
GEA amplia atendimento social para a infância
O programa federal está sendo executado em 05 municípios 
e este mês mais nove aderiram. Assim o Amapá poderá pas-
sar atender mais de 10 mil crianças. A adesão do Estado ao pro-
grama trouxe recursos e assistência social a crianças e ges-
tantes através do acompanhamento e educação da família. 
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Editorial Criança nutrida, adulto saudável!

Em 2014, o Ministério da Saúde 
publicou um Guia Alimentar 
para os brasileiros. A propos-

ta era usar o instrumento no combate à 
obesidade e o avanço das doenças crôni-
cas no Brasil, pois mais da metade da po-
pulação já se encontrava acima do peso.

A intenção do Guia Alimentar é pro-
mover a saúde e a boa alimentação, com-
batendo a desnutrição, em forte declínio 
em todo o país, e prevenindo enfermi-
dades em ascensão, como a obesidade, o 
diabetes e outras doenças crônicas, como 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), in-
farto e câncer. Além de orientar sobre 
qual tipo de alimento consumir, a publi-
cação traz informações de como comer e 
preparar a refeição e sugestões para en-
frentar os obstáculos do cotidiano para 
manter um padrão alimentar saudável, 
como a falta de tempo e inabilidade culi-
nária.

Uma maior preocupação é com refe-
rência a faixa etária de 0 a 3 anos, quan-

do está em formação e é necessário um 
hábito alimentar saudável e para que 
isso aconteça é necessário a intervenção 
através da Educação Alimentar, quando 
a família recebe desde a gravidez a vista 
de Assistentes Sociais que acompanham 
o desenvolvimento da criança e quando 
surgem problemas de saúde, são encami-
nhadas ao médico, om a indicação dos 
problemas.

A atual administração federal lançou 
em 2016 o programa ‘Criança Feliz’, o 
qual promove um aumento do acom-
panhamento para famílias beneficiadas 
pelo ‘Bolsa Família’, que possuem bebês 
ou crianças de até 3 aos de idade, através 
de assistentes sociais que darão orien-
tações de como criar as crianças em 
melhores condições, promovendo um 
desenvolvimento mais saudável da so-
ciedade.

Essa já era uma preocupação dos go-
vernos administrados por Waldez Góes 
em seu terceiro mandato frente ao Poder 
Executivo do Estado do Amapá, cuidar 
das pessoas sempre foi a finalidade de 

sua administração e a alimentação a base 
para o crescimento e desenvolvimento 
e a valorização do agricultor familiar, 
possibilitando assim o fornecimento 
de produtos hortifrutigranjeiros para a 
mesa do amapaense e principalmente da 
merenda escolar, fazendo com que essas 
crianças tenham um desenvolvimento 
integral das suas vidas, principalmente 
relacionado a alimentação.

O Amapá foi o primeiro Estado a 
aderir ao programa federal, antes feito 
somente pelas prefeituras. Junto com a 
adesão estadual, cinco municípios o fize-
ram e 40 profissionais da assistência so-
cial dessas comunas foram devidamente 
treinadas para acompanharem mais de 
cinco mil pessoas (crianças e gestantes) 
e esta última semana mais nove muni-
cípios amapaenses foram incluídos pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social 
para participar do projeto. Assim o Esta-
do poderá ter quase 10 mil pessoas aten-
didas e recursos federais serão investidos 
nessas localidades, possibilitando as suas 
crianças a garantia de uma alimentação 

nutricional desde a amamentação como 
deve acontecer e também de algumas di-
cas de nutrição infantil feitas e orienta-
do pelas Assistentes Sociais dos próprios 
municípios a essas famílias.

O programa ‘Criança Feliz’ serve 
para que essas crianças, principalmente 
das famílias mais carentes, tenham um 
acompanhamento adequado, conse-
guindo se desenvolver e criar boas raí-
zes, pois, muitas vezes, com o pai e a mãe 
tendo que trabalhar fora, essas crianças 
ficam sem uma orientação adequada, 
assim, o programa surge para preencher 
esse vácuo, considerando sua enorme 
importância no desenvolvimento dessas 
famílias.

E com o apoio do governo estadual 
as crianças amapaenses terão um cresci-
mento mais adequado, fazendo com que 
o desenvolvimento infantil seja de me-
lhor qualidade. Isso é fundamental para 
garantir que o Estado se desenvolva com 
mais qualidade, já que crianças bem ali-
mentadas, nutridas e bem aconselhadas 
tem uma perspectiva de vida melhor.

A revitalização feita pelo Go-
verno do Estado no Mu-
seu Sacaca pode ser vista, 

durante o lançamento da campanha: 
“Vem pro Museu – valorize que é nos-
so!”, de cara, na higienização do Audi-
tório Waldemiro Gomes, sem aquele 
cheiro forte de madeira que exalava 
pelo ambiente. E, mais: Construção e 
reformas das passarelas, nova cober-
tura na Praça de Alimentação, pintura 
no barco “O REGATÃO”, criação do 
Bosque, reativação de todo o bloco pe-
dagógico, revitalização do orquidário, 
construção das duas novas casas dos 
índios feitas exclusivamente por eles, 
lançamento oficial do SITE do Museu 
Sacaca e por fim, a inauguração do 
Memorial Sacaca. 

O Museu Sacaca recebe no perío-
do de férias escolares e programações 
festivas uma média de 200 pessoas por 
dia. Na baixa temporada o número cai 
bastante para uma média de 60 pesso-
as por dia. 

Foi por conta disso e numa forma 
de aumentar o público, que foi criada a 

campanha “Vem pro Museu – Valorize 
que é nosso”, que pretende incentivar 
a população a conhecer e visitar o es-
paço. 

Numa outra frente, artistas dos 
diversos segmentos como música, 
poesia, teatro e fotografia puderam 
se “apropriar deste espaço cultural”, 
como parte das programações desen-
volvidas. 

Uma novidade é o ‘Memorial Saca-
ca’, criado para ser um espaço do visi-

tante, com informações da história de 
Raimundo dos Santos Souza (o Saca-
ca), que empresta seu nome ao museu. 
Acervos da vida de Sacaca, na cultu-
ra, no futebol, no convívio familiar, 
com amigos e também de seu trabalho 
como “doutor da floresta”.

Sacaca explorou a mata, trabalhou 
na extração de madeira, acumulou co-
nhecimento de plantas medicinais, das 
raízes e ervas da Amazônia.

Sacaca era meio pajé, tipo um se-

nhor da floresta. Fundou a primeira 
associação de idosos do Amapá e a 
UNA – União dos Negros do Amapá. 

Se destacou em vários setores, in-
clusive no futebol. Trabalhou na Rádio 
Difusora, por onde divulgava os mé-
ritos medicinais das plantas. Sacaca 
recebe justa homenagem no Memorial 
criado no Museu.

Cumprimentos ao governador Wal-
dez pela iniciativa de revitalizar esse 
pedaço da Floresta, em meio a cidade.

Desenvolvimento, saúde, infraes-
trutura e melhoria da qualidade de 
vida de uma população começa pela 
educação e cultura.

Vivas aos talentosos artistas daqui, 
únicos desse jeito tucuju de fazer arte 
e preservar a história.

Salvas aos abnegados servidores e 
gestores que se emprenham em todos 
os setores da vida pública estadual do 
Amapá, resultado dessa avalanche de 
ações administrativas que tem garanti-
do a este Estado os avanços conquista-
dos por este governo que cuida de sua 
gente e valoriza suas cidades.

Museu Sacaca retratando a vida dos ribeirinhos
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Da Editoria

PEIXE POPULAR OFERTA 40 ESPÉCIES 
DE PESCADO PARA A SEMANA SANTA

Peixe a preço popular 
será vendido em Ma-
capá, Santana, Porto 

Grande, Serra do Navio, Laran-
jal do Jari, Vitória do Jari, Pedra 
Branca, Itaubal e Tartarugalzi-
nho.

O Governo do Amapá vai 
ofertar 40 espécies de pescado 
durante o feriado da Semana 
Santa, pelo programa Peixe Po-
pular. A cerimônia de lança-
mento será na segunda-feira, 26, 
às 10h, no auditório da Organi-
zação das Cooperativas Brasilei-
ras (OCB), localizado na Aveni-
da Raimundo Alvares da Costa, 
com a Rua Presidente Vargas, 
bairro Centro, em Macapá. O 
evento vai reunir, produtores, 
piscicultores, empreendedores, 
autoridades e técnicos da Agên-
cia de Pesca do Amapá (Pescap).

De acordo o diretor-presi-
dente da Agência de Pesca do 
Amapá (Pescap), Edson França, 
as espécies que serão vendidas na 
ação estarão com preço de 20% 
abaixo do mercado. Ele explica 
que a tabela de preço nos muni-
cípios sofrerá modificações, em 
relação a tabela de Macapá, con-
siderando a realidade de cada 
região. Um peixe que custará 
R$ 7, em Macapá, por exemplo, 
no Itaubal do Piririm, a mesma 
espécie será vendida a R$ 4. “A 
ideia é garantir uma estabiliza-
ção no mercado, para não haver 
uma elevação nos preços, a fim 
de que a população mais carente 
possa adquirir esses produtos”, 
reforçou.

Para executar o Peixe Popu-
lar na Semana Santa, o Governo 
do Estado investiu R$ 230 mil, 
aproximadamente. Os valores 

são para dar suporte logísticos 
e estrutural durante os quatros 
dias de ação, incluindo trans-
porte, equipamentos de prote-
ção individual, caminhões frigo-
ríficos, combustível, cuba, gelo, 
bota, touca, embalagem, balan-
ça, uniformes entre outros. São 
cerca de 150 toneladas de pes-
cado, com preço mais baixo do 
mercado que vai apara a mesa 
do consumidor.

Comercialização
A comercialização ocorrerá 

no período de 27 a 30 de mar-
ço, em Macapá. E de 28 a 30 de 
março, nos municípios de Santa-
na, Porto Grande, Serra do Na-
vio, Laranjal do Jari, Vitória do 
Jari, Pedra Branca do Amapari, 
Itaubal do Piririm e Tartarugal-
zinho. As cidades de Oiapoque, 
Calçoene e Amapá não vão par-
ticipar diretamente da ação, mas 
terão seus produtos comerciali-
zados na capital. O preço do pes-
cado terá variação de R$ 6 a R$ 
13, o quilo, exceto o filhote que 
custará R$ 15, o quilo.

Em Macapá, onde a deman-
da é maior, haverá diversos pon-
tos de venda fixos e itinerantes 
espalhados nas zonas norte, sul, 
leste e oeste. Os caminhões fica-
rão disponíveis em frente à Feira 
do Produtor e Feira Maluca, no 
bairro Buritizal e nas feiras dos 
bairros Zerão, Pacoval, Araxá, 
Goiabal, Marabaixo, Brasil Novo 
e Novo Horizonte.

Capacitação
Antes da comercialização, o 

Governo do Estado em 
parceria com o Serviço de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas do Estado 
(Sebrae) capacitou os 
produtores, revendedores 
de pescado e piscicultores 

que vão participar da ação. Eles 
foram orientados sobre as boas 
práticas de higiene, manipu-
lação do pescado e técnicas de 
atendimento ao público, além 
de diversas visitas técnicas nas 
propriedades.

Peixe Popular
O Peixe Popular é uma 

ação continuada do Governo 
do Estado, que visa fortalecer 
a atividade pesqueira junto às 
colônias, cooperativas e pisci-
cultores, além de oferecer à po-
pulação um produto nobre da 
região com preço mais barato.

Espécies e preços: 
Macapá
- Pirapitinga – R$ 11,00
- Tambaqui – R$ 11,00
- Corvina – R$ 9,00
- Uritinga – R$ 8,00
- Pescada Gó- R$ 7,00
- Cara – Açú – R$ 8,00
- Tamuatá – R$ 8,00
- Bandeirado – R$ 7,00
- Traíra – R$ 7,00 
- Jejú – R$ 6,00
- Pescada Branca - R$ 10,00
- Dourada – R$ 12,00
- Bagre – R$ 12,00
- Mapará – R$ 8,00
- Apaiari – R$ 8,00
- Pescada Branca - R$ 10,00
- Pescada Amarela - R$ 12,00
- Cação – R$ 8,00
- Filhote – R$ 15,00
- Curimatã – R$ 10,0
- Piramutaba – R$ 8,00
- Matrinchã – R$ 10,00
- Aracu – R$ 8,00
- Camurim – R$ 10,00
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Prego batido
João Alberto Capiberibe saiu de cima do 
muro e decidiu que vai disputar a cadeira 
do Setentrião, mesmo que isso lhe custe 
à cadeira de Senador. Segundo os experts 
em política a necessidade de palanque ao PSB 
deu à Capiberibe duas opções. Isso ou isso.

Retrocesso
O IMAP no pau novamente. Justiça Federal da 1ª Vara 
acatou solicitação do MPF e determinou a proibição de 
liberação de Licença Ambiental Única para projetos que 
envolvam áreas acima de 500 mil hectares. E mais outras 
medidas investigativas. Ou seja, IMAP sem qualquer auto-
nomia. Lamentável.

Nessa marcha...
Assim fica realmente difícil conseguirmos deslanchar com o 
setor primário, crucial para autonomia financeira do Ama-
pá. #triste.

Bola sete
Governador Waldez Góes e Jorge Souza mataram a bola 
sete ao revitalizarem o Museu Sacaca e lançarem a campa-
nha “Vem Pro Museu”. Uma reabertura de gala e com di-
reito ao espaço dedicado para contar a história de uma das 
figuras mais importantes do Amapá. Raimundo dos Santos 
Souza, o Sacaca.

Farinha Pouca
Em tempos bicudos de grana os vereadores de Macapá de-
cidiram sem o menor constrangimento pagar seus salários, 
já os funcionários.... É o cumprimento à risca do adágio: 
“farinha pouca, meu pirão primeiro.”

Vitória
O Moraes presidente da APESCART anda feliz da vida com 
a decisão da justiça Federal da 6ª Vara que determina ao 
INSS o pagamento retroativo do seguro defeso correspon-
dente ao período de 11/12/2015 a 31/01/2016. As parcelas 
deverão ser pagas corrigidas. Parabéns Moraes.

Trombeteando
Luiz Trindade (Nezinho do Porrudo) está espalhando uma 
notícia aos quatro cantos do Amapá. Que ele vai ser candi-
dato a deputado estadual. Um bom nome para o parlamen-
to.

E por falar nisso
Não é, mas se fosse, estava eleito com certeza. O Juiz Fe-
deral Juiz João Bosco. Um cidadão que não descansa de-
fendendo as causas dos menos favorecidos. A última foi à 
concessão de liminar suspendendo o reajuste da tarifa de 
energia elétrica por 90 dias, que a CEA já estava pronta pra 
soltar na cidade. Nossos bolsos agradecem doutor.

Mais uma conquista
Mais uma vitória do Juiz João Bosco. No dia 9 de abril 
acontecerá no auditório da Justiça Federal assinatura do 
Contrato entre o Ministério de Minas e Energia e a CEA 
para execução do Programa Luz Para Todos. Uma vitória 
retumbante para o Amapá. Parabéns doutor. O Amapá 
penhoradamente agradece.



Reinaldo Coelho

Um programa bastante in-
teressante foi lançado pelo 
Governo Federal em 2016, o 

‘Criança Feliz’, o qual promove um au-
mento do acompanhamento para famí-
lias beneficiadas pelo ‘Bolsa Família’, que 
possuem bebês ou crianças de até 3 aos 
de idade, através de assistentes sociais 
que darão orientações de como criar as 
crianças em melhores condições, pro-
movendo um desenvolvimento mais 
saudável da sociedade.

O ‘Criança Feliz’ é coordenado pela 
Secretaria Nacional de Promoção do De-
senvolvimento Humano (SNPDH), do 
Ministério de Desenvolvimento Social, 
tendo como fundamento a Lei nº 13.257, 
de 8 de março de 2016 – Marco Legal da 
Primeira Infância.

Na Região Norte o Estado do Ama-
pá foi o primeiro o Amapá a aderir ao 
programa – até aquele momento apenas 

prefeituras haviam participado – o ato 
ocorreu há um ano. A iniciativa prevê o 
acompanhamento de crianças nos pri-
meiros 1 mil dias de vida, o que equiva-
lente a cerca de 3 anos. O convênio foi 
assinado em Macapá, entre o governa-
dor do Amapá, Waldez Góes (PDT), e o 
ministro Osmar Terra. 

O programa ‘Criança Feliz’ vai favo-
recer crianças e gestantes, beneficiárias 
do programa ‘Bolsa Família’. Elas recebe-
rão acompanhamento social por meio de 
equipes que estarão periodicamente re-
alizando visitas às famílias selecionadas. 

Os Estados e municípios que aderem 
ao programa recebem recursos federais 
para que executem os trabalhos. Para ga-
rantir o atendimento os municípios têm 
que fazer a adesão junto ao Estado. Mas, 
desde que o Amapá entrou para o pro-
grama, em 2017, apenas cinco cidades 
amapaenses demonstraram interesse: 
Cutias do Araguari, Ferreira Gomes, La-
ranjal do Jari, Pedra Branca do Amapa-
ri e Serra do Navio, totalizando 5,2 mil 
crianças para acompanhamento. 

O governador do Amapá, Waldez 
Góes, analisou a importância do Crian-
ça Feliz para o Estado. “Muitas vezes os 
programas de transferência de renda 
são oferecidos, mas não têm um acom-
panhamento devido. O ‘Criança Feliz’ 
vem complementar o trabalho que já 
está estabelecido exatamente pelo seu 
caráter de acompanhamento. Temos 

certeza de que essas 
crianças serão estu-
dantes aplicados e 
cidadãos com uma 
boa produção, uma 
boa renda e que as-
sim poderão ajudar 
as suas famílias e o 
Estado a superar a 
pobreza”, avaliou o 
governador.

Ampliação do 
programa no Ama-
pá

Na última sema-
na, o secretário na-

cional de Promoção do Desenvolvimen-
to Humano(SNPDH), Halim Antônio 
Girade, responsável pela execução do 
programa a nível federal, reuniu-se com 
equipe do governo amapaense, em Ma-
capá, para tratar sobre o andamento e a 
expansão do Programa Federal Criança 
Feliz no Estado. Os municípios amapa-
enses Cutias do Araguari, Ferreira Go-
mes, Laranjal do Jari, Pedra Branca do 
Amapari e Serra do Navio, participaram 
com suas Assistentes sociais da capaci-
tação realizada por técnicas da Secreta-
ria de Estado de Inclusão Social (SIMS), 
treinadas pelo programa em Brasília 
(DF). Os profissionais de Laranjal do 
Jari, Cutias do Araguari e Serra do Navio 
já fizeram visitas às famílias, atendendo, 
ao todo, 240 pessoas, entre 194 crianças 
e 46 gestantes.

Gilmara Oliveira é assistente social 
da SIMS e multiplicadora do programa 
no âmbito do Estado. Ela destaca o com-
promisso do Executivo Estadual em dar 
apoio aos municípios na execução dos 
trabalhos de assistência social. A exe-
cução do programa ‘Criança Feliz’ será 

Macapá-AP, 24 a 30 de março de 20184 ESPECIAL

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
GEA AMPLIA ATEN-
DIMENTO SOCIAL 
PARA A INFÂNCIA

O programa federal 
está sendo executa-
do em 05 municípios 

e este mês mais nove aderi-
ram. Assim o Amapá pode-
rá passar atender mais de 
10 mil crianças. A adesão do 
Estado ao programa trouxe 
recursos e assistência social 
a crianças e gestantes atra-
vés do acompanhamen-
to e educação da família. 
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mais um grande avanço neste sentido. 
“O programa representa um olhar 

cuidadoso e especial à primeira infância. 
Ao término do curso estes profissionais 
voltarão para os seus municípios com a 
responsabilidade de fomentar o desen-
volvimento da primeira infância, e desta 
forma contribuir para que no futuro eles 
se tornem adultos bem sucedidos em 
todas as áreas de suas vidas”, salientou 
Gilmara.

Mais nove municípios aderem ao 
programa

A meta agora é expandir o ‘Criança 
Feliz’ a outros nove municípios consi-
derados aptos para adesão, conforme os 
critérios do SNPDH: Oiapoque, Calço-
ene, Amapá, Tartarugalzinho, Macapá, 
Santana, Mazagão, Vitória do Jari e Por-
to Grande.

Durante a reunião, Girade apontou 
as orientações necessárias para permitir 
que o ‘Criança Feliz’ possa atender ainda 
mais famílias amapaenses, ele reforçou 
a necessidade de dar atenção especial à 
primeira infância, por isso a importância 
de priorizar o programa.

“Se você quer um país sustentável, 
menos violento, e onde as mulheres al-
cançam níveis de excelência na educa-
ção, então trabalhe a primeira infância. 
Trata-se de um programa que muda a 
vida de cada ser humano e de cada famí-
lia”, afirmou.

Segundo a secretária de Estado da In-
clusão e Mobilização Social, Nazaré Fa-
rias, nos próximos dias o governo busca-
rá orientar os nove municípios para que 
eles façam à adesão. “Prestaremos todo 
o assessoramento para que estes muni-
cípios possam entrar no programa”, re-
forçou a secretária. Outra prioridade, de 

acordo com ela, é analisar a situação dos 
municípios de Itaubal e Pracuúba. Am-
bos não foram considerados aptos pelo 
governo federal a fazer a adesão.

Dessa forma o Governo Federal pla-
neja ajudar milhões de famílias com 
crianças de zero a seis anos, fazendo com 
que essas crianças tenham um desenvol-
vimento integral das suas vidas, princi-
palmente relacionado a alimentação.

‘Criança Feliz’ é um programa que 
incentiva as famílias a cuidarem melhor 
das suas crianças, isso acontece através 
de visitas promovidas por assistentes 
sociais do Governo Federal, Estadual e 
Municipal que aderiram ao programa, 
orientado essas famílias de como o tra-
tamento deve ser feito, de como a ama-
mentação deve acontecer e também de 
algumas dicas de nutrição infantil.

Por tudo isso é importante que ele 
seja aplicado em todos os Estados brasi-
leiros, principalmente no Norte do país, 
local no qual a mortalidade infantil é 
enorme e a desnutrição nessa faixa etá-
ria de 0 a 6 anos acaba sendo um grande 
problema de saúde público. 

Criança Feliz
O programa terá como ponto central 

a visitação domiciliar. Técnicos capaci-
tados irão até as casas das famílias para 
mostrar aos pais a maneira correta de 
estimular o desenvolvimento dos filhos 
nos primeiros mil dias de vida.

É nesse período que o cérebro se es-
trutura e que a maior parte das compe-
tências fundamentais para o ser humano 
se desenvolvem. Serão acompanhadas as 
crianças beneficiárias do Bolsa Família 
e aquelas que recebem o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 

Em todo o País, 2.529 municípios já 

aderiram ao ‘Criança Feliz’, que é coor-
denado pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Agrário (MDSA). 

Profissionais da assistência social pre-
param-se para efetivar programa ‘Crian-
ça Feliz’

40 profissionais de 5 municípios já 
participaram da capacitação coordenada 
pela SIMS. Programa foca no desenvol-
vimento integral de crianças na primeira 
infância.

Entre os dias 4 e 8 de dezembro de 
2017, a Secretaria de Estado da Inclusão 
e Mobilização Social (SIMS) promo-
veu uma capacitação sobre o programa 
‘Criança Feliz’, do governo federal, tendo 
como público alvo cerca de 40 profissio-
nais da assistência social que, através de 
visitas domiciliares, ajudarão a promover 
o desenvolvimento integral das crianças 
na primeira infância, considerando sua 
família e seu contexto de vida, através de 
ações intersetoriais das políticas de assis-
tência social, saúde, educação, cultura e 
direitos humanos.

Participaram da capacitação profis-
sionais que atuam nos municípios de 
Cutias do Araguari, Ferreira Gomes, La-
ranjal do Jari, Pedra Branca do Amapari 
e Serra do Navio. A programação acon-
teceu no auditório do Projeto Minha 
Gente, zona norte de Macapá.

No decorrer do ano de 2017 somen-
te os cinco municípios acima citados fi-
zeram a adesão, e agora os supervisores 
e visitadores municipais do programa, 
assim como coordenadores municipais 
e técnicos dos Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) receberão 
esta capacitação para executar as ações 
em âmbito local.

O público prioritário do programa 
são: gestantes e crianças, de até 36 meses, 
de famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família; crianças de até 72 meses 
de famílias beneficiárias do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC); e crianças 
de até 72 meses afastadas do convívio fa-
miliar em razão da aplicação de medida 
protetiva.

Tatiane Santos foi uma das partici-
pantes da capacitação, e atuará como 
supervisora do programa no município 
de Pedra Branca do Amapari. Além dela, 
mais quatro profissionais do município 
foram capacitados.

“Tivemos a oportunidade de conhe-
cer o programa, de como 
ele deve ser conduzido da 
melhor forma em nosso mu-
nicípio, de aperfeiçoar e en-
grandecer os nossos conhe-
cimentos. Ao retornarmos 
para Pedra Branca, passamos 
a multiplicar o que aprende-
mos, reunimos nosso comitê 
gestor e traçamos o planeja-
mento das nossas ações de 
visita e acompanhamento 
das famílias a serem identi-
ficadas. As expectativas são 
as melhores”, frisou, comple-
mentando que os critérios 
do programa estabelecem a 
meta de 100 crianças a se-

rem alcançadas pelo programa naquele 
município, visto sua classificação como 
porte um.

Conteúdo da capacitação 
A programação foi voltada ao “Guia 

de Visita Domiciliar” e contempla os se-
guintes conteúdos: o programa ‘Criança 
Feliz’; o papel do supervisor e do visi-
tador; o papel do SUAS  no programa 
‘Criança Feliz’; o território e as políti-
cas públicas; orientações para começar 
o trabalho no território: a acolhida das 
famílias e as primeiras visitas; visita do-
miciliar das crianças de 0-3 anos; o Mé-
todo “Cuidados para o Desenvolvimento 
da Criança – CCD; Planejamento e re-
alização da Visita Domiciliar; visita do-
miciliar de crianças de 0 a 3 anos; visita 
domiciliar às gestantes; visita domiciliar 
de crianças do BPC e afastadas do conví-
vio familiar; prática: visita às famílias; e 
Plano de Ação Municipal do Programa.

As abordagens foram conduzidas por 
técnicas da SIMS que foram capacitadas 
sobre o programa em Brasília, e agora 
multiplicaram seus conhecimentos aos 
demais profissionais. Os trabalhos tam-
bém são acompanhados por consulto-
ras do Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS), que vieram somar forças 
ao Estado para a preparação dos pro-
fissionais que executarão os programas 
em seus respectivos município. Uma das 
consultoras do MDS, Roberta Souza, 
destacou na ocasião, dentre outros as-
suntos, tratará durante a capacitação, das 
mudanças que o programa sofreu desde 
sua implantação, principalmente no que 
tange ao financiamento do programa e 
às visitas domiciliares.

“Por meio das visitas é possível me-
lhorar os estímulos, linguagem e aspec-
tos cognitivos e motores destas crian-
ças, além de melhorar o vínculo entre 
o cuidador [pai, mãe ou responsável] e 
a criança assistida”, esclareceu Roberta, 
acrescentando que as técnicas previstas 
pelo Guia de Visita, a serem utilizadas 
pelos visitadores, são embasadas em 
pesquisas científicas que comprovam 
que crianças de 0 à 6 anos que recebem 
estímulos adequados, se tornam adultos 
com maiores chances de sucesso na vida 
profissional e pessoal.

A SIMS destacou que “este é o pas-
so inicial para a efetiva execução do 
‘Criança Feliz’ no Estado. Também ob-
jetivamos estimular os demais municí-
pios a realizarem a adesão ao progra-
ma, visto sua grande importância para 
o desenvolvimento da criança em sua 
primeira infância, através da prestação 
de assistência contínua e de qualidade”, 
declarou.

Paralelo à capacitação aconteceu 
uma reunião de alinhamento entre re-
presentantes do MDS e gestores dos 16 
municípios do Estado. A equipe do mi-
nistério explicou aos presentes do que 
se trata o programa, seus objetivos, pro-
cesso de adesão, como ocorre o finan-
ciamento, dentre outras informações. 
Após esse encontro de esclarecimento 
mais nove municípios aderiram ao pro-
grama federal.

A diarista Olívia levou os netos para participarem das ações do projeto
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EJAP e TRE-AP fecham termo de cooperação visando as eleições 2018

TRE-AP NO TRIBUNA
Eleições 2018

O presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Amapá (TRE-AP), 
desembargador Manoel Brito, 

e o diretor da Escola Judicial do Amapá 
(EJAP), desembargador João Lages, estive-
ram reunidos no gabinete da presidência 
do TRE-AP, na tarde desta terça-feira (20), 
juntamente com representantes de outras 
instituições ligadas ao judiciário.

A reunião foi para tratar sobre um Ter-
mo de Cooperação a ser firmado entre as 
Escolas da Justiça Estadual e Eleitoral, para 
capacitação de magistrados que vão atuar 
nas eleições 2018.

A ideia do projeto partiu do desembar-
gador Manoel Brito (TRE-AP), dada a im-
portância e a necessidade de se obter mais 
conhecimento e atualização acerca da le-
gislação eleitoral. E em consonância com 
a orientação da ministra Maria Thereza de 
Assis Moura, diretora da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos (ENFAM), que destacou a importância 
da realização de reuniões regionais, consi-
derando que as escolas locais apresentam 

peculiaridades e necessidades próprias.
Conforme o desembargador João Lages, 

o objetivo do termo é aprofundar o estudo 
da legislação eleitoral, preparando os ope-
radores de direito para as eleições gerais de 
2018. Também objetiva uma análise mais 
profunda sobre a minirreforma eleitoral, 
e dos estudos das resoluções do TSE, para 
compreender sua aplicação prática nas elei-
ções gerais, contribuindo para capacitar 
juízes, promotores eleitorais, advogados, e 
serventuários da justiça.

 
Prática
Serão realizados quatro encontros, ao 

final de cada mês. Começando em abril e 
terminando em julho. Com aulas expositi-
vas dialogadas e metodologias pedagógicas 
ativas. Como estudo de caso, simulação de 
situações concretas e debates.

TRE-AP promove capacitação de 
membros de partidos políticos e pretensos 
candidatos

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá 
(TRE-AP), através da Escola Judiciária Elei-
toral (EJE-TRE-AP), realizou nos dias 22 e 
23.03, no plenário do Regional, em Macapá, 
mais um módulo do projeto “Política e Ci-
dadania”. 

O evento objetiva a capacitação de mem-
bros de partidos políticos, pretensos candi-
datos às eleições de 2018, jornalistas e advo-
gados, acerca dos procedimentos jurídicos e 
administrativos do processo eleitoral.

Durante os dois dias, servidores do TRE-
-AP, proferiram várias palestras, divididas 
em três módulos, com foco no Registro 
de Candidatura, Arrecadação e Gastos de 
Campanha e Prestação de Contas, e Propa-
ganda Eleitoral.

  Módulo I - Registro de Candidatura
Instrutores: Lena Márcia Borges (Gradu-

ada em Direito. Especialista em Direito Pú-
blico. Analista Judiciária do TRE/AP, atual-
mente exerce a função de Coordenadora de 
Registro e Controle Processual)

Oziel Brandão (Graduado em Direi-
to. Especialista em Direito do Trabalho e 

Processo do Trabalho. Técnico Judiciário 
do TRE/AP, atualmente exerce a função de 
Chefe da Seção de Acórdãos e Resoluções)

 Módulo II - Arrecadação e Gastos de 
Campanha e Prestação de Contas

Instrutores: Francisco das Chagas Barros 
(Graduado em Direito. Pós-graduado em 
Direito Processual Civil. Técnico Judiciário 
do TRE/AP, atualmente exerce a função de 
Coordenador do Controle Interno)

Moisés Silva Campos (Graduado em Ci-
ências Contábeis. Especialista em Auditoria 
e Controladoria. Analista Judiciário-Área: 
Contabilidade do TRE/AP, atualmente exer-
ce a função de Chefe da Seção de Auditoria)

 Módulo III - Propaganda Eleitoral
Instrutores: Mylene Lages Mendes Aze-

vedo (Graduada em Direito. Técnico Judici-
ário do TRE/AP, atualmente exerce a função 
de Coordenadora de Sessões Plenárias)

Heverton Luiz Fernandes (Graduado 
em Direito. Pós-graduado em Direito Pro-
cessual. Analista Judiciário do TRE/AP, 
atualmente exerce a função de Secretário de 
Gestão de Pessoas)

Lula está juridicamente inelegí-
vel. O resto é eufemismo, mes-
mo livre da prisão.

Por ter sido presidente do Brasil, por 
dois mandatos, as autoridades e a im-
prensa em geral estão cautelosos com 
a repercussão do desfecho final do pro-
cesso, em vista de que Lula ainda tem 
grande popularidade entre as classes 
mais pobres do país, que ainda vivem 
dos favores estatais concedidos por ele – 
Lula – quando chegou ao topo do poder 
anos atrás.

Este cuidado também existiu em re-
lação a outro ex-presidente, Juscelino 
Kubstschek. O governo militar e a im-
prensa agiram sempre com cautela com 
ele, até sua drástica morte, pois, mesmo 
fora do poder, o povo ainda o tinha com 
muita estima. 

Lula é para ser o 1º presidente da 
República Federativa do Brasil a ir para 
a cadeia depois do mandato, por ter se 
utilizado do cargo mais alto da Nação 
para enriquecer. Os tempos estão mu-
dando. Com exceção do Supremo Tri-
bunal Federal, o Poder Judiciário está 
consolidando cada vez mais sua inde-

pendência constitucional.

Dissemos há algumas semanas que 
somente uma reviravolta jurídica, de 
natureza política, uma decisão do STF 
poderia livrar Lula da prisão. Nossa pre-
visão se confirmou.

Quanto à eleição, mesmo que con-
corra “sub judice”, será uma campanha 
trágica. Concorrerá “sangrando” poli-
ticamente, sofrendo retaliações exata-
mente por aquilo que lutou a vida toda 
e que o levou à presidência: o combate à 
corrupção!

Joaquim Falcão, professor da FGV 
Direito Rio, escreveu um artigo que jul-
go muito oportuno para este momento 
importantíssimo da História do Brasil:     

“A transmissão ao vivo do julgamen-
to do TRF4 permitiu ao público com-
pará-lo com os julgamentos que se tem 
visto no Supremo Tribunal Federal. A 
postura dos magistrados, raciocínio, 
método de análise, forma de se comuni-
car, tudo é diferente.

Não há competição pessoal ou ideo-
lógica entre eles. Nem elogios recípro-

cos. Cada um é si próprio. Não há troca 
de críticas veladas, ou aplausos desne-
cessários. Ou insinuações jogadas no ar. 
Mais ainda: não há exibicionismo.

Não querem mostrar cultura. Não 
discutem com jargões jurídicos. Não se 
valem de doutrinas exóticas plantadas 
e nascidas no além mar. Não é preciso, 
embora seja legitimo e, às vezes, indis-
pensável buscar amparo em autores ou 
abstrações estrangeiras. Em geral ultra-
passados.

A argumentação é toda fundamen-
tada nos fatos. Vistos e provados. Não 
se baseia apenas em testemunhos ou 
denúncias. Fundamentam seu raciocí-
nio no senso comum que emanam dos 
fatos. Provas materiais. Ou como diria 
Ulysses Guimaraes: com base em suas 
excelências, os fatos. Que de tão eviden-
tes e intensamente descritos não deixam 
margem a qualquer dúvida razoável.

Não é preciso muita argumentação 
para dizer o que é simples. Ninguém 
manda mudar um apartamento, man-
da comprar utensílios, faz visitas com 
o construtor, não pergunta preço, e não 
paga – só o dono de um imóvel procede 

assim.

A prova da propriedade está no com-
portamento registrado ao vivo. E não 
no papel, na escritura A ou B. Simples 
assim. Os magistrados de maneira in-
formal tentaram transmitir o que a lin-
guagem jurídica, formal, muitas vezes 
oculta.

A transmissão ao vivo permitiu a 
cada um de nós formar a própria opi-
nião. Escolher um lado. Quase pegar a 
justiça com as próprias mãos, com as 
mãos do seu próprio entendimento. 
Restou provado que o Tribunal Federal 
da 4ª Região pretendeu ir muito além de 
simplesmente julgar o ex-presidente.

Apresentou ao Brasil uma nova ma-
neira de pensar, expressar e construir 
a justiça. Provavelmente a maneira de 
magistrados se comportarem na tele-
visão, na internet e até nos julgamen-
tos sem transmissão nunca mais será a 
mesma.

Uma nova geração pede passagem.”. 
Joaquim Falcão é professor da FGV Di-
reito Rio. Seus artigos podem ser encon-
trados em www.joaquimfalcao.com.br

Lula mesmo solto está inelegível
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A solução da água no Amapá pode vir da redução das perdas
A Lei nº 11.445/2007 que trata 

do Saneamento Básico no 
país, um direito que é asse-

gurado pela Constituição Federal, foi 
sancionada em 5 de janeiro de 2007. 
Esta lei que ficou conhecida como a Lei 
do Saneamento Básico, estabelece os 
fundamentos legais para um conjunto 
de serviços como o de abastecimento 
público de água potável; coleta, trata-
mento e disposição final adequada dos 
esgotos sanitários; drenagem e mane-
jo das águas pluviais urbanas, além da 
limpeza urbana e o manejo dos resíduos 
sólidos. Estabeleceu, também, as regras 
básicas para o setor, definindo as com-
petências do governo federal, estadual 
e municipal para os serviços de sanea-
mento básico.

Assim, em janeiro de 2017, a Lei do 
Saneamento Básico completou dez anos 
e a população brasileira convive ainda 
com os mesmos problemas daquela 
época. De acordo com dados divulgados 
pelo IBGE (PNAD 2016) em 24 de no-
vembro de 2016, 97,2% (67,3 milhões) 
de domicílios possuíam água canaliza-
da, sendo que 85,8% desses a principal 
fonte de abastecimento era a rede geral 
de distribuição. Deste contingente, em 
87,3% dos casos a disponibilidade da 
rede geral era di-
ária.  O Nordeste 
foi à região que 
apresentou o me-
nor percentual de 
domicílios com 
disponibilidade 
diária (66,6%), 
enquanto a Re-
gião Sul registrou 
o maior percen-
tual (98,1%). Veja 
o gráfico:

Muito embora os dados do IBGE 
mostrem que na Região Norte 88,2% 
dos domicílios possuam abastecimento 
através de água canalizada por rede ge-
ral, no Amapá ela só chega a 58,9% das 
residências. Este percentual coloca o 
Amapá na frente dos demais estados da 
Região Norte, como o Acre (54%), Pará 
(51,4%) e Rondônia (43,4%). Todavia, 
em 2008 no Amapá chegava em 51,94 
das residências. Então se constata que 
no Amapá o avanço foi insignificante.

Porém, a insuficiência de investi-
mentos, durante décadas, da empresa 
estatal que é responsável pela distri-
buição de água e saneamento básico no 
Amapá refletiu na alteração da propor-
ção quanto à forma de abastecimento 
de água no Estado. Em 2008, o Amapá 
tinha 174 mil domicílios, sendo 122 mil 

atendidos atra-
vés da rede geral 
(70,11%). Já no 
ano de 2015, o 
número de domi-
cílios passou para 
206 mil domicí-
lios e os atendidos 
pela rede geral ca-
íram para 107 mil 
(51,94%), ou seja, 
houve uma redução de 18,17% dos do-
micílios abastecidos pela rede geral. A 
razão desta redução está no aumento do 
abastecimento de água nas unidades ha-
bitacionais através de poços artesianos 
ou amazonas que em 2008 era utilizado 
em 40 mil domicílios (22,99%), enquan-
to no ano de 2015 passou para 75 mil 
(36,41%), logo um aumento de 87,5% 
nos domicílios abastecidos com poços, 
de acordo com os dados da PNAD. 

Podemos constatar então que a uti-
lização de poços pela população, tem 
sido a forma de resolver o problema do 
abastecimento de água este bem tão pre-
cioso para o ser humano e porque não 
dizer para a sustemtabilidade. A água 
que é disponibilizada para a população 
nem sempre chega aos domicílios e por 
vezes é escassa e de qualidade duvidosa. 

Na imprensa são reiteradas as notícias 
de ampliação da rede e obras de infraes-
trutura estão sempre sendo anunciadas, 
mas pouco acontece efetivamente. 

Um outro problema que afeta dire-
tamente o abastecimento de água no 
Amapá são as perdas que ocorrem no 
sistema. Vários estudos apontam neste 
sentido. A perda de água é um dos pon-
tos mais sensíveis do sistema de sanea-
mento das empresas que o operam. No 
processo de abastecimento de água por 
meio de redes de distribuição ocorrem 
constantes perdas de água. As chama-
das perdas reais são associadas aos va-
zamentos, já às perdas aparentes são as 
relativas à falta de hidrômetros ou de-
mais erros de medição, ligações clan-
destinas e ao roubo de água. 

Neste contexto, o nível de perdas de 

água constitui um índice relevante para 
medir a eficiência dos prestadores em 
atividades como distribuição, planeja-
mento, investimentos e manutenção.

Estudo do Instituto Trata Brasil 
aponta que a cada 100 litros de água 
coletada e tratada, apenas 63 litros são 
consumidos, ou seja, 37% da água no 
Brasil é perdida, seja com vazamentos, 
roubos e ligações clandestinas, falta de 
medição ou medições incorretas no 
consumo de água, resultando um pre-
juízo de R$ 8 bilhões de reais. Veja o 
gráfico: Ainda de acordo com o estudo 
do Instituto Trata Brasil, foram simu-
lados possíveis ganhos com a melhoria 
da eficiência com a redução das perdas. 
Primeiramente, foi simulado um cená-
rio de redução de 10% nas perdas finan-
ceiras. Uma redução de apenas 10% nas 
perdas no Brasil agregaria R$ 1,3 bilhão 
à receita operacional com água, equi-
valente a 42% do investimento realiza-
do em abastecimento de água em 2010 
para todo o país.

No Amapá, os dados mostram que 
as perdas chegam a 70%, ou seja, a cada 
dez litros produzidos sete ficam pelo 
meio do caminho. O estudo mostra 
também que na região Norte os índices 
de perdas de faturamento oscilam de 
21,93% no estado de Tocantins a 74,6% 
no estado do Amapá.

Considerando que o Amapá tem o 
pior índice com perda de água do país, 
uma redução de apenas 10% traria um 
ganho de R$ 8,3 milhões, ou seja, valor 
6.135% maior do que o Estado investiu 
em água em 2010, destaca ainda o mes-
mo estudo do Instituto Trata Brasil.

Para a Asso-
ciação Brasileira 
de Engenharia 
Sanitária e Am-
biental – ABES, 
diversas em-
presas de sane-
amento estão 
investindo em 
Programas de 
Redução de Per-
das. Esses pro-
gramas conside-

ram a relação entre o valor gerado pelo 
volume de água economizado e o valor 
do investimento, seja em infraestrutura 
ou gestão comercial, para lograr a redu-
ção de perdas.

Como se pode constatar diante dos 
dados aqui demonstrados, o Saneamen-
to Básico em nosso país necessita de 
investimentos em sua infraestrutura, 
principalmente no que diz respeito a 
perdas de água. Pelo que ficou demons-
trado nos números apresentados, o 
Amapá ficou muito afastado no quesito 
eficiência e não se questiona por aqui o 
desempenho da empresa que é respon-
sável pelo abastecimento de água para a 
população amapaense por este viés.

Este debate é oportuno, porque nes-
ta semana mais precisamente dia 22 de 
março é o Dia Mundial da Água. A data 
instituída pela ONU em 22 de março de 
1992 tem como objetivo à conscientiza-
ção da população a respeito desse bem 
tão valioso. Também, nesta data foi di-
vulgada a Declaração Universal dos Di-
reitos da Água.

Um outro marco relevante com rela-
ção à água, é que Brasília está sediando 
de 18 a 23 de março o 8º Fórum Mun-
dial da Água. São 151 representações 
estrangeiras, entre embaixadas e orga-
nismos internacionais. Assim, Brasília 
se transformou na Capital Mundial da 
Água.

Um dos objetivos do fórum também 
é reunir prefeitos e governadores, ou-
tras autoridades e sociedade civil. Exce-
lente oportunidade para que os gestores 
públicos do Amapá possam aprofundar 
uma discussão sobre o abastecimento 
de água no estado. Principalmente do 
ponto de vista da sustentabilidade.

De acordo com a ONU, até o ano de 
2030, a demanda por água no mundo deve 
subir 50%. Com desperdício de água o 
Brasil terá muitos desafios a superar, espe-
cialmente o Amapá, onde a água não chega 
em milhares de torneiras. As soluções vão 
depender de planejamento, novas tecnolo-
gias e investimentos que visem a redução 
nas perdas nas redes de distribuição.

ADRIMAURO GEMAQUE (adrimaurosg@gmail.com)
Analista do IBGE e Articulista expressa sues pontos de vistas em caráter pessoal
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As obras executadas pela gestão Clécio Luís, nunca tem seus cronogramas cumpridos, os exemplos 
são muitos: Mercado Central, Creche Tia Chiquinha, da Fazendinha e outras que resultam em 

paliativos. A última é a feira maluca, que está desorganizada e as obras paralisadas. A atual ad-
ministração não tem poder de fogo junto aos ministérios brasilienses, para que os recursos sejam 

alocados normalmente.

‘Feira Maluca’
Conclusão do Mercado é incerta

Página 12-13
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Da Editoria

Alunos de 
Engen ha-
ria Am-

biental da Universi-
dade do Estado do 
Amapá (Ueap), cam-
pus I Macapá, fizeram 
uma visita técnica ao 
Campo Experimen-
tal da Embrapa no 
Cerrado amapaense, 
localizado no Km 45 
da BR-156, na ma-
nhã da última terça-
-feira, 20/3.  A pro-
gramação constou de 
uma apresentação do 
pesquisador Wards-
son Lustrino Borges, 
seguida de aula de 
campo em duas trin-
cheiras, que são es-
cavações de onde se 
coletam amostras para identificação 
dos solos.

O professor Mariano Araújo Ber-
nardino da Rocha, da disciplina Pe-
dologia e Geomorfologia, ofertada 
no quarto semestre do curso, disse 
que o objetivo foi conhecer in loco e 
descrever perfis de solos que são ob-
jetos de estudo da Embrapa Amapá.

 “Com o know how que este cen-
tro de pesquisa agropecuária possui, 
disponibilizou a oportunidade para 
nossa turma de conhecer melhor, 
exemplos de solos do ecossistema de 
cerrado”.

Trincheira, perfis, camadas, ho-
rizontes, latossolo foram alguns dos 
termos técnicos usados na pesquisa 

agropecuária e desvendados aos es-
tudantes, quanto a origem de solos 
com foco no ecossistema de Cerrado, 
que chama a atenção de muitos pes-
quisadores do Brasil e do mundo por 
existir em áreas do bioma Amazônia 
e possuírem potencial de uso na agri-
cultura. 

A acadêmica Duana de Nazaré 
Lina dos Santos, 23, era uma das mais 
entusiasmadas com o método da 
apresentação do pesquisador Wards-
son Borges. “Achei muito interessan-
te, ele foi bem dinâmico. Conversava 
conosco e explicava ao mesmo tem-
po, evitando que ficasse cansativo e 
entendemos o que ele falava”. Com 
relação ao aprendizado, ela acres-
centou que a visita técnica funcio-
nou como complemento ao conteúdo 

repassado em sala de aula. “A gente 
precisava mesmo deste conhecimen-
to mais aprofundado”.          

De acordo 
com o pesquisa-
dor, a partir da 
classificação do 
solo, a fase se-
guinte é a iden-
tificação e indi-
cação de melhor 
uso. Por exem-
plo, se é mais 
adequado para 
agricultura, para 
mineração, para 
plantio flores-
tal, entre outros 
usos. A impor-
tância da análise 
das característi-
cas morfológicas 
dos solos foi um 

dos pontos destacados na aula prática 
de campo. 

“Orientamos basicamente como 
fazer a descrição de um perfil de so-
los para fins de classificação, qual é a 
ordem do solo, se é um latossolo, um 
gleissolos, um organossolos, e olhar 
os atributos na camada de solos, os 
perfis, o teor de matéria orgânica, a 
coloração do solo, e a textura, perce-
bendo se contém mais argila, areia ou 
silte”, descreveu Borges, Engenheiro 
Agrônomo com doutorado em Ci-
ência do Solo. O professor Mariano 
Rocha considerou a programação po-
sitiva, sobretudo porcomplementar o 
conteúdo aborda em sala de aula. “A 
Embrapa é uma grande parceira da 
Ueap, e não apenas do curso de En-
genharia Ambiental”. No retorno à 
universidade, os alunos terão como 
atividade acadêmica elaborar um re-
latório da aula de campo. 

Alunos de Engenharia Ambiental têm 
aula de campo na Embrapa Amapá
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Proposta, que foi desenvolvida pelo 
governo estadual, pode abrir cami-
nho para a criação de empreendi-

mentos inovadores no Amapá.
Secretário de Estado da Ciência e Tecno-

logia, Rafael Pontes, explicou as vantagens do 
marco legal

Está nas mãos da Assembleia Legislativa 
o dispositivo jurídico que pode impulsionar a 
Ciência e Tecnologia (C&T) do Estado e abrir 
caminho para a criação de empreendimentos 
inovadores no Amapá.

O Projeto de Lei que cria o marco legal 
de regulamentação para o setor foi elaborado 
pelo governo estadual e já foi encaminhado 
ao Legislativo para votação. A proposta dá 
respaldo jurídico às instituições de C&T para 
que elas possam estabelecer parcerias públi-
co-privadas, com pesquisadores das universi-
dades e empresas privadas.

Caso seja aprovado pelo parlamento ama-
paense, o marco legal permite às instituições 
de ensino que seus pesquisadores atuem em 
consultorias, o que, na prática, resultaria na 
transferência tecnológica através de uma em-
presa ou de uma parceria público-privada.

“Atualmente, muitos pesquisadores ficam 
impossibilitados de prestar, legalmente, este 

Projeto de lei que impulsiona o setor de Ciên-
cia e Tecnologia é encaminhado ao Legislativo
Por: Elder de Abreu
Foto: Marcelo Loureiro / Secom

tipo de serviço, impedindo que as empresas 
usem o conhecimento desses profissionais. As 
universidades têm dificuldade de transferir a 
tecnologia que elas produzem para que che-
gue até a população”, explicou o secretário de 
Estado da Ciência e Tecnologia, Rafael Pontes.

De acordo com ele, o marco legal da C&T 
também vai reduzir a burocracia na prestação 
de serviços, na aquisição de equipamentos e 
transferência de tecnologia para a sociedade. 
Também vai dar respaldo jurídico para que a 
aquisição de bens e serviços seja mais rápida 
e menos burocratizada. Pontes ressalta que a 
proposta está em consonância com o marco 
legal federal, que otimizou a modalidade de 
aquisição de bens e serviços com o Regime 
Diferenciado de Compra (RDC).

Para o secretário, a falta de regulamenta-
ção dificulta o acesso a recursos públicos, que, 
atualmente, só é possível por meio de editais 
específicos. “Se uma empresa quiser, hoje, 
investir em uma nova ideia com potencial 
tecnológico desenvolvida em uma instituição 
pública, não tem nenhuma legislação que per-
mita a formalização de uma parceria público-
-privada entre elas”, lamenta Pontes.

O projeto também prevê a regulamen-
tação de Institutos de Ciência e Tecnologia 
(ICTs), entidades sem fins lucrativos que as 
instituições públicas ou privadas poderão es-
tabelecer, com o objetivo de captar legalmente 
recursos de qualquer natureza e firmar parce-
rias público-privadas para investimento em 

C&T, além de alocar pesquisadores.
Rafael Pontes exemplificou como tec-

nologias poderão chegar com mais facili-
dade ao domínio dos empreendedores ao 
citar a placa solar móvel criada pelo Cur-
so de Engenharia Elétrica da Universida-
de Federal do Amapá (Unifap) para ser 
adaptada em batedeiras de açaí, tecnolo-
gia que reduz os custos com a conta de luz 
e que pode levar energia elétrica a ribeiri-
nhos produtores de açaí em regiões isoladas.

Conforme o secretário, através do marco 
legal proposto pelo governo, uma empresa 
ou órgão público poderá viabilizar que este 
produto tecnológico chegue a estes empreen-
dedores. “O marco legal permite que as tec-
nologias saiam das prateleiras de laboratórios 
de universidades e cheguem até a sociedade 
para facilitar e melhorar a vida das pessoas”, 
afirmou Pontes.

Incentivos fiscais
A proposta também abre a possibilidade 

para que Governo e Prefeituras estabeleçam 
incentivos ficais como forma de atrair empre-
sas de C&T para as cidades amapaenses. O in-
tuito é desenvolver os produtos regionais. “Te-
mos setores que são carentes de tecnologias 
e as essas empresas vão ajudar a aumentar e 
melhorar a qualidade da produção amapaen-
se, desde a pecuária, nas energias renováveis, 
até os potenciais fluviais da nossa região, por 
exemplo”, salientou Rafael Pontes.

Inovação
O projeto também abrange a inovação 

para chegar, principalmente, aos profissionais 
recém-formados que planejam empreender 
com novas ideias, mas acabam por abandonar 
os planos por falta de investimento e incenti-
vos. O marco legal regulamenta como fundos 
públicos e investimentos privados podem fo-
mentar startups – empresas iniciantes – atra-
vés dos ICTs.

“Com o marco legal ganha todo mundo. 
Ganha o Estado porque, como política públi-
ca, ele pode alavancar recursos nos ICTs, con-
tratar Micro e Pequenas Empresas, contratar 
startups, o que favorece o jovem empreende-
dor que quer entrar no mercado; ganha a po-
pulação que vai receber produtos de melhor 
qualidade, desenvolvidos com validação cien-
tífica. E ganha a sociedade porque teremos 
um mercado que gera mais empregos, que 
atrai mais recursos e empresas e indústrias”, 
explicou o secretário.

A ação faz parte do Projeto 
Florestas Alimentando o Ar 
(FAA) e tem como objetivo 

contribuir com a gestão das áreas protegi-
das do Estado do Amapá

O Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade (ICMBio), por 
meio da Floresta Nacional do Amapá, 
realizou no mês de março, o Intercâm-
bio de Agroecologia nas comunidades 
do Curicaca (Itaubal-AP) e no distrito de 
Fazendinha (Macapá-AP), beneficiando 
diretamente 19 agricultores familiares 
residentes nas comunidade do Alto Rio 
Araguari (Porto Grande-AP) e Projeto de 
Assentamento Serra do Navio (Serra do 

ICMBio promove Intercâmbio de Agroecolo-
gia em Comunidades em Estado do Amapá
Da Editoria Navio -AP).

A ação faz parte do Projeto Florestas 
Alimentando o Ar (FAA) e tem como 
objetivo contribuir com a gestão das áre-
as protegidas do Estado do Amapá, por 
meio do fortalecimento de políticas pú-
blicas que promovam o uso sustentável 
do capital natural, através da Assistência 
Técnica e Extensão Florestal (ATEF) às 
comunidades que vivem dentro e no en-
torno de seus limites, subsidiando alter-
nativas econômicas sustentáveis em con-
sonância à política pública ambiental.

O engenheiro agrônomo e extensio-
nista agropecuário do RURAP falou so-
bre a contribuição do Projeto. “Como 
etapa do Plano de Trabalho Governança 
Florestal do Estado do Amapá e do Pro-
jeto Florestas Alimentando o Ar, o Inter-
câmbio de Agroecologia veio contribuir 
no aprendizado e na troca de experiências 

entre agricultores do Esta-
do, em relação as práticas 
de produção agroecológica. 
Além disso, os agricultores, 
das comunidades Alto Rio 
Araguari e P.A. Serra do 
Navio, puderam vivênciar 
diferentes formas de or-
ganização social e comer-
cialização da produção, a 

partir das experiências 
dos agricultores das 
comunidades visita-
dos, Curicaca e Fazen-
dinha. Dessa forma, 
o legado deste evento 
foi evidenciar formas 
de produção ecologi-
camente sustentáveis, 
que proporcionam me-
lhorias na qualidade de 
vida dos agricultores e da sociedade que 
consomem alimentos mais saudáveis”

Essa capacitação prática e participati-
va oportunizou visitas em cinco áreas de 
unidades familiares (sendo 04 em Curi-
caca e 01 em Fazendinha), e abordou 
os seguintes temas: vivência das técni-
cas agroecológicas de implementação 
de compostagem orgânica; produção de 
biofertilizantes e uso de adubação verde; 
socialização de experiências em gestão e 
organização social; práticas de recupera-
ção de solos; visão empreendedora e mer-
cado institucional; parceria com iniciativa 
privada; diversificação de produção e de 
práticas agroecológicas; e a interação inte-
rinstitucional do Projeto FAA para o de-
senvolvimento da atividade.

O projeto contou com uma rede de 
parceiros, tais como: Instituto Estadual 

de Florestas do Amapá (IEF); Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Amapá (RU-
RAP); Secretaria de Estado do Meio Am-
biente (SEMA); Conservação Internacio-
nal Brasil (CI Brasil); Instituto de Pesquisa 
e Formação Indígena – Iepé; Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM-
BRAPA); Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (INCRA); Coope-
rativa Agroextrativista de Produtores de 
Açaí da Serra do Tumucumaque (COO-
APAST); Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Serra do Navio 
(STTR); Associação Agroextrativista dos 
Agricultores e Moradores do Assenta-
mento de Serra do Navio – Renascer; 
Associação dos Agroextrativistas Ribei-
rinhos do Rio Araguari Bom Sucesso e a 
Empresa Japonesa Daikin Industries Ltda.

Fotos: Acervo FAA
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Reinaldo Coelho

‘Feira Maluca’, na Zona Sul de 
Macapá, será revitalizada e 
será inaugurada em janeiro 

de 2018”, essa foi a manchete dos pe-
riódicos macapaenses no dia 22 de ju-
nho de 2017, mesmo com placa da obra 
estipulando 10 de dezembro de 2017 a 
entrega da obra pela Edifica Engenha-
ria Ltda. – EPP, vencedora da licitação. 

Essa também foi a chamada para a 
reforma de uma dos mais tradicionais 
patrimônios históricos, turístico e cul-
turais de Macapá, o Mercado Central 
em 2015, com o prazo de entrega em 
2016, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO 
DOS 258 ANOS DE MACAPÁ. E após 
dois anos e três meses paralisada foi re-
tomada em fevereiro de 2018, sem pra-
zo para entregar. 

Mas o macapaense nem estranha 
mais, se revolta, reclama, mas não tem 
jeito, o prefeito de Macapá, Clécio Luís 

(REDE) não escuta, e 
quando o faz não resolve 
as reclamações do povo. 
As obras lançadas pela 
atual gestão de Macapá 
nunca tem uma sequên-
cia e nem o calendário é 
executado. A desculpa é 
a mesma: “Os recursos 
não são repassados”, o 
que demonstra a falta de 
poder político da base 
do prefeito de Macapá. 
Ele tem dois senadores 
que vivem sobre os ho-
lofotes nacionais e não 
conseguem atuar junto 
aos ministérios fede-
rais a manutenção dos 
repasses das verbas de 
emendas parlamentares 
e de projetos sociais, que a prefeitura 
conveniou em executar? 

A mais atual é a obra da Feira Ma-
luca, denominada de Mercado Modelo, 
que está orçada em R$ 1.353.000,00. 

Deste montante, R$ 1.349.990,00 é 
verba proveniente do Programa Calha 
Norte, resultado de emenda parlamen-
tar do senador Randolfe Rodrigues 
(REDE-AP) e o município entra com 
um recurso na ordem de R$ 3.010,00, 

como contrapar-
tida da verba fe-
deral. 

A emenda de 
Randolfe aten-
de a demanda 
apresentada pelo 
então titular da 
Secretaria Mu-
nicipal de De-
s e n v o l v i m e n -
to Econômico 
( S E M D E C ) , 
Lucas Abrahão, 
que foi a Brasí-
lia (DF) pedir 
apoio do senador 
para a execução 

da edificação da Feira Modelo. Cadê o 
poder político de Randolfe Rodrigues 
(REDE) e de Davi Alcolumbre (DEM), 
senadores da República com trânsito li-
vre entre os poderes brasilienses, e não 
conseguem alocar e definir a constân-
cia de R$ 2 milhões para as obras de 
importância social de Macapá.

Mercado Central e Feira Maluca
Mesmo sendo da mesma origem, as 

duas obras tem finalidades distintas, 
um mercado de feirantes e um espaço 
cultural. O Mercado Central se tornou 
um Centro Cultural, mantendo sua ar-
quitetura original e a ‘Feira Maluca’ se 
tornará um Mercado Modelo, com 88 
boxes com previsão de entrega até ja-
neiro de 2018. O projeto está lindo e 
perfeito, porém a execução que é o pro-
blema. 

Os dois empreendimentos tem tam-
bém em comum a origem dos recur-
sos que são do Programa Federal Ca-

‘Feira Maluca’
Conclusão do Mercado Modelo é incerta As obras executadas 

pela gestão Clécio 
Luís, nunca tem 

seus cronogramas cum-
pridos, os exemplos são 
muitos: Mercado Central, 
Creche Tia Chiquinha, da 
Fazendinha e outras que 
resultam em paliativos. A 
última é a feira maluca, 
que está desorganizada 
e as obras paralisadas. A 
atual administração não 
tem poder de fogo junto aos 
ministérios brasilienses, 
para que os recursos sejam 
alocados normalmente.
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lha Norte – o Mercado Central deverá 
custar R$ 2 milhões, ao ser concluído, 
segundo informou a prefeitura da capi-
tal, responsável pelo serviço. A previsão 
era de que a execução da ampliação e 
revitalização do espaço, que iniciou no 
mês de novembro de 2015, fosse con-
cluída até maio de 2016 e não aconte-
ceu, ficando paralisada e retomada em 
fevereiro de 2018, devido a alocação de 
R$ 750 mil para a obra. 

A Secretaria Municipal de Obras 
(SEMOB) informou que 
será feita a retirada do 
atual telhado para a cons-
trução de uma nova estru-
tura metálica e acústica no 
prédio e a previsão é que 
essa etapa seja encerrada 
em meados de julho. Será!

O mercado modelo 
que substituirá a popular 
‘Feira Maluca’ iniciou seu 
desmonte em 22 de junho 
de 2017. E estava com pre-
visão de inauguração até 
janeiro de 2018, de acordo 
com a prefeitura. 

Já era necessário e ur-
gente uma intervenção na 
tradicional feira do Bairro 
do Buritizal, pois além da 
desorganização, que justificava o seu 
nome, predominava a sujeira e o exces-
so de lixo. O local, quando não funcio-
nava para sua finalidade, era dominado 
pelos dependentes químicos e servia de 
ponto de tráfico de drogas. Outra feira, 
vizinha a essa é a da Feira do Peixe, lo-
calizada ao lado da Feira do Produtor, 
na 13 de setembro, de acordo com o 
Governo do Estado, será desmontada e 
passará a funcionar em local já escolhi-
do e salubre.

Os feirantes da Feira Maluca, tal 
qual no Mercado Central, foram re-
manejados para um outro espaço, para 
comercializarem os produtos, até que a 
revitalização da feira seja concluída.

Porém, o enredo se repete com no-
vos personagens, mas a mesma recla-
mação, o prejuízo financeiro daqueles 
que sobrevivem há décadas, da venda 
de hortifrutigranjeiros, peixe, carne e 
os próprios artesãos e ambulantes, que 
sonhavam com o cumprimento do cro-

nograma estabelecido para a entrega da 
obra em 10 de dezembro de 2017. Além 
de não ser entregue, não tem previsão 
para que isso aconteça e a justificativa é 
a falta do repasse dos recursos do Calha 
Norte.

E quem amarga o prejuízo?
O remanejo realizado pela Prefei-

tura de Macapá, na ‘Feira Maluca’, foi 
para a frente da antiga feira e com local 
descoberto, expostos ao sol e chuva e a 

lama. Os feirantes que ficaram alojados 
ao lado do prédio inacabado e dizem 
que o ambiente é sujo, fétido e propício 
à contaminação dos alimentos comer-
cializados. E todos dividem o mesmo 
pensamento pessimista: o Mercado 
Modelo nunca ficará pronto no prazo, 
como está acontecendo com o Mercado 
Central e o Shopping Popular.

“Vocês, de novo por aqui? Não mu-
dou nada não, meu filho. E pelo o que 
estou vendo, não vai mudar tão cedo”. 
Foi com essa frase que Maria das Gra-
ças Andrade recebeu, na manhã da úl-
tima segunda-feira, a equipe de repor-
tagem da TRIBUNA AMAPAENSE. 
Feirante há mais de dez anos, Maria das 
Graças já foi entrevistada outras vezes 
e a resposta dela revela o que mudou 
durante os intervalos que a TA foi ao 
local registrar se as obras haviam sido 
retomadas. “Perdi as esperanças, nessa 
atual administração é certeza que não 
ficará pronto”, afirma. 

Maria vende frutas em 
uma barraca. Logo cedo 
chega ao local improvi-
sado da feira – e ajeita 
os produtos em cima da 
estrutura de madeira e 
ferro. Mas antes de expor 
os produtos, preocupa-se 
com a limpeza do local, 
pois fica próximo a Av. 
Claudomiro de Moraes 
“Sempre tem lixo acumu-
lado e a catinga é horrível. 
Dá vontade de vomitar 
com a sujeira”, desabafa. 

Na falta do apoio do 
órgão responsável pela 
limpeza pública são os 
próprios feirantes que 
providenciam a assepsia 

da área. É aí que entra em cena Edílson 
Ramos de Sousa. Por R$ 20,00 limpa 
toda extensão da rua onde as barracas 
ficam montadas. “É uma forma de ga-
nhar um dinheirinho, né?”, diz o aju-
dante dos comerciantes. 

Não demora muito e a rua está suja 
novamente. Para alguns a cena é consi-
derada natural. “Feira é assim mesmo. 
Tem que ser meio bagunçado. Não se 
pode exigir muito já que estamos no 
meio da rua. Acho que se emperiquitar 

demais, perde a graça”, afirma o apo-
sentado José Gildenor da Silva, 60 anos, 
assíduo nas feiras livres da cidade.  

A falta de cuidado com a higiene é 
perceptível. Feirantes e clientes ma-
nuseiam alimentos ao mesmo tempo 
que pegam em dinheiro. Mesmo que 
quisessem, não seria possível lavar as 
mãos. Não há banheiros. 

O prédio está cercado pelo tapume e 
encontra-se inacabado. Do lado de fora 
a placa anuncia: “Reforma e Ampliação 
do Mercado Modelo das Rocas. Valor: 
R$ 1. 212.372,53. Início das obras: 01 de 
janeiro de 2017 – Prazo de entrega: 10 
de dezembro de 2017. 

Feira não é coisa nova. Pelo contrá-
rio, é uma tradição milenar. As feiras 
passaram a ser consideradas importan-
tes no século XI. Eram locais de con-
centração de pessoas, onde muitos se 
juntavam para comprar e vender. Ain-
da hoje é assim. Pesquisando a origem 
dos feirantes será constatada a presença 

de representantes de vários municípios. 
Em suma, a feira e seus costumes são 
antigos. Mesmo que há tanto tempo se 
faça feira praticamente da mesma for-
ma, existem pré-requisitos de higiene 
suscitados pela modernidade. Mas isso 
não ocorre, com ênfase, na feira de Ma-
capá. Ao lado do forno onde Eunice faz 
a comida, temos a presença de animais 
domésticos e o chão está repleto de vís-
ceras, cascas de frutas e legumes. Ali-
mentos acondicionados sem nenhum 
cuidado completa o cenário.

“Se terminarem essa obra do Merca-
do as coisas podem melhorar. Mas eu 
garanto ao senhor que minha comida é 
limpa. Uso vários baldes de água para 
lavar tudo e os panos são separados. 
Tem o de enxugar louça, limpar a mesa 
e cobrir as comidas”, explica Maria Eu-
nice.

Mercado Central – comerciantes 
despejados reclamam

Sem perspectivas de vida e com os 
negócios em baixa. É assim a atual si-
tuação de cerca de 20 comerciantes que 
foram remanejados do antigo Mercado 
Central, realizaram um ato de protes-
tos para que as obras fossem iniciadas. 
A promessa do prefeito Clécio Luís era 
de inaugurar 18 boxes, e no dia 04 de 
fevereiro de 2016, seria comemorado o 
aniversário de 258 anos da Cidade Ma-
capá, com show cultural no novo Mer-
cado Central. Os comerciantes rema-
nejados fizeram uma manifestação no 
sábado dia 03 de fevereiro de 2018, as 
vésperas do aniversário de Macapá. Se 
concentraram em frente ao mercado e, 
por volta de 10h, cantaram “parabéns” 
e fizeram o corte de quatro bolos, dis-
tribuídos entre eles, junto com os refri-
gerantes e doces. 

Atualmente eles ocupam um peque-
no galpão localizado na frente do anti-
go prédio. O espaço, conhecido como 
“Amarelão”, é pequeno e as condições 
de higiene e segurança são precárias. 
Os comerciantes reclamam. É o caso do 
chaveiro Jaílson de Oliveira.

“Sinceramente já nem sei quan-
to tempo estamos aqui neste espaço 
aguardando a finalização do mercado. 
A falta de infraestrutura deste local ce-
dido para nós é visível. Para se ter ideia 
não tínhamos banheiro e nem água. 
Eu construí o banheiro e água chegou 
somente ano passado. Com a demora 
muitos comerciantes faliram, devido a 
perda da clientela”, explica. 

Os comerciantes da Feira Maluca 
estão com as barracas em dois pontos: 
no pátio da obra da feira e dentro do 
galpão. Dentro do galpão, a divisão en-
tre um ponto e outro é feito de maneira 
irregular e cada comerciante oferece o 
serviço da maneira que pode. Ao lado 
de um freezer repleto de peixe que não 
apresentavam condições dignas de hi-
giene um senhor que preferiu não se 
identificar consertava ventiladores. 

Aglomerados, serviços de consertos 
de aparelhos eletrônicos, bar, restau-
rante e açougue ficam lotados em horá-
rios de maior movimento.



Reinaldo Coelho
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Alex Oliveira lança ‘Ex-Cravo’ seu pri-
meiro livro de uma tetralogia

O Amapá é um Estado privile-
giado em escritores, poetas e 
poetisas, músicos, atores, atri-

zes, dramaturgos, coreógrafos, artesãos e 
artistas plásticos. O maior problema é a 
divulgação de seus textos e a exibição de 
sua arte. Temos no Estado um Teatro e 
uma Biblioteca Pública, nenhuma galeria 
de arte pública. Funcionam, uma peque-
na, mas importante, Galeria Sumaúma e 
o teatro e Galeria do SESC que atendem 
os artistas locais e nacionais. 

Muitas ações de iniciativas dos pró-
prios artistas, escritores, tem possibili-
tado aos escritores e poetas que em uma 
vigorosa e criativa safra vem surgindo e 
destacando-se. Aqui aproveitamos para 
destacar as iniciativas da imortal Alcinéia 
Cavalcante que estende a toalha das artes 
na Boca da Noite e/ou pendura as poesias 
nos fios das artes nas praças e alamedas 
de Macapá. 

Porém esse anseio dos jovens autores 
em mostrar seus textos e a fome dos lei-
tores amapaenses, além do avanço tecno-
lógico da internet nas estantes de livros 
das Bibliotecas, trouxe um novo projeto 
da gerencia da Biblioteca Pública Elcy 
Lacerda em procurar, trazer para seus sa-
lões, novos visitantes e ao mesmo tempo 
colocar além dos livros, os próprios es-
critores lendo ou declamando seus textos 
juntos. 

Essa reinvenção da biblioteca, em 
pouco espaço de tempo, como dizem os 
usuários da redes sociais, virilizou e hoje 
dos poucos visitantes eles já chegam as 
centenas, e quando tem noite de autógra-
fos a biblioteca lota.

O diretor da Biblioteca Pública, José 
Pastana, destaca a importância de man-
ter o órgão à disposição dos segmentos 
culturais incentivando a realização de 
diversas programações, a exemplo do 
lançamento de livros. “A biblioteca é um 
ambiente propício a esse tipo de progra-
mação e, há tempo, não tínhamos este 
tipo de eventos. É algo que vem dando 
certo e, que tem atraído um grande pú-

blico para o local”, destacou. 
E o quarto livro lançado em 2018, pela 

instituição, foi o de um jovem de 25 anos, 
que encontrou a literatura aos 12 anos, e 
por isso sofreu bullying na escola e que 
se revele, sua vida estudantil foi realizada 
em Escola Pública. Foram muitos os pro-
blemas para superar que este jovem teve 
de enfrentar, desde a aceitação e a confia-
bilidade de seus escritos, como o “calvá-
rio” em conseguir patrocínio para impri-
mir e poder chegar a almejada noite de 
glória em autografar um exemplar e ser 
festejados pelos seus pares, com um show 
de artistas que tinha ouvido falar e lido, 
mais ainda não convivido pessoalmente.

Ex-Cravo é um livro extremamente 
crítico. O evento de autógrafo de Alex 
Oliveira contou com a presença de pres-
tigiadas personalidades da sociedade 
amapaense, compôs a mesa o diretor da 
Biblioteca, José Queiroz Pastana, a presi-
dente da Associação literária do Estado 
do Amapá(ALIEAP), Jô Araújo, o re-
presentante da Academia Amapaense de 
Letras, Luiz Alberto Guedes, a escritora e 
blogueira literária Drilly Manfre. 

Olhe o que o Alex Oliveira conta so-
bre sua trajetória de escritor: “Interes-
sei-me por literatura ainda no ensino 
fundamental em eventuais situações de 

bullying. Tenho inspirações de Raquel 
de Queiroz, Lima Barreto. Escrevi o meu 
primeiro romance aos 12 anos, após co-
nhecer questões sobre a semana de arte 
moderna de 1922. Desde então não parei 
mais de criar. EX-CRAVO surgiu há cer-
ca de seis anos durante uma releitura de 
‘Triste fim de Policarpo Quaresma’ com-
binado a algumas distopias estrangeiras, 
mas com o passar dos anos senti a neces-
sidade de modificar o conteúdo por ra-
zão dos acontecimentos políticos atuais. 
EX-CRAVO é o primeiro livro de uma 
tetralogia”. 

Orgulhosamente, ele conta que Alex 
Oliveira é seu nome autoral e que de nas-
cimento é Alex Sandro Silva de Oliveira. 
Nascido em 02/09/1992 em Macapá-AP, 
Brasil. Estudante de escola pública em 
toda sua formação. Formado em Letras 
pela Faculdade de Macapá (FAMA) pelo 
FIES. “Sou feliz, pois sou a prova que a 
escola pública é uma instituição série e 
de qualidade, pois minha caminhada foi 
feita na rede de ensino do meu Estado e 
para isso é preciso ser bom aluno, inte-
ressado e ter pais apoiadores e incentiva-
dores e encontrar na sala de aula, mestres 
que completem esse apoio”. 

Ter hoje seu primeiro livro publicado 
nos sites de vendas de livros, cobertura 
da imprensa cultural e festa de autógra-
fo não foi fácil. “É ‘parir’ um filho. Pri-
meiramente comecei enviando o original 
para algumas editoras. Mas pelo fato de 
não ser autor conhecido decidiram por 
não me publicar. Diante disso passei a 
procurar o serviço gráfico, mas os valo-
res orçados eram exorbitantes. Mas, gra-
ças a Deus, consegui um patrocínio de 
um amigo que arcou com as despesas e 
hoje está circulando e sendo lido”.

Ex-Cravo 
A obra é de ficção distópica, estado 

imaginário em que se vive em condições 
de extrema opressão, desespero ou pri-
vação. Alex conta que a inspiração para 

escrever o livro surgiu das leituras de 
obras como “Jogos vorazes” e “Divergen-
te”. “Sou um leitor assíduo desse gênero”, 
frisou.

A narrativa do livro é vivida no Brasil 
no ano de 2115, num momento em que o 
país seria vendido para a China. É quan-
do ocorre uma reforma estrutural para 
que o Brasil se torne um anexo chinês. 
Com isso são criados três blocos espe-
cíficos para a circulação de mercadorias 
dentro do, agora chamado ‘Outro Mun-
do’.

Na ficção o governo determina que 
ninguém pode ter acesso a qualquer tipo 
de conhecimento e que, a partir dos 16 
anos, cada cidadão é obrigado a parti-
cipar da seleção de recrutamento para 
compor um dos blocos. “A mensagem 
principal do livro é que a corrupção pode 
levar à ruína de um país e que o conheci-
mento é necessário em qualquer circuns-
tância”, ressaltou Alex.

Sinopse
O livro é uma ficção futurista. A his-

tória se passa no ano de 2115, quando o 
Brasil não é mais Brasil, chama-se ‘Outro 
Mundo’, adquirido pela China, a maior 
potência do planeta Terra.

O Brasil deixou de ser Brasil porque 
se enveredou em dívidas externas e se de-
teriorou internamente.

Nesse processo, para o brasileiro ou 
ex-brasileiro pertencer à nova ordem so-
cial tem que se habilitar a um dos blocos 
existentes: Decano, Centenário e Mile-
nar.

Para a manutenção desses blocos, 
adolescentes a partir de 16 anos come-
çam a ser recrutados. Se aprovados rece-
berão ‘O Conhecimento’, a viga mestra da 
sociedade chinesa no Outro Mundo. 

No mais, é participar dos lançamen-
tos na Biblioteca Pública Elcy Lacerda, 
adquirir as obras, e se encantar com a 
veia literária do jovem Alex Oliveira e 
dos demais autores.

Biblioteca Elcy Lacerda apoia jovem escritor 



Juscelino Pan-
toja represen-
tou a acade-

mia Nova União. O 
pugilista precisou de 
menos de três minu-
tos para mostrar por 
que é um dos me-
lhores boxeadores 
do Amapá nos últi-
mos anos. 

No sábado (16), 
o pugilista Juscelino 
Bonifácio Pantoja 
encarou as areias es-
caldantes da praia de 
Ipanema, no Rio de 
Janeiro, para dispu-
tar a 12ª edição do 
Circuito de Beach 
Boxing. O amapa-
ense venceu Clécio 
Gomes, na categoria 
66 quilos, por no-
caute técnico. 

Juscelino Pantoja representou a aca-
demia Nova União. O pugilista precisou 
de menos de três minutos para mostrar 
sua categoria. Com a vitória o amapaen-
se conquistou uma medalha que este ano 
homenageou o lutador e ex-campeão do 
UFC, José Aldo. 

Nascido em Macapá, Juscelino deu 
seus primeiros passos no boxe no proje-
to social da Academia Nelson dos Anjos. 
Mesmo longe, o amapaense não esqueceu 
os ensinamentos do seu antigo professor. 

A 12ª edição do Circuito de Beach Bo-
xing contou com 17 lutas, sendo seis no 
feminino. Nesta modalidade, os atletas 
lutam descalços, o ringue é menor do que 
o tradicional (5mx5m) e tem três rounds 
de 1,5 minuto por um de descanso. Além 
disso, as luvas são mais acolchoadas e re-

duzem os danos físicos.

Ciodes abre inscrições para o projeto 
Tatame da Cidadania 

A coordenação do projeto Tatame da 
Cidadania: Formando Cidadãos Através 
das Artes Marciais, espera fechar, nas pró-

ximas semanas, as turmas de alunos para 
dar início às aulas. Estão sendo ofertadas, 
150 vagas para alunos na faixa etária de 8 
a 12 anos, vindos de escolas públicas do 
estado. O projeto foi lançado no último 
dia 5 de março pelo Centro Integrado de 
Operações de Defesa Social (Ciodes), res-
ponsável pelos registros de ocorrências 
policiais no Amapá. 

As atividades serão oferecidas pela Po-
lícia Militar e as aulas gratuitas são minis-

tradas por servidores do próprio Ciodes. 
As escolas atendidas são, José de Alencar, 
Mário Andreaza, Araçari Correa, Ma-
ria Ivone de Menezes e Edgar Lino. As 
inscrições podem ser feitas nas referidas 
escolas. Serão formadas três turmas nos 
períodos da manhã e tarde. A ideia é ex-
pandir o projeto para outras instituições e 
municípios do estado. 

O principal critério para o ingresso dos 
alunos é a falta de condições financeiras 
para pagar uma academia. O ambiente no 
qual o aluno convive, também é observa-
do, principalmente, em situações de risco 
social. A ideia é colocar na rotina do parti-
cipante, algo novo que desperte interesse. 

É aí que entra o esporte associado a ou-
tros elementos, como disse o coordenador 
do projeto capitão Edmilson Matos. “Jun-
to ao esporte, vamos oferecer noções de 
bons costumes, 
respeito, disci-
plina, cidadania, 
bom convívio e o 
reconhecimento 
da autoridade dos 
pais, professores 
e outros respon-
sáveis e orienta-
dores. É o esporte 
formando cida-
dãos”, completou. 

Luta no tata-
me 

A iniciativa conta com a parceria do 
Ciodes, escolas estaduais e a Vara de Exe-
cuções Penais e Medidas Alternativas 
(Vepma) e o foco está nas artes marciais 
como Muay Thay, originário da Tailândia 
e considerado, por lá, como um desporto 
nacional. 

No Brasil, a luta se popularizou ao lon-
go dos anos e ganhou espaço nas acade-
mias. O Muay Thay é conhecido como “a 
arte das oito armas” por usar golpes com-
binados de punhos, cotovelos, joelhos, ca-
nelas e pés. 

Já o Jiu Jitsu é uma arte marcial japo-
nesa que utiliza técnicas de golpes conhe-
cidas como alavancas, além de torções e 
pressões para derrubar e dominar o opo-
nente. Ele também se popularizou no Bra-
sil, alcançando número considerável de 
simpatizantes.

Amapaense vence competição de 
Beach Boxing no Rio de Janeiro
Da Editoria

Macapá-AP, 24 a 30 de março de 2018 15ESPORTE



Macapá-AP, 24 a 30 de março de 201816 PUBLICIDADE



Academia Amapaense de 

Batuque e 
Marabaixo

Quarenta representantes das entidades tradicionais compõem a Academia 

Macapá-AP, 24 a 30 de março de 2018 17

Página 20



Mário Sérgio dos Santos Ribeiro – meio-campista do futebol amapaense – 57 anos
Reinaldo Coelho

A editoria do pioneirismo tem 
apresentado uns personagens do 
meio esportivo, principalmente 

do mundo do futebol de campo, que atu-
aram nas competições do Copão da Ama-
zônia e hoje, estamos apresentando Mário 
Sérgio, um dos grandes meio-campistas 
amapaense e que tem o futebol genético, 
pois é filho de “Vandoca”, que já foi homena-
geado por esta editoria. Vandoca é um dos 
mais antigos alfaiates de Macapá e também 
ex-jogador de futebol, é oriundo da Rua da 
Praia, hoje Rua da Orla da frente da cidade, 
tem 85 anos. 

Mário Sérgio dos Santos Ribeiro, nasceu 
em Macapá, no ano de 1961. Seu pai, “Va-
doca” – É um dos mais antigos alfaiates de 
Macapá e também ex-jogador de futebol, é 
oriundo da Rua da Praia, hoje Rua da Orla 
da frente da cidade, tem 85 anos. Sua mãe 
era oriunda da Região do Marajó, foi pro-
fessora tanto no Estado como no município. 
Mário Sérgio é de uma família de 9(nove) 
irmãos, onde 1(um) já é falecido. São 5(cin-
co mulheres e 3(três) homens, sendo um 
dos mais velho dos homens. Iniciou seus 
estudos no Colégio Alexandre Vaz Tavares, 
estudou também no Colégio Polivalente 
Tiradentes e no Colégio Amapaense onde 
concluiu seu 2º grau. “A trajetória de vida da 
minha família, se confunde com a trajetória 
das famílias que vieram em busca de traba-
lho e o desenvolvimento do recém criado 
Território Federal do Amapá”. Mário Sérgio 
é formado em Engenharia Florestal pela an-
tiga FCAP (Faculdade de Ciências Agrárias) 
de Belém do Pará. Nosso craque, hoje, está 
com 56 anos de idade. 

O craque Mário Sérgio conta que sem-
pre gostou de bater bola. “Quando eu era 
adolescente chegava da escola meio-dia me 
ajuntava com os meus vizinhos pra jogar 

futebol. Certa vez meu pai me deixou de 
castigo, amarrou com uma linha de costu-
ra pra não sair pra rua. Minha mãe vinha, 
desamarrava... e pronto! corria pra jogar 
futebol. Antes dele chegar a noite... voltava 
lá pro meu lugar... pra mostrar pro meu pai 
que tinha me comportado...

Morei onde é hoje a Pirâmide, próximo 
onde é hoje o Supermercado Fortaleza, na 
Tiradentes – Jogávamos bola nesse pedaço 
– Estudava no Alexandre, passava direto na 
rua. Nesse tempo não havia essa praça be-
líssima que é a Floriano Peixoto, só existia 
um caminho e um lago, onde jogávamos 
bola. Depois vim morar próximo do cam-
po da Sede dos Escoteiros Marcílio Dias. Lá 
comecei a praticar “pelada”, me metia junto 
com os grandes, isso era por volta de 1976. 
Fui levado para o juvenil do Trem pelo meu 
padrinho Francisco Salles Lima, o Chicão, 
juntamente com o Manga e seu Okada, ti-
nha meus 15 anos, categoria de base junta-
mente com Roberto, Murica, Vitor, Valdir, 
Dodoca, Carumbé e muitos outros. A partir 
daí, a gente começou a jogar futebol naquela 
famosa base que o Trem sempre teve”. 

Mario Sérgio defendeu somente dois 
clubes o Trem e o Macapá, fez parte da Sele-
ção Amapaense. “Joguei no Trem entre 1976 

a 1981, depois fui para o Esporte Clube Ma-
capá em 1981 até 1985, retornei pro Trem 
Desportivo Clube em 1986 até encerrar mi-
nha careira em 1993/1994”.

Participou de 6(seis) edições do Copão 
da Amazônia atuando quatro vezes pela 
equipe do Trem Desportivo Clube e duas 
vezes pelo Esporte Clube Macapá. “Partici-
pei do meu primeiro Copão em 1982, chave 
em Macapá. Já em 1983 participei do Copão 
realizado em Rio Branco no Acre, também 
atuando pela equipe do Macapá. Estive pre-
sente atuando pela equipe do Trem Despor-
tiva Clube nos Copões de 1986, 1987, 1988 
e 1990, sendo Tetracampeão do Copão da 
Amazônia”.

“O Copão da Amazônia representou, 
não só pra mim, mas com todas as pesso-
as que você conversar, irão dizer que foi um 
momento impar no futebol. Era um mo-
mento que congregava os ex-territórios na-
quela época. Os times se reforçavam. Clubes 
que tinham mais proximidades com centros 
como Goiás, Mato Grosso, Paraná sempre 
reforçavam suas equipes para participar 
do Torneio da Integração da Amazônia. 
Um evento que o público adorava, os 
torcedores compareciam em massa nos 
estádios sedes dos jogos. Uma rivalidade 
muito grande entres as equipes desses. 

Mario participou da Seleção Amapa-
ense de 1979 em Roraima no Torneio de 
Seleção do Norte. “A seleção era forma-
da por mim, Baraquinha, Roberto Gato, 
Jason, Itamar, Camecran, Walter Vieira, 
Eudo, Marcelino, Birungueta, Jordan, 
Mário Palito, Taurys, Áldeno e Rober-
to Foguetinho. Éramos muito novos, 
alguns com diferença pouca de idade. 
Eudo, lá do município de Amapá – pou-
ca gente se lembra. Foi um dos grandes 
jogadores dessa seleção, ponta-esquerda, 
irmão do Valter Vieira. Depois a maio-
ria desses jogadores foram pra clubes 

fora do Amapá, caso do Baraquinha, Jason, 
Taurys, Marcelino, Itamar, Roberto Gato, 
foram pra Belém, atuar no Clube do Remo”.

 
Futebol amapaense de hoje
O profissionalismo foi implantado de 

uma forma pra atender uma demanda de 
pressão da CBF. Ninguém estava preparado 
naquela época. Nem jogador, nem dirigente, 
nem a própria federação. Até 1994 o campe-
onato levava público ao estádio, hoje eu digo 
o seguinte – “o nosso futebol está precisando 
dessa reformulação, mas tem que chegar na 
peça chave, que é o público”. O público alvo 
que ele não consegue chegar é o “Jovem”. A 
juventude tem um percentual muito grande 
na população de Macapá, principalmen-
te. Mas não consegue talvez por ter outras 
coisas como: a internet, jogos eletrônicos, 
que impossibilita. Já foram feitas tentativas 
boas como o campeonato sub-20, que atra-
em muitos jovens. Mas o futebol ainda não 
conseguiu chegar nesse nível dos jovens, pra 
poder voltar a ter aquele futebol que encan-
tava e revelava muitos craques para o fute-
bol brasileiro. Não entendemos como não se 
consegue no mínimo arrumar o gramado e 
a iluminação do nosso Estádio Glicério de 
Souza Marques, localizado no centro da ca-
pital. A gente ainda tem esperança que isso 
possa acontecer, até pra motivar o futebol 
amapaense voltar a ser aquele celeiro de cra-
ques que era no passado.

Me formei em Engenharia Florestal. Sou 
funcionário do ex-território. A partir daí 
passei a desenvolver minhas atividades na 
área ambiental. Já trabalhei no IMAP (licen-
ciamento e fiscalização). Hoje trabalho com 
questão de Gestão Ambiental dos Municí-
pios. (Fonte: Franselmo George/Copão da 
Amazônia)

“... O futebol ainda não conseguiu chegar nesse nível dos jovens, pra poder voltar a 
ter aquele futebol que encantava e revelava muitos craques ...” (Mário Sérgio)
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Certa vez, em uma aula de 
História para o 1º Colegial, 
com alunos de cerca de 15 

anos, um garoto me perguntou se não 
havia nada de bom para ser ensinado 
sobre os africanos além de guerras e 
escravização. Apesar da amostragem 
ser pequena, de onde viria aquele po-
sicionamento? Uma possível respos-
ta passa pela imagem que se tem da 
África. Malcolm X, expoente da luta 
pelos Direitos Civis nos, disse: “A im-
prensa é tão poderosa que pode fazer 
um criminoso parecer que ele é a víti-
ma e fazer a vítima parecer que ela é 
o criminoso”. Vamos estender a frase 
de Malcolm ao cinema e a televisão, 
poderosos instrumentos na criação de 
estereótipos.

Voltemos à sala de aula: é preciso 
mostrar que a História da África An-
tiga, na época do desenvolvimento de 
gregos e romanos, por exemplo, foi 
sempre de destaque e contato íntimo 
com os europeus. Sabemos que por 
volta do século VII a.C., houve pro-
funda influência egípcia sobre os gre-
gos. J. H. Parry, em seu The establish-
ment of the Europpean hegemony 
afirma que “A lei, a ciência, a filosofia 
e a religião egípcia influenciaram di-
retamente a formação da cultura das 

Pantera Negra é coisa de preto - é brilhante
Vladimir Miguel Rodrigues cidades da Jônia, especialmente em 

Atenas”. A história de Atlântida, reve-
lada por Platão em seu “Timeu”, teria 
sido contada por um egípcio a Sólon, 
em viagem à África. Só uma civiliza-
ção brilhante como a egípcia, de fa-
raós e Cleópatras pretas poderia criar 
um complexo sistema matemático-
-engenheiro para erguer as suas famo-
sas pirâmides, sobre as quais até hoje 
se houve da boca de néscios: “Só pode 
ser coisa de ET”. Não ouço o mesmo 
para o Coliseu romano ou o Parthe-
non ateniense.

Essa é uma pequena amostra da 
grandiosidade das civilizações afri-
canas, que nos fazem questionar: por 
que a visão que se tem da História do 
continente é tão diferente? A mudan-
ça ocorreu a partir da Idade Média. As 
invasões bárbaras do final do século V 
d.C. tornaram a vida rural, reduzindo 
a intelectualidade ao controle religio-
so. O professor norte-americano C. 
Robinson, em seu Black Marxism, ex-
plica: “As antigas civilizações do Mun-
do Antigo, na Ásia como na África, 
tornaram-se lendas, preservadas, na 
maioria das vezes, na obscura narra-
tiva bíblica. Como o conhecimento se 
tornou cada vez mais preservado em 
monastérios, visões seculares assu-
miram um caráter de raridade frente 
ao compromisso da cristandade em 
interpretar a História de acordo com 
as percepções divinas. O etnocentris-
mo, legitimado pelas autoridades da 

Igreja, e a ignorância, foram as duas 
fontes do conhecimento medieval, 
tornando-se a base do conhecimento 
do mundo. Por fim, com a evolução 
da ideologia cristã a um nível global, 
é suficiente afirmar que a humanidade 
foi dividida em duas coletividades: o 
exército da Luz e o das Trevas”.

Logo, os povos africanos foram re-
duzidos à expressão “negros”, rebaixa-
dos a um povo sem História, territó-
rio, Metafísica, religião e associados 
ao Mal, como em inúmeras expressões 
na língua portuguesa. A partir da Bí-
blia, “fonte da História”, surgiram as 
justificativas para a escravização dos 
africanos, como “a maldição de Cam”.

Quase 4 séculos de escravidão na 
América causaram um impacto terrí-
vel na formação das sociedades pós-
-abolição, não só no sentido de inte-
gração, mas também nos obstáculos 
para afirmação racial devido à des-
truição psicológica em relação à sua 
imagem: o cabelo, a pele, o nariz, a 
boca, a História, a religião... quantos 
relatos de crianças temos a respeito 
do racismo nosso de cada dia? Como 
conseguem desenvolver-se perante 
uma sociedade que impõe padrões de 
beleza baseados na branquitude?

É nesse contexto que Pantera Negra 
insere-se para repensar essa tendên-
cia. Wakanda retoma o brilhantismo 
das civilizações antigas africanas, ca-
paz de criar tecnologias impensáveis 
para as outras potências. Um elenco 

composto de personagens negras po-
derosas: sacerdotisas, guerreiras, cien-
tistas, princesas, todas(os) com suas 
roupas tradicionais e cabelos naturais 
como uma demonstração não só de 
poder, mas de BELEZA! E um detalhe, 
o poder de T´Challa é fruto de uma 
“magia negra”, até hoje vista como algo 
ruim. Que criança ou adolescente ne-
gra(o) não se sentirá representado ali? 
Logo após o lançamento, um vídeo do 
portal “Quebrando o Tabu” mostrava 
crianças e adolescentes negras(os) re-
percutindo o filme e ouvia-se “eu me 
vejo lá”, “tem um super-herói que se 
parece comigo”.

Estou certo de que o combate ao 
racismo tem início na Educação, com 
o destaque para a História da África 
e suas riquezas, tão importantes como 
as da Europa, assim como o desen-
volvimento da cultura afro-brasileira 
e suas manifestações atuais, descons-
truindo visões passadas e criando um 
ambiente propício à diversidade e ao 
respeito. Passa também pelo repa-
ro histórico de um trauma do nosso 
passado até agora não resolvido, a es-
cravidão, como medidas afirmativas 
já efetivadas há anos, como as cotas, 
e termina nas medidas punitivas às 
agressões racistas.

Vladimir Miguel Rodrigues é autor 
de “O X de Malcolm e a questão racial 
norte-americana”(Ed. Unesp) e dou-
torando em Letras na Unesp de São 
José do Rio Preto.



Reinaldo Coelho
Academia Amapaense de Batuque e Marabaixo

Quarenta representantes das entida-
des tradicionais compõem a Academia 

A ideia de criar a Academia 
Amapaense de Batuque e 
Marabaixo (AABM) surgiu 

do interesse dos fundadores, represen-
tantes de grupos tradicionais e lideran-
ças quilombolas, do marabaixo e reli-
giosas, que discutiram a necessidade de 
uma entidade que resguarde a memó-
ria, tradições e cultura afrodescendente 
do Amapá.

No dia 22 de março a (AABM) foi 
instalada oficialmente e 40 acadêmicos 
foram empossados como imortais, as-
sumindo as cadeiras que homenageiam 
os pioneiros da cultura tradicional do 
Amapá. O padre Paulo Roberto Matias 
foi escolhido por aclamação para pre-
sidir a Academia por ser o idealizador 
do projeto, e está à frente dos trabalhos 
desde janeiro, quando os fundadores 
iniciaram os estudos de pessoas que re-
presentam a cultura do Amapá. A so-
lenidade de fundação aconteceu com 
missa, cortejo, posse e coquetel.

A ideia principal da AABM tem 
como foco o estudo e valorização da 
história de pessoas que contribuíram 
e contribuem com suas experiências e 
trabalho para a manutenção da sabe-
doria popular. Três comissões foram 
formadas para a avaliação e seleção 
de 40 nomes para serem homenagea-
dos como patronos das cadeiras e dos 
imortais que irão ocupá-las.

Os patronos escolhidos são perso-
nalidades já falecidas, 20 da zona urba-
na e 20 da zona rural, detentores do sa-
ber popular assistemático das culturas 
do marabaixo e batuque e suas raízes 
religiosas. 

“Na seleção os critérios não foram 
escolaridade nem profissão, mas sim 

o conhecimento da cultura popular e 
o esforço para que fosse mantida. Essa 
contribuição pessoal dos antepassados 
é histórica, e graças a ela nossas tradi-
ções estão mantidas. Estes antepassa-
dos precisam ser respeitados e reco-
nhecidos, por isso pensamos em um 
projeto sério e diferente de tudo o que 
já foi feito”, disse Danniela Ramos, da 
coordenação.

“A Academia será formada por guar-
diões da memória da cultura do Amapá, 
por seus contadores e cantadores, que 
não podem ser esquecidos, eles preci-
sam desse respeito, por serem os prota-
gonistas e detentores do saber popular. 
É uma entidade que se propõe a estudar, 
pesquisar com base no social, antropo-
lógico, religioso e cultural, que vai unir 
as comunidades e agregar em seu en-
torno a sociedade em geral, e garantir o 
respeito e orgulho do povo do Amapá”, 
enfatiza o presidente da entidade, padre 
Paulo Roberto Matias (Mariléia Maciel)

Acadêmicos imortais e patronos
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Generalizações perigosas
Assistindo um programa jor-

nalístico da Globo News 
onde quatro comentaristas 

políticos analisavam a consequência 
da decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral em desautorizar a prisão imedia-
ta do ex-presidente Lula na segunda 
feira 29 de março, quando o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região deverá 
julgar os “Embargos de Declaração” 
impetrado pela defesa do ex-presi-
dente. Lá pelas tantas, inevitável, pois 
a pauta da Suprema corte também irá 
votar o fim do foro privilegiado, uma 
das comentaristas, Eliane Cantanhede, 
afirmou que via com extrema preocu-
pação o fim do foro, pois os detentores 
desta distinção jurídica iriam cair nas 
mãos dos juízes de primeiro grau. E 
sentenciou: vai ampliar a impunidade, 
pois os juízes são amigos dessas auto-
ridades, as esposas tomam chá juntas 
e os filhos estudam na mesma escola. 
Essa relação vai garantir aqui ali favo-

res pessoais.
Fiquei perplexo com a afirmação 

peremptória da jornalista. Falou com 
absoluta convicção e o Merval Pereira 
e o Carlos Alberto Sardemberg diver-
giram e citaram os juízes Bretas do Rio 
de Janeiro e Sérgio Moro de Curitiba e 
mais um juiz do Maranhão que atuam 
em suas jurisdições na contramão da 
afirmativa da jornalista e, ela replicou: 
apenas três.

Eu pensei nos nossos juízes e com 
certeza outros telespectadores Brasil 
afora devem ter pensado o mesmo. 
Nós aqui também temos excelentes 
magistrados. Comprometidos com a 
boa justiça e zelosos pelo seu mister. 
Que aplicam a lei de acordo com os 
códigos pátrios e por vezes tenho noti-
ciado juízes se julgarem impedidos em 
causas que envolvem pessoas de suas 
relações pessoais ou de parentesco.

Dois exemplos cito aqui e poderia 
citar dezenas, mas fico com o Juiz Fe-

deral João Bosco que tem demonstra-
do no desempenho de sua função ju-
dicante um enorme compromisso com 
a justiça, sentenciando o direito para 
quem de fato possui o direito e por ve-
zes atuando no campo social, buscan-
do solucionar empasses que se resolvi-
dos favoravelmente darão ao cidadão 
mais dignidade, como é o caso da re-
tomada do Programa Luz Para Todos 
no Amapá, que estava parado por mais 
de sete anos e agora dia 9 de abril será 
assinado o contrato entre o Ministério 
das Minas e Energia e a Companhia 
de Eletricidade do Amapá para que a 
1ª parte do Programa seja retomado, e 
vai beneficiar mais de 11 mil famílias 
que moram no interior sofrendo com a 
falta de energia elétrica. Serão mais de 
R$ 360 milhões que serão investidos 
no Amapá.

O outro é o desembargador Gilber-
to de Paula Pinheiro, que tem defendi-
do em fóruns internacional e nacional 

o meio ambiente amazônico e é autor 
do projeto “Justiça Itinerante” uma das 
mais exitosas ações de cidadania da 
justiça amapaense, que já rendeu prê-
mio internacional a juíza Suely Pinni 
que comandou o programa por muitos 
anos.  

Estranhei que uma acusação grave 
contra os magistrados feita em progra-
ma nacional visto mundo a fora, a As-
sociação dos Magistrados Brasileiros 
tenha engolido essa acusação genera-
lizante, em minha opinião, irrespon-
sável e ofensiva contra aos juízes de 
primeiro e segundo graus no País. As 
declarações da jornalista Eliane Canta-
nhede que pelo jeito alega que a justiça 
brasileira é composta na sua totalida-
de por juízes que julgam baseados no 
grau de amizade dos réus e não emba-
sados no direito caiu no silencio.

É de fato a “fulanização” da justiça 
e o pior, os juízes concordaram, pois 
quem cala consente.

O recente confronto verbal 
entre dois ministros do 
Supremo Tribunal Fede-

ral foi um episódio revelador de de-
sesperadoras debilidades pessoais e 
organizacionais/institucionais que, 
retroalimentando-se, provocam ou 
amplificam adoecimentos e crises 
políticas; destroem pessoas, organi-
zações e instituições; podem afun-
dar uma Nação.

Uma rápida salada mista episte-
mológica e metodológica, academi-
camente inconcebível, mas útil à ar-
gumentação frente ao caso, remete a 
duas obras que  lidam, cada qual no 
seu campo e a seu modo, com os in-
gredientes em jogo, no Brasil, desde 
o início da ladeira (desde meados do 
primeiro governo Dilma, aproxima-
damente).

A primeira obra, “Inteligência 
Emocional”, de Daniel Goleman”: 
um best-seller popular, que define 
essa característica psicológica como 
a capacidade de interação com o ou-
tro, conhecendo e levando em con-
ta as emoções de ambos os lados. A 
falta ou insuficiência dessa habili-
dade é típica do indivíduo incapaz 
de relacionamentos construtivos ou 
pró-ativos, que termina sendo, em 
certas circunstâncias, “...uma pessoa 
horrível, uma mistura do mal com 

atraso e pitadas de psicopatia”, que 
tem a su mesmo em alta estima e en-
cara os demais como inferiores.

Pessoas assim esculhambam reu-
niões, obstruem encaminhamentos, 
empatam o tempo alheio, dificultam 
decisões, boicotam ações, não acei-
tam o contraditório, são incapazes 
de conviver com o diferente, pensam 
linearmente e a partir de racionaliza-
ções fragmentadas, urdidas confor-
me a conveniência de cada momen-
to -- são, enfim, incoerentes, sem se 
dar conta, já que seu modo de pen-
sar e sentir não inclui a necessidade 
de dar satisfação aos outros. Essas 
pessoas destroem a própria família, 
círculos de amizade, organizações e 
instituições, se não forem contidas 
(ou curadas, na linha de Goleman).

O grande nó é que as organizações 
e instituições normalmente não dis-
põe de mecanismos de defesa contra 
esse tipo de agente, principalmente 
se eles ocupam posições superiores e 
estratégicas, que galgam com relati-
va facilidade.

Contextos de crise ampliam o 
contingente desses seres humanos 
distorcidos, contaminando cada vez 
mais os espaços de ação e decisão 
coletivas e a política.

Em tribunais, legislativos e uni-
versidades, onde juízes  e desembar-

gadores, parlamentares e professo-
res/pesquisadores atuam tendo por 
principal (quando não única) refe-
rência a própria consciência, esses 
atores provocam estragos profun-
dos, no local de atuação e na saúde 
psicológica dos que com eles convi-
vem.

Num salto do individual para o 
coletivo, a outra obra: “Comunidade 
e Democracia”, de Robert Putnam, 
onde é concebido o conceito de ca-
pital social, referindo-se a caracte-
rísticas qualitativas que permeiam 
as relações entre os agentes e insti-
tuições políticas e econômicas, que 
aumentam ou diminuem a capaci-
dade de promover o crescimento e o 
desenvolvimento econômico. Essas 
características, segundo o autor, têm 
efeito semelhante ao dos investimen-
tos de capital físico e financeiro: am-
pliam a produtividade e a geração de 
riqueza das regiões que as possuem 
(como o Norte da Itália, ao contrá-
rio do Sul, nas pesquisas que deram 
base às formulações de Putnam). 
Valores (republicanos, democráti-
cos etc.), respeito a acordos e pactos, 
consciência cívica são ingredientes 
do capital social de uma comunida-
de, construções históricas, ao longo 
das quais assume grande importân-
cia a confiança entre governantes 

e governados para uma sociedade 
com maior performance econômica; 
na qual menor é o volume de con-
tendas, resolvidas, civilizadamente, 
com menor esforço.

Juntando Goleman e Putnam, 
a visão da salada mista nacional, 
em vias de apodrecimento: Brasil, 
2013-2018 - instituições e relações 
políticas com baixíssimo e declinan-
te capital social (desconfiança nos 
três poderes, mídias manipuladoras, 
corrupção escancarada, maracutaias 
de todo tipo -- o próprio inferno da 
desconfiança e deslealdade); e indi-
víduos com inteligência emocional 
negativa no poder, em espaços pú-
blicos e privados, incentivados pela 
mesma subespécie berrando nas 
ruas e, agora, espancando e matando 
os que têm ideias e posicionamentos 
diferentes.

Difícil não dizer que a saída é o 
aeroporto. Bem, antes que também 
esses equipamentos entrem em co-
lapso.

Como lutar contra esse caos de-
sintegrador? Em que medida ele já 
tomou conta da juventude, lastro 
para o futuro?

(*)Valdemir Pires, professor e 
pesquisador do Departamento de 
Administração Pública da Unesp.

O TST e o aeroporto

Macapá-AP, 24 a 30 de março de 2018 21OPINIÃO



O SÁBIO, O ADOLESCENTE E OS TRÊS PÊS.

Conta-se, pelas bandas do 
Himalaia, onde mora-
va um ancião que todos 

que o conheciam ou sabiam de sua 
existência chamam de – o ancião 
sábio. Desconheço a origem desse 
codnome, mas prevejo tratar-se de 
alguém que detém conhecimentos 
variados sobre a natureza humana, 
talvez adquiridos ao longo dos anos 
em vivência solitária e de recolhi-
mento espiritual.

Certa vez, um jovem soube da 
existência do ancião-sábio e das 
maravilhas que falavam a seu res-
peito, e também de tudo o quanto já 
havia realizado de bom em benefi-
cio dos que o procuravam. Desejan-
do projetar-se na sociedade local, 
o jovem decidiu que para alcançar 
seus objetivos, deveria aconselhar-
-se com o ancião-sábio, a fim de 
que pudesse concretizar seus proje-

tos pessoais.

Decidiu-se, e ao amanhecer, ini-
ciou a longa jornada que o levaria 
ao alto da montanha onde morava 
o ancião-sábio. A caminhada ex-
tenuante as vezes esmoreciam sua 
coragem, mas  sua força de vonta-
de o impelia para frente. Repetia 
sempre a frase “ não posso fraque-
jar se quiser ter sucesso “, quando 
sentia o corpo ser dominado pelo 
esgotamento físico. Parava de vez 
em quando para refrescar-se, e logo 
prosseguia.

Após dois dias de caminhada 
chega a seu destino. Sob a copa de 
uma frondosa árvore, senta-se e 
respira profundamente até que sua 
respiração volte ao normal.  Diz 
consigo mesmo – “ estou pronto .. 
“. A morada do ancião-sábio não ti-
nha portas e, ao chegar ao patamar 

ouviu um voz de comando – “ en-
tre, meu filho, estou a sua espera “. 
“ Como a minha espera, se não co-
muniquei a ninguém minha decisão 
? Perguntou a si mesmo. Passado a 
surpresa, entrou, fez uma genufle-
xão de respeito, e ouviu a seguin-
te pergunta : “Que desejas de mim, 
meu filho ? Respondeu de imediato 
: “ sucesso, muito sucesso “.

Então o ancião-sábio disse-lhe : 
“ Tu terás tudo isso se cumprires as 
ordens dos três pês “. O pri-
meiro P, refere-se a PACIÊNCIA . 
Deves ter este P como guia inicial 
de tua caminhada. Sem pressa, mas 
com decisão. Deves sempre invoca-
-la quando fugir de ti o controle de 
tuas emoções; a incerteza do ama-
nhã; a decepção pelas derrotas que 
advirão das dificuldades. Tudo no 
universo acontece na hora certa, no 
momento certo e no lugar certo.

O segundo P, diz respeito a PRU-
DÊNCIA. Dela deves extrair as es-
colhas e decisões que tomares du-
rante a caminhada do primeiro P. 
Teu futuro depende delas e se as 
acolheres de forma negativa, o re-
sultado será o fracasso. Pensa bem 
em tudo o que tiveres que fazer e 
decidir doravante.

O terceiro P, está intrinsicamen-
te ligado aos dois primeiros, pois 
dele resultarão  a continuidade do 
teu sucesso. É a PERSEVERANÇA. 
Se, em algum momento não tivestes 
a certeza de que os dois primeiros 
não foram cumpridos ou suas de-
cisões foram mal tomadas, então 
para. Volta atrás e recomeça. Mas 
se cumpristes com retidão, lealda-
de e honestidade as metas de tuas 
conquistas, então já poderás dizer – 
ALCANCEI O SUCESSO.

mando-os em gordura sólida à tem-
peratura ambiente. Por aumentar o 
tempo de prateleira e acrescentar sa-
bor aos alimentos, foi usada para subs-
tituir as gorduras saturadas (de origem 
animal) quando essas foram “demoni-
zadas” em meados do século 20. No 
entanto não diminuíram as doenças 
cardíacas.

A gordura trans está presente prin-
cipalmente em produtos industriali-
zados como margarinas, sorvetes cre-
mosos, biscoitos, bolos, tortas, pães, 
pipoca de micro-ondas, bombons. 
Pode vir como gordura vegetal hidro-
genada ou apenas gordura hidrogena-
da. 

Para finalizar, e o cigarro e a be-
bida alcoólica, que além de destruir 
seu consumidor, destrói famílias, pois 
os gastos com esses produtos retiram 
da mesa o alimento familiar, além de 
serem geradores de violência e o au-
mento de acidentes rodoviários e do-
mésticos.

Podemos imaginar um futuro em 
que as bebidas alcoólicas terão sua 
venda proibida, mas nenhum país que 
preze sua economia jamais colocaria 
empecilhos maiores à venda do tabaco 
do que algumas advertências de ris-
co à saúde nas embalagens. E por trás 
disso existe uma lógica perversa.

Gordura faz mal para a saú-
de? Nem os cientistas têm 
certeza. O conceito que co-

mer gordura faz mal à saúde, princi-
palmente do coração, e que engorda 
vem sendo questionado nos últimos 
anos. Estudo publicado na revista 
Lancet em dezembro de 2016 desco-
briu que dietas que reduzem a gordura 
em 30% ou menos do total ingerido 
foram menos eficazes no longo prazo 
do que dietas que permitem mais gor-
dura e reduzem os carboidratos, por 
exemplo.  

Alguns especialistas questionam até 
mesmo se o colesterol, cuja produção 
aumenta com a ingestão de gorduras 
e açúcar, seria a molécula certa para 
se medir o risco de doenças cardíacas. 
Nosso corpo não consegue viver sem 
colesterol. Precisa dele para realizar 
diversas atividades, como produzir 
hormônios, vitamina D, sais biliares, 
para revestir os neurônios etc. O pró-
prio corpo fabrica colesterol a partir 
das gorduras ingeridas. E é aí que você 
pode dar uma ajudinha para seu or-
ganismo. Alguns tipos de gordura são 
mais saudáveis que outros. Gordura 
trans é a pior, sem dúvida. E ai entra 
mais uma vez o capitalismo.

Ela se forma ao se acrescentar hi-
drogênio a óleos vegetais, transfor-

Existem dois tipos de drogas: aque-
las que permitem ao usuário uma vida 
produtiva e aquelas que causam da-
nos físicos/ psicológicos, reduzindo 
o indivíduo a um estado de morbidez 
social e rápida morte. O cigarro re-
presenta o primeiro grupo, e o vício 
gerado por ele não incapacita o tra-
balhador imediatamente, demorando 
anos até que os danos sejam letais. 
Mas como o efeito de dependência é 
forte e a fumaça aspirada é altamen-
te cancerígena, os impostos cobrados 
pelo governo são muito altos em cima 
da mercadoria. Ou seja, o governo ga-
nha nos impostos absurdos taxados 
sobre a indústria tabaqueira e conti-
nua ganhando os impostos do traba-
lhador quimicamente dependente, po-
rém, ainda eficiente.  

E agora vem o mais traumatizan-
te: existe um terceiro ganho para a 
economia do país e ele é provido pela 
morte do indivíduo quando os danos 
do cigarro começam a ficar pesados. E 
quando ocorre essa morte? Na velhice, 
principalmente por câncer, e quando 
o cidadão não oferece mais serviços 
para o Estado, pelo contrário, é a hora 
da aposentadoria. O bendito cigarro, 
além de gerar fortunas para o governo, 
ainda ceifa a vida daqueles que retiram 
renda do Tesouro Nacional! É a droga 

perfeita, economicamente falando! Por 
isso a cocaína, metanfetamina e outras 
mais fortes são proibidas terminante-
mente. 

O álcool também produz a mesma 
lógica lucrativa, porém ele não é uma 
menina dos olhos do Estado, porque 
ele acaba matando muitos jovens in-
consequentes, os quais seriam futuros 
trabalhadores que pagam impostos. 
Além disso acidentes de carro e suas 
incapacitações associadas, geram pre-
juízos grandes ao sistema de saúde do 
país. Por isso podemos ver as bebidas 
alcoólicas serem banidas, mas não o 
cigarro (como já ocorreu nos EUA, du-
rante a Lei Seca, mesmo que esta tenha 
sido uma desculpa também para os lu-
cros com o tráfico ilegal do produto). 

Ah, e qual é a outra droga sendo le-
galizada em todos os lugares do mun-
do? Certo, a maconha! E como ela tam-
bém é fumada na grande maioria dos 
casos e não é tão nociva a curto prazo, 
assim como o cigarro, o governo irá ter 
mais um grande ajudante. Ainda quer 
permanecer nessas de querer saber 
porque continuam fabricando se mata? 
Enquanto gerar renda para os donos 
das economias mundial, vai continuar 
assim. Temos os refrigerantes, embuti-
dos, salgadinhos, e por ai vai...

Se faz mal porque é fabricado? Porque o capitalismo não deixa! - Parte II
Reinaldo Coelho

Juracy Freitas
j.freitas_mcp@hotmail.com

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

A Federação das Indústrias do Es-
tado do Amapá, uma entidade 
sindical de grau superior, vive 

um dos seus momentos administrativos 
mais difíceis desde a sua fundação no dia 14 
de dezembro de 1990.

No último dia 16 de março, uma decisão 
da Justiça Especializada do Trabalho, depois 
de apreciar o competente processo judicial, 
resolveu anular a Assembleia Geral Extraor-
dinária da Federação realizada no dia 9 de 
janeiro de 2016, na qual fora prorrogado o 
mandato da atual diretoria da entidade.

Depois de anular os efeitos da decisão 
que prorrogou o mandato, a juíza titular 
da 1.º Vara do Trabalho, em Macapá, deu 
o prazo de 60 dias para que fosse realizada 
nos eleições e empossada a nova diretoria, 
isso até o dia 16 de maio de 2018, sob pena 
de pesadas multas para a própria Federação 
das Indústrias e 15 pessoas físicas que são 
réus no processo do RTOrd. N.º 0000730-
60.2016.5.08.0209.

Mandou ainda a magistrada, que fosse 

as expectativas do setor industrial que é o 
motivo da existência tanto do SESI quando 
do SENAI.

Os programas dos dois órgãos ficam 
completamente fora de sintonia com o de-
senvolvimento local e perdem a principal 
finalidade e para a qual existem que é aten-
der as necessidades de saúde, educação e 
lazer do industriário amapaense (no caso 
do SESI) e da educação técnica (no caso do 
SENAI).

A responsabilidade da situação em que 
se encontra a Federação é dos próprios con-
selheiros, eleitos pelos sindicatos, com o 
fim específico de atuarem de acordo com 
os interesses da Federação das Indústrias do 
Estado Amapá. Está também com aqueles 
conselheiros a chave para as iniciativas para 
o restabelecimento.

A decisão tomada pela juíza do trabalho, 
titular da 1.º Vara do Trabalho, antes de ser 
um prejuízo para a Federação das Indús-
trias é uma oportunidade para que os pró-
prios conselheiros comecem a trabalhar na 

Transparência na gestão pública é 
algo raro no Brasil. As placas em 
frente às obras e os números anun-

ciados nos portais eletrônicos às vezes são 
meros informativos burocráticos. Existe uma 
diferença entre o que os gestores mostram e 
anunciam e o que realmente acontece e retor-
na de concreto ao cidadão. Mas a opinião dos 
usuários, das entidades e também do gestor 
deve ser respeitada. 

A publicidade da informação é uma das 
melhores maneiras de prestação de contas da 
aplicação de recursos públicos. No Amapá as 
prefeituras, como a de Macapá, dá mau exem-
plo não divulgando os gastos na Câmara de 
Vereadores, tendo uma repercussão negativa e 
até interpelações do MP. 

Para embasar esse artigo me detive nas in-
formações do boletim “INFORME/SESA”, da 
Secretaria de Estado da Saúde, gestão Gastão 
Calandrini, de 2017, que mostra os possíveis 
avanços e os gastos em vários setores.  Não pa-
rece ser um periódico da SESA ou da SECOM, 
pois já se passaram mais de 4 meses e não foi 
publicado outro. 

O destaque foi dado para a inauguração 
da Nefrologia de Santana, única unidade de 
saúde inaugurada na atual gestão, resolvendo 
um problema antigo dos renais crônicos que 
tinham que deslocar para Macapá, o que faci-
litou o tratamento deles, que além da doença 

tinham que fazer essa peregrinação semanal. 
Foram “contabilizado mais de 2000 atendi-
mentos”, descentralizando o serviço feito pelo 
HCAL.   

Outro problema antigo mostrado foi do 
HE, em relação às cirurgias ortopédicas, onde 
consta um convênio entre o GEA e o Hospital 
São Camilo-HSCL, para atender as cirurgias 
ortopédicas acumuladas nos corredores do 
HE. Além das internações em Pediatria no 
HSCL e no Anexo/ HCA, cujos leitos desafo-
gam o Hospital da Criança e evitam as inter-
nações nos corredores, as internações clínicas 
e ortopédicas pelo SUS exigem um controle e 
fiscalização rigorosa dos órgãos para compro-
var sua realização. 

São mostrados a aquisição de equipamen-
tos básicos para a emergência infantil, UTI e 
cirurgia geral e outros setores, o que comprova 
quanto tempo as unidades de saúde estavam 
precisando de materiais, insumos e equipa-
mentos técnicos para uma assistência digna à 
população. 

Destaques são dados para as unidades do 
interior. Em andamento, consta a UPA de La-
ranjal do Jari. Prevista para ser concluída, ainda 
em 2018, com gastos de recursos na ordem de 
R$ 3.896. 158,00. Terá gestão, através de Orga-
nização Social de Saúde (OSS). Visa desafogar 
o atendimento hospitalar no município nos 
casos de assistência de urgência e emergência.

No Oiapoque, o “InformeSESA”, registra 

a inauguração, em 2017, da Lavanderia Hos-
pitalar, com capacidade para processar “ 1mil 
quilos de rouparia”. Foi aberto um “poço arte-
siano de 70 metros que encerrou o problema 
de abastecimento de água”.  Houve a instalação 
da Ouvidoria do HEO e criação de uma Sala 
de Acolhimento de mulheres vítimas de vio-
lência. 

Consta entre os investimentos o reapare-
lhamento da rede hospitalar na capital e nos 
municípios. As obras da Maternidade Zona 
Norte, que iniciou em 2013, necessitou de um 
novo projeto e adequações para os atendimen-
tos não só de parto normal, mas também de 
Risco Habitual. 

Nos municípios de Santana, Laranjal do 
Jari e Oiapoque, são citados a aquisição de 
equipamentos diversos, como: “retinoscópio, 
endoscópio, colposcópio, aparelhos de raio X, 
ultrassom,  mesa cirúrgica, autoclave, torres de 
videolaparoscopia para auxiliar cirurgias neu-
rológicas, ortopédicas e urológicas”. 

Como podemos constatar, o informativo 
reconhece as deficiências graves na rede hos-
pitalar, pelas palavras do próprio Secretário, 
o que torna importante e relevante mostrar o 
quanto a saúde pública está deficitária por dé-
cadas, necessitando de muito mais investimen-
to na assistência ao cidadão, em resposta aos 
problemas e apelos da sociedade. (Fonte:”In-
formeSESA” , 2017.Edição 1). 

encaminhado oficio ao Cartório Jucá, onde 
teria sido registrada a ata da assembleia 
geral extraordinária realizada no dia 9 de 
janeiro de 2016, dando ciência da decisão 
e mandando que seja anulado o registro, 
como também mandou oficiar a Confede-
ração Nacional da Indústria dando conhe-
cimento da decisão tomada pela Justiça do 
Trabalho.

Desde o começo do segundo semestre 
de 2013 que a Federação das Indústrias do 
Estado do Amapá perdeu a confiança do 
Conselho Nacional do Serviço Social da 
Indústria (Sesi) e do Conselho Nacional do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (Senai) que fizeram a intervenção ad-
ministrativa nos dois órgãos aqui no Amapá 
e os mantém nessa condição até a presente 
data.

Apesar de todo o esforço que possam 
fazer os interventores, eles não se comuni-
cam com os dirigentes dos sindicatos que 
estruturam a Federação das Indústrias do 
Estado do Amapá (FIEAP) e não atendem 

recuperação administrativa e da representa-
tividade do setor industrial, reconhecendo 
a falta que as propostas da Fieap estão fa-
zendo para o desenvolvimento do Estado e 
o crescimento dos setores industrias repre-
sentados pelos sindicatos.

Agora é importante que haja represen-
tatividade e que os conselheiros entendam 
que são responsáveis pela direção que deve 
tomar a Federação e que o cargo de presi-
dente, como todos os da diretoria, devem 
estar atentos e obedientes aos interesses das 
empresas industriais, fortalecendo ou alte-
rando as políticas públicas que são destina-
das ao setor industrial do Amapá.

Os conselheiros precisam encerrar esse 
ciclo que levou a Federação das Indústrias 
do Estado do Amapá a servir a interesses 
que não os da política industrial para o 
Estado, da Região Norte e do Brasil, tendo 
posição na Confederação Nacional da In-
dústria que possam fazer crescer o setor no 
Amapá, criando emprego, gerando renda e 
aumentando as perspectivas das empresas.  

“INFORME/SESA”:  A INFORMAÇÃO DA SAÚDE NA VISÃO DO GESTOR

Rodolfo Juarez
rodolfojuarez@gmail.com
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FIEAP: O PROBLEMA ATUAL CONTÉM A SOLUÇÃO FUTURA 
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Roberto Góes é reeleito presidente da 
Federação Amapaense de Futebol.

Parabéns!

Desembargadores João Lage, Diretor da Es-
cola Judiciária e Manoel Dias, presidente do 
TRE-AP firmam Termo de Cooperação  entre 

as Escolas da Justiça Estadual e Eleitoral, 
para capacitação de magistrados .

Desembargador vice-presidente e 
decano do TJAP, Gilberto Pinheiro, 
festejou nova idade. é reconhecido 

nacionalmente e internacional-
mente por suas defesas às causas do 

Meio Ambiente. Parabéns!

Governador Waldez Góes, acompanhado 
pela Bancada Federal esteve em Brasilia, 

tratando de recursos para o Estado do 
Amapá.

Felicidades a elegante Mara Regina da 
Silva que troca a idade neste domingo, 

com muita alegria dos amigos e familia-
res.

A ministra da Secretaria Nacional de 
Políticas para as Mulheres, a amapaense 
Fátima Pelaes  esteve na ONU chefiando 
a delegação brasileira que participo dos 

62 anos da Comissão sobre a Situação da 
Mulher


