Brasil “Máfia dos 
Impostos no Brasil”.

Momento pede mudança e 
mobilização da sociedade
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Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

MEU PRIMEIRO NATAL SEM VOCÊ, Mª RAIMUNDA.

Pode parecer a muitos que os 
artigos escritos “ in memo-
ria “ dessa ilustre Guerreira 

possa encaminhar-se para a idolatria 
ou culto da pessoa amada. Não. Não 
é essa a intenção. Somente agora 
percebo que esses artigos deveriam 
ter sido escritos desde há muito tem-
po, quando ainda a destinatária pu-
desse sentir as emoções fluidas das 
palavras e frases escritas, hoje, com 
doçura, carinho e ternura.

As atribuições cotidianas profis-
sionais e outras correlatas levaram-
-me a ficar muito tempo sem sentir 
falta da companhia física das pesso-
as com as quais convivemos diutur-
namente. E toda essa escalada da “ 
busca de não sei o que “, tornou-me 

um Ser solitário, as vezes só outras 
sozinho. A outra metade sempre fi-
cou à espera da volta pra casa, em 
horários alternados, e tantas vezes 
por pouco tempo de convívio. 

Anos a fio essa novela da vida re-
petiu-se. Mas, pacientemente, Ela 
estava a minha espera, sempre ale-
gre, espargindo  felicidade pelo re-
encontro, mas apreensiva pela efe-
meridade dessa alegria.

Já a partir do 1º dia de dezembro, 
os encantos do Natal começavam 
a tomar conta da imaginação fér-
til dessa Guerreira, em como seria 
a ornamentação de nossa casa – o 
Sítio, onde moramos. Preciso disto, 
mais aquilo. Compra tais enfeites, 

imagens de São José, Maria e Jesus, e 
dos animais que ornavam o Presépio 
natalino. Não eram ordens, mas pe-
didos, e eu só os cumpria, não dava 
teco em nada, porque não conseguia 
incorporar-me ao “ espírito natalino 
“. 

Nossos convidados eram mora-
dores dos sítios vizinhos ao nosso. 
Pessoas simples, mas cordatas, amá-
veis, solidárias, cristãs. Precedia a 
festa, as orações de invocação e ação 
de graças por tudo quanto em nos-
sas vidas aconteceu desde o último 
Natal.

Havia a troca de presentes. Lem-
branças simples mas dadas de cora-
ção. Recebíamos mais do dávamos, 

porque as pessoas simples agem mais 
com o coração do que com a razão.

Em homenagem a sua ausência fí-
sica ouso realizar os mesmos proce-
dimentos de então, para tornar mais 
alegres os dias que antecedem o San-
to Natal, crendo que Você estará co-
nosco lá nas dependências do Retiro 
Ponta da Ilha.

Este testemunho é para chamar 
a atenção daqueles que agem hoje, 
como eu agia antigamente. Valori-
ze a presença. Viva o presente com 
os seus familiares e amigos, porque 
amanhã, talvez você esteja na mes-
ma condição que eu.

Desde já, Feliz Natal, Dª Maria 
Raimunda.

fechar a vacinação amapaense em 98% 
do rebanho local. 

O primeiro passo tinha sido dado, 
e a recompensa veio de imediato o 
MAPA liberou com a certificação da 
venda de proteína animal do Amapá 
para outros Estados brasileiros. 

Mas não pode ficar por ai. É preciso 
manter a continuidade das ações fis-
calizadoras e de vacinação para que o 
Amapá possa atingir o mercado inter-
nacional em 2018 e que o Brasil cresça 
sua exportação abrindo novos merca-
dos que ainda tem restrições a carne in 
natura.

Observa-se assim ser fundamental 
a união entre setor público, iniciativa 
privada e sociedade civil, para que pos-
samos enfrentar os desafios de cresci-
mento da economia e do bem estar do 
cidadão. Unidos todos ganham. 

 
Não há dois seres humanos iguais, 

desde a constituição genética até tem-
peramento e caráter diferem de uma 
pessoa para outra. Assim é preciso 
entender que é uma absurda preten-
são querer que todos concordem com 
você, que pensem como você, que en-
tendam as coisas e os fatos como você, 

Essa afirmativa é confirmada 
com a certificação do reba-
nho de bovinos e bubalinos 

do Estado do Amapá, como “Livre de 
Aftosa com Certificação”, feita pelo 
Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Blairo Ma-
ggi, em Macapá. Um dos fatores pri-
mordiais para que o marco histórico 
acontecesse era a vacinação de mais 
de 96% do rebanho local, além de ins-
talação de escritórios da DIAGRO em 
todos os municípios.

A luta para conscientização de to-
dos os envolvidos nas ações de com-
bate à Febre Aftosa e o Amapá já sen-
do o único Estado a manter seu status 
negativo, levou ao governo de Waldez 
Góes (PDT) a executar ações de incen-
tivo à defesa agropecuária amapaense. 
E convocou dos técnicos da agência 
estatal aos produtores locais.

Como existia o interesse econômi-
co tanto da União, do Estado e dos 
produtores, todos se mobilizaram e 
superaram todos os desafios desde 
2015. Os pecuaristas se uniram sob a 
coordenação da Associação dos Cria-
dores do Amapá (ACRIAP) e, sob a 
força do jovem pecuarista Jesus Pon-
tes, conseguiram realizar a proeza de 

que acreditem em você.
“Toda unanimidade é burra” – essa 

é uma das frases mais famosas de Nel-
son Rodrigues, o grande dramaturgo 
brasileiro. Se todos concordarem com 
você, dizia ele, alguma coisa está erra-
da, pois “toda unanimidade é burra”. E 
ele apenas repetia o ditado latino que 
afirma – “cada cabeça, uma sentença”.

Porém, ao perceberem que o objeti-
vo de uma proposta beneficia a todos 
de maneira igualitária, acontecerá a 
unanimidade e ela não será burra. Pois 
como vimos a nossa pecuária, agora 
fortalecida, conseguirá gerar empregos 
e renda, gerando tributos para as três 
esferas federativas. 

É necessário promover o debate e 
apresentar propostas para o enfrenta-
mento de problemas comuns a todos os 
setores da sociedade. E não tem como 
buscar o avanço do País, dos Estados e 
municípios para enfrentar os desafios 
sem estar juntos os setores privado e 
público – Legislativo e Executivo – e a 
sociedade civil organizada, que é o que 
o governador Waldez Góes procura fa-
zer junto ao setor empresarial.

Outro exemplo, o segmento agro 
dos grãos, a união dos plantadores de 
Soja, que unidos pela AGROSOJA es-

tão elevando ano a ano sua produção 
e exportando mais de R$ 60 milhões 
para o exterior. Outra luta, que tem de 
acontecer e ser renitente, é a questão 
dos frutos amapaenses, marcados com 
a doença parasitária “mosca da caram-
bola”, que tranca a exportação de nossa 
produção frutífera para outras unida-
des federativas e amealhando essa he-
rança maldita das guianas.

A união entre os governos federais 
e estaduais através da EMBRAPA e 
DIAGRO está trazendo alento de que 
no futuro seremos bafejados pela libe-
ração de vendas das frutas do Amapá 
no mercado nacional e internacional.

O governo do Estado tem outras 
medidas que também estão sendo 
colocadas em prática como o investi-
mento em infraestrutura, criando um 
corredor da economia, do Norte ao 
Sul do Estado, levando as nossas pro-
duções ao promissor Porto de Santa-
na, que já está sendo cobiçado pelos 
produtores do Centro Oeste brasileiro, 
para logística de entrega de suas pro-
duções. Mais uma vez temos a força da 
iniciativa privada nessas ações, e a do 
governo estadual em apoiá-las a troco 
de incentivos. Para bem do Amapá e 
dos amapaenses.

A união entre o poder público e a iniciativa privada gera desenvolvimento

Reinaldo Coelho

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

Dia 8 de dezembro é o dia da festa 
da Imaculada Conceição, defini-
da como uma festa universal em 

28 de fevereiro de 1476, pelo Papa Sisto IV, 
portanto há 541 anos.

A Imaculada Conceição ou Nossa Senho-
ra da Conceição é, segundo o dogma católico, 
a concepção da Virgem Maria sem mancha 
(ou mácula em latim) do pecado original. 

O dogma diz que, desde o primeiro ins-
tante de sua existência, a Virgem Maria foi 
preservada por Deus da falta de graça santifi-
cante que aflige a humanidade, porque ela es-
tava cheia da graça divina. A Igreja Católica 
também professa que a Virgem Maria viveu 
uma vida completamente livre do pecado.

A Imaculada Conceição foi solenemente 
definida como um dogma pelo Papa Pio IX 
em sua bula “Ineffabilis Deus” em 8 de de-
zembro de 1854 e, a partir daquele momento 
a data ingressou no calendário católico como 
dia de festas.

No Amapá a Imaculada Conceição ou a 
Nossa Senhora da Conceição é a padroeira 
do Bairro do Trem, um dos mais tradicionais 

Em Lisboa, no dia 8 de dezembro de 
1904, foi solenemente lançado a primeira pe-
dra para um monumento comemorativo do 
cinquentenário da definição do dogma. Ao 
ato, além da realeza, patriarcas e autoridades, 
estiveram também representadas muitas ir-
mandades de Nossa Senhora da Conceição, 
de Lisboa e do resto de Portugal, sendo a 
mais antiga a da atual Freguesia dos Anjos, 
que foi instituída em 1589.

No Brasil e em Portugal, a tradição é 
montar a árvore de Natal e enfeitar a casa no 
dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da 
Conceição.

Não faz muito tempo em que, em Ma-
capá, a chamada festa profana, tinha direto-
ria e um calendário que contava com arraial, 
com destaque para a Barraca da Santa, onde 
havia o patrocínio de famílias mais abastadas 
ou devotas que tinham promessas para pa-
gar, organizavam jantares cujo resultado era 
destinado à aplicação nos projetos da Igreja 
desenvolvido durante todo o ano. Também 
havia os leilões, muito concorridos, onde se 
leiloavam objetos e animais.

Causou-me estranheza as 
declarações na mídia do 
padre católico Paulo Ri-

cardo, dizendo que a Igreja Católica 
e seus seguidores, em especial os clé-
rigos, se distanciaram e se acovarda-
ram diante da atual situação  de crise 
político- ético-moral dos governos 
anterior e atual. Questiona a falta 
da ação concreta e do agir pastoral, 
diante da grave situação em todas as 
instituições. 

A Igreja Católica, com sua pre-
sença oportuna diante dos proble-
mas  cotidianos, vinha assumindo 
há alguns anos um papel importante 
na reflexão dos grandes temas nacio-
nais, que envolvem a vida concreta 
da sociedade, opinando  e denun-
ciando. A isso se chama missão pro-
fética da Igreja. 

A prova e exemplo dessa postura 
profética são os temas da Campanha 
da Fraternidade-CF no Brasil e as 
reflexões das Conferências Latino-
-americanas, como a de Medellin (II 
CELAM, Colômbia, 1968) ,e o últi-
mo em Aparecida (V CELAM, Bra-

sil, 2007), motivadas pelo  Concílio 
Vaticano II. 

A Igreja Católica como instituição 
temporal e secular se insere nas di-
mensões reais e objetivas da vida co-
tidiana, tratando de questões relacio-
nadas à vida e à saúde. Temas das CF, 
como o Saneamento Básico (2016), 
visou despertar para o cuidado com 
o planeta, evitando a contaminação 
do ambiente, a promoção e preven-
ção da saúde. O tema da CF/2017 
fala da preservação dos Biomas Bra-
sileiros.  

Ao  refletir e até opinar sobre te-
mas temporais, a Igreja não quer as-
sumir a função específica que com-
pete às instituições regularmente 
constituídas, mas dar sua parcela de 
contribuição como integrante da so-
ciedade. Segundo o padre citado, a 
Igreja esta olhando (VER) e refletin-
do (JULGAR), mas não esta AGIN-
DO, como o fazia apoiando protes-
tos, passeatas e até greves.

Com base nas Conferências Epis-
copais ( à luz da fé e do Evangelho 
e da Doutrina Social da Igreja), a 

Pastoral da Saúde, com sua análi-
se crítica, “tenta ajudar a sociedade 
discernir sobre todas as coisas[ rela-
cionadas à saúde e à vida] e luta pela 
superação de tudo aquilo que é con-
trário ao Evangelho...” (D. Odilo P. 
Scherer, Arcebispo de S. Paulo).

Diante dessa visão profética, os 
católicos e cristãos, em especial os 
trabalhadores da saúde, deveriam 
atuar nos movimentos e ambientes 
sociais e políticos, “espaço privilegia-
do da vida e da ação dos cristãos lei-
gos, onde eles exercem suas respon-
sabilidades...” (D. Odilo P. Scherer)). 
Acontece que os políticos, gestores e 
governantes, que se dizem católicos, 
estão legislando e votando contra os 
avanços já garantidos. 

 
Apenas os discursos e homilias 

não comovem e nem mudam as con-
dutas dos dirigentes, mesmo com 
as manifestações contra a PEC 241 
que provocou o desmonte do SUS. 
O texto congelou os gastos públicos 
federais com a saúde, levando a um 
corte de R$ 12 bilhões nos próximos 
dois anos.  “O orçamento da Saúde, 

que foi de R$ 102 bilhões, seria de R$ 
65 bilhões. O orçamento da Educa-
ção, que foi de R$ 103 bilhões, seria 
de R$ 31 bilhões, alertam integrantes 
da Frente Parlamentar em Defesa do 
SUS. 

 Segundo a crítica feita à Igreja, 
como instituição, ela não esclarece 
isso para seus fiéis e nem estimula 
uma postura ou ação concreta contra 
essas mazelas, retrocessos e agressões 
à lei e à ordem, cujas medidas do go-
verno Temer ao congelar os gastos na 
área de saúde, educação e segurida-
de social, atingiria principalmente as 
pessoas menos favorecidas. 

Em seu artigo “Uma PEC devasta-
dora e brutal, a 241”, o bispo da CNBB 
e da PS, D. Roberto Paz, conclui: “Na 
prática, assistiremos ao desmonte 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
a privatização do sistema de saúde, 
onde todo esforço para melhorar as 
condições de saúde das famílias bra-
sileiras ficará à deriva, prejudicando 
os recentes avanços obtidos no com-
bate à desigualdade e acesso univer-
sal à saúde coletiva”.

bairros da cidade de Macapá, onde se con-
centram os eventos litúrgicos. A data é Dia de 
Santo e Guarda, com os trabalhadores libera-
dos para as festas religiosas.

Na bula papal “Ineffabilis Deus” de Pio IX 
recorreu principalmente para a afirmação de 
Gênesis 3,15, onde Deus disse: “Eu Porei ini-
mizade entre ti e a mulher, entre sua descen-
dência e a dela”, assim, seria necessária uma 
mulher sem pecado, para dar à luz o Cristo, 
que reconciliaria o homem com Deus.

Ainda no cristianismo primitivo diversos 
padres da Igreja defenderam a Imaculada 
Conceição da Virgem Maria, tanto no Orien-
te como no Ocidente.

Depois da Grã-Bretanha, em 1947, a Uni-
versidade de Paris decretou que ninguém 
poderia ser admitido na instituição se não 
defendesse a Imaculada Concepção de Ma-
ria, exemplo que foi seguido por outras uni-
versidades, como a de Coimbra e Évora.

Mesmo assim, Santo Anselmo, São Ber-
nardo e São Boaventura, teólogos e douto-
res da Igreja, chegaram a negar a Imaculada 
Conceição.

Essas atividades socioculturais foram de-
saparecendo ao longo do tempo, não sendo 
substituído, deixando um vazio sempre re-
clamado pela comunidade.

Até mesmo as aulas de catecismo, tão 
concorridas, não apresentam mais o mesmo 
chamamento, não se sabe se pelo cansaço dos 
responsáveis ou se pela falta de interesse dos 
meninos e das meninas do bairro que sem-
pre lotavam as salas de aula e os campos de 
esporte que estavam sob o controle da Igreja 
de Nossa Senhora da Conceição.

A praça deixou de ser usada para esse fim, 
a igreja foi colocada por trás de uma grade 
de ferro e os iniciantes no catolicismo dimi-
nuíram, mesmo com toda fé e com toda a 
história.

Ninguém, entretanto, nega a falta que 
as atividades sociais que eram realizadas na 
Igreja. A Diocese de Macapá alega que não 
dispõe de padres que possam coordenar a 
parte religiosa-cultural e os auxiliares volun-
tários para o trabalho, não se apresentam, au-
mentando a distância entre o possível e o que 
se espera que seja feito pela Igreja. 

REFLEXÃO ATUAL DA DIMENSÃO PROFÉTICO-PASTORAL DA IGREJA:  VER, JULGAR, MAS SEM AGIR.     

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com

Macapá-AP, 09 a 15 de dezembro de 2017 23OPINIÃO



O ex-vereador e deputado estadual, Jarbas Gato recebeu 
o carinho da fmilia pelos 87 anos de vida dedicado ao 

Amapá. PARABÉNS!

Waldez Góe e o ministro Blaggio, devidem o documento 
historico, com os técnicos, que Certifica a proteina ani-
mal do Amapá como apta a venda pois está sem aftosa 

com vacinação.

Os Presidentes da Fecomércio-AP, do Bloco Empreendedor 
(BEAP), da  ACIA,  da Amaps e Adaap participaram de um 

almoço oferecido pelo Governador do Estado, Waldez Góes a 
todos. os empresários amapaense.

Governador Waldez Góes participar da entrega da Sede 
do maior bloco de rua, A Banda. Na nva sede acontecerá 

atendimentos sociais com o apoio do SESC e SENAI.

O desembargador presidente do TJAP, Carlos Tork, e os ex-
poentes da imprensa amapaense, quando do encontro Bate 

Papo com a Imprensa. Parabéns!

O controlador geral do Estado, Otni Alencar e equipe  do 
CGE, no Dia Internacional de Combate a Corrupção.
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